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MIRADOR INDISCRET

Eren tres quarts de nou del vespre i el
patriota encara explanava el seu pensament.
En un míting? Al hall de l'Ateneu. Feia
temps que no se'l veia, però la seva pre-
sència es manifestava sovint mitjançant
les seves critiques literàries, considerades
d'una gran ponderació. Potser que la dar-
rera vegada que petjà un centre polític fou
la vigília de les eleccions del 1933 i encara
no pas en actitud activa : romania allunyat
dels grups, volgudament absent i distant
de la tònica forta d'aleshores.

També suara apareixia al marge de la
contesa. Sort que parlà! Les seves primeres
paraules ja sonaren a plany, però no pas a
defallença. Quins conflictes de .consciència
fer a la seva estosa i d'altres familiars,
sota la pressió del pastor d'ànimes ! Però
el patriota s'esforçava, de dies, a fer-los
compendre que el 1914 francès podia tenir
molt bé el seu equivalent català en 1936

—Clemenceau, el 15ropugnador de la se-
pareció de l'Església i de l'Estat i que en-
carnà, enfront de les necessitats de la de-
fensa, l'esfierit indomtable del seu j,aís, no
fou pas desoït, en els moments de perill,
per les ordres religioses expulsades, ni per
la clerecia, puix que tots ells aportaren va-
luosos elements a l'obra nacional, engros-
sint les files del combatents i prodigant a
llurs collegues els auxilis espirituals. Per
què, davant d'un problema de llibertat col-
lectiva, la nostra pàtria no pot gaudir d'i-
guals assistències? Perquè és una pàtria pe-
tita? Heus ací la falla cabdal del jerarca.
Es a dir que jo, nacional català, sóc infe-
rior a un nacioftal francès o a un nacional
belga?

—I el problema de la terra?
—Un altre motiu de la meva angoixa,

aquests darrers tems. Provenint tots els
de casa de gent pagesa, alguns posseïm ma-
sos ó masies. La llei catalana de contractes
de conreu no era dolenta si ambdues parts
l'haguessin complerta de bona fe. Per això,

jo exhortava els meus a la suavitat i a la
cordialitat, àdhuc a la moderació verbal,
perquè, la majoria de les vegades, tot el
mal venia d'un exabrupte llançat sense to
ni so, tant d'una banda com de l'altra. Què
volia significar, per exemple, «Digueu a la
mestressa Que, enguany no li donarem res,.
perquè tot es nostre, i bé : Pcr nats qui
us vigili, ja sé que em feu passar per l'om

-bra»? !El pitjor que podria ocórrer, ara,, és
que no hi hagués escarment i que l'agre
català tornés a ésser l'estadi de la lluita
irreconciliable entre germans, precisament
quan ens caldrà un gran esforç de conjunt
fer tal de redreçar tants torts!

—Però vós creieu que els homes d'Acció
Catalana...

—Aquests homes, esguardats en perspec-
tiva històrica, sempre es veuran al seu lloc
i amb el gest adequat. Són els sacrificats,
gosaria dir els màrtirs de l'ideal.

—Com certs professors de la nostra Uni-
versitat.

—Ah, d'això no en parlem, berquè sóc
part massa interessada. El somriure mofeta
del senyor Duran i Ventosa o la seva subtil
indiferència pretenia fastiguejar-nos i obli-
gar-nos a dimitir, però nosaltres, a desgrat
de voler fer-nos viure de l'aire del cel, no
capitulareu«.

El patriota acabava d'aclarir-nos la de-
finició de Renan

«La nació és un principi espiritual i la
seva existència el plebiscit de tots els• dies.n

S.
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déncia política determinada. Però el més im-
portant de lá victòria ha estat l'aportació	 p
de l'opinió pública, !'ajuda d'una gran massa	 p
ciutadana del país a . favor de les candidatu- 	 n
res d'esquerra. Comentem, és clar, els resul-	 n
tats electorals des del punt de vista objectiu
que_ ens és pÉculiar; Volem .dir rgiés, çom un	 f
fet social que com un fet polític, i, en pri-
mer terme, les eleccions a„ Catalunya.	 t

El triomf de la candidatura d'Esquerres	 1
es deu al maridatge feliç d'unes idees-força,
que han actuat profitosament damunt un
gran nombre de ciutadans, amb la idea sen-
timental que encarnaven i l'impuls que han	 d
trobat en el catalanie i el republica-
msme, intensament sentits i professats.

La força de l'opinió pública, de la massa	 t
neutra del pafs, ha estat tan extraordinària
que s'ha esdevingut el cas paradoxal que la
tendència de la victòria, el caire que ha tin-
gut el trciomf, l'ha donat precisament aques-
ta massa. Aquest matís de l'opinió ha impo-
sat el seu sentir i el seu pensar. Ha volgut
i ha demostrat voler ara República i Auto-
nomia. El fall és dlaríssim.	 .

Ens direu que el triomf es deu a una suma
de voluntats. Es evident. Precisament el rè-
gim democràtic — contra el que oreuen certs
teoritzadors del cop de força — té aquest
avantatge. Essent un règim renovable, es
pot adaptar a les noves modalitats de les
èpoques. En aquestes eleccions les forces
socials han volgut collaborar-després d'una
experiència amarga—a la consolidació de la
demooràcia hispànica. Hi havia dos camins:
rebutjar-los, o sigui llançar-los al camí de
la violència, o acceptar-los, és a dir invitar-
los a la collaboració, que no exclou ni abdi-
cacions ni compromisos, sinó un 'pacté amb
obligacions i deures comuns. Que potser es
produiran futurs conflictes? Potser sí. Però
si la vida no fos una lluita constant, seria
ben poca cosa.

Aquesta influència de la gran massa d'opi-
nió del país ha donat el to al triomf. I és
que aquestes eleccions, i les anteriors i les
que seguiran, no són altra cosa que temp-
teigs, grans tempteigs, que esgraonen la for-
mació de la democràcia moderna, a Cata-
lunya i a Espanya. D'aquest llevat electoral
anirà sortint el pensament de la República,
la ideologia del catalanisme popular, les no-
ves formes de la convivència hispànica.

En aqu stes eleccions, en forma rotunda,
innegable, !'opinió ha assenyalat quina Re-
pública valia : la República del i4 d'abril,
que no fou del tot la República del primer
bienni, ni, naturalment, la del segon.

Suma de factors, marcada orientació re-
publicana i catalanista, fermesa en el criteri
i en l'orientació ideológica. Són fruits d'a-
quest llevat polític, d'aquest sentit nou del
pafs que cristallitza a poc a poc i que, d'ésser
recollit i canalitzat per un bon govern, serà
el gran element d'estabilitat del país.

S'alça un país nou, uns sentiments nous,
un Estat nou, un patriotisme nou. Neix una
opinió, és a dir una democràcia. Contra
aquesta renovació, què hi pot valer el vell
truc? Tots en som d'escèptics. Però cal cons-
tatar que s'esdevenen coses, .grans coses.
Escepticisme no vol dir ni indiferència ni
insensibilitat. Davant aquest món nou, els
homes necessaris, aquells que, en tota de-
mocràcia, recullen i plasmen els anhels po-
pitlars, han de saber sortir de llurs amaga-
talls acomodaticis i saber actuar a plena
llum. Catalunya espera.

Perqué el que s'esdevé no és, ni més ni

menys, que això : el naixement del pensa-

ment pol:tic català. Ho hem dit moltes ve-

gades i, sense cap mena de vanitat, ho tor-

narem a dir moltes més. El sentit regiona-

lista-catalanista ha fracassat. 'El sentiment

catalanista abasta matisos de l'opinió, ha

arribat al cor de multituds, que no poden
compendie el patriotisme intel1ectua l i filo-

sòfic dels restauradors de monuments antics,

una posició de generositat. I cal saber com-
endre que per sobre ddls partits la política
orta la marca de les èpoques. Contra la
ostra, els vells partits han volgut reaccio-
ar durant dos anys. Però, com és que la

Lliga no ha tingut l'habilitat o potser la
ermesa d' obrir-ejs ulls ets seus partidaris3

Pea què no dls ha dit que la República apor-
aya a (Espanya allò que el catalanisme . po-
ític aportà a Catalunya? 'Per què no varen
dir que allò que la República volia fer a
Espanya fou qualificat per Heinemann (al
qual coneix el senyor Cambó) de salvació

sm

La victòria aconseguida diumenge pel
Front d'Esquerres ha sorprès gairebé tot-
hom, sobretot pel seu abast. Qualsevol actor
en la preparaci6 de la campanya electoral
podia constatar ]'entusiasme, 1a força de la
reacció ciutadana contra el segon bienni de
la República. Perb ningú no podia suposar
que aquesta victòria fos tan esclatant, tan
profitosa d'ensenyances.

Perquè és evident que el triomf ha estat
del Front d'Esquerres, és a dir d'una ten-

grans catalanistes, i abrandats partidaris de
la Ceda. El sentiment català — idea genero-
sa — va barrejat amb sentiments de reno-
vaci ó social, d'humanitarisme, de noves con-
cepcions estátals. Els homes que collaboren
o dirigeixen o segueixen aquest moviment,
porten en el rostre o en els cognoms la mar-
ca de la seva forasteria. Però què hi fa?
Entre les glòries catalanes, quantes n'hi ha
que han après, de llavis materns, una llen-
gua que no és la nostra? Cal situar-se en

Un carnet mítlor que l'electoral
Com sempre, en les eleccions del passat

diumenge varen sovintejar els incidents pro-
vocats per ]'excessiva escrupolositat demos-
trada. , en determinats casos, pels presidents
de mesa o pels interventors.

A un collegi electoral de la barriada de
Sants, una dona — una obrera — va exhibir
per tot document un carnet.

—No sé si serà prou vàlid aquest car
-net...—insinuà el president.

La dona es sulfurà.
—Cómo dice usted?—digué cridant amb

gran energia—. Que esto, esto, no es vá
lido?

El president va plegar veles de seguida.
—Vota?---'preguntà als interventors.
Unànimement respongueren tots
—Vota.
El carnet no era pas el carnet electoral

del senyor Jover i Nonell. Era el carnet de
la C. N. T.

EI vot.,, i la flassada
A cm altre collegi, ded districte sisè, el

president demanà la cèdula a un elector.
Havia estat aquest un dels primers a anar
a votar.

—No la tinc—digué l'elector.
—No la teniu? Doncs no podreu votar.
L'elector esclafí a riure.
—Això és el que vós creieu. Jo votaré. Ací

van un grapat de documents que acrediten
la meva personalitat.

I afegí, assenyalant un individu que feia
cua

JEl que potser no votarà és aquell se-
nyor, que porta segurament la meva cèdula.

E1 «senyor» va desaparèixer. L'elector
l'havia reconegut. L'havia vist el dia abans
a un lloc on donaven flassades, una de les
quals havia anat a parar a mans de l'elector.

—Hauré perdut ila cèdula—deia després—,
però .no el vot. Ni la flassada.

Dos carfells magnífics

Aquell cartell amb la figura del President
Macià !

Quan, el dissabte, va aparèixer als carrers
de Barcelona, la ciutat s'estremí d'emoció.

L'Avi!
Quin cartell! Quina sobrietat ei les ins-

cripcions.! Només la data del ib de febrer
i un crit : «Catalans !,

Un crit d'alerta, un crit que deia més que
tots els discursos, que tots els articles, que
tots els dibuixos.

Macià, amb aquest crit, ens recordava el
nostre deure de votar contra els enemics
de Catalunya.

Aquest cartell i aquell altre on el rostre
de dolor del president Companys—els ca-
bells tallats, dl coll de l'americana de l'uni-
forme de presidiari...—ressaltava damunt el
fons de les quatre barres, consolidaven per

endavant la victòria de les Esquerres.

—Qui tingué la idea d'aquests dos car-

: tells?-^es pregunta oncara molta gent.
La idea fou de llurs autors: un fotògraf

i un dibuixant, respectivament.
Es presentaren a La Humanitat amb l'ori

-ginal. El fotògraf, un dia, amb el del cartell
de Macià. El dibuixant, un altre dia, amb
el del de Companys.

—Heus ací—manifestaren—la nostra mo-
desta aportació a la subscripció oberta per
a costejar les eleccions.

El fotògraf és l'amic Casas.
Sentim no conèixer el nom del dibuixant.

També mereix, com En Casas, la més cor
-dial felicitació.

Macià no deixa la Lliga
Eran quilla

—En veure el dissabte el cartell amb Ma-
cià, ja vaig començar a creure que aniríem
a l'aigua.
E1 redactor de La Veu senyor Costa i

Deu va recolzar, filosòficament, aquesta
opinió:

—Sí, noi, En Macià, a la Lliga, segueix
donant-nos disgustos des de l'altra vida.

Es cru polosifaE

Amb la seva candidatura plegada a la mà
el nostre collaborador Màrius Gifreda s'a-
costa a la mesa.

—EI seu nom ?—pregunta el president.
—,Màrius Gifreda,
—A veure, la cèdula!
El president, després d'haver-la ullada,

reprèn
—Aquesta cédula està sense firmare. S'ha

de firmar ara mateix.
-- Perdonin. No són germans vostès?

—pregunta, entre sorprès i divertit, un inter-
ventor, dirigint-se de preferència al presi-
dent, Josep Gifreda (patriarca de la Càbala
catalana, segons Francesc Pujols), el qual,
amb cara severa, complleix la seva comesa
amb tot rigor i després de tres dies d'estu-
diar-se la llei electoral !

—En efecte—respon Màrius Gifreda.
Entre l'astorament general, es sent la veu

d'un altre interventor que diu
—Això sí que hauria de sortir a MIRADOR!
Queda complagut.

El fermòmefre
Diumenge, a primera hora de la tarda,

a ]'Ateneu comencen a arribar notícies, na-
turalrnent, més aproximades que exa;tes.

—A Sevilla guanyen les esquenres...
Sembla oue també guanyen a Astúries.
—Gil Robles no surt ni a Salamanca...
Més tard, quasi encara, però, no havia

arribat cap resultat concret, el telèfon porta
una noticiassa
«Joan March ha travessat precipitadament

la frontera.»
Mancaven moltes hores perquè es donés

com a segura la victòria de les esquerres...
...Però des d'aleshores, fora d'un soci de

la Lliga que no es rendí fins a les nou del

vespre, tothom ja en tingué prou,.

Hi ha un difunE
L'endemà de les eleccions, a les oficines

de la Generalitat iningú no estava per res.
EI resultat de lla lluita, amb la marxa

precipitada del senyor iEscales i els gestors
i la presa de possessió del senyor Moles,
varen promoure, com és natural, un cert
desgavell.

'Pot eren comentaris. La feina restà de-
turada...

—No treballeu, avui ?—preguntà en un
departament un senyor del carrer que anà

allà a fer una consulta.
Un ordenança respongué:

•--Hem plegat. Hi ha un difunt a la casa.
—Però us veig molt contents.. —replicó

el visitant.
—Sí... Teníem moltes ganes que vingués

aquesta mort. .

Sacrifici penós
—Mireu — deia diumenge a la tarda un

conegut lliguer — que haver hagut de votar

En Lerroux 1 I En Jover Nonell ! I En Ro-
drigo FEmo!
—I heu votat la candidatura sencera?

—No hi havia més remei ! 'Eren ordres
concretes.

—I com ho vàreu fen?
—Mireu : tancant els ulls, com aquell

que s'empassa una purga...

Llicències
Tot just acabat el sanctus, PEmilio Vidal-

Ribas sort( disparat de la missa de deu de

la Concepció per tal de prosseguir la seva

abrandada intervenció electoral.
—Por Dios ! Que prisas que tiene tío

Emilio ! — digué una seva neboda al seu
pare, el Vidal-Ribes 'de les patilles curtes.

—Un día como hoy, todo está permitido!
— aprovà l'illustre monàrquic.

Sorpreses

Bon nombre de candidatures de dreta d'u-

na secció del districte quart sortien amb el
nom de Lerroux esborrat i els interventors

de la Lliga anaven aguantant el xàfec, bo

i demostrant una certa bonhomia, quan,
tot d'una, el president ano cantant el nom

de Joaquim Cases-Carbó com a substitut
d'En Ventosa:

—Fins aquest, ens ha fet la p... ! — cridà,
irat, l'interventor lliguer.

opor4unisme
Com es pot veure, el truc de la flassada

ha estat, en ' general, contraproduent. 'Els
que se'n beneficiaren, per bé que no la

menysprearen, més aviat se la miraven amb
recel. Es el que deia una dona del carrer
de l'Alegria, de la Barceloneta

—No vull dir pas que to em faci servei,
perú ara que tenim més de mig hivern
passat...

De bòlid
Una estanquera no sabia dissimular la

satisfacció que li proporcionava el triomf
de les esquerres, quan s'escaigué a entrar
el propi Santiago Torent :
—Parece mentira : una persona que cobra

del Estado español!
—Al, ai, què s'ha pensat aquest senyor!

Ha de saber i entendre que, gràcies a les

esquerres, tenim el percentatge més alt en
els paquets nous! — replicà, entre picada i

1 irònica, l'expenedora.

LA JORNADA DEL DIUMENGE

La consolidació del triomf
Els Dijous
^— Blancs

EL PATRIOTA

'Europa?
L'excessiva jerarquització, la manca d'un

nou pensament conservador actiu, han por-
at a la Lliga a creure que la Ceda no era

un fantasma i que els monàrquics no eren
quatre gats.

En resum, hi ha raons per ésser opti -
nista. L'opinió pública ha respost. Ara cal

q ue responguin els dirigents. Es de creure
que les experiéncies passades serviran d'e-
xemple i que prevaldrà un criteri de govern.
Els dirigents han de saber actuar d'acord
amb la voluntat de I'opinió. No són manda-
taris de cap victòria de partit. Creure-ho
així seria malmetre la força de la victòria.
Són mandataris d'una gran massa d'opinió
del pafs, que s'ha sentit sensible al perill
de la República i a la mimimització del cata-
lanisme, i que ha volgut ésser, en l'actual
contesa, testimoni de major excepció.

Com a règim, 1a salvació de la República
consisteix a acceptar aquest mandat majo-
ritari i fer-se'n digna. Els governs que es
formin com a resultat d'aquest triomf tenen
sobre seu la responsabilitat de consolidar la
República o apartar-la de l'opinió popular.
Confiem, i treballem, perquè la prova que	 p
comença ara sigui favorable i fructífera.	 OBRE LA SORRA	 Comentant el dilluns el resultat electoral,

exclamà a la Generalitat un periodista de
FERMI VERGES	 per Emil Ludwig dretes :

\lli/i/

—Ja me les pagareuU! 



Per fil...
LOS DEMÓEAGOS
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Aquesta caricatura de ]'Apa sortí a La
Publicidad del 16 de juny de J917. Al cap
de vint anys, el «dembfag„ encara no havia
abdicat. Han calgut unes eleccions que el
desinflessin,

2	 MERA DR
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.	 .	 .Hn Grau•Sala i 1'Argenfina	 ------

Es parla de ]'Argentina.
Més concretament : dè Buenos Aires.
-Hi ha un carrer — afirma un apologista

de la capital del Plata — que té vuit quilò-
metres de llargària.

E1 pintor Grau-Sala, ingonu com els seus
dibuixos, interromp

=Amb cases a cadabanda?
L'apologista es mig enfada. Però con-

tinua.
Feta la descripció de la ciutat, passa alclima.
També en fa grans elogis.
Troba, només, que pel desembre potser la

calor es fa sentir una mica massa.
Nova interrupció d'En Grau-Sala
---Calor per Nadal? Com queda, doncs,

tot allò de l'escalforeta que el bou i la mula
donaven al Nen Jesús? Vaja! Per a mi, un
país així ja pot anar a fer p... !

El món s'ha 4ornaf boig?
La interrupció d'En Grau-Sala ens recorda

una fotografia que va publicar-se una vegada
en un diari barceloní escrit en castellà. No
voldríem equivocar-nos, però jurarem que
fou El Día Gráfico,

La fotografia era d'unes dones que en
ple hivern — ple hivern, ací — es passejaven
amb mallot,

^cEl mundo se ha vuelto loco !u, comen-
tava el peu del gravat.

No; el món no s'havia tornat boig.
Es tractava; simplement, d'una fotografia

presa en una platja argentina. Ací feia fred,
però allí es torraven,

!El redactor del peu del gravat potser en-
cara no ho ha comprès.

Sobrerealisme a ufènfic
Hem rebut una carta d'un amic resident

a París, d'un nom internacional en el món
de l'art, que entre altres coses ens explica

«En Salvador Dalí donà fa poc temps una
conferència al Vieux Colombicr. Tot anà
com una seda, però en acabar s'apropa a la
tarima una senvora respectable, cabells
blancs, s'agenolla davant d'En Dalí, li treu
les sabates i els mitjons, i amb una ampo-
lleta de llet que portava ]i renta els peus.
Després 'En Dalí tot cerimoniós demana un
llum d'esperit de vi, una paella i ous, i .amb
tot això fa una truita, que un cop feta tira
per la cara de la senyora respectable, i tot
digne travessa la sala per anar-se'n. Però
l'amo del Vieux Colombier es veu que tot
això no fou del seu gust, i quan En Dalí
és a pop seu, Ii venta un parell de magní-
fies mastegots, que com que eren fora de
programa produiren un escàndol de debò.
Sembla que hi ha un duel en perspectiva.
No es coneixen més detalls,»'

Indiscutiblement, fou l'amo del Vieux Co-
lombier el qui realitzà un acte autènticament
sobrerealista.

Carrabiner per força

A la sortida de 'l'estrena d'El último con-
trabandista, film interpretat per aquell tenor
de la dictadura, obra que per cert diu molt

sentir el següent comentari
—(Després d'haver vist El último contra.

bandista--exclamava condolgut un que ha-
via pagat butaca (g'3o)—, de bona gana _em
faria carrabiner,.,

Societat Espanyola de Carburs Metäl'Iics
Corren.: Apartat 190	 BARCELONA
Teleg.; "Carburos"	 Mallorca, 232

	 Telèfon 73oi3

**#

Se'ns va dir, també, que a la conferònaia
sobrerealista que va donar Paul Eluard'—
nosaltres mo hi érem —,'" un del ,públic va
obrir un paraigua, a 'la punta.dél qual hi
havia clavat un pa de barra	 : '

La facècia té un gust sobrerealista indis-
cutible, però va provocar la indignació del
conferenciant.

No veien per què. A la conferència d'En
Dalí, dl : veritable sobrerealista fou ' l'amo
del Vieux Colombier, com a la conferència
d'Eluard ho fou el del paraigua.

Però els sobrerealistes volen ésser els inics
a fer broma sobrerealista i no pas que angú
els contesti amb el mateix to — o falta
de to. va organitzar el Círcol Artístic al Teatre

Líric, No en vaig ésser testimoni, però, en
tinc referències directes i de primera mà,
entre elles les de dos- testimonis presencials,
Sant ago Rossinyol i Maurici Vilumara, de
quant esbo;arradament es

v

a divertir. aquella
generació d'escriptors i artistes d'aleshores.

pqc a favar de la producción nacional, vam

Deixant cQ primer lloc per al Liceu i el
Principal, el més bell teatre amb què comp-
taven els barcelonins de les darreries del
segle passat era el Teatre. Líric, també co-
negut amb el nom de Sala Beethoveñ. L'ha-
via edificat el banquer Evarist Arnús, de la
fiilantrapia del qual encara se'n serven re-
cords, particularment els badalonins.

Dirigí la construcció del Líric, i així ma-
teix en pintà el sostre, el teló de boca i al-
guns decorats, un artista excepcional: aquell
gran mestre que fou Francesc Soler i Ro-
virosa, El teatre estava voltat . de jardins
senyorívols, dels quals encara recordo unes
ghbies amb ocells americans i micos tra-
peÍles i enjogassats. Va ésser necessària tota
la 'miopia r mesquinesa d'un Ajuntament per
tolerar que el Líric fos enderrocat, que, a
més a més, podria haver estat convertit
en Teatre Municipal.

E1 Líric va morir deixant cm honrós his-
tonal. Hi havia tingut lloc l'estrena d'Al-
ceste de Gilück, que encara no s'ha fet co-
nèixer mai des de l'escenari del Liceu ;' s'hi
estrena la Carmen de Bizet ; hi triomfà el
més alt prestigi de la interpretació dramh-
tica, Eleonora Duse; Ibsen i Maeterlinck
foren coneguts en aquell teatre; hi tingue-
ren lloc les memorables sessions de l'Intim,
entre elles l'estrena de L'alegria que passa,
de Rossinyol i Morera ; aquelles parets es-
coltaren versos de Goethe a través de Ma-
ragall; Galdós va sacsejar-hi les conscièn-
cies amb Los condenados ; Sarah Bernhardt
i Ermete Novelli hi commogueren i emba-
daliren ; Isaac Albéniz i !Enric Granados hi

El Bali del Lírc l'any	 Sobre el fenomen electoral. —Les per.
sones més optimistes, els més entusiastes
vibradors de la lluita electorail que tenien
el cor dins el frnnt l'rv»,arra^	 l

	

davan
Això que us contaré ara,, consti per en-	

l'època del Directori ; Alexandria Mare	 e `v`u" " 
°1arn amasnc uei nmmenge adavant que no ho a vist.	 de 1'anv	 y	 Barcelona, Els que es .dedicaven a fer calen-

t

	

 en el qual es '; n veritat que ea feia	 de Soler Rovirosa, de Dama espanyola de	 daris encoratjadors tant d'un front com d'un
1889,
 anys que am trobava

verita

	

 planeta. 'En	 l'ariy i82o; Gaietana Tamburini, de Dama 	 altre cantaven majories indubitables, i . feien	aquell temps, doncs era a nen, i hi ha	 alemanya de l'Edat mitjana ; Camila Fabra,	 rotundes afirmacions d'èxits adlaparants,	qui arriba a assegurar queu feia bonic , 'Es	 de Joc de cartes ; l'esposa del pintor Fa-	 perd sempre dintre el ,límit de les possibi-veu a un després la cosa es va espatllar,	 brés, de Dama de ]'època de Felip II ;	 litats d'una atmosfera electoral com la que

	

Si és cert que em recordo que l'any an-	 Araceli Fabra, de Dama de l'emperadriu	 hem viscut aquests quinze dies darrers. Els

	

tenor, Si o sigui el de 1cord o que m'havia	 Josefina ; Clara Golferichs, de Julieta ; Clo- 	 • tècnics de les votacions, els que coneixen elspassejat per la Rambla agafat de	 mà	 tilde Puig d'Abària, de Maria Estuárd, etc.	 districtes pam a pam i us parilen i us diuendel meu padrí, ]'actor Ricard	 d i amb	 D'homes hi havia : Gaietá Zuzarte, de	 que llurs càilculs no poden fallar, s'han

	

l'altra em duia Julián icard Calvo, que eren	 Croat; cel dibuixant Pellicer Montseny,	 equivocat en absolut. S'han equivocat a	amics del meu pare , no podia pas recordar	 d'Elegant del segle xvii; Eliseu Meifrèn,	 Barcelona i sobretot s'han equivocat a Es-

	

no havent-ne estat testimoni, el memorable	 de Condottiero; I ontremaliat periodista Coll	 panya. Davant d'un fet així només cal con-

	

ball de disfresses que rel Carnaval de
memorable
	 i Ratafutis, de Mestre d'escola ; el crític	 venir dues coses : primera, que els tècnics

	

del Brusi, Miquel i Badia, d'Estudiant de	 electorals no hi entenen res	 s n
r

]:'explicació que «La Ilustración Artística» donava d'aquesta doble pàgina, dibuixada per Josep Lluís Pellicer, era : «Figura enlugar preferente lá reproducción del sello de la artística entidad a cuya iniciativa se debió aquel baile, y en los otros tres án-
gulos los billetes de señora y de caballero, así como el lindo :)irograma de los bailes. Otros tres dibujos representan la llegada
de los coches que conducían' a los invitados, la salida de los mismos y el vestíbulo del elegante teatro' a la derecha de la
lámina se ve, entre otros adornos y emblemas, arno de los humorísticos tapices con que se cubrieron los palcos, y por fin, en
el centro, el aspecto que presentaba el sun tuoso salón, cuya ornamentación demuestra el exquisito gusto y el acierto de los ar-
tistas de ella encargados, y el cual puede dar nena ligera idea de la variedad de tipo s y trajes tan característicos como elegantes

que ostentaron los invitados.»	 '

CARNAVALS ANTICS
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Bé; abandonant la digressió,' vaig a ex-
plicar la resta de l'evocació, el ball del Cír-
col Artístic al Teatre Líric, l'anv 1889.

—Tu, Santiago — deia 'En Vilumara —
et vas presentar de Cavaller romàntic del
1836. Una mena de Larra. Fins vas sacri-
ficar ila barba i boina part del bigoti a la
propietat del tipus.

—I consti — afegí Rossinyol — que vaig
venir expressament de París per concórrer
al ball del Líric. Tu, Vilumara, anaves de
Persa. Però qui estava magnífic era Napo-
león, vull dir l'amic Fernàndez, el cèlebre
fotògraf, que es va presentar fent reviure
el pintor Rubens.

—I les senyores que hi havia aquella nit,
Tiago? Com si encara les veiés ara...

Fem de cronista de societat : hi havia
Rafaela 'Erenas, neboda del capità general
Ramón Blanco, de Minerva ; Pepita Ferrer .
de Masriera, d'Odalisca ; Júlia Montaner,
d'Egípcia ; la senyora de Casanves, d'Anna
de Médicis ; Dolors Puig de Fabra, de Mu-
Iler de Rubens ; V4ctória Baster, evocant

dirigint Don Joan i Mort i transfiguració:
es deia Richard Strauss.

Una nit, en el camerino d'En Sampere
a'1'Espanyol, Santiago Rossinvol i Maurici
Vilumara evocaven coses del Carnaval.

Un dilluns de Carnaval, fa més de trenta
anys, tots tres ens havíem vestit d'autèntic
mamarratxo. Vilumara anava de moro i
Rossinyol, de senvora romàntica, .amb miri -
nyac i capota, escotat, amb tota la barba i
el puro a la boca.

Una altra vegada, amb Rossinyol, ens
havíem disfressat —'mai diríeu a on? — a
Cuenca. Feia un fred siberià i no coneixíem
ningú, Però Rossinyol i Bagaria van catos-
sudir-se.a complir amb la tradició . Ens po-
sàrem danos els abrics al revés, cobrírem
els nostres nassos amb paperines i ornàrem
.els nostres barrets amb plomes del cadàver
d'un plomall que ens van proporcionar a
la fonda. Mal girbats així, sortírem a donar
uns tombs a la plaça, en la qual, fora de
la glaçada que queia, no hi havia ningú.
Per complir amb la tradició, llancàrem qua-
tre xiscles i allò de No me conoces?, i cor-
rents a cercar caliu a la fonda i a entrar
en reacció gràcies a l'aiguardent. I aixà
va ésser el diumenge de carnaval a Cuenca.
Cal dir que, per part nostra, no era possi-
ble més respecte a la tradició.

donaren els seus primers concerts ; hi triom-
fà el violinista Eugène Isaye; el públic hi va
ésser dut al déliri per un jovenet que molt
aviat havia de convertir-se en un prestigi
mundial de la interpretació, Pau Casals
s'hi ovacionaren els començos de Joaquim
Malats; s'hi donà a conèixer Jacinto Bena-
cente; Vincent d'Indy hi dirigí els famosos
concerts històrics ; el mestre Nicolau hi
dirigí les primícies de la Tetralogia wag-
neriana ; Lluís Millet i els seus cantaires
aplegats sota la senyera de ]'Orfeó Català
hi foren rebuts amb entusiasme ; un xicot
ros, de trenta-set anys, d'encrespada cabe-
llera i bigotet, hi engrescà fins a la bogeria

r mona, que
moltes vegades ens pensem que la gent ha
votat, i la gent no ha votat, i això acos-
tuma a passar en la majoria de les eleccions.

Aquí ens varem trobar, per exemple, en
les eleccions del i z d'abril de l'any i93 i . El
triomf de les esquerres va semblar una
cosa insólita, i _de fet en aquelles eleccions
la gent 'no va votar, és a dir, va votar una
massa molt petita de gent. Ehl máteix any,
quan les eleccions de diputats a les Corts
constituents, el senyor Macià va tenir prop
de cent deu mil vots. Aquesta xifra (ales-
hores no votaven les dones) va ultrapassar
tots els càlculs més optimistes. L'allau de
vots va ésser realment esclafadora ; en aque-
lles eleccions la gent va votar d'una manera
autèntica. ,Era la primera vegada a Bar-
celona; des del nostre record, que es votava
de debò. Perd aquell moment, màgic en la
nostra vida política, va tenir • la seva pro-
paració. Tots recordem un míting a la Ma-
numental que és l'acte polític de massa viva
i de poble autèntic més gran que hem vist
a Barcelona. Després, per una sèrie de
raons, es presentà una altra lluita electoral
en la que la gent no va votar; em refe-
reixo a les eleccions de novembre del 1933.
Recordeu -que, malgrat la combinació que
va fer la Lliga perquè un candidat aconse-
guís el quòrum, el senyor Companys va te-
nir cent seixanta mil vots, i aleshores vota-
ven ^naturalement les dones. Si la gent ha-
gués votat com en les eleccions del juny
del 31, no hi ha dubte que el senyor•Com-
patiys hauria passat dels dos-cents .mil vots.

>I és que quan diem no votar, ens referim
no a l'abstenció de significats elements apo-
lítics, sinó a l'abstenció dels que s'abstenen
sempre que no es produeixen en la vida del
país un fet o .uns fets_ de caràcter extra-
ordinari. Ens .referim a l'abstenció dels que
él joc electoral no els emocioña absoluta-

:'ment gens si no és res més que un joc
electoral, amb uns programes de partit, unes
lluites normals i uns interessos normals. Es
a dir quan no hi ha un trontoll sentimental
que produeixi una febs-e aguda en la bio-
logia pol:tica del país.

Ara els tècnics de les eleccions, eils polí-
tics professionals, no veien aquest fet; que
no traslluïa a l'epidermis del cas electoral,
però que en - realitat existia, com una de-
terminació sórda i apagada. Ara han votat,
a Catalunya i a 'Espanya, els aficionats al
joc. electoral i els abstencionistes - que no-
més reaccionen en les hores solemnes. Ha
votat la gent, ha votat tothom. Han votat
sobretot les dones ; la temible incògnita fe-
menina, molt més eficaç que la incógnita
dels partits o de les agrupaçions de caràcter
apolític o que actuen al marge de la polí -
tica democràtica. Com que ha votat el sen-
timent. clar, net i directe, els resultats de
les eleccions hañ produït aquesta grandiosa

	

n	 i inesperada allau de vots.

	

J
e	 Tothom vol explicar-se el perquè del fe-

	

osé 	 nomen viu que acabem d'explicar ; tant els
vencedors com els vençuts, que es vantaven
de gendre el pols a la massa anònima, us

 donaran tantes raons com vulgueu, i vol-
 tiran justificar el seu enorme error de càlcul.

Jo, naturalment, no sóc un tèonic, ni en-
tenc en temperatures electorals, pero el sen-
tit comú m'inclinarà a cercar raons poc

e complicades i primàries. Crec que a Cata-
lunya i a !Espanya, en primer lloc, i en
lloc preferent, la gent ha votat perquè hi
havia uns quants milers d'homes a la presó
i la gent, la que no viu d'una manera po-
lítica, i viu d'una manera humana i poc
complicada, ha manifestat la seva voluntat
que els presos sortissin de la presó. L'única
manera de manifestar-se, no en tenia d'al-
tra, era votar les esquerres.	 ‚A Catalunya el determinant ha estat la
presó i ha estat Catalunya, o el catalanisme
si voleu. La gent ha cregut que el catala-
nisme era a l'esquerra. Aquell encertadís-
sim cartell amb el retrat del senvor Macià,
i unes simples lletres que deien «'Catalans!»,
per a mi ha fet més feina que cent mítings.
Aquell cartell T'han vist milers de dones i
ha produït un efecte màgic. A més a més
a Catalunya les presons, vives i directes,
s'han sobreposat a la crítica i a 1'anàilisi
del sis d'octubre.

Això, ara ens sembla claríssim, però nos-
altres assistíem als mítings, interrogàvem
la gent, i vèiem, això sí, unes eleccions
apassionades, però no vèiem el fet excep-
cional, de biologia pura, d'emoció pura,
absolutament al marge de la política.

1 és que els tècnics creuen que la gent
vota sempre que hi ha una convocatòria
d'eleccions ; però la gent només vota de
tant en tant, t escull el moment, i endevinar
aquest moment i les seves possibilitats és.
del camp de la mdgia, com endevinar el
perquè de la 'nostra vida.

Josep MARIA DE SAGARRA
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Vic ; l'editor Seix, d'Elegant del segle xii
el pintor Carles Pellicer, d'Otello ; el dibui
xant Lluís . Labarta, de . Cabdill àrab ; u
altre gran dibuixant, Eusebi Planas, d
Faust; el pintor Galofre 0liér, de Don Jos
de l'òpera ; els pintors Tamburini, de Se
nyor espanyol del segle xv ; dos pintors més,
Lorenzale i- Tolosa, d'Italià medieval ; Soler
i Rovirosa, de Brigadier de 18x2, que també
va sacrificar el bigoti i la barba a la pro
pietat de. la disfrressa.

-'Un dels que es va divertir més, em
digué En Rossinyol — fou el teu pare, qu
anava de General del Directori napoleònic.
No va parar de bromejar amb En Peius
Gener.
E1 Peiusl I la que li va passar!
—Aquest sí que estava magnífic --- afegí

En Rossinyol ^. Se li va acudir disfressar-
se de Marquès de Pescara a la batalla de
Pavia. L'Estruch va deixar-li, de la seva
collecció, una mitja armadura d'aquelles que
es tanquen de cop i cal obrir-les amb una
palanqueta. Aquella nit, la palanqueta es
va quedar dintre un calaix del Museu Ar-
mona 'Estruch, i Peius va anar al ball amb
ta cuirassa ajustada. A primeres hores de la
matinada, se li va desfer ,]'escarcela i d'a-
questa va caure sobre la catifa de la sala
una magnífica botifarra que 'En Peius havia
comprat a la cansaladeria Roure, de la
Rambla de les Fiors. A la mitja part, el
pintor Meifrén, l'Armet i el teu pare van
començar a donar abraçades al Peius, amb
tanta força que sense voler li van tancar
de cep la cuirassa i van resultar inútils tots
els esforços per obrir-la. I el pobre Peius
va quedar tancat dintre l'armadura fins a
les quatre de la tarda de l'endemà, hora en
qué s'obria l'Armeria Estruch, a tocar de
la plaça de Catalunya.

Segons contaren també Rossin.vol i Vilu-
mara, l'aspecte de la sala del L'ric era real-
ment en'lhrernador, aquella nit de ]'any 1889.
El Círcol Artístic havia encarregat a Soler
i Rovirosa la direcció de l'ornament de la
sala. I collaborant amb el gran escenògraf,
havien fet desaparèixer les galeries del tea-
tre, mitjançant la imitació de tapissos, artis-
tes com Alexandre de Riquer, Pascó, Llimo-
na, Masriera, Vilumara, Xumetra, Pellicer
Montseny, Labarta, Rogent, Rossinyol..,

D'uns quants anys ençà, el Carnaval més
aviat ha anat en decadència. Es que ara
no hi ha un temps fixat a l'any per a di-
vertir-se i la diversió, d'altra banda, s'ha
democratitzat més.

l'APERITIU

CARBUR DE CALCI; Fabriques a Berga (Barcelona) i Corcu-
bion (Corunya) :: OXIGEN gg % DE PURESA, Fàbriques a
Barcelona, València i Còrdova :: ACETILEN DISSOLT, Fihri-
ques a Barcelona, Madrid, València i Còrdova :: FERRO MAN-
GANES i FERRO SILICI : : SOCARRIMAT i SECAT de
fils i peces de seda, cot6 i altre« teixits :: CALEFACCIO INDUS•
TRIAL -de laboratoris i domèstica : : GENERADORS, BU
FADORS, MANOMETRES, materials d'aportació rer la SOL-

DADURA AUTOGENA

PRESSUPOSTOS ' ESTUDIS CONSULTES 1 ASSAIGS GRATIS

RAFAEL MORAGAS



Exercicis d'una bateria de les costes britàniques

20 II.36	 !kIEA1iDR	 3

Mirant	
El rearmament d'Anglatcrraa fora Es sabut que A govern anglès ha elaborat

vast programa de reforç dels armaments
avals,	 ^ militars que_ aviat seré pre-

Es sabut que dl govern anglès ha elaborat
un vast programa de reforç dels armaments
navals, aeris i militars que aviat serà pre-
sentat a ]'aprovació de la Cambra.

Tot esperant, a la Cambra dels Comuns
s'ha discutit una proposició de ]'almirall
Murray Suester per a la creació d'un sol
organisme de defensa nacional, que, segons
el proposant — amb la conformitat de tots
Nls sectors de la Cambra, com ho demostren
els discursos d'Attlee, cap dels laboristes, i
Austen iChamberlain —, hauria d`unificar
tots els serveis militars, a fi d'evitar els
gravíssims errors que es cometeren durant

L'ACTUALITAT INTERNACIONAL

Deixeu-me recordar-vos per començar que,
a partir del Renaixement, ha existit en allò
que 'llavors constituïa l'Europa una manera
comuna de pensar i d'obrar, que s'ha pogut
designar amb el nom d'esperit europeu.
A penes es pot dir que avui n'existeixi un,
per diverses raons. De primer, el desenrot-
Ilament de l'activitat econòmica i dels mit-
jans de producció de la nostra societat mo-
derna, ha creat rivalitats i dificultats que
han conduït a la guerra i s'han traduït a la
vegada per una exasperació
dels nacionalismes i per unes
diferències profundes en les
concepcions fonamentals dels
diferents Estats europeus.
D'altra banda, les facilitats
de comunicació, que han per-
mès a Europa de colonitzar el
món, han determinat un acos-
tament dels continents, i per
això les diverses qüestions que
hem de resoldre avui nos opo-
sen tant en el pla europeu com
en el pla internacional. Només
hem de reflexionar per cons-
tatar que, qualssevulla que si-
guin la força i la importància
dels sentiments de família o
de nació, cada u de nosaltres
en 9a seva vida, sia material,
sia intellectual, sia moral, deu
molt més i en una proporció
sempre creixent, als homes en
general i al seu país en par-
ticular. Fent el recompte, en
certa manera, d'allò de què
disposem com tresor de cultu-
ra, tant des del punt de vista
material, com intellectual i
moral, constatem que depe-
nem més de Ja humanitat pre-
sa en el seu conjunt, que no
pas d'una nació o d'un conti-
nent en particular. Es en els
límits d'aquesta dependència
que s'han d'exercir els nostres
deures i és el fet mateix que
estem impregnats de cultura
humana el que dóna a l'espe-
rit el seu caràcter de 'necessi-
tat i de generalitat.

En la formació d'aquest esperit que qua-
lificaré d'internacional més aviat que d'eu-
ropeu, els intellectuals tenen certament un
paper important a exercir. La solidaritat
entre les nacions descansa primer que res
sobre llurs relacions econòmiques, i pol fet
mateix que la ruptura de la unitat europea
depèn en gran part de raons d'aquest or-
dre, crec que el retorn a aquesta • unitat

-considerada com una etapa en l'edificació
del món—no podrà fer-se sinó sobre bases
econòmiques, peró amb la intervenció ac-
tiva de la superestructura que representen
totes les activitats de l'esperit. IEn aquesta
contribució dels intelle•ctuals, on es tracta
a cada instant d'adlarir nocions,, de com-
batre accions perjudicials—en particular dels
mites com el de la raça, que •contribueixen
a embrollar les dades reals dels nostres pro-
blemes—, l'intellectual té no solament un pa;
per 4 exercir, sinó el deure d'exercir-lo, t

Lluny de trair, servirà l'esdevenidor de la
humanitat tota sencera, la qual, en definitiva,
depón en gran part de l'activitat intellectual
i dels seus resultats.

Aquest és el deure' que alguns de nos-
altres s'esforcen a complir, provant de man-
tenir el contacte entre els intellectuals i la
massa dels homes que aspiren a la cultu-
ra, de la qual, en l'estat actual de la so-
•ietat, es troben frustrats en benefici d'una
minoria de privilegiats. Tenim el dret de
vetllar que el benefici de l'activitat intellec-
tual sigui posat a la disposició de tots, però
si, per inadvertència, deixàvem consumar
una mena de divorci entre el món de l'es-
perit i la resta dels homes, infalliblement
aniríem a parar a una colla de malentesos,
de conflictes, a la barbàrie...

En aquesta ocasió, recordaré que és in-
dispensable de deixar a cadascú, per la re-
duoció tècnicament realitzable de les hores
de treball, pel 'Ileure fecund, la possibilitat
de concentrarse, de pensar, de crear. Això
és, tant en T educació com en la vida gene-
ral dels homes, una necessitat que s'oblida
massa sovint. No es viu prou interiorment
per a desenrotllar la seva veritable perso-
nalitat. Això constitueix, a bla meva manera
de veure, un dels aspectes essencials del
problema de la cultura, que ha de posar
cada u de nosaltres a punt d'acomplir de la
millor manera els deures essencials de per-
sonailitat i de solidaritat. Des d'aquest do-
ble punt de vista, voldria denunciar una ve-
gada més els dos enemics de la cultura que
són l'egoisme que s'oposa al deure de soli-
daritat, i el conformisme, que s'oposa al
deure de personalitat.

El feixisme representa tila negació d'a-
quests dos deures, del deure de solidaritat
— aïllant les collectivitats nacionals o les
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CURSES DE LLEBRERS

tots els dissabtes a la tarda

diumenges i Festius matí i tarda

Grans curses de Ilebrers

collectivitats racials unes d'altres — i la ne
-gació del deure de personalitat — proposant

a la humanitat un ideal de onformisme
pròpiament inhumà. L'home nou que el fei-
xisme ens proposa com ideal no correspon
al que ha d'ésser l'europeu. El fet que s'im-
posi a ]'home feixista de considerar-se com
el representant d'una nació o d'una raça
superiors, és una manifestació d'egoisme.
I, d'altra banda, ]'abdicació que es demana
al ciutadà feixista entre les mans d'un cab-

Resoldre les qüestions econòmiques per
la justícia i no per la violència és avui el
problema fonamental que es planteja a Eu-
ropa i a tot el món. En aquesta tasca ,nova,
els intellectuals han de fer, com en dl pas-
sat, el paper de ferments — la història no
ens ensenya que és el treball intellectual,
provocat de primer per les necessitats ma-
terials, el que permet de fecundar l'esforç
humé i de transformar les condicions del
món? — Els inte1ectuals exerciran llur pa-
per, i l'exerciran d'una manera tant més
eficaç com més consciència tindran d'a-
questa solidaritat que hi ha en l'ordre de
totes les coses. Poden aportar una contribu-
ció important per posar a la disposició de
tots els homes fes riqueses de les quals són
provisionalment els detentora.

PAÜL LANGEVIN

(Copyright Opera Mundi)

(*) Vegi's Mix.ADOR, n. 09 356 a 362
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El nou Palau de la S. de les N.

Després de set anys de treballar-hi, el Pa-
lau de la S. de les N. ja està acabat.

El q de setembre de ¡929, essent secretari
general sir Eric Drummond, fou posada la
primera pedra, però la construcció no co-
mençà fins Pi de març de 1931. El 6 de no-
vembre de 1933 estava cobert, essent secre-
tari Avenol. Aleshores es presentà un dubte
segons el costum dels Q aletes, s'havia d'enar-
borar la tradicional bandera.., .però, quina
Un eminent funcionari, consultat, no s'hi
pensà gaire :

— Perquè tothom estigui content, s'ha de
posar-hi les banderes de tots els països mem-
bres de la Societat.

Cinquanta-tres banderes! No calia ni ten-
sar-hi.

Aleshores es decid{ posar-hi un emblema
neutral: un avet. Ningú no es pogué mo-
lestar, i la quitxalla de Ginebra que anaven
a badar en sortir de collegi, deien

—Té, ja hi han posat l'arbre de Noel abans
d'hora!

*a*

El Palau conté set-centes peces, d'elles
cinc-centes per a oficines, i una sala de ses-
sions de 68 metres de llarg per 66 d'ample.
Segons els primers pressupostos, havia de
costar ¡3 milions de francs suïssos, però
entre despeses imprevistes i suplementàries
ha costat el doble.

Es obra d'un comitè d'arquitectes, pre-
sidit per Ménot (que morí fa més d'un any
en un accident d'auto, camí de Ginebra) i
format per Lefèvre, Vago, Flegenheimer i
Broggi; dos francesos, un hongarès, un suís
i un italià.

El pacte franco-soviètic

Henri de Kerillis, en un llibre publicat en
1 934. Paris-Moscou en avion, deia:

((Si una guerra esgotés les forces naixents
de la nova Rússia, el comunisme faria pro-
bablement un nou salt cap a l'extremisme.
Les cates aburgesades de fresc del bolxevis-
me actual serien desarrelades i tornaria a
començar el terrible drama sobre una nova
base. e

Malgrat això, Kerillis, avui, des de L'Echo
de Paris, combat el jacte franco-soviètic,
sense tenir en Comte ni allò que escrivia ni
això que ha dit Henri Tornès:

—.Precisament perquè falten dos mesos
només ,er a les eleccions, hauríem de trac

-lar ràpidament amb els Soviets. Aixl frus-
trariem els comunistes de llur millor plata-
forma electoral.

Pro f ecia

En la primavera de 1914, Léon Daudet
i Jacques Bainville, l'historiador que acaba
de morir, donaven una sèrie de conferències
per Turena. El gastrònom Daudet duia la
direcció dels àpats. Un dia, després d'un bou
dinar, en un hostal de prop de Tours, Bain-
ville deia al seu amic

—En aquesta hora, quatre o cinc milions
de porneranis tenen a sobre la taula una sal-
sitxa amb patates bullides i un got de cer-
vesa. Daudet, això no pot durar gaire, mal-
fiem-nos.

Tres mesos després, els pomeranis envaïen
França i buidaven les caves de Reims, ple

-nes de xampany.

El dia que Hitler, suspenent la seva cura
termal, qroclamà el dret d'Alemanya a rear-
marse, Bainville sopava a casa d'un acadè-
mic que semblava impressionat per les notí-
cies que arribaven de Berlín. Hi hauria una
guerra, en un terme més o menys breu? Pre-
guntà sobre això la seva opinió a l'histo-
riador.

—Voltaire—respongué Bainville—deia dels
anglesos : «Qui sal. què pot brotar d'aquests
caps malencònics?n Jo diria dels alemanys
Qui saji què bot brotar d'aquests caps meta-
físics

Rècord electoral

Fou a Anglaterra, ja fa cent trenta anys,
que es va batre el rècord del mínimum de
vots obtinguts per un candidat triomfant.

En efecte, en i8o6, un candidat d'Irlanda,
John I'Vilson Croher, totalitzà, en la cir-
cumscripció de Downpatrik, la xifra real-
ment impressionant de... tres vols.

Què havia passat? Senzillament, els seus
dos contrincants, que tenien moltíssims més
sufragis que ell, foren acusats de corrupció
i llur elecció quedà anellada. En aquell
temps, en un cas així no es Jeia una segona
volta d'escrutini.

La música i els costums

Si fos veritat que la música endolceix els
costums, seriem com anyells, entre gramò-
fons i aparells de ràdio que no callen del
matí a la uit.

De vegades, però, sembla que la músic a.
nio endolceix els costums. Almenys hi ha un
precedent històric illustre.

En ¡866, el diplomàtic alemany Kendell
sopava a casa del seu amic el canceller Bis-
merck. Aquest feia cara d'amoïnat i Ken-
dell, per a distreure'l, s'assegué al piano.

Al cap de poca estona, el canceller li tustà
l'espatlla

-.Gràcies—Ii digué—. M'heu calmat els
nervis. Ja em sento molt millor.

I tingué aquesta conclusió inesperada
—Ara ja estic decidit : vaig a declarar la

guerra a Austria...

Una lliçó

G. B. Sham troba un dia, tafanejant en
una llibreria de vell, urt exemplar d'una obra
seva amb dedicatòria autógrafa : uA Mr. Tal,
anrb els meus co»rpliments. C. B. S.e Shaw
comprà immediatament el llibre, escriví sota
la primera dedicatòria : aA Mr. Tal, amb els
»reus compliments renovats. G. B. S.,, i tra-
meté novament el llibre a l'interessat.

la guerra i que, segons Chamberlain, Bal-
dwin repetiria.

Lord 'Eustace Percy, ministre sense carte-
ra, ha reconegut justificats els temors de
l'almirall, però, amb la seguretat que les
mesures oportunes seran dutes a la Cambra,
ha aconseguit fer-li retirar la proposició.

Habitualmont, la Cambra dels Comuns se-
gueix les discussions amb gran serenitat.
En aquesta avinentesa, en canvi, l'assemblea
no dissimulava una sensació, si no de ner-
viosisme, de preocupació. Si Austen Cham-
berlain ha estat sever envers el seu correlli-
gionari Baldwin, les paraules pronunciades
per Attlee no poden haver deixat de produir
profunda impressió en el país.

En les recents eleccions, els punts prin-
cipals del programa polític del líder laborista
eren el desarmament i les garanties de pau
gràcies a l'acció de Ginebra. Pocs dies des-
prés, el mateix líder s'uneix a un dels majors
exponents del conservadorisme per demanar
que les forces armades del país siguin for-
tament augmentades i posades sota una di-
recció única.
Què ha passat, doncs?
Pel que fa a una situació normal, la Gran

Bretanya es troba en excellents condicions
d'armament, i potser no solament de caràc-
ter defensiu. Ja que es demanen naus sacri-
ficis al país, és evident que no sols a Dow

-ning Street i al Foreign O'ffice, sinó àdhuc
sota la torre del rellotge de Westminster,
es té la sensació que uns greus esdeveni-
ments poden pertorbar aviat la pau europea
i la mundial i tot.
Quins són, d'on provenen aquests temors?

Heus ací un punt que convé aclarir.
En política internacional, no sempre és

possible de tenir en compte els règims inte-
riors dels països. "El nostre antifexisme, per
exemple, no ofereix dubtes. Però no ens
sembla seriós sostenir que Europa i el món
puguin ésser amenaçats per la Itàlia de
Mussolini a consoqüència del conflicte italo-
etíop. Cal excloure, per tant, que el reforç
dels armaments britànics sigui encaminat a
paralitzar una eventual agressió italiana,
tant més que, per l'actitud dels Estats Units,
no és gaire probable l'embargament del pe-
troli.

La greu situació a l'Extrem Orient me-
reix certament una atenta vigilància per part
del govern de Londres; però no justifica
tampoc les mesures militars angleses ni la
pressa amb què es volen dur a terme.

Els optimistes a tota costa diuen que els
anglesos volen estar poderosament armats
a fi d'ésser cel braç dret» de la S. de les N.
No cal remarcar com aquesta tesi—que està
en contradicció amb la lletra i ]'esperit del
Covenant—és pueril.

En efecte, perquè la S. de les N. pugui
tenir un valor efectiu, ha de comptar amb
m món desarmat, o almenys d'armaments

reduïts com més millor, i atio afavorir per
això el desenrotllament dels exèrcits. I des-
prés, en cas de necessitat, no pot ni ha de
comptar amb les forces militars d'un sol
país, sinó amb les collectives de tots els
Estats membres seus, en una proporció ade-
quacla. Si no, seria un organisme al servei
d'un sol Estat i no ulla associació de nacions
amb iguals drets i deures.

No creiem, d'altra banda, que en les in-
telligents esferes oficials britàniques s'hagi
mai concebut una idea semblant.

IEIs polítics anglesos - són, generalment,
(l'una bona fe i d'una sinceritat d'ànim com
potser no es suposa al continent. A . Londres,
doncs, s'ha cregut sempre en les demostra

-cions reiterades de pacifisme d'Alemanya.
Només després de la visita de John Simon
a Hitler sorgí algun dubte, quan aquest li
anuncia de cop i volta que el Reich ja pos-
seïa una aviació militar superior a la de
la Gran Bretanya. Però, o bé John Simon

no sabé fer partíceps de la seva inquietud

els seus companys de gabinet, o bé aquests
hi donaren una importancia relativa i se-
guiren fent-se illusions sobre la vdluntat de
pau de Hitler, no considerant el rearma-
ment d'Alemanya com un perill de guerra,
sinó com una satisfacció moral. A aquest
mateix esperit corresponen les negociacions
entre Hoare i von Ribentropp que acabaren

amb el ames pacte nasal bilateral del ^8
de juny de X93"^

Perd els anglesos han acabat veient, com

amb el famós pacte naval bilateral del i8
de juny de 1935•

Però els anglesos han acabat veient, com
ja s'havia vist de temps ha a França, que
Alemanya es preparava per a una guerra de
revenja de la de 1 9 1 4- 1 8 i de conquista del
predomini europeu, d'aquell predomini que
Anglaterra creu que pot tenir.

Es diu que entre anglesos i. alemanys hi
ha més comprensió i simpatia que no pas
entre anglesos i francesos. Potser és veritat,
perd no són els sentiments els que pesen en
política, sinó els interessos. I quan aquests
estan en oposició, no hi ha força moral que

pugui deturar els seus inevitables efectes.
Finalment, doncs, els anglesos han com-

près que els temors francesos eren justificats,
í els comencen a compartir. Admesa una
agressió d'Alemanya contra França, Angla-
terra només té dos camins a seguir : o la
neutralitat o la intervenció en favor de Fran-
ça. IEl pacte de Locarno està en ple vigor,
i com que una agressió el violaria, Angla-
terra es trobaria la embolicada en el con-
flicte. I encara que els alemanys no toques-
sin per res el Rin, sinó que agredissin fa
Petita Entesa, induint així França a acudir
a través del Rin en socors dels seus aliats,
els anglesos no podrien romandre neutrals
sense greu perill, car un engrandiment ger-
mànic comportaria riscos i danys per a la
Gran Bretanya,

Esvaïdes les illusions sobre el pacifisme
alemany, als anglesos no els quedava mitra
solució que reforçar llurs armaments, sobre-
tot després que els del Reich han assumit
una enorme puixança.

x**
La ratificació — així s'anomena, però im-

pròpiamont, car la veritable ratificació de
valor jurídic ja ha tingut lloc — del pacte
franco-soviètic per part de la Cambra fran-
cesa ha suscitat noves protestes i amenaces
per part d'Alemanya. També aquest fet deu
haver influït en l'ànim dels anglesos, cridant

-los al sentit de la realitat i fent-los caure
les darreres illusions.

Barthou havia elaborat un gram pla de
mutu ajut—anomenat el Locarno de l'Est—,
en el qual havien de participar set Estats,
entre ells Alemahya, i que havia d'assegurar
la pau d'Europa. Però Aiemanya es negà a
participar-hi adduint pretextos que no podien
sinó augmentar la malfiança envers la seva
política.

França i la U. R. S. S: han estipulat per
compte propi un pacte basat en les mateixes
modalitats que aquell al qual no volgué ad-
herir-se Alemanya, un pacte no clos, sinó
obert a tots, i en primer floc a la mateixa
Alemanya.lEl caràcter d'aquest pacte és úni-
cament defensiu.
Alemanya, que no presentà a Locarno cap

objecció jurídica quan Briand i Zaleski esti-
pularen un idèntic pacte franco polonés, pro-
testa ara de la illegalitat del franco- soviètic,
malgrat que Anglaterra i Italia l'hagin reco-
negut de perfecte acord amb el de Locarno.

Tot aquest soroll armat a Berlín és un
pretext per cometre una nova violació del
tractat de pau anullant motu proprio la dlàu-
sula referent a la desmilitarització de la riba
esquerra del Rin, cosa que, com és fàcil
de compendre, no pot ésser consentida per
França.

Què farà ara Alemanya?
A Londres es creu que pel juny aquesta

haurà completat els seus armaments terres-
tres, aeris i navals. No s'ignora tampoc que
amb el nazisme al poder es pot esperar
qualsevol sorpresa. Per tant, és lògic que
Anglaterra, no volent-se trobar desprevin-
da, prengui les mesures que calguin per a .
encarar-se amb qualsevdl eventualitat.

Una Gran Bretanya fortament armada al
costat de França, que avui vol dir també

al costat de la U. R. S. S., no pot deixar

de fer reflexionar els homes de Berlín.
Es clar que tot això es comprèn i s'explica

des del punt de vista de la seguretat basada

en la força ; el que no es comprèn ni s'ex-
plica és que es pugui seguir una tal política
i confiar alhora en l'obra de la S. tle les N.
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Paul Langevin

dill, l'absència de tota llibertat de pensa-
ment o d'expressió, el desenrotllament dels
mètodes paramilitars per a crear automa-
tismes, .per a transformar una nació en un
ramat d'individus pensant i obrant de la
mateixa manera, em semblen com un des-
enrotllament de conformisme, contrari a l'es-
perit de la cultura, i extremadament peri-
llós por a l'esdevenidor de la humanitat,
que em nego a concebre sota la forma d'un
niu de termites o d'un ramat.

Per consegüent, no considero que l'home
feixista sigui el tipus d'home nou desitja-
ble per Europa, per la humanitat. Actual-
ment, em sento molt més a prop de la
concepció soviètica, que sota el seu aspecte •
actual em sembRa com una concepciól..de
transició, explicable o pòtser feta necessà-
ria per les dificultats de la tasca de con's-
trucció empresa en la U. R. S. S. Per
aquesta raó, que ]'organització econòmica és
la condició de l'alliberament espiritual de
l'home, la U. R. S. S. s'ha trobat, per tal
d'aconseguir aquest fi, en condicions tant
més difícils que l'estat de la tècnica era més
ondarrerit. Ha calgut, sembla, imposar una .
disciplina .prou dura per acomplir aquesta
tasca. Però, si en jutjo pel desenrotllament
considerable de la ciència, que enlloc no dis-
posa de recursos tan importants i d'una
confiança tan general; si en jutjo pels es-
forços realitzats i els resultats obtinguts en
el sentit d'una difusió de la instrucció i de
la cultura; si en jutjo pel desenrotllament
de l'art sota la forma col•lectiva que convé
a un règim on tots els homes participen en
la vida general — per exemple, el teatro
soviètic representa la manifestació actual
més important de l'art oollectiu —; si en
jutjo igualment pel fet que el primer pla
qu inquennal ha estat consagrat al desen

-rotllament de la gran indústria, que el se-
gon, en curs d'aplicació, està més aviat con-
sagrat a les indústries de consum depen-
dents de la gran indústria, i que el tercer
pla quinquennal ha d'ésser el de la cultura
intellectual, en trec la impresió que l'home
soviètic, si no representa encara el que po-
dcm esperar i desitjar per a l'home de l'es-
devenidor, està almenys en el bon camí
d'arribar a ésser-ho.

***
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PROBLEMES DEL MOMENT

El progrés del cinema parlat

	

Shakespeare ks un dels objectius princi-	 En el cinema caben multitud de fórmules

	

pals del cinema en aquests moments. En	 compatibles les unes amb les altres, i sem-

	

parlar així, no ens referim tant a q a quan-	bla que són molts els qui, si un fillm no

	

titat de films que es roden sobre comèdies	 s'ajusta a un tipus que ells prefereixen, jai drames del poeta anglès, com a la impor- es creuen amb el dret de condemnar el film,

	

tància de l'óbjectiu que aquestes activitats 	 com si ells sapiguessin el que és el cinema.	pretenen abastar. A hores d'ara, simultània-	 !Es ben discutible que sapiguem això. Més

	

ment a Amèrica, a Anglaterra i a Ale-	 encara, el que serà el cinema demà ! Depènmanya, s'estan rodant adaptacions shakes- això dels George Cukor, Frank Capra,

	

pearianes. Romeu i Julieta, La dotzena nit,	 Frank Borzage, Rouben Mamoulian, King
Hamlet i Les alegres comares de Windsor Vidor, John M. Stahl i deis que vinguin,

Rosalinda (Elisabeth Bergner) i Touchstone (Mackenzie Ward) en l'adaf tació
cinematogràfica de l'obra de Shakespeare «As you like it»

«Només sóc un comediant»

DILLUNS ESTRENA

20 -11 -36
rus

EL CINEMA

són els títols que tots hem pogut llegir en
les llistes de producció. El cinema, doncs,
s'atreveix obertament a aquesta empresa,
tan arriscada com poc agrairia pels bons
amics de les lletres.

E1 que hi ha és una cosa. Que la tasca
es porta a cap amb serietat creixent. La
qual cosa vol dir que Shakespeare, el Sha-
kespeare autèntic, està destinat a jugar un
rol cada volta més considerable en aquesta
producció, i aleshores pot succeir que Sha-
kespeare es faci sentir amb tanta força da-
munt els escrúpols del productor, que el
poeta acabi, no direm per pertorbar el ci-
nema, però sí .per donar-li una direcció .que,
per ara, els qui es creuen els pontífexs en
la matèria, són lluny de preveure.

I és que aquí regna un prejudici que costa
de desarrelar. El mantenen els representants
de la llei del mínim esforç en l'art de pen-
sar. Són aquells que van pronosticar e1 fra

-càs del cinema parlat, amb l'èxit que ja
podeu veure. Ara, han canviat de tàctica
solament a mitges. 'Es la tàctica de limitar
les prerrogátives de la paraula en el cinema,
sense compendre que ja és hora de deixar-se
de dogmatismes i d'atendre's més als fets.

La paraula ha entrat al cinema i no veiem
amb quina fórmula s'han de (limitar les
seves prerrogatives. IEs irritant que en un
film párlin massa, però no ho és que parlin
molt. Tota la diferència està entre massa
i molt. Poden parlar molt, i nosaltres aco-
modar-nos molt bé d'aquest fet, si el que
diuen té gràcia i emoció. Si el diàleg, Iluny
d'ésser un obstacle al ritme global, s'hi
ajusta bé.

Si no sabem l'idioma del film, la culpa
és nostra i ningú no pot fer d'això un ar-
gument contra el film.

URQUINA ONA

demá Divendres nit

Estrena

dignes de continuar la llista tan gloriosa.
George Cukor, que amb Les dues ger-

inanetes i David CoQperfield ha triomfat
amb una fórmula de cinema que està ben
lluny de la concepció més corrent, repre-

f

sentada per pellícules com Passaport a la
ama o Succeí una nit, ha rodat el Romeu

i Julieta .amb una tècnica que ha estat tit-
liada de teatral.

No hem vist el film, però la crítica és
eloqüent i sembla doncs afectar allò que
dèiem en començar. Cukor, enfront del text
de Shakespeare, s'ha deixat dur... per Sha-
kespeare. L'esclat dels versos ha paralitzat
certes possibilitats de la camera. Teatre
filmat?

Quin altre tòpic ! Repetim que no hem
vist el film. IEl millor, doncs, és no pendre
cartes en l'assumpte tal com concretament
pot plantejar-lo l'obra de George Cukor,
però és lícit de considerar com a la lleugera
el tòpic és emprat per condemnar pellícules
on el diàleg, el bon diàleg, juga un rol
preponderant.

No parlarem ja del fet que les escenes
són fotografiades amb totes les possibilitats
dels efectes fotogràfics, valors fotogènics,
ingredients decoratius amb els quals el di-
rector pot fer una labor d'interpretació o
de creació específica.

Més important és i decisiu per marcar
tota la diferència entre teatre i cinema el
primer pla i la continuïtat o muntatge, que
són la medulla del cinema i ag ló que el
posa autònom i irreductible. La meditació
de les possibilitats expressives del primer i
estilístiques del segon posaria en evidència
com el cinema pot arriscar-se molt pels ca-
mins del diàleg, sense comprometre la seva
essència,

Llevat d'alguns casos veritablement de-
plorables, on el cineista, no comprenent res
en tot això, ha filmat passivament el teatre,
mai no hem trobat al cinema, ni remota-
ment, l'emoció del teatre.

El que passa ks que el cinema cerca.
Troba, per exemple, els poetes i els grans
dramaturgs, no amb la insensata preocu-
pació d'incorporar-se'ls, però sí amb la in-
tenció de cercar en ells estímuls d'inspira-
ció. La paraula no és motiu de terror. El
cinema és prou gran per parlar amb solta
i per digerir el diàleg, sense renunciar al
ritme i a la continuïtat.

Jutgem els films per ells mateixos. Són
portadors de bellesa? No es tracta de re-
petir—pretensió ridícula—belleses eI llac de
les quals és als concerts i les biblioteques,
sinó de demanar a aquestes belleses pretext
per a 1a creació d'altres belleses de l'ordre
de la fotogènia i de la fonogènia.

La setmana que ve serà el moment de
parlar del color que ens ve al damunt, més
de pressa B ell que us podeu pensar.

Josep PALAU

–Res, que va posar la .primera pedra i
s'ha engrescat.

Un film sobre Buda
Cecil B. De Mille vo9 deixar tranquilla,

sembla, la Bíblia i la història europea o
americana. Ara se les vol empendre amb
Buda, de la vida del qual pensa fer un
film que serà objecte de versió en tantes
llengües com es pugui.

EI scenario és obra de H. Sri Nissamka,
m ex-sacerdot budista que presidí un Con-
grés budista i ara diuen que és un dels
millors advocats de Cevlan. En aquesta illa
i a ]'India serf rodat el film, el qual tindr<
tres parts de 2,600 metres cada una. No hi
haurà actors americans, sinó que tots els
papers aniran a càrrec d'hindús autèntics.
EI cost de la producció està assegurat per
donatius de budistes de totes les parts del
món.

Esperern amb una certa ànsia el que po-
drà dir d'aquest film — segons els pros-
pectes que en llegirà, naturalment — el dis-
tingit teoritzador del cinema, senvor Ru-
cabado.

« Romeu i Juliefa»
El repartiment del film de George Cukor,

Romeu i Julieta, del qual parla avui Josep
Palau als nostres lectors, és el següent

Julieta, Norma Shearer ; Romeu, Leslie
Howard ; Mercutio, John Barrymore ; Ed^na
Mav Oliver, ila Dama ; Benvolio, Frank
Lawton ; Tibald, Basil Rathbone ; Balta-
sar, William Henry ; Capulet, C. Aubrey
Smith.

Una hisfória de W. C. Fíelds
Viatjant un cha pel País de Galles, 1'ields

va fer coneixença amb un metge d'un poble
minaire de la regió.

--No sóc pas un gran metge, cal dir la
veritat—li confessa —. Però ja en sé prou
pels pons diners que em donen. Quan un
minaire està malalt, l'ausculta i li dono una
bona dosi d'oli de riel I res més.., i n'hi
ha que es curen.

Fields va felicitar el seu compan y even-
tual de viatge, pels bons resultats de la
seva terapèutica simplificada. Però vetaquí
que, al cap de pocs dies, Fields es va posar
malalt i va dir a l'hostaler que cridés un
metge. Ja podeu endevinar quin va presen-
tar-se!

--Què us passa?
–Res, res, estimat doctor — li contestà

Fields—. Tenia ganes de beure una copa
amb algú i m'he atrevit a demanar que vin-
guéssiu.

I el bo del cas, segons explica Fields,
que l'emoció de veure entrar aquell metge
li curà immediatïent l'atac gripal.

Tolstoi i el cinema
«Voldria pintar les meves idees», deia

Goethe. Tolstoi les hauria volgut filmar. Al-
menys Kusminsky refereix aquestes frases
del novellista rus, que ja tenia vuitanta anys
quan va pronunciar-les

«Aquesta maneta capgirarà la nostra vida
d'escriptor. Un dia tots ens haurem d'a-
daptar a l'objectiu i a la pantalla. A mi,
aquesta revolució no em preocupa pas;
m'entusiasma. La rapidesa de les escenes
i el canvi de les situacions em semblen pre-
feribles a la lentitud dels nostres llibres. EI
cinema ha descobert el secret i la puixança
del moviment. I això és una cosa grandiosa.
Quan jo escrivia El cadàver vivent, em mos

-segava els llavis perquè no podia passar
sense transició d'un episodi a l'altre.»

La Venus de Hollywood
^Cecil B. De Mille declarà que a la pantalla

,no hi ha beutats perfectes, i tot seguit es
constituí un jurat format, entre altres, per
un director de producció, un director de
ball, una modista, un maquillador i un per-
ruquer ; tots, doncs, entesos professionals
en la beutat femenina.

Les deliberacions i la votació d'aquest ju_
rat han donat per resultat que la beutat
perfecta hauria d'ésser constituïda així

Cabells de Norma Shearer
Ulls de Loretta Young
Nas d'Irene Dunne ;
Boca de Claudette Cdlbert ;
Dents de Katharine Hepburn
Mans de Marlene Dietrich o de Carole

Lombard;
Peus de Marlene Dietrich, Jean Harlow

o Ginger Rogers ;
Esquena de Carde Lombard o Kay

Francis
Línia de Carole Lombard.
Nosaltres, malgrat la decisió d'aquest ju-

rat, gosem creure que el resultat d'encolar
tots aquests fragments seria, a la millor, un
monstre horripilant.
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FEMINA. — Stan Laurel i Oliver Hardv
són dos perfectes idiotes. Però Oliver ho és
menys que Stan. I, orgullós d'aquesta supe-
rioritat, tracta el pobre Stan de qualsevol
manera. Se li passeja pel davant amb un
posat d'home superior, d'una insolència per-
fectament insuportable . Com que es consi-
dera molt per damunt de l'infeliçot que el
destí li ha donat per company, l'humilia
constantment. L'aclapara contínuament amb
cops de puny i puntades de peu ben admi-
nistrats. Al costat de Stan, Oliver es dóna
una gran importància. Peró només al costat
de Stan. Perquè quan Oliver ensopega amb

una persona normal, aleshores afluixa con-
siderablement. Perd automàticament les aga_
lles. IEs converteix de dominador en domi-
nat. I es queda lamentablement reduït al
que és en realitat. Un perfecte idiota. No
tan idiota com Stan, però idiota a la fi.

Aquesta fórmula és el canemàs de tots els
films interpretats per la deliciosa parella.
Dos fusellers sense bala no és cap excepció.
Hi ha gags mcdt bons en aquesta pellícula.
Originals, inspirats i específicament cinema_
tográfics, que constitueixen efectes de sqr.,.
presa irresistibles. N'hi ha també d'altres
de més gastats o laboriosament preparats.
I els clàssics cops i caigudes, que no enve-
lleixen, perquè són d'aquells standards d'efi-
càcia infallible.

Dos fusellers sense bala seria un film molt
bo i molt divertit si l'alleugerissin de la càr-
rega de coses inútils que porta al damunt.
Perquè, amb l'afany de ferane una pellícula
de llarg metratge, han entatxonat, entre fa-
cècia i facècia dels dos còmics, les escenes
d'una anècdota amorosa aliena a l'acció prin-
cipal, que afeixuga la pellícula de mala ma-
nera.

FANTASIO. — IEn plena decadència la
producció alemanya, Ilamentablement estan-
cada la francesa el cinema vienès, que no
fa més que créixer, estarà aviat en condi-
cions de disputar la supremacia europea al
cinema anglès. Viena fa molt poques pellí-
cules, però bones. Molt bones. Totes són
molt ben deixades. Tonen una perfecció i
una precisió gairebé miraculoses. Tan jove,
el cinema vienès té un ofici d'una maduresa
sorprenent. I aquesta precocitat esvera una
mica. Aquesta habilitat, en efecte, aquest
virtuosisme, aquest preciosisme, gosaríem
dir, estan a punt d'allunyar els postors en
escena vienesos de 'la vida, i de convertir-
los en adoradors de la perfecció per la per-
fecció.

Només sóc un comediant, que passa a
l'Alemanya del xviit, i l'acció del qual estl
centrada entorn de la semblança extraordi-
nàriaentre un duc egoista, més atent als
seus plaers que als seus deures, i un còmic
ambullant, bo i generós, és un film molt ben
fet que ens ofereix totes les qualitats del
cinema vienès. 'El sentit de l'atmosfera, la
netedat, la precisió, la intelligéncia del de-
tall. La dist inció i l'estil. L'absència de ba-
nalitats i vulgaritats, d'exageracions i de
faltes de gust. La pellícula és l'obra d'un
virtuós que s'expressa amb un llenguatge

afiligranat i exquisit. L'assumpte, ric en un
gran enginy dramàtic, ha estat portat amb
una ciència consumada de la narració. 1,
muntat per un mestre, llisca suau, sense
sotracs ni articulacions visibles, El gran ac-
tor Rudolf Fbrster interpreta el doble paper
amb una sobrietat i una distinció admira-
bles.

MARYLAND. — Visquem aquesta nit no
val res. Té un argument gastat, prim com
un tel de ceba, i mal explicat perquè, en lloc
de guarnir.lo amb variacions fantasistes i
lleigeres, l'han farcit amb diàlegs inacaba-

bles. Però el film és digne d'ésser vist. Aneu
-lo a veure. No us en penedireu. Us diverti-

reu de debò. Us ho garantim. Perquè us
fareu uns bons panxons de riure contemplant
el treball de Tullio Carminati. El sentimen-
talisme llepissós i la cursileria afectada d'a-
quest bon senyor ens transporten a la bona
època del cinema italià. El seu grotesc és
finíssim. Té matisos i subtileses irresistibles.
Fa unes cosetes adorables amb uns ulls i
una veu que cauen en desmais superbs. Els
seus ,posats de castigador pelant i cínic te-
ne n un ridícul encartonat indescriptible. Que
no s'explica. Cal veure'l. Ameu — us ho diem
sincerament — a veure aquest bon senyor,
la comicitat involuntària del qual és de pri-
mer ordre.

SEBASTIA GASCH

EL FAR ESPATLLAT

.–Dóna't pressa a adobar-hó, que ja em
canso de voltar.

(The Passing Show, Londres)
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EL TEATRE
UNA MICA DE TEORIA	 EL TEATRE DE LA CLAREDAT

xinès

	

En ocasió del pas per la nostra ciutat	 lla música xinesa, el Teatre de la Clareda4
	d'autors i actrius de gran fama i mèrit	 de Mei-Lan-Fang, haurien constituït un bell

	

per les seves interpretacions brillantíssimes	 espectacle exòtic mai vist a casa nostra.

	

de papers insignificants, han estat més d'un	 El reformisme de Mei-Lan no s'aplica a

	

i més de dos els amics i lectors que ens han	 la base del teatre xinès, sinó a tots aquests

	

preguntat per què no ens ocupàvem pera	 detalls que hem assen yalat i a molts d'al-

	

res d'aquells nostres visitants, l'admirable	 tres. Detalls hem dit? Un personatge entra
	treball dels quals, segons opinió dels que	 en escena portant un magnífic plomall blanc

	

ens interpellaven, era digne de gran atenció.	 aquest plomall significa que va a cavall d'un

	

Però els hem hagut de contestar que si	 magnífic corser blanc. El distintiu vermell

	

no en parlàvem era, senzillament, perquè,	 al pit d'aquell guerrer, significa que entra
a desgrat de tota la impor-
tància que hom volgués donar
al talent i a les condicions
d'aque'lls actors i d'aquelles
actrius, era una importància
de la qual ens costava molt de
fer-nos càrrec i que la trobà-
vem tan relativa que ens re-
sultava completament negligi-
ble, puix que no podíem creu-
re que aquell talent i aquelles
condicions fossin res de bo de
bo quan els era possible bri

-llar i donar rendiment en po-
sar-se al servei d'obres, no ja
mediocres només, sinó franca-
ment imbècils i declaradament
dolentes.

Perquè el més bo del cas
era que aquests amics que ens
parlaven, encisats i seduïts pel
treball d'un o altre d'aquests
estels que han passat per Bar-
celona, era sempre dient-nos
qué l'obra, o les obres, en
les quals els havien vist tre-
ballar eren inadmissibles sota
cap concepte, mancades de
sentit, nècies, banals i insig-
nificants. Ah, però—afegien—,
ell, o ella, en treu un partit
magnífic, en fa una veritable
creació ; anima el personatge,
li dóna tota la vida que ]'au

-tor no li ha donat, i ho fa
tan bé que per la seva inter-
pretació l'obra queda redimida
de tots els seus defectes.

I tot això; en veritat, era
més per refermar-nos en la
nostra actitud que no pas per
resoldre'ns a rectificar-la. Com
més élogis ens feien d'aquells
intèrprets que lluïen en tanta
de manera en executar papers
anodins falsos i sense cap ni peus, menys
ganes ens agafaven d'anar-los a veure i de
parlar-ne als nostres lectors.

Perquè, en veritat, si haguéssim escoltat
aquells que ens aconsellaven, comptant que
fossin veritat totes les excellències que ens
decantaven, ens exposàvem a tenir un dis-
gust tan gros com, per exemple, el que tin-
dria Pamic Palau—posem com a filharmònic
reconegut—el dia que contemplés Pau Ca-
sals tocan: amb el cello la romança de La
canción del olvido ó alguna cosa per l'estil.

Tant com millor arribés a ésser l'artista,
per a nosaltres seria pitjor el cas de veure
posades en marxa les seves qualitats per
obra d'una inspiració vàcua, vana i anodina,
en la qual es trohés bé i en la qual li fos
possible entonar-les al mateix diapasó in-
tellectuail, sentimental i moral d'aquella ins-
piració.

Això, però, considerat a part que, per a
nosaltres, el principal és sempre el motiu
i no el mitjà pel qual el motiu arriba fins
a nosaltres ; el que val és el text i no 9a

	S'havia dit que al Liceu vindria Mei-Lan-	 de tovalloles calentes que dels passadissos

	

Fang i el seu Teatre de la Claredat. La tem-	 estant els proveïdors tiren afs clients ; el

	

porada ja està llesta i els xinesos no han	 maleït tracoma no té un moment de repòs!

	

vingut. Però, per si vinguessin a la prima-	 Tothom sap de cor la peça que es juga a
vera, presentem-los als nostres lectors.	 l'escenari i, molt sovint, sentireu txao-txao,

	Els barcelonins ja han vist teatre japonès	 que vol dir «bravo, bravo!». E1 pobre bàr-

	

al Palau de Projeccions de Montjuïc, en el	 bar que assisteix a l'espectacle no veu res,
	temps de l'Exposició. lEliminat de les repre-	 no s'adona de res, mentre el xinès s'entu-

	

sentacions japoneses del Palau de Projec-	 siasma, s'intriga, .s'emociona o s'indigna.

	

cions tot allò que és debut a la tècnica tea-	 Una capa de pintura blanca damunt la cara

	

tral moderna : illuminacró, penombra o llum	 del mandar' significa que aquest home, que

vileg  dels morts, perquè tots els actors que
fins aquest moment han sortit per aquesta
porta han estès les mans i han fet acció
d'empènyer molt fort. En canvi, el difunt
— mentre la vídua gemega agenollada a l'in-
dret on ell havia caigut — s'ha limitat a
apartar la cortina alleugera i ha passat tan
tranquillament. Portes en l'escenari xinès?
Tots els actors entren per ]'esquerra i sur-
ten per la dreta. L'espectador que trinxa
cacauets, beu te i s'eixuga la suor amb to-
valloles calentes, té una imaginació conside-
rable : és capaç de veure portes pertot arreu,

sMides o primes segons l'esforç que l'actor
simula fer per obrir-les. Pobres bàrbars euro-
peus que han lliurat grans batalles al vol-
tant del naturalisme escènic i han arribat
a portar pedres veritables dalt l'escenari!

Qui és aquest coolie que aguanta dos bas-
tons de bambú enganxats un a cada costat

d'aquest gran personatge que el precedeix?

Representa que el gran personatge va dalt

d'una cadira portàtil... I pensar que di di-
rector de la Comédie des Champs Elysées,
Jeuvet, va tenir l'acudit de fer sortir un
automòbil en el primer acte de Knock, de
Jules Romains ! No va atinar que amb la
roda del volant n'hi havia prou.

Naturalment, Mei-Lan -Fang no porta la .
taula dels accessoris a d'escenari, a la vista
de tothom ; ni té l'ajudant a l'escena, ni
permet que el maquinista surti a posar el
tapis quan ha de caure de genolls ; no s'em-
miralla, davant del públic, per comprovar
si les seves vestidures han quedat escaient-

ment desordenades després d'una escena de

passió ; ni permet que l'actor que cau mort
abandoni l'escenari tranqui!lament, per les
seves .pròpies cames, a la vista de tothom...
Mei-Lan té uns decorats bellament acolorits, !
amb portes i finestres ben visibles, i entra
en escena, si l'obra ho indica, portat per
quatre coolies, assegut amb majestat en una
cadira xinesa portàtil de debò. L'orquestra,

en el teatre de Mei-Lan-Fang, desapareix
de l'escenari, i, amb ella, la nota més diver-
tida d'aquest espectacle familiaríssim que és
el teatre xinès.

El públic del nostre primer teatre no hau-.
rà pogut veure els músics xinesos, les dones

i concubines dols músics xinesos i els fills
dels músics xinesos, que ocupen més de la
meitat de l'escenari; l'orquestra xinesa és
més de la meitat de l'espectacle teatral xi-
nès. Allí mengen, i les criatures ploren i les !
dones criden... L'orquestra del Liceu hau-
ria marcat, també, el pas del dia a ta nit,
però el públic se n'hauria adonat pels canvis
de llum, no pas pel ritme de la. musica.

Si el projecte hagués arribat a realitza
-ció. la veu de falset, l'esclat de les sedes,

edició ; el que va] és la pintura i no la qua-
litat dels colors amb què és feta ni la de
la tela damunt ]a qual ha estat realitzada ;
la simfonia i no l'orquestra ; la cançó i no
el cantaire ; la comèdia i no l'actor. Això,
tot amb tot, no vol pas dir que aquests
mitjans pels quals el motiu se'ns dóna a
conèixer siguin cosa menyspreable; ni molt
menys ; sinó, ans al contrari, com millors
siguin, més ben servit en sortirà el motiu
i fins en determinats casos, poden gendre,

pel seu compte una condició que els en fa
completament autònoms. Però sempre, pel
que nosaltres pensem, no hi pot haver cap
mena de dubte que és mil vegades més esti-
mable una edició correcta, en paper conti-
nu, composta en linotípia i sense cap pre-
tensió, de Bailzac, que una altra en paper
japó, amb grans marges i amb tots els
recursos de la tipografia, la litografia, l'ai

-guafort i el boix, de qualsevol Ricardo León.
Podrfem allargar els exemples fins a l'in-
finit, però éls resumirem en el que motiva
aquest article : val mil vegades més una
representació normal, ben portada i lBs-
quent, de Bernard Shaw, que una inter-
pretació genial i encisadora de qualsevol
producció d'un tanguista de La Boca en
pla d'imitar Pirandello.

Hem de fer la salvetat que tot el que
acabem de dir és vdlent admetre el gran
talent i les eminentissimes qualitats d'a-
quells actors i d'aquelles actrius. Però, amb
referència a aquestes virtuts, tenim els nos-
tres dubtes, els quals neixen de l'experitm-
cia que hem fet repetides vegades, i que
els nostres lectors hauran fet també pel seu
compte, que no hi ha ningú que entengui
millor qualsevol escrit mal engiponat, mal
redactat i mal ortografiat que aqueills que
no saben d'escriure. Una psicologia falsa,
uns sentiments sense realitat, unes reac-
cions sense cap solta i uns pensaments sense
cap volta, frases òrfenes d'agudesa, man-
cades de gràcia i desproveïdes de substància,
una personalitat, en fi, inexistent, han d'és-
ser interpretats bé, amb tota comprensió,
amb tota simpatia i amb tota compenetració
per l'actor o l'actriu que en pend,re'ls entre
mans hi trobi totes aquelles condicions que
s'adapten al seu geni. I aquest actor o
aquesta actriu, jo us asseguro que sap prou
bé el que es fa ; el dia que s'atrevís amb
alguna cosa de més gruix, alguna cosa de
més qualitat, fracassaria totalment. El que
fa el seu èxit no és res més que l'exacta
correspondència que hi ha entre aquella ba-
nalitat que interpreten i la del seu propi
esperit.

Per això és que no ens interessen i per
això és que mai no hem volgut interessar -
hi els nostres lectors.

JOAN CORTES

viva, decorat pintat segons les regles d'una
escenografia moderna, etc., ens trobem da-
vant unes representacions escèniques que
correspondrien a la nostra Edat mitjana, en
'ordre del clima físic, polític, •moral i cere-

bral que respiren. Aliè al viu interès de
moltes situacions escèniques, estrany al 'llen-
guatge dels actors, el públic segueix, no obs-
tant, aquestes representacions de teatre amb
visible plaer. L'argument no interessa : no
conté, pe] nostre públic, cap passió puixant
capaç d'emocionar-lo profundament. iEl plaer
estètic que proporciona aquest teatre pi-ové
de la cosa vista, quasi exclusivament. •Es un
espectacle ple de color, de ritme, de movi-
ments — sobretot en aquells magnífics com-
bats, aquestes danses bàrbares i violentes,
acrobàtiques i elegants, en les quals els sa-
bres i les llances, els braços, les cames i el
cos són excitats, brandats, contorsionats en
un ritme foll i lent, ràpid i pausat, que la
música subratlla d'una manera simplíssima,
salvatge, sorollosa, massa sorollosa per ]'oïda
dels occídentals. Les danses rítmiques, els
combats a sabres i éspases, constitueixen 'la
nota que ha fet més famosos i populars, a
Europa i Amèrica, els teatres japonès i xi-
nès. Naturalment, si l'espectador es trobés
davant un teatre xinès o japonés pur s'avor-
r iria, a excepció dels moments de dansa o
combat, o d'alguns passos divertits.

Això és tan evident, que Mei-Lan-Fang,
després de la seva primera sortida de Xina,
s'afanyà a dir que volia reformar el teatre
xinès. No és pas que Mei-Lan fracassés,
llavors de la seva primera sortida a Amè-
rica. Tot al contrari : hom el nomenà doc-
tor honoris causa. Però Mei-Lan ha tingut
oportunitat, davant els espectacles occiden-
tals, d'adonar-se que el teatre xinès no ha
evolucionat de l'Edat mitjana ençà : segueix
essent, quant al tema, una glorificació de la
noblesa, de la dinastia i de les virtuts man-
darines, i, quant als elements escènics, un
espectacle completament distint del teatre
occidental...

'Mei-Lan-Fang es diu reformador del tea-
tre xinès. Ara bé ; quines reformes no con-
tenen un perill de niort per al vell teatre
xinès? Es suseep'tibro e reforma el vell tea-
tre xinès? Començarem de respondre a
aquestes preguntes presentant alguns trets
d'actor de Mei-Lan, trets característics d'ac-
ter de teatre xinès, i així podrem veure de
seguida que una reforma a fons del teatre
xinès hauria d'anar precedida d'un canvi
complet en els costums de l'actor. Ah, però,
allò que en resultés seria teatre xinès?

E] senyor Mei-Lan, que és una bella i
delicada actriu — és una Dan, juga papers
de dona —, quan camina posa el taló a terra
alçant la punta dels peus. Les dones xine-
ses que no tenen els peus deformats no ca-
minen pas d'aquesta manera ! Però ell ca-
mina d'aquesta manera, fidel a la tradició.
Mei-Lan quan parla ho fa amb una veu de
falset o de sopran, i porta els cabells plens
de flors de paper argentat. Mei-Lan-Fang,
que és un excel•lent actor xinès, no vol re-
nunciar a la seva personalitat d'actriu xi-
uesa ; és en aquests detalls, naturalment, en
radica la diferència entre l'actor xinès i l'ac-
tor occidental. D'altra banda, Mei-Lan, oc-
cidentalitzat, jugant una comèdia europea,
faria un paper ben trist! Ell tindrà èxit a
Europa i Amèrica a condició que parli amb
aquella veu de falset i camini de taló alçant
la punta del peu.

Aquest reformador del teatre xinès manté
el maquillatge que converteix la cara de
l'actor en fesomia de personatge fabulós,
deshumanitzada... No ha adoptat el simple
maquillatge dels actors d'Occident, ni llurs
maneres desimboltes de moure's en l'escena.
Mei-Lan, que és un home intelligent, na ha
volgut — no ha pogut — matar el vell teatre
xinès prenent-li aquestes notes característi-
ques que, exagerades i tot, donen el to de
la vella polidesa mandarina del pafs.

Quin abast té, doncs, la reforma de Mei-
Lan-Fang? Si el mateix reformador con-
serva la figura, els moviments, la veu, la
màscara del vell actor del país, difícilment,
per no dir impossible, podrà jugar altres
obres que aquelles que s'adiuen a aquesta
manera de representar : o sigui, el reper-
tori que forma el dipòsit teatral xinès clàs-
sic, aquelles obres m s populars conservades
i transmeses per tradició oral i que el xinès
mitjà coneix de memòria tan bé com l'actor.

Si Mei-Lan es proposés d'adaptar el tea-
tre xinès als corrents de la literatura escè-
nica europea, hauria de començar per adap-
tar-se ell mateix, i desapareixeria Mei.Lan
i el seu teatre, a Orient i a Occident. El
teatre xinès és categoria històrica, bella ca-
tegoria històrica, i Mei-Lan és aplaudit fora
de Xina, i a Xina, perquè és una part d'a-

questa categoria histórica, amb la seva veu
de falset i el seu caminar de talons.

La reforma de Mei-Lan ve a ésser una
provatura d'adaptació del vell teatre xinès
a l'espectador occidental. Aquesta adaptació
es limita a ]'eliminació d'una pila de detalls
que a Xina són el suc, l'essència, del teatre
i que l'espectador mitjà europeu, en no po-
der-los valorar, trobaria ingenus, avorrits o

fastigosos. Qui hagi vist les representacions
teatrals del Grand Monde, a l'Avinguda
Eduard VII, cantonada Nanquín, a Xang-
hai, o del Luna Park pequinès, o del Teatre

ANTIGUITATS EGIPCIES	 Xinès, a Hong-Kong, i les representacions
PER A TUrRISTES	 extraordinàries de vIer-Lan-Fang, en el seu

Teatre de la Claredat, s'adonarà de seguida

—Us la donaré barata. Es una estàtua del sentit de fa reforma de Mei-Lan.
	d'una divinitat femenina de l'antic Egipte...	 En els teatres xinesos l'espectador trenca

	

—Quina divinitat?	 grans de cacauets—com en el Teatre +Es-

	

=Espereu, que ho miro... S'anomena	 panyol del Parallel —, menja a rras i beu te.
	«Male rsn Germanyn.	 r si és temps d'estiu, per damunt dels caps

	

(Humoristicke Listy, Praga)	 dels espectadors hi ha una gran voleiadissa

Paulina Singerman

no té pas la mímica de l'intrigant, abusa del	 en escena acompanyat per deu mi] guerrers.
seu	 poder, per exemple !	L'art, en totes les seves formes, és conven-

Qué fa aquest home que posa un tapís	 ció, i el teatre xinès és el més convencional
als peus de la princesa, desfent amb la seva	 del món, d'una ingenuïtat molt simpàtica.
intervenció el bell efecte d'una escena amo-	 El reformisme de Mei-Lan -Fang ha elimi-
rosa amb el príncep? Ah, és que, endevi-	 nat la major part d'aquests elements inge-
nant que la passió amorosa la faria caure	 nus, simpàtics. El Teatre de la Claredat de

als peus del príncep, s'afanya a fer-li menys	 Mei-Lan-Fang és un bell espectacle; però,
dur	 el	 contacte	 dels	 genolls	 amb	 el	 sòl !	personalment, preferim l'altre teatre xinès,
Però, ara, per què no se'n va de seguida	 el del Grand Monde, a aquesta versió per
aquest intrús vestit d'home del carrer? Es-	 a ]'Occident, per magnífica que sigui.
pereu-vos, que quan la dama s'aixequi hau-
rà de plegar curosament el tapís i posare-lo	 RAMON PE!
damunt la taula del fons, ja tota plena d'ac-
cessoris. L'heroïna té un atac de follia, i	 ------	 ------	 —.-
aquest home, sense preocupar-se de la pre-
sència del príncep, ajuda la dama a arren-	 ^p '
car-se eis cabells,	 a estripar-se les vestidu-	 __!I	 1
res amb suavitat i molta cura per no perdre	 - v-4--- - ..	 -)
bellesa ni elegància.	 Bé, ara ja estàs llest;	 ^,^	 -	 .
què hi fas a l'escena, home de Déu? Oh,	 -	 - 
espereu-vos : l'intrús	 pren de la taula dels	 - 
accessoris dos miralls i	 ajuda ]'heroïna	 a
contemplar la seva transformació, perfecta,	 ^ "
i somriu	 satisfeta i oblida ]'atac de	 fallia.	 Í 1i 	 . 	 -
Txao-txao, fa el públic. IEs una farsa? No;	 "
és una tragèdia, al Grand Monde, aquell edi- 
fici de set pisos de l'Avinguda (Eduard VII.	 ' 1

Hi	 ha un home mort a l'escenari...	 ja
torna a sortir aquell intrús escandalosament	 —Mitja dotzena d'ostres. Només en men-
vestit d'home del carrer; ara, ajuda el mort	 jo pel	 febrer,	 el mes que són menys pe-
a alçar-se, a posar ordre a les vestidures i	 rilloses, perquè té dues r.
l'acompanya a la porta. Com és que passen	 (The Passing Show, Londres)
sense obrir la porta? IEs veu que és un pri-

r s í intèrprefsMei-Lan -Fang,. el re ormador®b e

Pintura 'xinesa atribuida a l'emperador Hui Tsung



titut i les necrologies dels que en foren.
Aquests són : el seu fundador, Enric Prat
de la Riba, Joan Maragall, Miquel A. Far

-gas, Guillem M. de Brocé, Frederic Clas-
car, Joaquim Miret i Sans, Miquel S. Oliver,
Ramon Turró, Angel Guimerà i aquell An-
toni M. Alcover que se n'havia d'allunvar
cada vegada més fins arribar, en circums-
tàncies polítiques tristes per a Catalunya,
a separar-se'n del tot.

El volum, després, conté una part àrida
si es vol a la lectura, però demostrativa en

detall de la tasca de l'Institut : la relació
dels premis i de les publicacions, augmen-
tada amb bibliografies dels seus membres.

Però és aquesta part de catàleg, de con-
sulta'més que de lectura, la millor demos-
tració de l'honor que por a Catalunya cons -
titueix l'Institut d'Estudis Catalans.

Que aquests vint-i-cinc anys que el volum
commemora no siguin res al costat dels
molts i fructífers que cal desitjar-li de vida.

C.
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LES LLETRES
Una estona amb Maurois Reine i l'Alemanya eterna

Eren les onze del matí. André Maurois,
durant la seva estada a Barcelona, a aquesta
hora, començava, amb puntualitat, el pas-
seig a peu per la ciutat. El vam trobar
vestit de gris, tot polit, amb uns llibres
antics a la mà, unes edicions de moralistes
francesos.

--Us destorbem?
—No. Amb molt de gust dedicaré uns co-

mentaris sobre literatura als lectors de MI-
RADOR. US prego, però, que no em feu per-
sonallitzar. No em parleu d'au -
tors, sinó de literatura.

L'ESTIL EN LA LITERATURA
FRANCESA

—S'ha dit que un dels sig-
nes característics de la pro-
ducció literària d'avui és una
absència d'estil. Algú ha afir-
mat que hom ja no sap contar
una història. Creieu que, ac-
tualment, en la literatura
francesa es registra aquesta
absència d'estil?

—.En la inostra literatura —
adlareix Maurois—no sé veure
una crisi d'estil. D'entre els
meus contemporanis, puc es-
mentar-vos exceilents estilis-
tes. Giraudoux respon a la
tradició francesa ; Mauriac, en
la forma, recorda •Chateau-
briand i Barrès ; Duhamel,
molt curós, continua l'art
d'escriure de Flaubert ; Valéry
sosté que l'essència de la poe-
sia és precisament la forma..,
Sempre els escriptors france-
Sos han estat estilistes. Fixeu

-vos, per exemple, en l'ús i va-
lor dels adjectius en la nostra
literatura, segons les èpoques.
Podria es • riure's una interes-
sant història de l'adjectiu en
la llengua francesa. Resumint,
avui no hem abandonat l'estili

-Quina funció té l'estil en
la creació literària?

—Senzillament, un escrip-
tor, en produir, ha d'escriure
sense preocupar-se'n. La forma, el métier,
és una condició, ineludible, que ja es pres

-suposa en tot escriptor: constitueix una pre-
paració que cal tenir abáns de començar a
escriure.

LA NOVELLA MODERNA

—No trobeu que la novella contemporània
ha perdut el caràcter imaginatiu? El do-
cument ha substituït la fioció. Les novelles
fan pensar en els tractats de psicologia i
sociologia.

L'autor de Climats respon
- 'No constitueix un defecte barrejar la

història i la psicologia amb la novella. Però
s'ha de saber combinar. Un cuiner pot afe-
gir xocolata a un plat, mentre ho sàpiga
fer. Jules Romains, el propulsor de la no-
vella de la vida conectiva, en la seva obra
Les Hommes de Bonne Volonté reïx pre-
sentant la vida dels personatges damunt un
canemàs d'història. Per qué? Perquè Ro-
mains és profundament intelligent i un
home intelligent pot parlar de tot el que
vulgui : se;tmpre resultarà. Romains té 'molts
lectors a França ; en calculo uns 50,000 que
segueixen, amb molta fidelitat, Les Horn-
mes de Bonne Volonté. En el tipus psico-
lògic teniu Proust. Dessota les minúcies
psicològiques de la novella, descobriu una
sensibilitat, una emoció, una poesia.

—Admireu Marcel Proust?

Les darreres novetats

franceses

LLIBRERIA

Louis Bergé
Rambla del Centre, 19

Telèfon 231I8

Kiosque Français

Rambla dels Estudis,
Davant l'Acadèmia de Ciències)

—Molt. L'estudio sempre. Formo part de
l'Associació d'Amics de Proust, constituïda
a França.

LES TEORIES SOBRE LA LITERATURA

—La teoria i la filosofia han d'immiscuir-
se en la producció literària ?—li preguntem.

-'No. Un artista, en crear, ha de pres
-cindir de teories i filosofia. Jo escric llibres

d'assaigs , per alleugerir les meves novelles.

André Maurois

De primer cal escriure i, després, a poste-
riori, si de cas, aplicar la teoria. Ho en-
tendreu, Paul Valéry assisteix als cursos on
els professors universitaris expliquen el sentit
dels poemes que ell , abans ha escrit. IEdgar
Allan Poe, després d'escriure el poema El
Corb, examina, en un escrit posterior, les
normes que va seguir per compondre l'obra.
E. A. Poe comprova que, en escriure El
Corb, cercava els mots més tristos de la
llengua anglesa i altres circumstànciés. Pero,
tota la teoria, tot 'él mecanisme, ve després.
Un altre escriptor, André Gide, en el Journal
des Faux-Monnayeurs, registra, crondlógica-
ment, la història de la seva obra Les Faux-
Monnayeurs. En'els seus Cahiers anota les
incidències i les'fe_ories que es desprenen
de lá. ,oreació de 1a. novella.

Po$31 iQDERNA

--Quina és la vostra opinió sobre la poesia
contemporània fradcesa?

L'autor de Ma itiens et Logiciens con-
testa :

;Crec que la poesia moderna és meta-
física, 'pèrqucè constitueix l'expressió d'un
drama interior. Aquesta orientació, en part,
deriva del fet que avui èls poetes són gent
madura. Recordeu Valléry; Claudel i el ma-
teix Supervielle. Abans, per contra, els poe-
tes eren joves de vint anys. Amb tot, sem-
pre la bona poesia ha estat profunda.

—Creieu en la inspiració casual? Baude-
laire ha dit que la inspiració consistia a
treballar, invariablement, cada dia. Flaubert
ha afirmat que la creació literària s'ha de
fer en fred.

—Cal la inspiració-declara Maurois—en
crear l'obra d'art. Però la inspiració és
breu : dura sols un instant. L'artista des-
prés, en fred i en la tranquiltitat, recordant
aquesta emoció soferta, ha de produir. Un
poeta anglès ha dit : «La inspiració són unes
emocions que es recorden en la serenitat».
Valéry, un dia, que era al cim d'un turó,
dominant el mar, va rebre el xoc de la ilns-
piració i, després, al seu estudi, va com

-pondre el gran poema Cimetière Manin.
Aquí va finir la conversa amb el novell

-lista André Maurois. En acomiadat-se ens
deia

—Estic encantat dels barcelonins. Pensa
tornar beu aviat a prosseguir les meves con-
feréncies.

JOSEP CABRE I OLIVA

La coFlecció complefa de
MIRADOR pol consulfar•
se a 1'Arxíu Hísfòríc de la
Cíu>Ea4 (Casa de l'Ardiaca)

ELS PRIMERS 25 ANYS

L'Inttt d'Es-
tudis Catalans

Un dels primers actes de Prat de la Riba
en arribar a la presidència de la Diputació
de Barcelona, era la fundació de l'Institut
d'Estudis Catalans, al qual assenyalava com
a funció primordial «la superior investigació
científica de tots els elements de la cultura
catalana». Començava l'existència de la ins-
titució el dia 5.de juliol de 19o7, data que
marca, com ha dit un historiador estranger,
una fita en la història del moviment cultu-
ml de Catalunya.

L'Institut començava modestíssimament;
una sola secció el componia, la Histérico-
Arqueològica. Més tard, en 1911, s'hi afe-
gien les de Ciències i la Filológica. El seu
local era també modest i gairebé inconfor-
taple. De mica en mica, alhora que prenia
Increment el treball científic, es millorava
la installació, aprofitant locals de la que
havia estat Real Audiencia de Cataluña, ins-
trument de repressió de Felip V, en aquell
Palau de la 'Generalitat que anys després
havia d'estatjarc el nostre govern autánom.

Amb el Temps, l'Institut fundava societats
filiaos o en protegia de ja existents, les acti-
vitats de les quals entressin en el marc de
les seves. La feina era immensa en un país
nn gairebé tot estava per fer, on la cultura
oficial era una cosa migrada i la 'no oficial
ma cosa sense coordinació, sovint en mans

de diletants de més bona voluntat que pre-
paració.

La feina de l'Institut, pel seu caràcter
mateix, no pot trobar un ressò prop del gran
públic ; 'l'alta cultura, a tot arreu, és obra
d'uns quants que treballen silenciosament,
i el resultat de llurs treballis no passa de
certs cercles similars de tot el món. Es apli-
cant-0a a l'alta cultura que troba la seva
aplicació més exacta l'expressió d'lnterna-
clonal de la Cultura.

De les tasques de ]'Institut, la que més
ha transcendit al públic ha estat la por-
tada a cap amb l'idioma, unificant.Jlo, car
calia que les seves publicacions tinguessin
homogeneïtat de criteri en aquesta matè-
ria. Després, amb raríssimes excepcions,
e': criteri de PI^nstitut ha prevalgut unà-
nimement.

Fundant l'Institut, Prat de la Riba do-
nava una prova més de la seva alta visió
de les veritables necessitats de Catalunya.
Sense un substràtum d'afta cultura .no hi
ha, na pot haver-hi, cultura de cap mena.

L'Institut, però, no havia d'ésser una cor_
poració tan tancada, i aviat emprenia l'obra
de la qual es sent més -orgullós, i, amb ell,
tots els catalans ; Lt biblioteca de Catalu-
nya, inaugurada el 28 . de rnarç de 1914. La
creixença de la Biblioteca ha estat una cosa
miraculosa. A més a més dels volums ie-
gressats per compra o per canvi amb les
publicacions de l'Institut, s'hi han aplegat
important(ssims donatius. Una colla d'illus-
tres mecenas l'ha afavorida amb un des-
preniment senseexemple ; fervents bibliò-
fils han fet donació — sovint en vida! — de
llurs colleccions ; els tresors del passat que
ha pogut salvar no tenen fi ni compte. Bi-
blioteques senceres de noms illustres en la
història de la cultura catalana hi han ingres-
sat ; la collecció Bonsoms la posava en el
primer lloc del món quant a edicions cer-
vàntiques ; el Cançoner provençal Gil era
adquirit per subscripció entre deu mecenas,
nacionals i estrangers -; els grans senyors
Rafael Patxot i Eduard Toda, entre molts
altres donadors, contribuïen amb esplendi-
desa.

Després vingueren uns temps negres
l'opressió de 1a dictadura, servida per gro-
tescos esbirros locals, només va veure en
l'Institut un instrument de separatisme. Bas-
tava que fos català perquè mereixés l'odi
d'aquella gent en la qual es sumaven 1'antï-
catalanisme i l'analfabetisme. Gràcies al se-
nyor Rafael Patxot i Jubert, no s'estronca-
ren les publicacions de ]'Institut; gràcies
a la generositat de trenta-vuit benemèrites
persones més; l'Institut podia atendre les
necessitats més urgents.

Per fi, caigudes la dictadura i la monar-
quia, l'Institut tornava a la seva vida d'a-
bans, més rica i més plena encara, i gràcies
a la Generalitat de Catalunya i a l'Ajunta-
ment de Barcelona podia planejar el seu
trasllat a un local més digne i més d'acord
amb la volada que havia pres en vint-i-cinc
anvs d'existència.

ÈI primitiu local era manifestament insu-
ficient, no ja pensant en una creixença fu-
tura, sinó per a les necessitats actuals. Les
corporacions catalanes de govern permetien,
amb llur ajut econòmic, que el conjunt mo-
numental de l'Hospital de la Santa Creu
i la Gasa de Convalescència estatgés l'Ins-
titut.

Les obres de restauració i adaptació d'a-
queixos dos bellissims edificis, l'Hospital

j

sobretot tan empastifat al llarg dels segles,
a han començat, com saben els nostres lec-

tors. L'Institut d'Estudis Catalans a la Casa
de Convalescència — una de les delícies ar-
quitectòniques de Barcelona menys coneguda
dels barcelonins — i' la Biblioteca de Cata-
lunya al vell Hospita9 de la Santa Creu 

—un edifici la bellesa del qual era oculta en
bona paret per tota mena de pegats — cons-
tituiran un marc digne a la nostra primera
institució de cultura.

En vint-i-cinc anys només, l'Institut, lluny
del soroll del carrer, de les agitacions multi

-tudinàries, en una tasca desinteressada i ab-
negada, s'ha fet conèixer i apreciar, i amb
ell Catalunya, a tot arreu. El recobrament
nacional d'aquests últims a.nys ha vingut,
com és natural, a afavorir-lo i dotar-lo com
es mereix. La tasca d'aquests vint-i-cinc
anys, dels quals set d'adversos, és contada
en él volum que acaba de publicar-se, per
acord pres per ]'Institut en la seva sessió'
del dia 19 de novembre de 1931, les dades
del qual comprenen fins a tot l'anv 1932•

Sota una presentació sòbria i acurada,
aquest volum de més de tres-centes pàgines,
conté la història de l'Institut i la sumària
descripció de les cases antiga i nova, amb
iflustracions ; la llista dels membres de l'Ins-

La infantesa de Heinrich Heine trans-
corre entera en dl temps meravellós de l'e-
popeia napoleónica. Nascut a finals del se-
gle xvit[ en una ciutat en què regnaven, a
la vegada, els francesos i l'esperit francès,
el ejueu de Dusseldorf» -com diuen els tun-
tellectuals» del nazisme — va rebre, ja in-
fant, l'empenta iconoclasta, audaç, que re-
presentava, per a (Europa la invasió na

-poleònica,
L'abbé Daunvi, un sacerdot emigrat, s'en-

H',einnich Heine

testà a ensenyar-li preceptiva i métrica. Però
Heine, mi llavors ni mai, considerà_ que la
bellesa d'un poema consisteix a vèncer les
dificultats de la mètrica. Mestre i alumne
renyiren i l'abbé, solemnialment el va aco-
miadar amb una frase terrible i aclapara

-dora: eVous étes un barbare de la fBret
de Teutobourgn.

La mare de Heine, la seva estimada mare,
Poe es va preocupar del fracàs poètic del
fill, 'El seu petit Heinrich seria per ventura
un pobre diable de poeta? La mare tenia
ambicions. IEl seu fill seria militar. L'Im-
peri caigut, caigueren també els somnis de
la mare. Llavors temptà a la mare la fabu-
losa prosperitat de la casa Rothschild. El
seu fill, doncs, seria una potènciabancària.
Fracassat com a aprenent de milionari, va
estudiar dret. (Bis set anys que va passar
en les Universitats alemanves li serviren per
agafar una veritable repulsió, un odi pro-
fund contra els codis romans.

Finalment la seva mare decidí que Heine
fos el que Déu volgués. I va morir sense
sospitar que el seu Heinrich seria admirat
pel món molt més que si hagués estat un
general, un banquer o un advocat.

L'any passat en va fer cent que Heinrich
Heine va escriure un dels seus llibres més,
famosos, De l'Alemanya, i aquest mes fa
vuitanta anvs que va morir. Estretament
lligat al moviment liberal alemany que se-
gui la caiguda de Napoleó, la cort de Ber-
lín — 'liberal de conveniències — va creu-
re inquietant l'activitat del ciutadà Heine,
de Dusseldorf, els prodigis pamfietaris del
qual motivaren queixes de barons reposats
r importants. Heine va arribar a París com
va poder. Va viure de miracle, en els pri-!
mers temps, encantat pel París del rei libe-
ral Lluís Felip, Tot era meravellós. La niu

-tat, els espectacles, les dones, la política.
Fou en aquesta època que Heine escriví els
capítols del seu llibre De l'Alemanya que
sortiren com a fulletó en un periòdic.

Tota la vida Heine fou un estudiant, un
enamorat de la placidesa i del romanticisme
de la vida universitària, meravellat pel Rin
i les seves llegendes, pels clars de lluna i
d'olor dels tells. Les balades de la vella Ale-
manya constituïen per Heine un sedant a
la seva imaginació.

En Heine hi ha dues personalitats : hi ha
el germànic, l'home que ha nascut i guarda
fidelitat a la Germània. De la Germània,
pero, n'exalto tot aillb que no li és com

-temporani ; es refugia en la història i en
la llegenda. Però en ell, al costat de l'idea

-lista germànic, hi ha el home d'una raça
diferent, el semita de millenària experiència,
l'home d'inquietuds, de cinisme i d'audàcia.
Era, però, un cínic ardent. En realitat Heine
fou un hom o genial, complex, terriblement
complex, lEls seus llibres tenen la claretat
de l'estil dels francesos del xvnl, el mètode
dels grans filòsofs alemanys. AI costat de la
perfecció de Goethe, la fuga de. Schiller.

Si voleu conèixer l'Alemanya llegiu el
seu llibre. Coneixereu l'Alemanya d'ara i
de mil anys enrera. Coneixereu, en un mot,
l'Alemanya eterna. Si voleu saber per qué
Goering, vestit estrafolàriament, invoca els
déus gormànies i encén fogueres, llegiu
Heine. Si voleu conèixer el problema franco-
alemany, llegiu Heine. 'Es l'anàlisi més lú-
cida, més acerba que s'ha esorit sobre l'A-
lemanva de tot temps. Res d'estrany que
una de les primeres precaucions dels nazis
fos destruir ]'estàtua de Heine a Dusseldorf.
Es com el gest 'de pudor de la dona a la
qual descobreixen una insospitada vida pri-
vada.

Heine ens explica, de primer antuvi, com

foren cristianitzats els vells germànic.` 'L'Es-glésia catòlica, en destruir la vella religió
panteística ària, convertí les velles creences
(hobols) en un món pandemonfac, on el geni
del mal tenia mà alta, iHeine, fa cent anys,
preveia ja la resurrecció del panteisme. Es-
•rivia : ((Aquesta superstició popular, mal-
grat que sigui desfigurada, potser durarà
més temps que el culte oficial dels nostres
dies perquè té l'arrel en l'antiguetat na-
cionalu.

Luter, l'home de la Reforma, no creia
en els mirados. Perd creia, encara, en els
mals esperits. Un dia que estava treballant,
se m'hi aparegué un. I l'home de les famo-
ses tesis ainti-papals acabà per tirar-li un
tinter, convençut d'anihilar -lo. Però Ale-
manya, diu Heine, és la terra fèrtil del
panteisme. EI panteisme és el secret públic
d'Alemanya. Qué fou Goethe sinó un pan-
teista? IEIs mateixos romàntics — contra
els quals Heine jurà un odi a mort— ac-
tuaven per instint pa'nteista. Allò que els
romàntics cregueren un renaixement del ca-
tolicisme medieval tenia un origen més pro-
fund que ells no suposaven. Llur respecte,
llur predilecció per les tradicions medievals,
per les creences populars, per la dimone-
ria, la màgia i la bruixeria, era un amor
ignorat del panteisme dels vells germànics.
Per Heine això no admet dubtes. Des del
temps de Fitche el panteisme penetrà en
l'art alemany ; els catòlics romàntics segui-
ren, sense saber-ho, aquesta tendència que
Goethe expressà en la forma més alta. Sché]-
ling restaurà la gran filosofia de la na-
tura, la que a Alemanya no havia deixat
de prevaler malgrat Descartes.
Si voleu conèixer la filosofia de Kant hau-

reu de llegir la Crítica de la raó purra. Perdno oblideu de llegir les pàgines profundes,
a voltes amb un parèntesi d'amarga ironia
O de cinisme fàcül, que Heine dedica a
Kant, home i filòsof. Quina bellesa que te-nen ! I quina comprensió de la filosofia kan-
tiana ! No és solament Kant. Es Fichte,
Schellimg, Hegel, el moviment romamtic,
Goethe i Schiller que surten, plens de vida,
d'anècdota, de doctrina i d'ambient, de les
pàgines memorables d1Heine. El temps ha
destruït, en part, l'aparell crític de Heine.
Perd s'ha de tenir em compte que Helee
intentava un panorama de la filosofia i la
literatura alemanya sur place. La figura
de Goethe, del seu admirat i engelosit Goe-
the, ofereix a Heine l'avinentesa de des-
criure Weimar i la seva cort i, dominant-ho,
aquell Goethe, les obres del qual «adornen
la nostra cara pàtria com les estàtues belles
adornen un jardí; però són estàtues. Se'm
pot esdevenir enamorat ; perd són estèrils.
Les poesies de Goethe no produeixen l'ac-
ció com les de Schiller. L'acció és filla de
la paraula, i les belles paraules de Goethe
no creen infants. IEs la condemnació de tbt
allò que ha nascut solament de l'art.»

Heine creu que els grans fets, com els
grans llibres, deuen llur .naixement, són
producte, de la necessitat. Els fets són els
resultats de les idees. 'Escrivint per france-
sos els dóna un consell. Guardeu-vos — deia
]'any 1834 — d'aquests kantistes i fichteans,
que en llurs biblioteques dissequen el món i
les seves ombres. Nosaltres els germànics
- deia el gran Heine, tot pensant en el vell
rei Wittekind, histriònicament - odiem en
els nostres enemics alié més essencial, més
mtim : el pensament. El poMe alemany no
es deixa emocionar fàcilment ; però una vé-
gada empès per un camí, el seguirà fins
el final amb la constància més tossuda, iEl
patriotisme de l'alemany — diu Heine —
consisteix que el seu cor s'encongeix, com
el cuiro sota la gelada, deixant d'ésser cm-
tad del món, .un europeu, per no ésser sinó
un estret Alemany. Admirable definició, bona
per llavors, per ara i qui sap si per sempre.!

Heine fou, em la seva època, un escriptor
al marge dels grups, un enemic de l'abso-
lutisme, un liberal. Però, en el fons, era
un nihilista, un anti. Allò que més odiava
en l'Església católica i romana era la jerar-
quia. Allò que més admirava en la filoso-
fiia alemanya era la seva part crítica, des-
tructora. Ateu en la seva joventut, havia
deixat d'ésser-ho per necessitat metafísica,
per horror al buit. Potser per covardia, tam-
bé, porqué en Heine el cinisme cabria, de
vegades, una impotència a resoldre un pro-
blema fonamental.

Admirador del cristianisme (sovint deia
arreu on un gran esperit proclama els seus
pensaments ham troba el GMgota), creia
que la moral és independent del dogma i de
la legislació, que és un producte instintiu.
Creia en l'eficàcia del sensualisme, en l'exal-
tació dels sentits com a creador de l'art.
El Renaixement italià i l'humanisme dels
Médicis representen, als seus ulls, ed fracàs
de l'espiritualisme catòlic. Luter, diu Heine,
no va saber veure quin era el camí que el
portaria a la victòria més fàcilment.
L'obra de Heine no representa cap revo-

lució ni en els seus llibres no hi ha cap
doctrina. Com, ai las!, molts mortals va
saber trobar una doctrina que justifiqués
les seves renúncies o les seves falles. En
un llibre publicat recentment, Henri Heine
peint par lui-m@me, hom pot seguir pas a
pas la vida contradictòria, brillant o apa-
gada, de Heine. Els esdeveniments, els ho-
mes, la literatura, provocaren en ell una re-
acció d'una sensibilitat i d'una agudesa
remarcables. I en el fons de tat, aquell
gust amarg per la vida, com una empenta
de la raça que tant honora.

FERMÍ VERGES
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lem però afrrmar categòricament que l'in-
terès estigui absent en absolut d'aquest con-
junt. Créixams-Soto és pintor. Té aquella
cosa especial i indefinible que assenyala l'es-
perit del pintor, el saber posar i veure les
coses, saber donar valor a algun elerent
que' de segon ordre passa a ésser substan-
cial. Hem de creure que en una altra ocasió
Créixams-Soto sabrà supeditar aquesta seva
personalitat a normes més pictòricament po-
sitives.

.	 Norman King
Ens arriba un darrer alè de la pintura

estrangera de Tossa. Norman King, expo-
sit6r a les Laietanes; porta un fascinador

i

Bust del pintor Gimeno, pel seu fill

conjunt d'escenaris mexicans i catalans. De
la ciutat de Mèxic a Tossa, passant per
Granollers. No cal dir que aquesta varietat,
a més de la novetat de veure interpretacions
del pafs de Moctezuma, porta a l'exposició
un interès sincer.

Francament, aquest pintor americà és dels
més regulars dels que han desfilat per Ca-
talunya atrets pel focus tossene. No reporta
cap delg histerismes tan corrents en aquell
sector; ben al revés, és un home ponderat,
que procura parlar com més clar millor
i que admet la realitat de la millor manera
possible. Molt mansoi i amable, es limita
a trasplantar les bondats de color i hi afe-
geix una mica de poesia de bona classe. En
general, doncs, es tracta d'una exposició
apreciable.

ENRIC F. O!UAL

'NERVIOSOS!
Prou de patir inútilment, gràcies a les acreditades

6RABEES POTENCIÁIS DEI DRf SOIVRÉ
que combaten d'una manera còmoda, ràpida i eficaç la

Neurastènia lmpofeocie(en fofes les seva. manlfesúdona),
. msl de cep, unaamenf mantel, psedas ls
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•o, palpifecion •, hiferisme i trasforne nerviosos en Psnersl de les
dones i tots ela frssfons orgénice que flnquin per cesas o origen eseofa•
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Esta en la seva joventut per tofa mear ¿'escasos, sis que ven6qusn trebdis excessius, tant ffsics com morals

o intei'lectuals, erporfietea, borne. de cíèndee, finsocieca, artistes, comerdents• indusfrisls, pensadors, •tc.,

sconseQuinf sempre, amb les Grsgees pofenciels del Dr. Sofvrb, tots eb esforços o escroto). fidlmenf

1 dispesaM ]organisme per rependrib sovint i amb el minio multat• arribant a l'extrema vellera 1 reme

tiolenfcr l'organisme amb energia pròpies de la joventut.

Ba.fa pendre un flascó per convèncer-ee'n

Venda a 6`60 ptas. tlsscb, ao tofes les principals farmàclas d'Espsays, PoriugaI 1 Amàric,

NOTA. —Dk/glet•sr i Hae tae t 025 pta. en +egs1G ás arv s pe' al ,raegs i • O$amn Leborsferio 3òk.

targ, acre.. dsl Ter, 16, Bereslone, Abr.. pruna so ILbre •rplkol)e ,obn ronyee. durnrelllae,eet 1 traetr.

,n nt dsqu,w.« malalt..

Clotilde P. de Fibla — Cap
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LESARTS I ELS ARTISTES
Le	 X(
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Josep Pujol

	

	
seguits amb aquest seguit de petits olis
plens de sabor,

Josep Pujol dóna a la Sala Gaspar una

	

trentena d'obres, bellfssimes en llur majo-	 Créiaams=Soto
ria, que només tenen el defecte d'una pa-
lesa poca ambició.	 La impressió que produeix la totalitat de

	

Ja sabem qui és, pictòricament parlant,	 les teles d'aquest pintor és que es tracta

	

aquest olotí remarcable. Un pintor vibrant	 d'un home jove, i com a tal ple de gràcies
	de color i un intèrpret d'Olot sui generis.	 i de faltes.

	

A l'exposició actual li manca entusiasme	 La- desorientació i el que sembla el gust
	i aquell deixar-se endur a cavall de la flui-	 del contrast estan a l'ordre del dia. No vo-

> ., t
Pb1'

Josep Pujol - El Garriggl

desa de la paleta. Obres petites, en les quals
s'hi sent l'artista com un xic cohibit.

Exposició a l'escala u per deu, doncs.
No obstant, aquest u és 'bo, tot el bo que
pot ésser la pintura de Pujol, a desgrat
d'haver-s'hi erigit una trava entremig. Ex-
cellent flaire de paisatgista, consequent en
la seva especial poesia i feliç intèrpret d'u-
fanes naturals. Això és; . a grans traços', él
conjunt exhibit a la sala del carrer Consell
de Cent, a la qua, repetim-ho, noinés'hi .
manca la presència d'aquella empenta for-
midable h, què l'autor ens havia acostumat
a través de lès seves manifestacions.

Ricard Opisso

A la Salà Renart,'''l'í'l.lustrador'' Oplssb
exhibeix ana ' considerable qua'ntrtat c1e di- :.
buixos que te;1èn la t éia l rle sentar`tzn•
aspecte gairebé médtt' dl ' nostre prhbta:
Oplsso 's'ha fet, "tlavés de les 'seves'cóls
1aboraeions, una 'segónà' personalitát qúe'és ¡
la' més coneguda 'bri canvi, el populai di-
buixant S'ha dedicat "'a"Pexecúçió d'obres"
de la cateQorïa` de les tate èxposa, que "són !
aútèiitiques' obres"d'ahtolo iá i gtie cohsi-
derem dignfssmleg d'ésser conegudes en' la
'seüa mtegrltat: Par i " ixo' és altáment agra

-dable 1'expgsiCid : drágíiests 8ies; "'qee 'vol-
dríem que fòs'i'inioi'd'una recensió general
de les obres 'gudt'dades''en les carpetés'
d'Opisso:

4

Altraffit it, ett '€l `núineró'pás"sat el cóm-
pany Passaren ja parlava amb prou" ex-
tensió d'aques%s dlbuix^s d'Opisso. No po-
dem sinó si'iár nos 'a! slr seús elogis.

Rfnc, l .,
A la sala gràt de les , 'l.aietanes, el pintor

Riácón exposa una` • a ♦̀Súmdosa collecció de

dp

intura que abasta aspectes totals del pai-
satge i . dels bodegons. Lxpositor' tracta
els seus temes amb una gran abundància
e pasta i hi fa figurar la llum coma factor

)primordial. Pintrrá.'de tipus fácil, troba en
les teles de grans proporciáns molts esculls
a franquejar, que salva amb la collaboració
de certes illibertats dirigides únicament a
fer bonica la cosa.

En el conjunt d'obres que l'autor bateja
indistintament com a notes de color, i que
súmen la quantitat de deu, és on veiem
més esplèndidament representades des bones
dots de l'artista. Aixï que, per damunt de
tots els altres resultats; ànteposem els acon-

CAMISER
ESPECIALISTAt	 EXIT EN LA MIDA

¡SUME I, It
Telèfon 11655

Vila = Puig a Reus

Tot just clausurada 'l'exposició de dibui-
xos de , Ricard Canals, de la qual va parlar
MIRADOR, les sales del Centre de Lectura de
Reus s'han obert a les pintures de Vila-Puig,
el qual hi ha aportat una vintena d'obres, la
majoria realitzades durant l'estada d'aquest
artista a Manresa. Es tracta de paisatges
i carrers d'aquella ciutat, i amb aquesta re-
cent mostra de la seva producció hem de
constatar que Vila-Puig s'ha afermat en l'alt
concepte que la seva pintura sempre ens
havia merescut, i que avui trobem — quali-
tat primordial — realitzada amb tota vigoria
i seguretat.

La pintura de Vila-Puig es distingeix pels
seus tons càlids i plens, que donen una ro-
bustesa peculiar ais seus paisatges i produei_
xen ensems una intensa sensació de placi-
desa i benestar. S'hi endevinen en ella (t fem
remarcar tan sols el que considerem impres-
cindible en la forçada limitació d'aquestes
notes), miraculosament agermanades, la fina
sensibilitat de l'artista, com a home, i les
gràcies, tan difícilment expressables, de 'la
nostra terra privilegiada.

Es per això que la pintura de Vila-Puig
és una cosa important 1 respectable i que ha
de figurar indiscutiblement en les promo-
cions de la pintura catalana moderna com
urna cosa definitiva.

Galeries d'Ari
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EXPOSICIÓ DEL PINTOR

ANTONIO PIE TRONI

Clotilde P. Fibla

La senyora Clotilde P. Fibla és pintora.
EI seu art vigorós, però, desment categòri-
cament la definició de la pintura femenina,
que ha estat acceptada com a bona amb rara
unanimitat : fràgils imitacions de flors es-
llanguides, trencadisses evocacions d'escenes
embafadorament sentimentals, servides per
temperaments amablement vacus i superfi-
cialment anecdòtics...

Als antípodes de tanta deliqüescència in-
consistent, la senyora Fibla ens revela, amb

Clotilde P. de Fiirlà — Figura

Passeig de Gràcia, 36 i
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Passeig de Gràcia, 19.	 Tel. 156 7 ?

MUSÉE D' ORIENT
RBLA. CATALUNYA, 14 - TEL. 19846

les seves teles, pletòriques de vida, el seu
ímpetu de pintora nada, la seva extraordi-
nària fugá de colorista. Clotilde Fibla o el
do. Aquest breu enunciat defineix amb pre-
cisió aquesta artista, que posseeixen abun-

jugar, una guitarra, ho transforma en una
pintura, un collage o una escultura, rics en
valors plàstics 1 poètics sorprenents. Tot 'el
que toca Picasso ho transforma en poesia.
Tant si dibuixa — ha dit Cocteau -, sense
que la ploma abandoni la pàgina, una si-
natura que es converteix en corrida, com si,
plegant una fulla d'acer laminat, ,compon
una poesia plàstica, com si, una nit, assistit
pels àngels, basteix unes quantes dones-
colós, unes Junon aux yeux de vaches, les

mans - grosses de les quals
aguanten un drap de pedra....,t

Precisament Cocteau, que
coneix molt Picasso, ens do-
narà, tots fets, els exemples
que volem oferir a la conside-
ració dels nostres lectors. Un
dia que el poeta estava ma-
lalt, el malagueny li va tra-
metre un gos retallat d'una
sola peça en cartó, i tan hà-
bilment plegat, que s'aguan-
tava dret, aixecava la cua i
movia el cap. Picasso toca una
joguina del seu fill? Aquesta
cessa d'ésser joguina. Cocteau
el va veure triturar, tot par-
lant, un pollet de buata groga
comprat al basar. Quan el va
tornar a posar damunt la tau-
la, aquell pollet era un pollet
d'Hokusai. I és que, repetim -
ho, tot el que toca l'artista
dotat ho transforma en poe-
sia. I en poesia es va trans-
formar el tros de fang que un
bon dia Clotilde Fibla va ama-
royagar amb els seus dits àgils
per primera vegada.

Estimulada per aquests re-
sultats imprevistos, la senyo-
ra Fibla va perseverar en
cultura. 'Ha passat molt de
temps d'aleshores ençà. 1 per
a ella l'escultura no és un ca-
pritxo passatger. No és un
violí d'Ingres. IEsculpeix amb
la mateixa convicció, la ma-
teixa fe, el mateix entusias-
me, lla mateixa empenta ,que
pinta. Les seves escultures ac-

.	 tuals, que aviat -podreu veure
a la Sala Busquets, són molt

més ben deixades, formalment, que abans.
Perd conserven, ben intactes, la gràcia i la
frescor de ,les primeres.

Rodin deia que acusava, accentuava, exa-
gerava per, a reproduir no tan sols l'exterior;
sinó també «l'esperit que forma igualment
part de la natura)). Aquest desig espiritpal
és plenament compartit perla senyora Fibla.
Aquesta artista sap endevinar exactament
aquest esperit que viu en la matèria, a la'
coneixença del qual arriba per. intuïció:•'

'Clotilde Fibla sap extreur.e la substància
amagada de les coses. Les seves obres són
essencialment realistes.; aquest .terme. pres
naturalment ep la seva accepdó transcen=
dental. Es a dir que les seves obres són una
còpia perfecta del model interior que Fibla
ha sabut imitar a la perfecció. ('No és aquest
el veritable sentit de la imitació aristotèlica ?)

Clotilde Fibla, no obstant, no es limita tan
sols a produir aquest .expressionisme de 1'à
nima. Sap que ]'esperit ha de brillar no da-
munt una matèria caòtica i desordenada,
sinó damunt una matèria , proporcional.
Dotada d'un sentit purament instintiu de
l'arquitectura — del monumentalisme, dir
ríem, perquè les seves escultures malgrat el
seu tamany reduïdfssim, tenen un caràcter
de monumentalitat —, la senyora Fibla édi-
fica ley seves construccions tot i esforçànt-
se d'ordenar lògicament els seus volums en
l'espai. ,Aquest control, que estrangularia fh-
cidment la inspiració creadora dels attistes
mediocres, no aconsegueix triomfar de la
intuïció de la nostra escultora.

lntuició, hem dit. Sí, Clotilde Fibla és
dància aquest do inapreciable, rica matèria
primera.

Ens trobem davant un prodigiós tempe-
rament, que es manifesta amb una violència
ingènua, amb espontaneïtat candorosa, tot i
prescindint de teories, sistemes, fórmules,
receptes... Un temperament al qual es lliura
amb fruïció la seva posseïdora, la qual es
deixa arrossegar per la passió creadora, tot
i engendrant harmonies acdlorides de sump-
tuositat indescriptible, enlluernadores féeries
cromàtiques, saboroses simfonies de. bellesa
nova, sense precedentes. Harmonies inèdites,
sense ilifluències, autènticament originals.

Una gran colorista, Clotilde Fibla. Una
colorista apassionada. Creadora de brillants
orquestracions, tan lleugeres, aèries i pures,
que més que filles de la combinació de co-
lors, semblen producte de la fusió dels per-
fums d'aquests colors.

La senyora Fibla s'ha afiliat — involun-
tàriament, per inclinació natural — a la ten-
dència colorfstica que impera a Catalunya.
1, color;sticament, la seva pintura es pot
comparar al més ric que ha donat la nostra
terra. 1 el que en d'altres pintors és fórmu-
la, en aquesta artista és espontaneitat, In-
tuïci ó, Do.

Però heus ací que un bon dia a la nostra

pintora li va passar pel cap de fer escultura.
1 pensat i dit. Dit i fet. Va agafar un tros
de fang i el va començar a amanyagar amb
els seus dits àgils. I tant ella com els seus
es quedaren amb un pam de boca oberta
davant els resultats obtinguts. Uns resultats
sorprenents. Que a nosaltres no ens sorpre-

nen, però. Perquè tot el que toquen els ar-
tistes dotats — i Clotilde Fibla, ja ho hem
dit, té do per donar i per vendre — ho trans-
formen en poesia. Allà on n'hi ha en raja.
1 raja per qualsevol broc.

Potser tot això no és prou clar. S'imposeei
alguns exemples. Tota vegada que Picasso,
que acaba d'arribar a Barcelona amb trenta

anys de retard, s'ha convertit, per obra i
gràcia de la seva exposició, en l'artista del
qual es parla, parlem-ne. Picasso, un dels
pintors més dotats de totes les èpoques, ens
fornirà els exemples que cerquem en abun-
dància.

Tot el que toca Picasso, tot el que cau a
les seves mans, usi diari, un vas, una bo-
tella d'anís del Mono, una flor de paper,
una pipa, un paquet de tabac, una carta de
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en llurs aparadors maniquins de trets fa-
dais semítics a fi de «minar el sentiment
racial de la nació alemanya».

I és a un Estat així que el món es pro-
posa de trametre els seus millors atletes
pels Jocs Olímpics!

Ningú no protesta, doncs? A l'estranger
comença a dibuixar-se un moviment contra
aquests procediments. A Suïssa, les cinquan_
ta reunions organitzades pel coratjós perio-
dista Behren, que tot i ésser un ani pur
està expulsat d'Alemanya, conegueren una
gran afluència. El govern belga ha declarat
que no observaria les lleis de Nuremberg
per a les unions entre alemanys concerta-
des a Bélgica.

El Stahlhelm ha pres obertament partit
pels jueus, i en des grans ciutats, on el con-
trol és més difícil, nombrosos catòlics i
protestants compren als magatzems jueus.
IEIs alemanys, d'altra banda, sempre han

estat antisemites, i sens dubte la raó cal
buscar-la en les similituds existents entre
els jueus i els alemanys que el més profund
coneixedor de l'ànima germànica, Goethe,
assenyala en tres ocasions. Avui, la tornada
a l'Edat mitjana ha fet repensar més d'al-
gun antisemita de llarga data. En els medis
+^ntellectuals, la crueltat dels mètodes anti-
jueus ailiena als dirigents nazis un nombre
com més va més gran de personalitats re-
llevants.

Mentre els peixos jueus es moren .per falta
d'aigua, els peixos aris estan abocats a la
mort per emmetzinament. Brockhaus, el més
cèlebre dels diccionaris alemanys des de
cent anys ença i la nova i luxosa edició del
qual en vint volums fou subscrita ja fa
alguns anys, ha publicat quinze volums ;
com que sóc a la lletra L, no em puc quei-
xar massa. Quan l'adveniment de Hitler,
Brockhaus era a la lletra P : a partir d'a-
quest moment el diccionari es torna franca-
ment dolent. Grans autors alemanys, com
Remarque, ari però pacifista, o Wassermann, .
hi són tractats en quatre ratlles desdenyoses.
No fa gaire que un tribunal de Varsòvia
ha absolt un subscriptor que no volia seguir
pagant i contra ell qual la casa editorial
havia presentat querella, perquè havia cons-
tatat que a Alemanya ja no hi ha ciència
objectiva. Una sentència anàloga s'ha pro-
nunciat contra l'editorial Artibus et Litteris
pels fraus comesos en el seu diccionari geo-
grafic.

I és a un país així que el món vol tra-
metre els seus millors esportius pels Jocs
Olímpics!

A Olímpia, tot atleta havia de jurar de
respectar la pau entre races i nacions. !Els
germànics han exercit també un cert paper
en la història d`Olímpia. En el segle iv de
la nostra era, els vàndals i els gods hi des-
truïren el temple de Zeus i posaren fi així
a la tradició millenaria dels Jocs Olímpics.
Els vàndals moderns són més murris. Quan
recentment un dels presidents del Comitè
Olímpic nordamerica inspeccionava en les
muntanyes bavareses les .pistes d'esquí, els
cartells prohibint als jueus l'accés als po-
bles, foren trets per un dia. A penes se
n'hagué anat l'hoste americà, els cartells
foren tornats a llur lloc. Hitler invità l'ame-
ricà a dinar i, en aquesta ocasió, li assegu-
raren que els esportius jueus serien admesos
als Jocs. Cal estranyar-se que el bon ianqui
declarés, de tornada, que a Alemanva no
hi havia antisemitisme?

Gairebé al mateix temps, en l'Alta Silésia
es celebra un matx de futbol en el qual
els alemanys perderen contra els polonesos.
El porter de l'equip polonès, que justament
era un jueu, fou misteriosament assassinat.

I és .a un 'Estat així que el món vol tra-
metre els seus millors esportius pels Jocs
Olímpics:

EMIL LUDWIG

(Copyright Opera Mundi)

—'Porteu una vida sedentaria?

—Com?
—Vull dir si treballeu assegut?
—Ja ho crec : sóc jockey.

(London Opinion)
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LA MUSICA Els peixos sobre la sorra

***
Hem conegut un compositor

que resideix a Londres i que,
tot i haver-se angiesat per 'la
seva llarga estada a la gran
ciutat, manté intactes les se-
ves caracter`.stiques de liad-
nitat. Es el conegut mestre
Manlio di Veroli, germà de
la sopran Edda di Veroli, que
en anys, passats es féu sentir
en diverses òperes al Liceu de Barcelona.

Manlio di Veroli sortí joveníssim de la
seva Roma natal, i es pot dir que es féu
músic -,a les ribes del Ta tesis

Inicia la seva carrera de compositor, con-
forme ais costums anglesos, amb unes quan

-tes romances, d'èxit immediat, i que passa
el Canal. Naturalment, així encoratjat pels
primers xits, prosseguí el camí que havia
emprès, i .aviat troba, a més a més, simpa-
ties no sols en els medis artístics, sinó també
en els aristocràtics, comptant-hi la cort i tot,
pel seu talent i la seva modèstia, junt amb
una vivacitat ben llatina.

I és així com en el repertori anglès de la
música da camera, aquest compositor italo-
britànic ocupa un dels llocs més importants
tant pel valor com per la quantitat de la
seva producció.

Citem, entre les seves composicions, Bon-
bu?. Suzon, La dernière feuill'e i Notturnino
(editades per Scott & Co.) ; Adieu, Rose i

Manlio di Veroli

res,' mig serioses, ja representades i incorpo-
rades al repertori de les companyies musi-
ca1sF dels teatres britànics, The secret of Che
scorale i True dreams, han estat també re-
prešentades a París. Notem així mateix l'o-
peréta Blend man's bluff. Assenyalem una
ho a òpera mig seriosa que sera estrenada
aquesta primavera i que es titula The call
of .the love, Els qui la coneixen l'han judi-
cada favorabilíssimament i la creuen desti-
nada a un gran èxit; un dels que sostenen
aquesta opinió i vol pendre part personal-
ment en la representació és el cèlebre tenor
Beniamino Gigli.

Ens hem trobat amb la sorpresa que Man-
lio di Verdli conegués MIRADOR i ens en fes
elogis. Com també coneix i aprecia el mag-
q ífic esforç de l'Orfeó Català. Es que aquest
compositor no sals escriu música, sinó que
ta(nbé segueix el moviment musical, i en
ell hem trobat un gran coneixedor de la
música hispànica. Manlio di Veroli és un
llatí i, vivint en un país que té ben escasses
afinitats amb la llatinitat, considera com per-
tanvents a una mateixa gran familia tots els
nacionals de països 'llatins. Idealisme que es
pot concebre a Anglaterra, però que no sem-
bla pas totalment realitzable...

A. N:
Londres, febrer.

Cure este reuma
que le aquPín
combatiendo los
dolores musculares
y articulares que
la inclemencia del
tiempo ha exacer-
bado, y alejando
la graveaad de
las complicaciones
cardíacas que le
acarrearán lesio

nes valvulares definitivas. Haga una cura con
Urodonal que, al disolver el ácido úrico, causa
originaria de sus trastornos, hará desaparecer
los dolores y peligros, y rejuvenecerá su
Organismo al hacerlo más apto y potente

URODONAL
cura los dolores reumáticos

porque disuelve el ácido úrico

Hi	 ha	 éssers	 perversos	 que	 prefereixen
combatre llur enemic indirectament més aviat treballava.	 'Ell	 era	 jueu	 cent per	 cent,	 ella
que matar-lo d'un sol cop. Fan com aquells

només ho era per part de pare. Invitada a
baixar del tramvia per un S. A. i conduïdaque no maten el peix a l'aigua, sinó que

abaixen a poc a poc el nivell per veure el
davant les autoritats competents, 	 fou acu-

peix espeternegar desesperadament amb ter- 1 
sada de «profanació de raça». Ella, mig aria,
s'atrevia a fer-se públicament amb un jueuror creixent i per fi agonitzar lentament so-

bre la sorra. Es aquest método el que els
de pura sang! La noia fou sotmesa a un

nazis acaben d'adoptar respecte als jueus :
interrogatori odiós que dura quatre bones

1	 hores.els destinen a una fi lenta i cruel.
Des d, - I és a aquest !Estat que el món vol tra-mes de setembre en què els di-

del	 Reich han erigit en lleis la in-
metre els seus esportius més gloriosos!

justí
rigents

cia amb l'ajuda d'un	 Reichstag entre-
En	 les	 petites ciutats,	 els	 nazis	 són	 tot-

poderosos.	 El	 diari	 Stürmer	 exposa cadanat a cantar a cor, la persecució dels jueus
prossegueix a Alemanya sota	 forma

1	 dia en	 vitrina la	 Ilïsta dels	 ciutadans	 queuna	 par_
ticularment refinada. compren als jueus. La gent baden davant

'Quan el govern nacional-socialista anuo-
aquestes llistes i després assenyalen amb el
dit	 e'Is	 «criminals,,.cia, al començament, la seva intenció d'ex-

del	 Reich L'assistència a les reunions de Streicher,pulsar	 Soo,000	 ciutadans	 jueus,
el que tenia mitjans de fer-ho podia encara

]'amic més íntim de Hitler, és obligatòria
fer	 les	 maletes	 i	anar-se'n	 a	 l'estranger.

a Colònia es descompta el preu de l'entrada
del	 jornal	 dels	 obrers.	 Quan	 el	 professorPeró avui	 els alemanys	 tanquen	 les	 fron-

teres davant llurs jueus alhora que els pri-
ven dels mitjans d'existència ; el que volen
és fer-los morir de gana, tal com abans els
turcs	 exterminaren	 milions	 d'armenis	 re- 1

lluint-los a la fam.	 El dia en què s'haura
penjat	 l'últim	 jueu — com	 recentment	 ho
ha	 fet	 a	 Fürth	 un	 eminent conseller de i
Justícia — ; en qué l'últim nen jueu, a con- 1

seqüència de la prohibició que priva els co-
mercia'nts de proporcionar llet a aquests con-
ciutadans indesitjables, sera dut al cementiri

les parets dei qual són profanades
p
israelita,
er tot d'inscripcions innobles ; en que 1'úl- i

tim metge jueu, que avui encara s'escarras- 1

sa a guanyar-se la vida com venedor am-
bu!lant, s'haurà empassat la metzina que ha
guardat del seu antic gabinet de consulta --
aquell dia començarà a Alemanya	 l'època
benauracla de la puresa germànica.

I és a aquest Estat que el món vol tra-
metre	 els	 seus	 millors	 atletes	 pels	 Jocs
Olímpics !

E1 desordre general instituït pels nazis en
el lloc de la tan reputada organització ale-
manya	 deixa,	 en	 tot el	 pas,	 a qualsevol
xicot, els únics mèrits del qual consisteixen
en alguns .assassinats comesos al servei de
la Santa Vehme, una completa llibertat d'ac-
c+ó. De totes maneres, fa unes quantes set-
manes que algunes noves formes de tortura Hirschlaub, després d'haver estat acusat de
són	 particularment recomanades en	 tot el profanació	 de	 la	 raça germànica,	 fou	 re-territori del	 Reioh. 1	 habillitat	 per	 totes	 les	 dones	 encantades,

Per començar, hom retira llurs passaports 1 Streicher inventa un nou truc : durant l'al-
als	 jueus ;	 1'autoritzaçió	 de	 deixar	 el país legat de l'advocat defensor, féu la seva apa-
només es dóna en casos excepcionals. Men- rició	 en	 la	 sala	 d'audiència,	 escortat	 de
tre que l'an y passat més de vint mil jueus dotze S.	 S.,	 es dirigí en silenci cap	 a l''a-
alemanys emigraren	 a	 Palestina,	 enguany cusat, després cap al jutge, donó una volta
el govern ha fixat en cent aquesta xifra. - al	 seu	 entorn,	 sempre	 seguit de	 la	 seva
D'una manera general, l'emigració a Pa- ; guardia, prengué una dotzena de fotografies
lestina,	 en	 tant que solució del	 problema i	 se	 n'anà	 sense dir	 ni paraula.	 Sota	 la
jueu, esta suspesa. Com que la venda de impressió	 així	 produïda,	 el	 professor	 in-
carn	 ritual fa algun	 temps que esta pro- justament	 acusat	 fou	 condemnat	 a dotze
hibida al Reich, els jueus n'importaven de an ys de reclusió.
Suècia. Peró vetaquí que a hores d'ara aques_ j	 Heus ací ara un exemple que illustra els
ta	 importació	 també	 esta	 prohibida.	 Una mètodes d'expropiació practicats pels nazis.
altra mesura s'ha pres contra els venedors En una petita ciutat de Hesse, el competi-
ambulants,	 sovint músics	 i	savis anats	 a dor ari d'un comerciant jueu oferí a aquest
menys, ,però la gran	 majoria que exercei- darrer 50,000 marcs pel seu negoci, el valor
xen aquest ofici ans ha.	 Des de 9'i	 de real del qual era_ rle .25o,000 marcs. !El jueu

1	 gener se'ls retira c, pernía, i com que les declina l'oferta i l'endemà es pogué assistir
estadístiques oficíak ixen en 24;386 el nom- • a la posta en escena d'un «moviment de re-
bre de jueus castigats por aquesta llei, convé , volta nacional» que	 l'obliga	 a acceptar	 la
de	 triplicar	 aquesta xifra	 si	 es	 vol	 saber I proposició. D'altra banda, el jueu no ha po-
exactament	 quantes	 famílies	 jueves	 s'han gut cobrar mai els diners, car tot d'una es
trobat d'un dia a l gndemà privades de tot troba bloquejat el seu compte corrent. Final-
mitja d'existència. Aquesta decisió porta la • ment, detingut sota l'acusació de contraban
data de Nadal, sens dubte per recalcar mi- ; de divises, car .havia manifestat la intenció
llor	 la	 seva	 inspiració	 cristiana. ! de 'deixar el país, el desgraciat es penjà a

'Tots efs ex-combatents jueus que, al co- la	 presó.
mençament, conforme al desig expressat per A Leipzig no es ven llet per alsinfants
Hinden.burg,	 no han estat objecte de per- jueus	 a 'Eibing les farmàcies tenen la con-
secucions,	 ara	 es	 troben	 al	 mateix	 nivell ' sigha de negar tot medicament a un no ari.
que llurs correligionaris :	se'ls ha retirat el
dret d'exercir la professió de jutge, de pro-

En r una- petita ciutat de Prússia, que no he
1 d'anomenar, un notari jueu que ha comba-

fessor, de funcionari. En molts monuments tutFquatre anys durant la 'Gran Guerra, fou
als morts de la Gran Guerra, els noms dels obligat a travessar la ciutat amb una ins-
jueus gravats sobre e1 bronze o el marbre eripció odiosa	 al pit i	 una	 gibrelleta	 a la
han estat esborrats, car la Patria vol des- j ma'; A Bade foren dissoltes diverses comu-
truir el record d'aquells 15,000 israelites als nitats jueves. Per tot el Reich els aris tenen
quals	 permeté abaris que combatessin per prohibit de donar lliçons en cases .jueves:
Alemanya.	 Potser la ironia de la sort ha així s'espera extirpar en els jueus el sentit
volgut que un d'ells reposi en la tomba del 1 de la música. Perquè esta prohibit que els
Soldat Desconegut alemany que Hitler sa- { aris	 exerceixin	 funcions	 de	 secretara	 d'un
luda aixecant la ma a la romana en el curs jueu, 38,000 noies s'han quedat sense feina.
de les cerimònies solemnes. Stürmer, el més difós dels setmanaris ale-

Finalment, centenars de condemnes es pro- manys,	 ara reclama que es prohibeixi	 als
nuncien sota pretext de «profanació de raçan. magatzems jueus de confeccions d'exposar
En una ciutat d'Alemanya del Sud — ens la roba sobre maniquins de trets facials aris,
guardarem prou d'anomenar-la —, una noia
de	 anys, un matí, agafa un tramvia,quinze

1 cosa que podria induir els clients en error.
+ Ara	 l'òrganque	 nacional-socialista Deutsch-

en compan yia d'un noi de vint anys,	 per I lands Erneuerung des de fa anys que acusa
anar,	 ella	 a l'escola,	 ell	 al magatzem	 on ' els magatzems jueus de confecció d'exposar
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