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No sóc profeta. Deixo a d'altres predir els • les culpes de llur país ; però les mateixes re-
efectes que sobre la humanitat tindrà l'entra- marques, mutatis anutandis, es poden apli-
da del Sol en l'Escorpí o la pròxima conjun- car a la democràcia anglesa. En completa in-
citi de Júpiter i Saturn. El fum del cel de Loa- telligència amb França,	 Rússia i Amèrica,
dres em tapa les estrelles, i no les he con- «hem invitat tots els pobles a ajuntar-se a
sultades. nosaltres en una associaciÓ destinada a man-

No hi ha res d'ocult en el que emproposo tenir la pau, però ens hem reservat tots els
de dir sobre l'any 1936.	 No estic dotat de `alsbeneficis d'aquesta pau, deixant 	 altres el
clarividència intuïtiva. Només puc citar fets, privilegi de pagar el compte».
treure'n conclusions o més aviat	 probabili- .	 Què passarà en 1936? !En les nostres mans
tats, , i deduir d'un estudi del passat i del pre- està la resposta. Potser que preferim arrapar-
sent el que arrisca de port ar-nos el futti. , nos als nostres monopolis més o menys mal

«Que la nostra època sigui k,

una època de.paun;	 vetaquí
la pregària que es deu haver	 ¡,	 .
repetit pertot amb rm fervor e	 ,	 t
particular durant les darreres	 Y'

setmanes de	 5935,	 pregària
que serà repetida amb no
menys fervor aquests primers
mesos del nou any.

Doneu -nos la pau. Déu
meu la, car la pau és la nos-
tra necessitat més essencial, la
més urgent. Comparats amb ^.
el de la	 pau,	 tots	 els	 altres "sn s
problemes	 actuals	 apareixen	 °',
mesquins. «Doneu-nos la pau, sl
Déu meu 1», però ja és sabut
que els déus només ajuden els
qui	 saben	 ajudar-se.	 Si	 vo-

^tlem de debò la pau, cal que
prenguem aes mesures capaces
d'assegurar-la.

Potser	 els	 historiadors	 de	 !	 `"
l'esdevenidor	 vinguin	 a	 con-
siderar	 1936 com	 l'any deci-
siu,aquell en el transcurs del pic
qual els polítics d'Europa han i
resolt definitivament de tenir
la pau,	 o, al contrari	 (i,	 per	 j
dissort,	 aquest	 contrari	 és
més probable), no han reeixit
a adoptar una decisió, i han?`
deixat que el món derivés cap
a la guerra.

'Els problemes que se'ns en-
fronten	 immediatament,	 ac-
tualment, són els de la guerra 4ldou5	 H'irle'
italo-etíop	 i	 de les	 sancions.
Par&^+,o cal	car prnfMn per
a preveure que, sia en el transcurs de 1936, adquirits, i qua ens armem fins a les dents
sia en el transcurs d'un dels anys següents, á fi de conservarlos. En aquest cas és segur
d'altres	 problemes	 per	 l'estil,	 però	 més , qué , la'guerra es desencadenarà un anyR d'a-
greus,	 se'ns enfrontaran.

El món compta avui clia set grans potén-
quests—i el mateix"Nostradamus seria inca-
paç de preveure quins seran aquesta vegada

cies.	 Quatre _d'aquestes posseeixen	 la quasi els resultats de la guerra.	 '
totalitat de les terres del món, i exploten les 1	 D'altra, banda,	 potser ens	 dec'ídïrefn	 a
seves riqueses naturals. Les anomenarem les ! obrar conforme a-'es lleis -de la moral, lleis
potències satisfetes. Les altres tres potències que resulten ésser les màteixés que Íes del
les anomenarem insatisfetes. Gran Bretanya, { bon sentit. Si ho fem així, la pau està asse-
França, Estats Units ï Rússia són les potèn- i guiada. 
cies satisfetes. Les altres tres són Alemanya, A fi de traduir la moral en termes de pólí-
Itàlia i Japó. tica internacional, ens caldrà reunir una 'con-

Durant els darrers anys, els monopolis eco- ferència mundial, que s'encarregarà de" trac-
nòmics i territorials de què fruïen les potèn- • tar els grans problemes de les matèries pri-
cies satisfetes s'han intensificat, a seguit de meres, de les migracions, de les monèdes i
la política de nacionalisme econòmic que han dels mercats d'una manera tan satisfactòria
adoptat. com sigui possible per al més gran nombre

S'han alçat barreres duaneres, les impor- de països.	 -	 "
tacions han estat reduïdes i controlacíes, 	 la Però serà impossible d'arribar a. unes so-
immigració ha estat gairebé suprimida, s'han lucions	 satisfactòries	 si	 les	 potències	 que
dislocat els sistemes monetaris in ternacionals frueixen dels grans monopolis no faci un cert
— amb el resultat que les potències insat'is- nombre de sacrificis immediats, en part eco-
fetes n'han estat cada vegada més intensa- nòmics, però sobretot de prestigi.
ment. Aquestes grans potències es mostraran dis-

Iusatisfacció justificable, 	 car	 el	 nivell , de posades a fer un sacrificis' semblants ? 0 pre-
l'existència a Itàlia, a Alemanya i	 al Japó feriran,	 com fan a hores " d'ara, seguir dei-
s'abaixa cada vegada 'mes i probablement xant-se arrossegar cap a una nava guerra
continuarà fent-ho ha l'esdevenidor. "La vida mundial que els exigirá sacrificis ïncompara-
en aquests països es torna talment insupor- blement més grans que la darrera? Tals són
table i el descontentament tan viu, que els Íes preguntes a les quals 1936 duri una res-
habitants comencen a creure que tots els ris- posta. Jo no puc fer més que formular,-les.
cas són preferibles a la pau tal com se'ls ALDous HUXLEY
presenta. En aquests tres països han arribat
al poder uns governs que prometen de posar (Copyright Opera Mundi)

b I	 f,- 	 a allò que eno emes am a orca
diuen (i amb raó) les injustícies presents.	 _ 

Els japonesos descontents ja han comen-
çat a posar la mà sobre diferents trossos de	 -
Xina. Els italians intenten la mateixa ma-
niobra a costes d'Etiopia. Dintre alguns

mesos, dintre un any o dos, vindrà el torn
dels alemanys de «satisfer-se» a costes d'al-
gú—de Rússia probablement, de França;
o dels !Estats --de l'Europa Central.
EI començ de 1936 ens ha sorprès provant

de paralitzar els italians gràcies a un con-

j unt de sancions econòmiques. I el sol fet
que cinquanta-dos països hagin consentit, a

canvi de certs sacrificis personals, a infligir
sancions econòmiques a un agressor, és en-

coratjador.
Els assumptes internacionals haurien d'és-

ser regits pels grans principis de moralitat, i

la imposició conectiva d'un conjunt de san-
cions és un acte moral. Si volem de debò la
pau, encara ens caldrà ésser més morals.

Itàlia es comporta injustament, però hi ha
estat empesa pels tractes injustos que ha so-
fert. Només hi ha un mètode amb el qual pu-
guem esperar prevenir les injustícies d'Itàlia,
d'Alemanya i del Japó, i és el de tractar
aquestes potències, així com les potències se-
cunclàries de l'Europa Central, amb justícia.

Qui són els veritables «comerciants de mort
sobtada"? «No són pas els fabricants de mu-
nicions, sinó les masses que elegeixen amb
llurs vots un govern que es compromet a se-
guir una política de nacionalisme econòmic...,
els feixistes italians, els hitlerians alemanys,
els imperialistes japonesos no han contribuït

pas més a fer inevitable una guerra futura
que la democràcia americana fent votar les
tarifes Hawley-Smoot, la política dels deutes

de guerra, i obrant com ha obrat a la Con-

ferència Econòmica de Londres.»
Els autors americans d'aquest llibre mag

-nífïc que és El Preu de la Pau denuncien DESFERRES
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Tornem a tenir I' Estatut. No hem
de deixar que ens el prenguin.
Pero tampoc ens I'hem de jugar
a cara i creu.
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sonats ï altres que no havien arribat a
ésser-ho, considerant-se denunciats en La

. nit del ó d'octubre i La veritat -del 6 d'oc
-tubre, desitjaven anar-lo a saludar:

Afortunadament, no es tractava. més que
d'utfa facècia, tal com ha pogut constatar
el jove Saüaté a la tornada del 'seu precipitat

_ viatge à-París.

- — Fa quatre dies que dèieu que ja no
us feia peça cap polític i tinc entès que,
aquest matí, en passar En Martí Esteve,
no podíeu dissimular l'emoció.

— Es que saludava quinze anys de fide-
litat a la Conferència Nacional Catalana,
una fidelitat que té un mèrit extraordinari
si es considera el nombre de cansats i
vençuts.

— Quinze anys pesen molt en la vida
dels homes. Penseu que aquells joves que
llavors solament corn^taven vin-i-cinc anys,
ará ja en tenen quaranta 1 queda majoria i
sostenen el llast dels fills i 'ca_ rreguen un
feix de deure's indeclinables.	 - ' -

— Això és el que m'admira d'aquest
home, perquè tot i no trobar-se exempt
d'aquelles preocupacions, m'ha semblat amb
el mateix vigor que, quan essent regidor
de Barcelona, anava pels pobles de Cata-
lunya explicant la tasca ingent de la Gomis-
sió de Cultura : unes conferències amb 'pro-

j eccions en les quals recordo que sortia el
professor Ventura Gássol, dalt d'una bar-
ca, ala platja de Calafell, explicant la lliçó
a la mainada.

— Aquells temps es caracterizaven per una
política "totalitària ; vull dir que tothom s'hi
sentia a pler.

— El bwgraf de Prat de la Ribà us po-
dria contestar amb les paraules del-Mestre,
dirigides a Manyé i Flaquer : «Els anys
passen Mes idees - es desenrotllen. La llavor
que la generació de vostè va regar amorosa-
meni en el terrer de Catalunya, avui ja
té soca i brancam i fulles abundants, i
nosaltres que amb vostè estem lliigats amb
la cadena de 1a, tradició, per la comunió en
el, '.mateix ideal .nacional de Catalunya, tot
respectant i agraint la seva obra, no la po-
dem deixar estacionària ; hem d'envpènyer-
la més i més en la vida del progrés, que és
la llei de totes les transformacions socials
i científiques.»

— Però tingueu present que En Prat tam-
hé, afirmava que a Catalunya les lluites
1 olítiques no han tingut exclusivament els
mòbils d'un interès material.

— Que n'hi veieu algun?
— Em plauria molt convèncer-me que no

n'hi predomina cal i que tots responen a
un ample daler cofectiu basat en l'amor i
no en l'odi de les classes;	 - -

— Són les lleis polítiques i civils les que
han de regular la vida del nastre poble, i
em fa l'efecte que, en aquest junt cabdal,
no s'oblidaran els fenòmens que assenya-
lava Montesquieu, del qual precisament el
vostre amic citava uns mats justíssims en
la seva obra El règim jurídic de Catalunya
«Les lleis polítiques i civils han d'ésser tal-
nlent pròpies al poble per al qual són fetes,
que sols per un gran atzar les d'una nació
p oden convenir a una altra. Cal que tin-
guin relació amb la natura i el principi del
govern que està establert, o que es pot es-
tablir, sia que el formin com fan les lleis
polítiques, sia que el mantinguin, com fan
les lleis civils. HT n d'ésser relatives al físic
del país ; al clima gelat, ardent o atempe-
rat, a la qualitat del terreny, a la situació,
a la seva grandària, al gènere de vida dels
pobles, pagesos; caçadors p pastors ; han de
tenir relació amb el grau de llibertat que
la Constitució pot sofrir ; a la religió dels
dels habitants, a llurs inclinacions, a llurs
riqueses, a llur comerç i a I&o's costums, a
llurs maneres . En fi, les lleis tenen rela-
cions entre elles ; en tenen amb llur origen,
amb l'objecte del legislador, amb l'ordre de
les coses sobre les quals són establertes.»

— D'això se'n diu anomenar les coses
per llur nom!	 ''

— Doncs, per noms ni f er Jets no es
perdrà. •

—• Celebraria que, tant com teniu de re-
venant, tinguéssiu de vident !

S.

A^ a fa un any i mig, tots els "diaris ae t
ven plens de les fetes i les dites del famós,
magistrat anticatalà Jovino Fernandez Peña,
un dels funcionaris inclosos en la célebre
llista de magistrats que no comptaven amb
la confiança del govern de la"eneralitat, fa-
cilitada pel conséller de Justícia i Dret se-
nvor:' Lluhi.

Heus ací, però, que el Butlletí Oficial
de la Generalitat de dijous passats va pu-
blicar una relació dels industrials i propie-
tari s' d'automòbils que han t'esultat desco-
neguts en pretendre notificare-las la Delega-
ció d'Hisenda de l'Estat Central a Barce-
lona les liquidacions practicades. En aques-
ta relació figura el següent expedient:

«Patent Nacional d'Automòbils. — Barce-
lona. — 4750/33• — Joví F. Peña, R. Uni-
versitát, r4; 20322-B; 311'85 ptes.»

La publicació d'aquest anunci oficial hau-
rà coincidit, doncs, amb ]'amnistia i la
rebuda de diumenge. Un any i mig ha estat
suficient per situar cadascú al seu lloc.

EI Poble cavernícola

En tornar de Castelldefels, a la comitiva
d'autocars ou anaven els representants de
la premsa catalana, s'afegiren alguns- perio-
distes madrilenys.

Ja prop de Barcelona, un repòrter que par_
lava molt animadament amb : Alardo Prats
Bertrán, li digué, assen yalant un poble on
anaven a entrar

—Este es, quizá, el pueblo de Cataluña
donde Gil Robles tien2 más adeptos.

De primer antuvi, 'Alardo Prats Bertrán
no ho va entendre: Sol s . va compendre la
facècia quan va saber que el poble en qües-
tió era Sant Boi.

u. IL P.

Durant la desfilada del sèquit que acom-
panyava al govern de Catalunya en el seu
retorn a la Generalitat, un grup de comu-
nistes repetí unes quantes vegades el seu
crit :
—U. H. P,! U. H. P.! U. H. P.!
—Qué és aixà? — demanà el correspon-

sal d'un rotatiu de Buenos Aires.
Res --- va respondre Francesc Madrid,

despistant —, és l'anunci d'una nova marca
d'autos...

La Plaça del S&aperlo 
•

Diumenge al matí, en anar els periodistes
a Castelldefels per a rebre al govern de
Catalunya, els autocars que els conduïen
passaren per la plaça que hi ha al final de
]'Avinguda del Catorze d'Abril, prop de Pe-
dralbes, retolada fa pocs mesos amb el nom
d'Alejandro Lerroux. •

—Què en farem, ara, d'aquesta plaça? -
demanà un repòrter.

—EI millor — féu un periodista catala —
fóra amortitzar-la...

El venf i les drefes
L'arribada del president i els consellers

a Castelldefels tingué lloc enmig d'un vent
fortíssim.	 -

-Qjuin dia més desagradable ! — deia tot-
hom.

—Són les dretes, que estan que bufen —
respongué un periodista català.

Viafges a París
Modest Sabaté, , el ,lligam autor a quatre

mans — les altres érer. de Costa i Déu —a de
dos llibrets sobré els fets d'octubre, l'endemà
de les eleccions va . ésser víctima d'una pe-
tita facècia.

Algú li vá fer creure que diversos empre-

Vesfals

Dues rnecanbgrafes de la Genetalitat que
sempre "van de tronc havien coincidit tam-
bé, durant > el recent règim d'excepció, a fer
grans elogis dels gestors i de llur e tourage

-Ahora si que viene gente de postín!
-A eso llamo yo un centro oficial!
Entre els nombrosos telegrames que re-

bien els consellers a Madrid, la setmana
passada;. hi havia, però, aquest:

«Us sáludem cordialment i esperem la
vostra arribada. -- Isabel i-Angels.».

L'hora de la verifaf

L'Institut contra I "Atur Forçós atorgà a
un poble de la comarca de Bages una
subvenció de quatre mil pessetes, consig-
nades al rector, l'activitat electoral del qual
ha batut tots cls rècords, però el canvi de
la situació: política ha tornat aiguapoll el

	preciós mannà.	 -
El •pastór d'ànimes s'apressà a queixar-se

als homes de l'anterior situació
--I doncs, com m'ho faré per complir

amb tota aquella gent"?
-Vosaltres, sempre teniu una bona pa-

raula.., —li respongué . En Ballespir, groc
com una cera.

«Forfaifsp

Els gestoristes de 1'I, C. A. F. han cre-
gut que la caritat ben ordenada comença
per un mateix,' puix que les despeses de
viatge i desplaçament de dos senyors durant
sis mesos pugen a catorze mil pessetes.

En assabentar-se'n, el nòmada Xavier
Calderó assegurà

—'Si amb catorze mil pessetes n'hi hauria
per a fer dos creuers per la Mediterrània !

Amb palla i Temps.,.

A la plaça d'AS lcalá-Zamora, pensant-se
molestar En Fontbernat, un conegut s'hi
acostà i li digué :

— Ja ho veieu, En Morera dirigint tres
mil homes !	 •

— Doncs ja li toca : té trenta anys més
que jo, i a cent homes per any, justos 1 -

No és mai 4ard si el cor és jove

Vista la derrota electoral del Front d'Or
-dre, !En Miilàs-Raurell s'ha decidit a do-

ciar-se de- baixa de la Lliga.
Un col-lega cuità a felicitar-lo
—Vaja, per fi, heu donat el cop de cap 
—No, si la feia temps que pensava fer-

ho, però En Macià va dir-me que no calia...
—refermà l'autor de Fruita Verda,

Treball de sapa

A Olot, l'Esquerra i la Lliga donaren
sengles mítings á la mateixa hora, dos
quarts de nou del vespre, i mentre el primer
'omplia a vessar, al segon no hi havia

	

gairebé ningú.	 -
Davant el fracàs imminent i trobant-se

mancat de temes, l'Estelrich tingué una
idea genial : se n'anà a veure l'empresari
del local on l'Esquerra donava el míting
i li digué:

--Pagant el que sigui, feu-me passar d'a-
magat a sota l'escenari, que em convé sentir

	

els latiguillos!	 -
-.Home, d'arnagat no pot ésser, •perquè

només s'hi pot. entrar 'per la sala d'espec-
tacles !--contestà l'empresari, arronçant-se
d'espatlles.

Oasi
Ferran Soldevila; a la -Biblioteca de la

Universitat, posa un registre en net. En
Valls i Taberner s'hi apropa i exclama

—Em creia que fèieu un treball d'inves-
tigació.

—Illús ! No sabeu el que és bo fer una
bona estona de calligrafia : us trobeu tot
asserenat i refrescat, com si acabéssiu de
néixer a una nova vida!

Disfressa amb explicació.

Com cada anv, la . mascarada plebea i
pintoresca de dimarts de la setmana pas-
sada, al carrer Nou de la Rambla i adja-
cents, ha estat la nota més animada de l'en

-sopit Carnaval barceloní,
Les autoritats, amb una tolerància que no

sabríem aprovar, han deixat que els mamar-
ratxos envaïssin la Rambla i tots els carrers
que han valgut, en Iloc de circumscriure llur
zona d'acció.

Apuntem, com a nota curiosa, que les
disfresses que han tingut més voga han estat
la de dona embarassada i, com era d'esperar,
la d'abissini, fàcil d'altra banda, car embo-
licant-se amb un llençol i simulant-se una
barba queda realitzada.

Entre les sobrerealistes troballes de la fan-
tasia dels mamarratxos, assenyalem-ne una
d'observada enguany.

Un vestit de groc de cap a peus, que pu-

Java Rambla amunt, sense que ningú pogués
dir de qué volia anar vestit amb la seva
disfressa, i feia la traveta als transeünts,
fins que un d'aquests l'increpà.

—Vaig de pell de plàtan i faig caure 
—respongué en defensa pròpia el disfressat.

— Blancs «Sic fransif gloria mundis



Un pbsequi que cal agrair tota la vida a Lerroux : el Tercio Extranjero

al cap i li pregunta preocupat : «Escolti
als ferits •de ]'altra banda es hem dé re-
matar?...»

Dos quarts de quatre de la matinada. Amb
ordres o sense ordres — més aviat això dar-rer — obeint un impuls i una frisança ja di-
fícils de contenir, cal anar avall. A davant del
Coliseum es forma la columna . Una cano-
nada llunyana retruny. Instintivament uns
quants es giren vers l'home de Segangan
«f doncs — li fan —, sembla que ja han ar-
ribat?)) )(D'això feu cas? — contesta l'al-tre —, Són les bombes de la Fai que entren
en joc!„

Abans de posar en marxa la columna, un
militant d'Estat Català d'uniforme, proveït
d'un gran sac de cartutxeria, fa un nou re-
partiment. «No us faci por el pes — diu —;
això no us farà mai nosa.-» A 

a
al gú li cau

l'arma per terra i els trets surten fins dels
mitjons.:Avant !
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FertO O O
repassar de l'ambulància amb el dring fre

-nètic d'aquella campaneta enervant, es forma
Un clima enlairat propici a molts desprendi-
ments. Aleshores ja us heu fet un tremp.
Tota la resta no té importància.

Quants records d'aquella nit! En les hores
que la precediren, en aquell gran local de
Palestra hom no sentia més que el soroll
reticent dels percutors a la prova. La porta
anava engolint gent i voluntaris. Tothom
arribava un xic emocionat. Vetad que a baix

DATES D'UN CALENDARI

absolut el voluminós contingut del llibre que
podria fer del seu pensament, dels seus
dubtes, de la seva abnegació, del seu he-
roisme i sacrifici, de les seves reaccions,
desillusions i desconsols en aquella matinada
històrica del 6 d'octubre de 1934•El poble, en room de la memòria dels
seus gloriosos caiguts, hauria explicat de

j
quina mañera més amarga s'hagué de men-
ar aquell plat cuinat a fora que en di-

gueren ((gallina a Qa catalanas . Bé es ve-
ritat que fou creat per aquells que a la
capital de la península sortiren en mani

-festació a defensar la integridaz d''Espanya
quan ja . tot era .bçn,çuit. 1 la revolta,
vençuda.,

També hauria . parlat de la por. Aquest
mot que tant •li han tirat a la càrá i ha
hagut de sentir dintre de casa seva mateix.
La por de. Ja nit del 6 d'octubre! Si el
signant fos un caudillo radical ja definitiva-
ment convertit i amant dels simbolismes
bíblics, parlant de 1a por en la nit d'aquella
data, diria : El qui estigui exempt de pecat
que tiri la primerà pèdra. Això, a' més de
fer bonic; tindria un mèrit: el d'éssèr in-
contestable sempre que hi hagués sinceritat.
I dintre la figura hi inclouria els contendents
d'una i altra banda, nosaltres, els minaires,
els regulars, els irregulars, els del terç i fins
itot els,.que(cferen)( el 6 d'ocubre escoltant
la radio. Tothom.

Hem de confessar que en .moments com
els d'aquella nit sobre l'hora de les deu, si
us trobeu enmig de la Plaça de ]'Universitat
amb un fusell a la mà i amb escassa com

-panyia mentre els ciutadans que es van re-
tirant a Ilurs cases esverats van passant i
us criden «Ja vénen ! ! !... Ja vénen ! ! !n
com que ja no us heu fet gaires illusions
que els que vénen siguin els vostres, esteu
un xic més neguitós que el militant radio-
escolta malgrat que entre himnes i sardanes
li etzibin un ((A les armes... Ciutadans...)(,
acompan yat del terrabastall d'una canonada
i dels gemecs corresponents.

Si el que signa fos filòsof, a la manera
d'un Erasme, per exemple, faria un assaig
ple de sinceritat i de fons, el qual es titula-
ria : Elogi de la Por. Perquè hi ha molta
gent que encara no ha meditat prou bé els
origens i la natura d'aquesta mena de pessi-
golla intestinal— no és altra cosa —que
se'n diu por.

La por, encara que sembli un disbarat
dir-ho, és el picant, la poesia i l'emoció de
les grans gestes, 'Es corn la mostassa en
una bona mitjana de bou. En reileva el gust
i valoritza la menja.

Imagineu un 6 d'octubre sense por. Ima-
gineu la baixada cap a la plaça de l'Angel,
amb una eina que en diuen winchester a
les mans i amb unes dues-centes bales a les
butxaques. Xano-xano. Amb la mateixa tran-
quillitat i resignació d'una anada a l'oficina
o senzillament com si anéssim a presentar
la baixa de la contribució. Hem de creure,
francament, que aquesta tranquillitat i
aquest equilibri produïts per la manca total
de temença a veure's un budell foradat a
qualsevol cantonada en treuria tot l'en• ant.
Mancaria d'interès. L'heroisme i la poesia
enserien absents. 1 això de la poesia té la
seva importància. Puix és l'únic que resta
i que reconforta quan, vençut i capitulat 

—encara que sigui per decret —, torneu a casa
havent-ho perdut tot: bous i esquelles.

Qui més qui menvs, tothom ha mort un
conill d'una perdigonada sense gaires remor-
diments de consciència. I fins tots hem sen-
tit la culatada d'un màuser o un mosquetó
ajeguts al Camp de la Bota, sense gaires
palpitacions. Però arribats a certs moments,
ningú ho pot exigir a ningú d'haver nascut
guerrer i resulta inevitable de veure, per
exemple, que si en un local hi ha quatre

-cents homes i tres-centes vuitanta armes,
una cinquantena d'individus facin el toca-
tardà per tal d'arribar quan no quedi ni
una escombra per armar-se i així tenir una
excusa per no haver-se d'exposar.

Ara que, quan en l'atmosfera batega un
hàlit de tragèdia i les persones i les coses
van agafant uns relleus insospitats i comtem-
pleu durant tres o quatre hores el passar i
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al carrer un autocar emp2Isat arriba : "Ca-
talans de França !n, algú crida. Una breu
estona, i el que fa de guàrdia a la porta
dóna pas a uns personatges els quals entren
amb una serenitat i un to exemplars en
aquella hora de nerviosisme
ntens, al mateix temps que

1 anuncia : (cCatalans d'Amèri-

1

 ca'!» I un minyó de munta
-nya tot encaparrat pregunta

«Com rediantre hauran pogut
venir?»

Darrera d'ells, un pare ve
a allistar-se amb dos fills. «No
es tranyeu—diu —que no hagi
portat el tercer perquè només
té nou anys.;

Tothom fa pronòstics i pro-
jectes. Aquest ho agafaria d'a-
questa forma. Aquell (l 'aques-
ta altra manera. Heu vist els
cavalls de cursa regirar-se so-
bre ells mateixos davant la lí-
ola de sortida en els hipò.
Broms? Així semblaven els
voluntaris d'aquella gesta en
les darreres hores dels prepa-
ratius.

Hi havia el tipus pintoresc
L'excursionista cent per cent.
L'home dels diumenges a
muntanya, infatigable segui-
dor dels camins i dels parat

-ges de la terra. L'enervant es-
pera, la mata amb tabac de
Jipa i amb narracions alpines
Tagamanent en mitja hora.
La Collada de Tosses? El Ta-
ga? Quatre gambades. Les
Agudes... Coll Sa Cabra? Va.
Tot plegat un esmorzar. Allò
será una excursió més. Qües-
tió de saber agafar la drecera. L'home va
equipat de bo de bo, com si anés al Pi-
reneu. Només Ii falta l'esquí i la sabata de
claus. Arriba un moment que s'excita i ex-
dama : «Res ! Jo conec com s'ha de conduir
una lluita à les ciutats. Que em donin un
bon xarrasco i em quedo sol!»

A mitja nit l'home del Pireneu posava en
pràctica la seva teoria de lluita a les ciutats.
Encastellat en un balcó escampava una nu-
volada de bales en orri a tots indrets. La
teoria era basada en el soroll i el pànic con-
següent. Les càpsLles disparades ja formaven
un petit ((Turó de ]'Home» al costat seu.
Els seus companys, esverats, no gosaven
moure's d'un recó. EI furor béllic de l'excur-
sionista inspirava seriosos temors fins als
homes dels seus mateixos.rengles • Però l'ex-
cursionista complia la seva paraula : es que-
dava sol.

Quan el canó del fusell ':omençà a cremar,
es girà i amb una veu d comanda cridà cm-
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qualsevol dolor,_ de c
queixals, neuràlgia, e

bravit: ((Nois! Vinga un altre xarrasco...!n
i d'un gest napoleònic deixà l'arma a un cos-
tat. L'arma relliscà i caigué per terra. Un
darrer tret sortí. 1 fou el primer ensurt se-riós que tingué.

Primeres hores de la nit al Coliseum, UnsSopen. Altres fan la manilla. En un recó un
grup, anomenat la colla dels romàntics, dis-cutien possibilitats. Aquesta colla era bona
de veritat. Romàntics del catalanisme, els
seus components practicaven punt per punt
la veritable psicoanàlisi del moviment, un
xic indiferents a les conseqüències personals
que allò pogués ocasionar-los. 'E1 cas era ladignitat del gest. Entre aquests, que sense
desmerèixer ningú, podríem dir que forma-
ven els selectes entre els revoltats d'aquell
sector, hi havia gent molt diferent... El doc-
tor C., nacionalista convençut, home jovial,
que sense ésser optimista tocant als resultats
de la gesta, no perdé ni un sol moment un
humor dels més fins i més filosòfics. Un jove
negociant en fècules de patata, força conegut,
que després d'una lluita èpica que durà tresdies entre els deures matrimonials i els sen-
timente republicans, triomfaren aquests dar-
rers a l'últim moment. Aquest opinava rao-
'nadament que el tenia més neguitós la porde fer el ridícul que no pas les probabilitats
de tornar a casa a cavall d'una llitera. I en
dir això alludia al comandament de l'acció
armada, la qual li inspirava certs recels.
Hi havia també el comptable d'una casa de
duanes, home d'una serenitat imcommensu-
rable, d'unes conviccions incoiltorçables i

reflexió eflexió tan freda que deixà el treball
per anar al lloc de concentració dos diesabans del cop, malgrat tenir un gerent mem-
bre del Grupo Alfonso que amb tota segu-
retat no li ho perdonaria. Fins hi havia un
afiliat a la Lliga! Això ho declarà solem-
nement en arribar enmig de ]''astorament
general, i per afegidura emparentat de ben

j
a prop amb un prohom d'aquell partit. El
ove voluntari, secretari en una gran casa

de banca barcelonina, en adonar-se que hom
l'esguardava de ceüll confessà d'un to sin-
cer : «Si tota la vida he parlat de catala-
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Voluntaris del 6 d'octubre

purs. Sentimentals, convençuts i patriotes.
D'un patriotisme net, despullat, ferotge.

Aquest darrer oferia per cert un blanc
gens envejable . Home més aviat obès i no
massa àgil, hagué de carregar, per un atzar
que atribuïa a la fatalitat, amb totes aque-
lles missions delicades i de perill a l'exte-
rior. Tota la nit anà en dansa d'un indret a]'altre. Ja ho deia ell filosòficament resig-
nat : ((Es veu que sóc de la brigada mòbil.»
Els quals eren precisament aquells que te-
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nien més probabilitats .de quedar immobilit-	 ,	 Casp, Llúria, Urquinaona, Trafalgar, Mes.zats de cop.	 tre Vives, Alt de Sant Pere... La columna	Com qüe algú havia donat la indicació de	 es divideix. ((Boina sort, companys!» «Perdos cotxes que conduïen gent contrària, i pel I Macià!», responen els que se'n van. Avant!	que es deia agressiva, els havien donat ordre	 (	Carrer de la Verge del Pilar avall. Baixde replegar-se a una portalada propera cada i de Sant Pere. A la cantonada del carrercop que en vingués algun per tal de contes- j d'Alvarez, els caps canvien unes darreres im-tar la possible agressió amb un mínimum 1 pressions. Ham recomana silenci i atenció.

	

d'exposició personal. El replegament s'havia	 Objectiu: carrer de la Bòria. Endavant!

	

d'efectuar per una portella petita. Vetací que	 Vers la placeta de Santa Caterina. Avall...

	

arriba un cotxe sospitós i la retirada ostra-	 El brunziment de les canonades, el clapo-tégioa es féu ordenadament. Arriba un segon teig de les metralladores i els fusells ja es

	

i ja hi hagué un bon xic més de precipitació'	 senten de tan a prop que un intellectual dei empentes. lEs a dir, ja entràren a la pres-' li colla dels romàntics s'aixeca el coll i lessió. Com la .cervesa. I; quan arribà el ter- solapes de l'americana com si anés a batre'scer, la cosa rutllà tan malament que un ; en duel i diu sereníssim : «Bé, em semblaguàrdia d'assalt que feia la maniobra amb ". que ja hi hem arribat. Passin-ho bé, se-tots ells s'hi quedà , enganxat entré els cos- , nyors.n 1 se'n va a ocupar el primer lloctats de la portella i el voluminós voluntari. , de la columna.
	Immobilitzats del tot, sense ni tan sois po-'	 Dé primer ]'espetec de les metralladores

	

der, engaltar l'arma per un si de cas, el	 us altera el ritme del cor. Però quan fa es-

	

guàrdia, exasperat; exclamà : ((Així, no fa-	 tona que sentiu la mateixa musiqueta, us

	

rem res ! A vós la revolució us engreixa !»	 creieu installat en el seient d'un cinema pre-

	

No hi faltaven els estrategues. Ni l'ex- 	 senciant els entreteniments d'un kidnapper

	

pert en fets d'armes, ex-combatent de la	 o d'un enemic públic qualsevol, del' primers

	

campanya del «moro». Aquest home, fer-	 números de l'escalaf6. 'En tota activitat la

	

reny, rabassut i sòlid, de mitja edat, era	 qüestió és acostumar-s'hi, i aquesta feina

	

un formidable optimista. Tot menjant i	 especial no és pas una excepció.

	

remugant infatigablement cacauets explica-	 Tot baixant pels carrers els caps us cri-

	

va que ell sabia el que eren totes aquel-	 den : «Atenció als balcons ! Cura a guardartes coses. Ell coneixia l'exèrcit ben a fons. 1 un parell de metres entre cada un ! Canons

	

No per res s'havia passat nou mesos a Se-	 enlaire, si us plau! Apro fiteu les entrades i

	

gangàn. «Mireu — deia —, quan jo us dic	 els relleus de les parets ! Precaució a les can-

	

que això és guanyat... Per carretera no po-	 tonades !» Tots aquests advertiments, dits

	

den venir; estan interrompudes: De les ca-	 a mitja veu i repetits com un eco al llarg de

	

sernes d'aquí, no poden moure's ; estan cer-	 dues corrues d'homes armats i silenciosos,

	

cáts. Els ferrocarrils estan en vaga ; doncs	 baixant per cada vorera, confosos en la fosca

	

per aquest costat no cal pensar-hi. La ma-	 de la nit i l'ombra dels murs, us van posantrina? Voleu callar, home, voleu callar! La j a to si encara no hiesteu, mentre l'eco de

	

marina, si en fa d'hores que està sublevada !	 les ordres es va repetint columna enrera finsI pels aires, com voleu que facin res? Ja 
j

allà al fons del carrer on s'esvaeix entre elstindran prou compte de no bombardejar. No darrers.

	

veieu que Barcelona està plena de consolats	 A la fi, per allà als voltants del mercat de

	

estrangers ?» No hi havia per part dels altres	 Santa Caterina, alentiu en una cantonada

	

res a fer. Allò era guanyat. Això sí; s'impo-	 que se sap de cert que al tombant hom us

	

saya per l'endemà de la victòria un baldeo	 espera. Llavors l'estrany silenci que hi ha

	

nacional alliçonador. I mentre exposava les	 en aquella cruïlla contrasta amb la fressa
seves afirmacions, anava garbellant cacauets j que arriba de més en llà per sobre dels ter-

	

barrejats entre les bales de dins d'un sarró de	 nats...
caçador de conills penjat amb gran estil en-Si em algun moment es pot dir que hi hatre els ronyons i l'espatlla.	 silencis que parlen, creieu-me que és aquest.

No hi ha tragèdia, per descarnada que 1 Així com els marins bregats en alta mar es
sigui, que no tingui els seus moments cd- desperten i s'alarmen instantàniament en ces_

	

mies. Hi ha qui ha vist un voluntari que	 sar el funcionament de les màquines, l'home

	

es jugava la vida a cara o creu, fent foc	 avesat a sentir trets i el retrunyir de les
des d'un balcó i que de sobte es recorda que canonades es sent embolcallat per una alarma

	

de genolls per terra es pot perjudicar els	 creixent en constatar un sobtat silenci farcit

	

pantalons i corre - a cercar un coixí que li	 de basarda, de mals averan ys i curull de pres_
permet continuar sense més angúnies, 	 sentiments. Aleshores la boca us queda eixu-

Un altre que feia cara de fejocista dissi- 1 ta, la !]lengua sembla de suro — si hom asso-

	

dent, vetací que es capfica por tota classe	 ]eix retrobar-la — i es pagaria a bon preu

	

de formulismes i de dubtes en els moments	 un glop d'aigua a qui el pogués facilitar.
més compromesos, i entre empentes i un	 Perd aquests silencis de les lluites, com el de

	

malabarisme inenarrable de trets,. s'acosta	 les partitures musicals, són d'una durada
breu...
Tot de cop, sense saber per qué ni com

va, us adoneu que a dues passes vostres
s'està estampint a la paret un rosari de fo-

j
rats lleugerament oscillamts. Cada forat pro-
ecta als ulls i us barboteja a la cara uns

esquitxos de ciment i terregada ensèms que,
talment un joc de bitlles, els uns cauen, els
altres es tambalegen i uns quants es que-
den drets. El món es fa fugisser. Hom sent
grans batecs als polsos. Per sobre d'algun
teixit de camisa comenceu a veure certes
taques que es van engrandint lentament, len-
tament, com si fossin d'oli...

Aleshores totes aquestes coses que veieu
entorn vostre us fan començar a sospitar que
ha arribat el moment precís de treure a la
processó el Sant Crist gros...

(Continuació .del número anterior)
1 vingué la veritable festa major per`l'aficionat a fer de poble : el 6 d'octubre.

Quanta literatura ha provocat aquesta data!El 6 d'octubre des de tal Palau. Des detal altre. Des d'ací i des d'allà. Bé; però
del 6 d'octubre des de'l bell mig del carrer
qui n'ha parlat? IEs clar que per parlar-nes'hi ha d'haver estat, i ha resultat que
aquesta multitud d'herois de la ploma, ambl'afany d'escriure el que veien fer als al-tres, no han tingut temps per a res més.
Els qui hi estigueren de veritat esperaven
també el moment de dir-hi la seva. Paraula
autoritzada,. certament. Per un concepte pur
d'estricte patriotisme, callaren. Pensaven
fer-ho més tard, quan no quedés cap rastre
de la gesta. Avui, però, després d'aquest
transcendent t6 de febrer, l'home del bell
mig del carrer ho donarà tot per ben es-
merçat i seguirà deixant en l'inèdit més
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J. E. BARTRINA

Canódrom Gainardó

CURSES DE LLEBRERS

Tots els dissabtes a la tarda

diumenges i festius matí i tarda

Grans curses de llebrers
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UN FISIOLEG RUS

Ivars Petrovitx PavIov
Tots els metges que de més de vint anys

ençà han sortit de la Facultat de Barce-
lona, si potser la majoria, dedicats a la
pràctica i no al laboratori, no saben gran
cosa de Pavlov, recorden almen ys ((el gos
de Pavlovn, meritòria víctima que August
Pi Sunyer ofrenava en l'altar de la fisio-
logia.

Un temps, el nom de l'investigador rus
va sortir bastant sovint en la .premsa reac-
cionària de tot el món : es deia ,que els

C

es casà a Ekaterinoslav, potser sense la
seva germana s'haurien mort de gana ell
i la seva dona.

Però fóra injust pensar que Pavlov fos
un savi de laboratori que només s'inte-
ressés pels seus estudis, malgrat posar com
a primer element del seu mètode de treball
una concentració obstinada del pensament
de ]'experimentador, «pensar sense repòs en
una sola cosa, acotxar-se amb aquest pen-
sament i llevar-se amb ell ». Qualsevol cosa

I. P. Pavlov operant a l'Institut de Medicina Experimental de Leningrad
Furrio Goto, ministre de l'Interior

any de prop d'un milió el de defuncions.
L'extensió territorial d'Alemanva, si les
condicions econòmiques del món fossin nor-
mals, és gairebé suficient per als seus 6o mi-
lions d'habitants ; mentre .que els 8o milions
de japonesos estan estrets en llur territori
infèrtil en gran part. Ara bé ; ja és sabut
que tots els països han tancat les fronteres
als emigrants estrangers, i aquest és el prin-
cipal—si no l'únic— factor de la transfor-
mació del Japó en un pas de bullent na-
cionalisme que amenaça d'explotar d'un
moment a l'altre. Cal tenir en compte la
mentalitat nipona, una de les caracterís-
tiques de la qual és una atàvica indiferència
davant la mort, la qual cosa és una gran
condició per a lliurar-se a les més esbojar-
rades aventures bèlliques.

No és únicament al Japó on es presenta
el problema de la sobrepoblació humana,
del qual s'hauria d'ocupar seriosament la
Societat de les Nacions, no sols per esperit
de justícia, sinó també perquè és un motiu
de conflictes.

+*x

Taha.hashi, ministre d'Hisenda, assassinat
•	 pels rebels

tint la integritat territorial i econòmica de
la Xina.

Ara és el cas de preguntao-se per què
Anglaterra només ha intervingut a Nankrng
por tal d'impedir que el govern japonès posés
sota el seu control el moviment monetari
xinès, i ni Anglaterra ni les altres nacions'
signants del pacte dels nóu, i menys el
Consell de la S. de les N., han fet res per
tal d'evitar que allò que es considera un
perill de guerra n'esdevingui una realitat.

Fins ara, el Japó ha descabdellat sense

cap oposició la seva política expansionista
a Xina. La condemna moral de la S. de
les N. no 1 ha amoïnat gens ni mica. No
seria el mateix si H,irohlto, els seus mi-
nistres i els seus generals sabessin que totes
les nacions estan disposades a una acció
enèrgica a fi de fer repectar els pactes.
A vegades és la política de les vacil1acions
i dels miraments la que condueix a les
catàstrofes.

La revolta militar del 26 de febrer, encara
que sigui un fet de caràtea intenn, hauria
de fer obrir els ulls a les cancelleries. Un
conflicte russa aponès, per exemple, seria
el principi d'una catàstrofe mundiaL

Els esdeveniments del 26 de febrer. han
d'ésser considerats com un senyal d'alarma.

TIGGIS
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Mirant
a fora

Pla quinquennal
Etapes principals de l'ascensió del Tercer

Reich, recollides d'un discurs fet per Goeb-
bels en nom de Hitler, resumit pel príncep
de Roban en I'Europáische Revue :

1 933 : Conquista del poder interior,
1934 : Consolidació i preparació.
1935 : Conquista de la llibertat en el camp

internacional.
1936: Consolidació i preparació (i un com -

pàs d'espera perquè hi ha les Olimpíades,
amb molta gent de fora que portaran mo-
neda estrangera).

1937: Qui viurà veurà; però probable-
ment passarà alguna cosa.

Subtilesa
Un corresponsal anglès a Roma s'ha di-

rigit a una personalitat pròxima a Musso-
lini per preguntar-li si la notícia d'un acos-
tament ítalo-alemany era veritat o mentida.

—Vós sou periodista—respongué el diplo-
màtic—. Així, ja sabeu tan bé com jo que
no hi ha notícies veritables ni notícies fal-
ses. Només lil ha notícies oportunes i no-
tícies inoportunes. Aquesta de què em parleu
em sembla molt inoportuna. Però potser el
cap de redacció del vostre diari pensarà
d'una altra manera.

L'encenedor de Grandi

es trobaren en una recepció diplomàtica.
Es conta que, no fa gaire, Eden i Grandi

Una de les invitades, que estava parlant
amb l'ambaixador feixista, es tragué un
cigarret. Grandi, galant, s'afanyà a donar-
li foc. Però, per més que feia, l'encenedor
Íaliava. Aleshores, la damna, agafant l'en

-cenedor i allargant-lo a Eden, li preguntà
Soviets el deixaven morir de gana. Després,	 el divertia : un llibre, una papallona, i, no	

—Teniu una mica de benzina per a l'am-
ha estat la premsa russa i russòfila que	 caldria repetir-ho, fer de jardiner,	

baixador d'Itàlia?l'ha imprès sovint : l'estiu de 1934, en ocasió	 Independent d'esperit davant tota mena	
No, Eden no en tenia ni una gota, però

de commemorar-se el vuitanta-cinquè ani-	 d'autoritats, sense preocupar-se dels perju-	
en féu anar a buscar de seguida pel seu

versari dél savi, i l'estiu de 1935, quan	 Bicis que això pogués reportar-li a la seva	
xofer i ell mateix l'oferí en una elegant

el XV Congrés internacional de Fisiologia,	 situació, Pavlov ho ha estat sempre. Al cap	
ampolleta a Grandi, que remercià amb un

celebrat a Leningrad sota la presidència I de tants anys de sovietisme, seguia com	
somriure una mica irònic l'amabilitat del

d'Ivan Petrovitx Pavlov, que als vuitanta- I e1 primer dia refractaria la filosofia mar-	
més sancionista dels ministres britànics.'	 1	 p	 asis anys encara conservava el vigor	 r erque era cone,u t aquest seu	 m-

lectual	 i	 físic.	 conformisme s'havia dit que el govern so-
Pavlov va néixer a Riazan el	 14 de se- viètic el	 deixava	 morir de	 gana.	 Ben	 al Humor britànic

tembre de 1849. El seu pare era un pobre ! contrari,	 els	 bolxevistes	 tenien	 massa	 in-
pope que es pensava que el seu fill també terces	 a rodejar de	 miraments la	 primera Una associació anglesa d'arquitectes tra-
en	 seria.	 Pavlov,	 però,	 deixà el	 Seminari figura	 científica	 del	 país,	 i	 facilitar-li	 els metía regularment el seu butlletí a l'Aca- .
tan aviat com pogué i anà a	 Petersburg, seus	 treballs,	 perquè no passessin	 per da- dèmia	 d'Arquitectura	 de	 Roma.	 Aquesta,
a estudiar a la Universitat i a l'Acadèmia	 I munt de les opinions personals d'un home com a contrasanció, ha decidit tornar-lo a
de Medicina Militar. 'Els seus mestres foren de laboratori. Pavlov estava a punt de com- l'expedidor, amb una carta dient que l'as-
Bolkin i Setxenov, «el pare de la fisiologia ,plir setanta anys, que aparegué un decret sociació faria	 bé de	 trametre	 el	 butlletí a
russa)), segons Pavlov. Aconseguida en 1884	 1 signat per Lenin manant que les !Edicions l'organització	 corresponsal	 d'Addis	 Abeba.
una pensió, passà dos anys a Alemanya, de l'Estat publiquessin	 «en	 bon	 papen, el L a redacció del butlletí respongué
amb	 Heideinhain i	 Ludwig.	 Ja havia co- llibre	 Una	 experiència de vint	 anys	 d'es- tcU,s donem les gràcies per la vostra ex-
mençat a treballar en la fisiologia de 1'a- tudis	 de	 l'activitat	 nerviosa	 superior	 dels cellent idea.	 Per	 dissort,	 no	 coneixem l'a-
parell digestiu servint -se de gossos. animals. En ocasió del seu vuitanta-cinquè dreça de l'Acadèmia d'Arquitectura d'Etio-

^El seu nom ja és conegut en els medis aniversari, el Consell de Comissaris del Po- Us quedarem molt agraïts si ens la
cienffins	 i	 les	 seves classes	 són	 concorre- ble rlerie la commemorar-lo amb la fundació covnuniqueu quan le.	 t t italianes hau-
gudfssimes ; malgrat això, la seva carrera del Premi Pavlov—anual, de vint mil ru- ran ocupat Addis Abeba))
professoral no és brillant perquè el director	 ! bles—.a concedir	 al millor treball de fisio-
de ]''Acadèmia, un tal Patxutin, és un tirà	 1 logia, la publicació de les seves obres com-

L optimismeque .topa sempre amb la independència d'es- la	 de	 beques	 es-pletes,	 creació	 cinc	 per a
perit de Pavlov—de la qual ja veurem més i tudiants de	 fisiologia	 i	 la	 destinació d'un

est
estat	 natEl	 ha

natard mostres més grans —i s'oposa al seu milió de rubles a l'estació biològica de Kol- l Pershin
ranç a	 a o

nome
ral't	 de F	 Lb	 l	 -

de i' 

Insti
genera

t
ut	 a.de

rlomenament de professor ordinari, que no tutxi,	 un	 deis tres	 laboratoris que dirigia
m	 ex

gri	 nosaltres	 sapiguem,	 es redueix
té lloc fins a 1897, any en què publica les Pavlov,	 en	 els	 quals	 treballaven	 més	 de guerra.a.ls seus records dels temps	

erra.
seus

Conferències sobre el funcionament de les	 ' cinquanta collaboradors cientíñcs, reco-s'hi també aquesta	 cib -cirio	
églàndules digestives.	 Cal dir que, relativa-	 i En	 aquesta	 ocasió,	 Bukharin	 publicava

ptaim'a—Un	 és	 home que no fa
ment, la bibliografia pavloviana no és molt f un article en el qual es podien trobar frases una assegurança de vida abans	 d'anar a
extensa. Hi ha hagut en la seva vida una com aquestes : «La teoria dels reflexos con- Chicago,
llarga época de poca afició a escriure i de 1 dicionals de Pavlov, considerada en el seu
molta	 afició	 a	 la discussió—tenia	 un	 bon	 !

l'ensenyament oral. Do-
conjunt,	 porta aigua al molí del	 materia-
lisme,	 cosa	 en	 la.particularment	 preciosa L' ortografia la anglesatalent polèmic—i a

tat d'extraordinàries dots pedagògiques, les nostra época» ; o... 	 Pavlov fa remuntar la
seves lliçons,	 per	 llur claredat d'exposició, seva genealogia espiritual a	 Pissarev pas- fa és sabut que és	 la més complicada
desvetllaven	 l'interès	 dels	 més	 apàtics	 i sant per Setzenov, els treballs del qual so- del món. S'ha arribat a dir que una de les
Pavlov	 fruïa	 més	 com	 Inés	 preguntes	 li bre	 els	 reflexos	 del	 cervell	 foren	 el	 llibre regles més segures de pronunciació pot for-
feien	 els	 oients,	 de	 tal	 manera	 que	 les	 j de capçalera de tots els materialistes russos mular-se així : «Les vocals angleses es pro-
seves	 lliçons	 prenien	 sovint	 l'aspecte	 d'un ilnstruïts.li nuncien de qualsevol manera, fora d'aquell'a
diàleg. Segurament	 que	 a	 Pavlov tant se	 li'n en què s'escriuen». De tant en tant, s'agita

En	 19o2 ,	 presentà al Congrés	 de Fisio- donava d'aquestes afirmacions del seu amic aquesta qüestió, i ara fa pocs dies el Times
logia	 de	 Madrid	 la	 seva	 remarcable me- Bukharin •	Perb un anv després,	 el 9 d'a- publicava aquest manifest;
mòria sobre els «reflexos condicionals» (ter- gost de 1935, en pronunciar el discurs d'o- «L'ortografia anglesá és il.lògica i difícil.
me introduït per e'll en la fisiologia). bertura del	 XV	 Congrés	 internacional de h'o es diu als estrangers que han d'apendre

En 1904, consagració suprema, li és ator- Fisiologia, feia una crida a la collaboració dues llengües a la vegada : l'anglès tal cona
gat el Premi Nobel.	 1 científica	 internacional:	 «Si	 esclata	 una es	 parla i	 l'anglès	 tal com	 s'escriu?	 La

guerra,	 molts	 d'entre	 nosaltres	 s'alçaran nostra rn nera d'escriure perjudica en gran
x # z	

1

els uns contra els altres, i precisament en manera la difusió de l'anglès com llengua
el	 terreny	 científic,	 com	 ja	 ha	 ocorregut internacional.

Ja hem dit que Pavlov era de família j més d'una vegada... Puc compondre la gran- j	 «Els nens italians aprenen a llegir i es-

pobra i d'una gran independència d'esperit. i desa d'una guerra d'emancipació. De totes criare en molt menys temps del que poden

Era	 també,	 per	 afegidura,	 d'una	 indife- i maneres,	 no es pot negar que	 la guerra fer-ho els nens anglesos més ben dotats.
ia	 ben	 bé de	 savi	 típic respecte	 a	 la 1	 ella

cutlg jà
snDo-

minions i de l'India, hem de simplificar lavida material.
vid a t de la vida, un miresoldre les dificultats

iLa seva diversió, a més a més de la lec- indigne de	 la	 intel.ligència	 humana	 i	 dels nostra ortografia.
tura, era el treball manual, bé fent de jar- ¡ seus immensos recursos.» j	 „Més de qoo membres de l'ensenyament,

diner,	 bé	 a;udant son	 pare en	 l'edificació t	 El	 professor	 G.	 Dumas,	 fent l'elogi	 de 237 diputats,	 ao	 bisbes,	 3o	 batlles i nom-

de	 la	 casa	 familiar.	 Professor	 ja,	 havia • Pavlov a la Sorbona, va dir : «Es un es-
i	 brosos	 escriptors,	 periodistes,	 industrials,

fundat una associació gimnàstica de metges perit de la mateixa mena que Claude Bar- etcètera,	 reclamen	 la	 creació	 d'un	 comité

que durà fins a la guerra de 1914. Parlant nard : tots dos tenen la mateixa netedat de
J 

que tindrà per tasca l'elaboració d'un pro_

de	 la	 satisfacció	 que	 li	 produïa	 l'exercici •	 concepcions,	 la mateixa lleialtat». jecte destinat a simplificar	 la nos tra orto-

i el	 treball manual,	 n'havia definit la set- Es	 per	 aquesta lleialtat que,	 ni	 un	 sol grafia.»
sació amb el terme de «joia muscular». moment adherit al règim, però profunda- Encapçalen la llista de firmes H. G. Wells,

Indiferent	 a	 la	 materialitat	 de	 la	 vida, ment patriota, ha seguit treballant al seu Aldous Huxiey,	 el general	 Baden	 Po-&ell,

quan	 estudiava	 a	 Petersburg	 era	 el	 seu ' país i	 formant-hi deixebles.	 Amb	 tota se- etcètera.

germà Dimitri el qui s'havia d'amoïnar de guretat,	 no hauria pogut fer altre tant al

comprar -li vestits i sabates. Quan més tard Tercer Reich. Al Saar**x

	

1
Pavlov ha mort en plena activitat. A Kol-	 D'ençà de l'anexió, després del plebiscit,

	

tutxi—una petita ciutat científica, prop de	 del Saar al Reich, els nazis no han pas

	

Leningrad, composta de laboratoris, d'una	 atenuat la propaganda, i reccniment la com-

	

casa de repòs per als investigadors, un parc	 memoració del ))retorn a la mare pàtria^^
	d'animals d'experimentació, sobretot gossos	 va ésser celebrada amb tat esclat.

	

i simis, entre els quals dos ximpanzés re-	 Però el fet és que la vida és molt més

	

galats per Voronoff—, es dedicava sobretot	 cara i els impostos més alts que en temps

	

a estudiar la transmissió hereditària de les	 de l'administració francesa,
	activitats nervioses superiors, tema que ha-	 Naturalment, corren anècdotes.

	

j via encetat ja en 1910. Perd el detall de	 —Sabeu—deia un del país a un foraster

	

• les experiències de Pavlov i dels seus col-	 —per què afaitar-se ara és més car que

	

laboradors i llurs aplicacions a la psicologia	 abans?

	

i la psiquiatria no és propi d'aquest lloc.	 —•••
—Doncs perquè tothom fa ¡ cara més

C. llarga !

L'ACTUALITAT INTERNACIONAL

>ficials exaltats, que sabenque hauria des-
:inat gairebé tots els recursos del país a
lespeses militars. La resurrecció d'Okada

el fracàs de la temptativa deuen haver-li
aconsellat, en canvi, la renovació de la seva
onfiança en el primer ministre i la con-

lemna dels revoltats.

^*rt

,Pel que sembla, els insurrectes estaven
descontents d'algunes reduccions introduïdes
pel govern en les despeses militars, les quals
però, malgrat la reducció, absorbeixen les
quatre cinquenes parts del pressupost.

Com que el cop de mà ha fracassat i
Okada ha ressuscitat—contràriament al que
passà al seu predecessor Inukai, assassinat

en 1932—, ja que els amotinats han mort
per ..equivocació un parent seu que se li
assemblava, és de creure que el Japá. tor-
narà a la situació anterior a- la nit del
26 de febrer. Això, d'antuvi, evitarà com

-plicacions internacionals. Però la política
conciliadora de Koki Hirota—fins es par-
lava d'una entrevista amb Litvinov—segura_
ment sofrirà modificacions.

En realitat, el govern que es volia abatre
per la força no estava tampoc exempte de
nacionalisme expansionista, més o menys
dissimulat. L'expansió a la Xina del Nord
n'és una clara demostració. L'únic que hi
ha és que Oleada mira d'evitar en el pos-
sible els conflictes armats, mentre que Araki

i els seus amics són partidaris d'una acció
enèrgica, resolta i ràpida, de la substitució
de les finasseries i chinoiseriès per la força.

Es, fet i fet, giiestió de forma, perd, des
del punt de vista internacional, és la ma-
teixa cosa. Es un fet indiscutible que el
Japó pretén estendre la seva hegemonia so-

bre tota la Xina. Que això s'esdevingui
amb el mètode diplomàtic d'Okada o amb
el militar d'Araki, el resultat és idèntic.
I aquí radica el perill, perquè ni els 'Estats
Units, ni la U. R. S, S., ni Anglaterra no
podran permetre una semblant hegemonia.

A part raons humanitàries, que en po-
lítica han tingut sempre un valor relatiu,
i el fet que la Xina forma part de la So-
cietat de les Nacions—la qual sembla però
desinteressar-se de la seva sort—, hi ha
un pacte signat per nou potències garan.•

Limitant-nos només a aquests primers
mesos de l'any present, el Japó ha propor-

cionat ja uns quants motius de preocupació
a les cancelleries des de la seva retirada
de la Conferència Naval de Londres a les
vicissituds de la Mongòlia, que semblaven
destinades a provocar el govern de Moscú,

e! qual les ha suportades amb paciència
per no embolicar-se en una guerra. I, per
fi, hem arribat als esdeveniments del 26 de
febrer, que haurien pogut portar al govern

de l'Imperi el general Araki, un home que
es mor de ganes d'empènyer el seu país
a una gran guerra.

El pronunciamiento de la setmana pas-
sada—organitzat no se sap ben bé per qui,
encara que certes versions l'atribueixen al
Dragó Negre, societat secreta nacionalista—
és un de tants episodis de la convulsa i
agitada situació en què es troba l'exèrcit
japonès.

EI cert és que la nit del 26 de febrer,
part de la guarnició de Tòquio es sublevà,
prengué per assalt alguns centres oficials
I matà diversos membres del govern i po-
lítics destacats, mentre l'altra part de les
tropes es posava a les ordres del ministre
de l'Interior, Fumio Goto—que després del
suposat assassinat del primer ministre, l'al-
mirall Keisuki Okada, feia de cap del go-
vern—, per a jugular la insurrecció i res-
tablir ]'ordre en la capital, on sembla ha-
ver-se circumscrit el moviment.

La dificultat de reconstruir els fets sobre
dades precises, donades les incerteses i con-

tradiccions de les notícies que arriben, no
deixen possibilitat de precisar quina hagi
estat l'actitud de l'emperador envers la in-
surrecció. Segons algunes versions, H4ro-
hito estava assabentat del cop de mà que
es projectava i el veia amb certa simpatia
segons d'altres, la seva mateixa persona era
de les designades per a ésser suprimides.

Mentre s'aclareix aquest punt, assentem
la hipòtesi que l'emperador de bona gana
hauria donat el seu consentiment—en cas
d'èxit de la revolta—a un gabinet format
per Araki, que compta amb la simpatia dels

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

SRA6EES POTE^CIAIS DEL DR, SOIVRÉ
que combaten d'una manera còmoda, ràpida i eficaç la
N e u ro stèn la, tmpoEeocie (en tatas tea neves maoifasfsdooa),

mal de cap, canaamenf menlel, pendan de
mamdria, vertíyua,iadige aorpnreL fremolorr,diapèpsia nonio.
•e, palpifacloea, óiferisme i fraaforns nerviosos se 7aneral de lea
densa 1 tots tia frea4oee orpdniee que Onquin per causa o odgen asueto.

______.#__r 	 ment narvrbs.

 L.e Gragees potenclals del Dr. Solvré,
ala qua ue medicament són un element euendal ¿el cervell, medul'le 1 tot el sistema nerviós nqaoe-

not el vigor ae:eal propi de l'eds'. eonaervsnt la salut 1 prolongant la vida; indicad os espacialment als ergo.

bb se la seva Joventut p ar tota mena d'excessos, ele que verifiquen treballs erceasíus, tant Hales com moral.

o Intal'leetuala, erporf4ta. bornes de déndaa, financien. artistas, comerciants. Indwtrials, pensadors, etc.,

uenngulnt sempre, amb les Grapees potencia l• del Dr. Soivri, tots ela astorioe o asordas tldlmaot
f dispermt l oresaisme par repeedréls •evinf i amb el mòaln resultat, arribat a Ce:lrams vallen 1 seo))

.loleotae I orvanieme amb enar¡ln pròpies de la loventu!

Basta gendre un flascó per convéncerase'n

Yináa a 660 pies, IIascó, aa tofes lea principals farmàcies d'ESpanya, Porlaá al 1 América

tf NOTA.-Dilo a r namafsar O25Dtr.sinwpW de soma pr 1 rra.voeq a 0lrcnur Labonfurio Sdba-

u 	 fuQ, carrer ¿el Tar, 18, Barcelona. rrin• Jrof4 ao 11i1n p1k.Hr rabee loriPee . J.,..rvflla,+:eet IuJ 
	 nusk.

arrrt davverf ro/ulhu

LLOREHI
RAMBLA 0E LES FLOR S-30

E! cop de mà japonès
El Japó és un d'aquells països que sovint

solliciten l'atenció de l'opinió pública inter-
nacional i preocupen les cancelleries. En
això ha superat—i ja és tot el que es pot
dir—la mateixa Alemanya. En justícia, certs
fenòmens són més explicables, però, en la
nació asiàtica que no pas en l'europea. Des
del punt de vista etnogràfic, per exemple,
a Alemanya hi ha un cert equilibri entre
la mortalitat i la natalitat, mentre que al
Japó el nombre de naixements supera cada



COLISEUM
PARAMOUNT PRESENTARÀ EL

DILLUNS, DIA 9

Un film de toros, correcte, mag-
nífic, ben fet, aclamat ja pels

públics d'Andalusia
Director: STEPHEN RABERTS

Es un film Peramount	 •

Demá' :divendres. nit

solemne presentació en

sessió de gala de la nová

obra mestra del geni. del

cinema

/rib	 e H e Q i

La data de la sessió

`Mirador"

Causes en les quals nosaltres no tenim
res a veure, han vingut a retardar la pre-
sentació al Coliseum del gran film de Pau]
Czinner No em deixis (Escape me never):
Per tant, doncs, la sessió que estem orga-
nitzant .per a la presentació d'aquesta pel

-lícula s'ha hagut d'ajornar por una data
més avançada que podrem ja fixar en el nú-mero vinent.

De totes maneres, es tracta solament d'un
ajornament de no massa dies, puix que la
sessió ha de tenir lloc dintre el mes que, som.

NOTÍCIES CURTES

Balzac al cinema. S'anuncia, a França,
que es treurà un film d'Es lend rs i misè<i€s
de les cortesanes.

—De la célebre llauna pornogràfica de
Víctor Marguerittc, La ga.rfonne, hom n'hafet un film. Hi ha qui protesta perquè no téres a veure amb la novella. La censura ha
autoritzat la pellícula, però el Consell de mi-nistres l'ha prohibida.

—L'any que ve s'escau el centenari de lamort de Puixkin. A més a més del que es
pugui fer en algun altre país (Serge Lifar
té la paraula), a la U. R. S. S. preparen di-
versos films sobre el gran poeta. Ja n'hi hados de quasi llestos. El viatge a Azrum i
Puixktin collegial.

—Abel Gance té le següents pellícules en
projecte : La Vida de Bohèmia, segons la cé-lebre novella de Murger, una Vida de Beetho-
ven i un Milton,

La policia de Nova York té feina a contenir la multitud el dia de l'estrena del film
de Chaplin

això fou causa d'un nou retard, car el film
s'havia d'estrenar abans d'acabar l'any 1935.
De totes maneres, malgrat que la censura
americana hagi exercit la seva acció, aquesta
deu haver semblat encara massa ampla de
mánigues al Dr. Goebbels, si és veritat, com
ha dit algun diari, que la projecció del darrer

farà un ninot standard, executant sempre els
mateixos gestos, amb el cervell buidat.

Chaplin, durant hores i hores, cargola vi-
sos que la cadena li presenta un darrera l'al-
tre, inacabablement. Ja ha collat centenars
de cargols quan Charlot té ganes ele gratar

-se, en un gest instintiu, irreprimible. Tota
TIVOLI

amb

Paulette . Goddard

Un film que

MIRADOR

Us recomana

. DISTRIBUIT PELS

ARTISTES ASSOCIATS

film de Chaplin ha estat prohibida en tot el
territori del Tercer Reich.

A Londres, també, el film ha estat rebut
amb tots els honors que es mereix un film
de Chaplin.

A més a més de l'al•icient intrínsec de trac-
tar-se don film de Chaplin, n'hi ha un altre, r
Es sabut que ell no és gens amic del cinema
parlat ; transigeix amb el cinema sonor, i el
so li ha servit àdhuc per a extreure'n alguns
efectes còmics. Doncs bé : en Temps .Mo-
derns s'hi sent la veu de Chaplin ! Cal dir
que no parla pas, però canta una cançó ba-
nal, de la qual ha oblidada lletra i la-subs-
titdeix por una onomatopeia	 1

El nau film de Chaplin, s'ha dit, és ei
triomf del gag, car l'acció hi és relligada per
un fil tènue, á penes visible sovint. No` s'hi j
troba aquelia unitat argumental; es tracta
més aviat d'escenes soltes, tl'una barreja de I
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Pa..oip Je Gréci a, 57. • telèfon 79681
5essib eonfinua de 3 farda a 1 mafivada

SEIENT UN' PESSETA

CURIOSITATS MUNDIALS
ln4rrssantr uporfaf;u U. F A.

VARIACIONS SOBRE LA PESCA
Documental esportiva de Puramount

ME ALEGRÓ DE VERLE BUENO
Dj,,rid dibuix de Popeye

NOTICIARJS D'ACTUi1LI2A1
E MUNDIAL segona visió PAR.MOIINT

i ECLAIR JOURNAL exclas/a.

_	 INFLNITOS
Un dacumenla! espanyin de C.l.F.E.S.A.
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la magnífica taylorització se'n va en orris, el
desgavell és imponent.

Com a ci stig, el culpable Charlot servirà
d'objecte d'experiment d'una màquina d'ali-
mentar automáticament els obrers. 1 altra
vegada els cargols .ei tornen a enfollir. Por
un quid pro quo completament chapliniá, el
mista. lEl seu bon cor, però, li val la lliber-
tat, i amb ella la misèria.

Aleshores troba la noia, una noia cl'aque-
lles de pellícula de Chaplin, orfe, de bon
cor... Treballaran junts en un café-concert,
fins que, vagabunds en el fons del fons;
marxaran sense rumb horitz6 enllà, cridats
per no se sap quina mena de força...

El paper d'aquesta noia va a càrrec de
Paulette Goddard, una troballa de l'autor
entre la manió d'actrius poc conegudes que
pullulen pels estudis de 'Hollvwood.

.	 W.

EL DARRER CHAPLIN

«Temps moderns»

	

A principis del mes passat, s'estrenava a	 còmic i de pàtòtic molt dintre ]'estil del gran

	

Nova York el darrer film de Chaplin, en el 	 ,artista.
	qual l'insatisfet i conscienciós autor-actor ha	 Un home, petit, insignificant, només pre-passat un parell d'anys. A darrera hora, sem- ment un botó posa en moviment una enorme	bla que la censura . americana obligà a cer-	 màquina. Pèrò, malgrat això, la màquina

	

tes supressions, a algunes modificacions, i	 a•àbarl fent de l'home •él mu esclau, en

I.a crida de 1horitzó	 •

4
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EL CINEMA
UN FILM D'HENRY KING

tt A través de 1a 

	

De totes les impressions ressentides en el	 Res ací de la grandesa tràgica de Gzriffith.	curs de rea nostres experiències cinemato-	 .Ara passem per zones sentimentals més tem -

	

gràfiques, cap probablement de tan viva com	 perades. L'accent que ' ácf impera ',és més

	

aquella que ens produí, ja fa d'això una	 lluminós dintre la áüanera de pe11ícú1és com

	

colla d'anys, elmagistral film de David W.	 La fira de la vida o Rebecca.

	

Griffith Entre dues tempestes. Fou una im-	 Es la vidá`al'camp, en una sèrie d'imat-pressió que determinà mbc

r , 	 ,yWt' Lt)r g amos, que per aquell 1 ges lluminoses que tenen la virtut de fer-temps, i també amb Lillian Gish; produí vós feliç. Es primer un plaer dels ulls queLa germana blanca, un director que abans r us captiva després l'ànima. Mireu, perde Tempestat a l'Asia ja ens havia ofert exemple, la meravellosa escena en què l'he-al firal d'un film seu titulat Flor' del desert,	 reu de la casa i la minyona empaiten pelun presto cinematogràfic d'una .acceleració prat el cavall que ha fugit de l'estable,allucinant, ha filmat altra vegada aquélla j admiren com el moviment de la camera,història i l'ha filmada amb un talent dei d'un virtuosisme gens gratuit, ans al conprimer ordre,	 i trari posat el servei de l'emoció interpretaEs la pellíe,ula que com a film de comple-	 amb agilitat el ritme de l'escena.ment ( 7 ) passa avui encara, sense pena' ni	 Un altre encert, la festa sobre el gel. Lesgloria, per la ,pantalla de 1'Unquinaona amb	 fogueres, els .pastissos i la taula preparada.el -títol A traves de la tempesta, Es Una	 Les parelles 'patinant al compàs de la cançópcliícula°admirable, atapeïda d'encerts en la	 Posa bé els deus..., una música sentimentaldirecció i amb moments boníssims.	 sanada per uns músics campestres.L "assumpte ,és el mateix que en el_ film	 1 al final el clou. Passatge un xic com-de'Griffith. Altrament, l'estil n'és distint,	 prometedor, pero en el qual H,enry King
ha reeixit passablement. 'Els blocs de gel

i arrossegats pel corrent i dos homes saltant
d'ací d'allà, cercant de salvar la dissortada
Ana que sense sentits resta aclofada damunt
un bloc que baixa rabent cap al torrent que
amenaça engolir-la.

Es una història netament americana, amb
la figura del vell purità, distingint categò-
ricament entre el bé i el mal, el sherif f que
no arriba mai a imposar-se, • la solterona
sempre ressentida per les rialles dels altres,
el seductor..., figures totes que han trobat
ací una interpretació correcta, sense falles.

Celebrem sobretot que l'ambient, el ma-
teix ,el paisatge _que les coses de la Llar, el
mateix els treballs del camp i de la cuina
que la música del temps, tinguin en el film
la importància que tenen. Tót arrodoneix la
rara sensació de perfecció d'aquest ban tre-
ball,de mestre que ha fet Henry King,

Es aquesta la tècnica que l'espectador nó
repara, la técnica. fonamental de debò. Per-
què la sensació impagable de naturalitat;
d'ambient . viscut de bo de bo que la pellícu-
la destilla, no cal dir com és el fruit d'una
acumulació convergent de conquistes tècni-
ques emprades amb una destresa que fa que
el procediment esdevingui invisible, per no
transparentar sinó e1 resultat. Una galera-
da d'imatges que illisquen sense entrebanc
de cap classe, com obeint a una_ batuta in-
visible de singular precisió metronàmica.

A través de la temí esta nó és un film tan
important com La fira de la vida„ però ultra
ésser el millor film, de molt,' d'aquests dar-
rers dies, pertany al prototipus 'del film que
més ens plau. No ens referim al contingut
—això és indiferent—, sinó a la mentalitat
cinematogràfica .a què respon.

	

.	 JOSEP PALAU

CAMISER
ESPECIALISTA

' EBIT EN LA MIDA

JAUl[E I, íf
Telòfou 6655
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Avui nit a les io, SOLEMNE ESDEVENIMENT	 W
GRANDIOSA VET[,LADA D'ART dedicada a tots els artistes residents

a Barcelona
Presentació de la PRIMERA PLL'LÍCÜLA EN COLORS NATURALS l

I EFECTES DE RELLEU (TERCERA DIMENSIÓ)
SOTA EL PATROCINI DEL "CÍRCOL ARTÍSTIC" DE BARCELONA

La feria de la vanidad

(Becky Sharp) amb MIRIAM HOPKINS
La vida privada més suggestiva en els annals de la hístòria de la dona

Preu per aquesta memorable Vetllada d'Art, to Ates, butaca, (impostos inclosis)
Es un film Radio... naturalment!



AL <NOVETATS

«Avarícia", de Carme Montoriol
La nit del .passat dimecres la companyia

Nicolau-Martori reprenia les seves activitats
damunt les taules del teatre Novetats amb
l'estrena de la comèdia dramàtica de Carme
Montoriol Avaricia.

L'autora de L'Abisme i de L'Huracà con-
tinua representant aquell paper de drama-
turg, o comediògraf, ingrat i inconfortable
per al tarannà general de tota mena d'es-
pectadors que li veiérem adoptar en les
seves esmentades produccions. No serem pas

gada que ha fet, sense cap ganes de tornar
enrera ni menys de fer-se seu el deute amb
què aquell s'havia compromès.

Amb això la cosa hauria pogut pendre
UI) aire tràgic que li hauria donat grandesa,
però no és pas de grandesa la impressió
que Carme Montoriol ens vol donar, sinó
de mesquinesa, d'apocament i egoisme, ben
explícita en l'epíleg, però, per això ma-
teix, resulta contradictori aquest gest de
generositat que tanca el segon acte amb una

en el mateix Programa

Una mujer de su casa
per Ann Dvorak i Pat O'Brkn

i també

NOTICIARI FOX
arribada del Govern de la Generalitat

de Catalunya

Sccvib continua de 4 a ra'go
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EL TEATRE
Uù gran animador

( 11varícia)'

nosaltres qui	 li'n	 farà	 retret,	 i	 ríaenys	 en-	 t escena que vol ésser commovedora r que,
cara després d'haver criticat tant com -gps ( per la seva ivarxa`i per tot el ïgtr	 ihavra
ha semblat aquella mena d'autors que 'no precedit, .prometia unes	 conseqúèrícres ,que
treballen	 amb	 altra idea que la de corn- ni arriben	 a.apuntár ,tan	 sols.	 Els altres
plaure el públic, sigui com sigui,. sense fer-.	 ' pérsonatges eris semblen, també, esblaimats
se escrúpol de cap mitjà,	 per vil i repro- i il.lògics ;	 el que trobem millor, més real i
vable que,	 intellectualment, 	 arribi	 a	 ésser. més vivent és el de Marcella, com ho són

Però si per aquest cantó Carme Mont- també les escenes en què es defineix i es
oriol got estar segura que	 no trobarà en I concreta.
nosaltres cap adversari sinó més aviat un Donada la forma en què viuen tota aque-
aliat	 ben	 cordial	 que	 l'ha	 d'estimular	 i lla	 família	 i	tot	 el	 que	 els	 ]liga	 de	 tant
aplaudir en la seva heroica i difícil comesa de temps, és completament impossible que
de lluitar contra un corrent que s'emporta 1 aquell esclat de rebellió del fill na s'hagués
autors ,, actors	 i	espectadors en	 un	 aigua- produït molt abans, o molts altres de mes
barreig sòrdid i 'repugnant de venalitat, ba-	 E petits,	 si	 es	 v\ól,	 i més	 encara que en el
nalitat i estupidesa, no pot estar-ne tant pel transcurs	 de la vida quotidiana,	 amb	 les
q'	elCmcnt3 que ha posat en joc mil incid noies de la convivència i del tre-
en aquesta nova producció del	 seu talent.	 • ball comú, no s'arribés a un estat de coses,

Perquè si Avaricia és bona .per la seva ja	 per	 transacció,	 ja	 per engany,	 que	 en
ambició	 i	pel -bon	 gust	 i	 la	 correcció	 del' fes desaparèixer	 la motivació,	 que	 no	 es
seu lèxic i de la seva gramàtica, no ho és presenta pas amb més urgència, segons ens
pas—almenys per a nosaltres—pel que fa j és dit, que anteriorment.
a l'estudi de caràcters,	 la seva realitat hu- Es cosa que ens ha fet pensar més d'una
mana i social i la seva condició teatral. Els vegada com .arriba a ésser difícil de trobar
caràcters són	 contradictoris i de niolt	 poc { en	 literatura,	 teatral o no,	 que hom	 ens
relleu ; el fer i el viure de tots aquells per-	 . parli d'un ambient qualsevol d'activitats so-
sonatges, incomprensible i fantàstic ; la tea- rials amb aquella sensació de veracitat i d'au -
tralitat de l'episodi,	 nulla. tenticitat que només ens han donat o l'es-

No -podem	 creure	 que aquell	 avar	 tan 1 tupenda intuïcio universal de Balzac en tot
avar,	 tan	 obcecat per la febre del guany,	 I allò que ens descriu en les seves novelles o
no estigui més al damunt de la marxa de l'experiència personal del Maurois del Ber-
la seva fàbrica—com si es fiés de la gent nard	 Quesnay, posem per cas.	 Per això,
que hi té i que es fa la feina sense que ell quan algun autor,	 teatral o no, deixa de
vigili (cas estranyíssim en un tipus d'avar banda	 les	 vaguetats	 i	 vol	 ,explicaranos	 de
que,	 com a tal,	 ha d'ésser desconfiat, re-	 ; quina manera es guanyen la vida els seus
celós i ardent	 a la	 feina,	 si més no,	 a la	 I personatges i ens parla de fàbriques, finan-
dels altres)—, ni ens sembla que ens hagi ces,	 negocis	 i	especulacions, estem segurs
d'explicar ell mateix. tant i tan	 bé el	 seu que no ho entendrem de cap manera. Ja,
vici—en una descripció literària excellent—, en aquesta Avaricia, hem vist un fabricant
com tampoc que li sigui legítima aquella que no cura de la seva fàbrica, de la qual
arrencada de generositat en la qual assu- només sabem que és de teixits ; els altres
meix el deute del seu fill. iEndemés, sagaç cantons pels quals incrementa el seu capi-
i viu, com hem de suposar un home així, tal tampoc no ens són més clars, i encara
havia de veure—com veu ]'espectador--que menvs, a ]''epíleg, què és el que fa en aquell
tota aquella especulació sobre petrolis per a pis fred i desemparat de Sant Martí.	 N
la qual el seu fill li demana informació— entenem pas més, tampoc, com van aquells
i més després de tota la conversa que hi grans negocis dels Coll, que tenen una ma
ha tingut—era per a intentar el seu , fill ma- mufactura de no sabem què a Manila i que
teix,	 i	 no cap amic,	 un cap de fortuna ; r	 proveeixen	 de	 teixits	 el	 mercat	 de	 1'Ar
llavors, seguint la seva immoderada passió, gentina.
havia de fer víctima el seu fill d'aquella ju- Es tan poca cosa, teatralment, Avaricia

que no és una obra teatral frustrada, sin
que no té res a	 veure amb l'art teatral
Tot es descabdella en pur diàleg ; hom h
enraona molt, i molt bé — ja ho hem dit —

CAMISER però no hi passa rees absolutament. El mé

ESPECIALISTA4__
cimportant de la peripècia passa en els entre

actes, puix que en alçar-se de nou el teló'	 E%IT EN LA MIDA cada vegada ens trobem amb tot de canvi

JAUME I, !! que, .11avors, ens són explicats, però que en
sembla	 que	 hauria	 estat	 més	 interessar

i^lèfon íl655 veure com es produïen.
Per	 altra	 banda,	 si	 el	 lèxic és correcte

de vegades és excessivament savi i tot, pub
que per correctament que hom parli, si n

F	 ^ T 1T
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es té ena cultura literària i unes certes ga
res	 de	 fer-la	 lluir,	 no	 és	 gaire	 probabl
que hom usi paraules cóm cupiditat i al

Divendres	 6	 -Solemne	 estrena guna	 altra	 per	 l'estil,	 i	menys	 en	 l'am
bient que en Avarícia se'ns presenta. Tot

patrocinada per I els	 excessos	 són dolents i,	 aquest,	 per b

I'EiC01a	 d'Infermeres	 de	 la	 Generalitat que excusable pel contrast que enfront d'al
tres representa, ho és també.

.	 i a	 profit del Moltes de les objeccions que hem de fe

Hospital	 Clínic	 de	 Barcelona a aquesta obra dimanen del caràcter rea
lista — ob;ectivista — amb què Carme Mon

LA RISA OESATAOAl flflD
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torio] l'ha volguda realitzar. La manca d'or
l'eixutesa,	 el despullament enamentació,

IIEMUIIRN IN(ONTENIUAIv qui ve fins nosaltres, la perjudica en gras
manera. No hi ha ni un repòs, ni un al

r d'alleujament,	 ni	 una temptativa d
me. Més amunt hem assenyalat com Car

i me	 Montoriol	 havia defugit la grandesa
ha defugit. també el somriure; i ens ha deo	,	 F	 q ,

YOUING nat .una obra	 implacablement desencisad

VENABLE	 t	 ' i depriment. Hem de lloar, però — rto. her
de deixar de repetir-ho —, la gran dignita„

MI
NYIp amb què és escrita i la. noblesa amb qu

RI	 '<ID9	 ' és presentada.
ESTA Quant. a la interpretació — parlem de. 1A ^^^

nit de l'estrena — hauria Pogut anar un xi
I 	►	 -

t
millor	 amb	 alguns	 assaigs més.	 Martor
hi fa	 central amb gran encert. Lel paper

K presentació no és res que valgui	 la	 pen
de. parlar ne.-

JOAN CORTE

De deu anys ençà no havíem vist una tem-
porada teatral tan tinyosa com la d'ara. No

es tracta naturalment d'una caiguda verti-
cal. E] ma] ve de lluny. En realitat l'actual
temporada no és sine una repetició agreu-
jada dels pecats de les temporades anteriors.
Als vicis, a les falles, a la manca de prepa-
ració amb què eren projectades les tempora-
des anteriors---i millor dit que preparar, im-
provisar—, s'hi afegeix el cinisme. Avui en
el teatre català no predomina altra divisa que
aquesta : fer subteatre, conquistar les mar-
manyeres. Es creu que no hi ha altra manera
de salvar la temporada. 1 si almenys això

donés diners! Però el pitjor és que tampoc
no en dóna. Els actors que rebaixen la seva
dignitat artística, que perden e1 prestigi, pot-
ser sense adonar-se'n, en aquesta mena de
teatre, encara s'hi arruinen o arruïnen les
empreses.

Es clar que cadascú té el dret de jugar-se
els diners en aquells negocis que més con-
fiança li inspirin. Crec que fins un té per-
fecte dret a jugar-se la seva fortuna personal
per satisfer les vanitats, els capritxos i les
fantasies més cares que li ballin pel cap. Però
hi ha encara un. dret, més respectable : el
d'exercir la crítica sobre tot allà que es faci
públic. 1- en aquest-Las del teatre no sola-
ment hi ha un dret, ans un deure per ètica
i bon gust. Altrament hi ha un factor impor-
tant que estimula i excita aquest dret i aquest
deure. I és que el teatre català és avui ajudat,
encara que malament, per l'erari públic. Que
com és sabut, enguany, la Generalitat, des-
prés d'haver assentat el criteri de no donar
cap subvenció al teatre, n'ha repartides a
tort i a dret. Tots els artistes que hi han
allargat la mà han recollit alguna cosa. Un
d'aquests artistes em confessava que ell la
subvenció no ]'havia demanada sinó per
amor propi.

—Si els altres actors tenien subvenció—em
declarava—, jo, que no em crec ésser menys
actor que ells, també n'he volgut tenir.
Deixant de banda el que hi hagi de bou

humor en aquesta sortida, és tanmateix sufi-
cient per demostrar amb quina lleugeresa
enguany les subvencions han estat acorda-

des. No som, no obstant, enemics d'una ma-
nera absoluta de les subvencions. Creiem,
contràriament, que cal que la Generalitat es
decideixi a protegir el nostre teatre d'una
manera eficaç. Però per això, més que mirar
de salvar temporades o d'afavorir una colla
d'amics, el que cal és cercar la manera de

fer-lo viure sense col-lapses, d'assegurar-li
una continuïtat normal. Tot el que no es faci
amb un esperit així, és; 'pel que hetnvist amb
l'experiència d'aquests dos anys de subven-
ció, contribuir a desmoralitzar-lo. Es llcrçar
els diners i caldrà denunciar-ho el'una manera
implacable com una pública immoralitat.

Ignorem si aquesta protecció a la vegada
eficient i exigent pot iniciar-se de seguida.

Hi ha un tal malestar entre la gent de tea-
tea, hi ha, un tal fàstic entre la gent intelli-
gent i sensible pel que avui s'acostuma a re-
presentar en l'escena catalana, que seria con-
venient d'iniciar tot seguit aquesta protecció.
Però si això no pot fer-se, hi ha, si més no,
una cosa que, evidentment, ha de deixar-se
ele fer. 1 és la de repartir subvencions sense

control, sense garanties artístiques de cap
mena. La Generalitat, i per tant Catalunya,
no pot seguir essent burlada. No pot segun
protegint una mena de subteatre. No pot se-
guir protegint unes escenes on s'espatlla l'i

-dioma ; on impera, per fer gràcia, el bilin-
giiisme; unes escenes on el bon gust i el
més elemental sentiment artístic són grollera-
ment escarnits: No pot seguir protegint un
teatre tan divorciat de l'espiritualitat del
país, que el pitjor títol per a estrenar una
obra és simplement el d'ésser bon escriptor.
Un teatre tan materialment .girat d'esquena

° 	 a la gent que escriu i que treballa pensant

en Catalunya, què fins haver guanyat el pre-
mi Ignasi Iglésias resulta una mena d'es-
tigma per a estrenar. No, la Generalitat, peC
dignitat, no pot seguir protegint aquesta me-
na de teatre. Seguir protegint-lo seria un i
deserció de la més elemental catalanitat. En
realitat, ja avui, el paper que la Generalitat
representa protègint-lo, és aquell paper que

t	 el poble designa amb la gràfica frase de cor-
nut i pagar el beure.

s I que no cus sigui dit que en aquest teatre
hi ha un aspecte comercial gens negligible.
Que cal protegir-lo com a dñà indústria més

s	 del. país. Fóra com si ens diguessin que per
s	 tal de protegir el comerç i la indústria na-
t cionals cal subvencionar els bars on s'expe-

íten llets adulterades o vins`de fabricació ar-
tificial.

x	 fot això que diem pren en aquests . mo-
° ments una actualitat de primer pla. Ens abo-

quem al dissabte de glòria,. Una mena de
e represa de la temporada es prepara. Tothom

fa plans. 1 és molt possible que l'única cosa
-	 positiva d'aquests plans sigui el vulgar cop

de sabre a la caixa de la Generalitat. Ja veu
-rem, però, si la Generalitat respondrà amb

la mateixa generositat i amb la mateixa
inconsciència.

r	 DOMÈNEC GUANSE

Avui, senyores i senyors, tindrem ]'honor polint	 i	perfeccionant,	 però	 sense	 anullar-
9e fer-los conèixer el Gran Gilbert, el_ millor, ne l'espontaneïtat i la raça. Hem parlat de
únic,	 l'indiscutible,	 e]	 de la garganta	 de precisió	 psicològica.	 Sí.	 Les	 paròdies	 del

sierro. .. Aquests qualificatius no són nostres. Gran Gilbert són una petita obra mestra
Se'ls aplica el Gran Gilbert en persona en d'observació i d'illusió. Amb una petita al-
presentar-se davant el públic. No sabem si lusió d'un gest od'una - inflexió de veu el
ell està fermament convençut que se'ls me- nostre artista defineix	 e] caràcter del per-
r eix o si utilitza aquest anunci pompós per a sonatge que imita.
Fer-se una mica de propaganda. E] que sa- Una de les seves imitacions del 90o més
bem perfectament, però, és que aquests qua- reeixides ís la de1ladame Cocotte. Aquesta
lificatius són exactes.	 Sí, senyores i senyor,, cançó d'aquella época - figura	 una .senyora
sí! El Gran Gilbert, dins el seu gènere i dins de preu que deambula leritarrent pels bule-

vards de París. Un senyor de mitja edat,
que presumeix de conquistador, se ]i acosta

v. i	 li	 fa	 proposicions	 deshonestes.	 'Ella	 les
sj acull	 esgarrifada i	amb un • gest menut i

.	 1{ ^^íy ,	çl'^^	 i preciós	 d'hipòcrita	 indignació.	 Primer	 que
t tat, el Gran Gilbert ens presenta el se'nyor

de mitja edat amb la seva veu potent de ba-
ríton. Amb els braços ben oberts, primer,
amb les dues mans damunt el cor, després,
ens explica les seves habilitats de Don Joan
irresistible...	 Tot	 seguit	 apareix	 Madame

r	' ^	 .: ,	 r Cocotte que diu amb	 veu de tiple :	 «Yo
;	 s soy Madame Cocotte — que pasea por Pa-.

ris --por	 entre	 bulevares	 voy — y	 el	 en-
,a t canto	 de	 los	 hombres	 soy ...»	 En dir	 allò

que	 pasea	 por	 Paris,	 accentuant	 l'erra...
Oh, en dir allò! Amb la mà dreta aixecant -
se lleugerament un costat del smoking com
si	 fos	 una	 faldilla,	 amb	 la	 mà	 esquerra	 -

a	 ^` ' delicadament enlaire com si ensenyés a la
F distingida concurrència una flor exquisida,

amb el cap baix mirant curosament aterra
per	 a evitar	 que , s'enfanguin	 les	 polacres
de botons de Madame Cocotte, el Gran Gil-
bert. insinua uns passets menuts i precisos
que són un resum i compendi del qoo. Es
tota una època enyorada que torna Així
de definitiva és la imitació d'un dels millors

f números de Fregoli, el cake-walk de Ma-
dame -Juliettte, cantat i ballat, que el Gran

•	 ' treu amb un grotesc finíssim i una_Gilbert
JI	 Gran	 Gslb"ert;	 `_	 . gràcia caricaturesca inefables, amb un per-

fum. embriagador d'època, i amb unes allu-

el medi on actua--cl, caus d'art—, es el mi- sigps, als	 instruments	 de	 l'orquestra,	 que
acaben amb un esclatant, apoteòsic i equí-llor, l'tlnic, 1'rndisavtible...	 El Gran ,Gilbert,

mitifànt i cantápt	 tota la gamma,,expressa voç Oh, íd,	 là,	 la grosse	 caisse!..•	 Indes-

delsr sentiments; Ef'cdmk i. el dramàtic t tots criptible és també la paròdia de la Pulga.

els matisos infinits ue hi hst entre aquestsq La veriable Pulga de la Chelito : La pulga,

clos gèneres	 el trá ic, el patétt
,
 c, el grotesc, ese animad ` tan ruin, fiero y traidor...., que

el burlesc,' -el teearé <. el	 sentimental, el líric, ` el Gran" Gilbert executa amb un devessall

el frívol.. "El Gran, Grribert,té'	 alment una de xisclets,	 estremiments,, tremdlins .i	 re-

gargatita de hierro•;: La seva veu r ttural és cerques
ten

nervioses per tot el	 cos,	 que exci-
la hilaritat del més escèptic.

cle baríton. Però posseeik també el falset': ti-
hi El	 sorprenent d'aquestes paròdies ésmésple i contralt i tots els matisos infin its tlúe

ha entre aquestes dues vens. 1, ima]m	 t, el . la seva puixança de suggestió. Amb detalls

Gran Gilbert interpreta amb gracia i sal,
sa
finíssims d'evocació, el Gran Gilbert esbgs-

una	 i demana a la nostra ima-pinturaamb espècies picants a les castzny.des i als
d'acabar I	ens-la .	 aconsegueix que

talons, el ball espanyol.,.	 Aquest, s+o y ores i ginació
nosaltres	 mateixos.	 L artistarllusionemsenyors, és el Gran	 Gilbert. L'artista popu-

laríssim	 en	 totes les Tavernes dels Ter ors porta smoking o frac. Ja ho hem dit. Però

de Barcelona. L'home que enardeix les mas- davant nostre tenim una Madame Cocotte

ses.	 L'home	 que	 electritza	 les	 multituds. de
ombrella

sina abundant i cintura de vespa, amb
microscòpica	 i	 vestida	 amb	 setí

L'artista	 genial	 que	 passa	 rels	 tallados
aguantant el xàfec d'uns aplaudan rnts estre- i puntes,	 i	 plomes	 al	 capell	 descomunal.

pttosos, i que arma una revolu ió a tat arreu
: rari

1 tenim	 un	 Don	 Joan amb copalta, coll
altíssim amb corbata blanca, abricplanxaton actua. El Gran Gilbert? No. El (Ani-

mador! L'hereu més legítim de l'art polifa- color de ranymlla una mica més llarg que

cétic ele ]'immens Frègo!i. Si el `oleu veure, les nostres americanes, bastonet i- monocle

ameu al Montparnasse, la boite de nuit del amb cinta negra...
Però no tan sols fa paròdies el Gran Gil-

carrer Nou, un local muntat amb un gust
exquisit per un artista sensible de 	 la Beco- bert. 'El seu repertori no s'acaba mai. , Està

ració, compost d'uns trenta números. Esmentem

El Gran Gilhert, entre moltes altres co- entre els més importants : el trio de Luisa

ses,	 fa paròdies de tipus del 900.	 Es quan
El tom,

Fernanda amb veu de tiple, tenor i barí-
Las	 Golondrinas,	 La	 Dogaresa,	 La

ens plau més.	 Perquè això és el seu.
que ell sent amb més intensitat. Amalia de

!
embajada en peligro i molts més dins la

Isaura ens ha ofert coses molt bones dins sarsuela gran ; i la cavatina de Rosina —
ressuscitat cançonsaquesta especialitat. Ha	 ç I Una uoce poco fa — del	 Barbiere —quin

i de trinos, Maria San-
i	 personatges	 de	 començaments	 de	 segle
amb pinzellades definitives. 	 Però la	 Isaura

bé de . Déu de picats
tíssima! —,	 la	 cavatina de	 Figaro de la

és massa intelligent.	 I les seves evocacions mateixa	 obra,	 el	 pròleg	 de	 Pagliacci,	 el
brindis de Hamlet i altres, dins l'òpera. Aixòdel 900 no són gens vives. Han estat mun-

Són darrer	 ho executa	 amb	 un	 estil	 operístic
tales meticulosament peça 	 per	 peça.
estudiades.	 Estudiat és	 el	 seu	 gest.	 Estu- cte. primer ordre i	 amb aquells	 arranques

diada és la seva veu. Estudiada és la seva genials,	 que només reïxen els grans can-
tants, i que eren el secret de ]'èxit del tenor

indumentària. André Cceuroy acaba de com-
parar	 l'art	 fabricat	 de	 .Marianne	 Oswald Anselmi,

SEBASTIÀ GASCH
a l'art sincer de Damia i Marie Dubas •	I
ha	 dit d'aquestes	 darreres :	«L'una	 i	 1'al-

POLÉMICA TEATRAL

Cornut,i pagar

el beure

L'àrbitre. — Què diu el diari de la meya
agressió"	 -

La dona. — Diu : «El públic s'abalançit so. .
bre l'àrbitre per tirar-lo a l'aigua, però, per
sort, l'estany estava glaçat».

- . (The Humorist, Lòndres):'

Pes un .petó, a la tieta, apa.
1 dnnéc, que no he estat bon minyó:'

(Gringorre, Paris)

tra són éssers vivents. Encara que les pa-
raules afligeixin, o que la melodia es de-
formi, o-que la veu descarrili, viuen tal com
són, són tal com viuen.» Les paròdies del

Gran Gilbert són això també. Són sinceres
i naturals, fresques i espontànies, són una

pura delicia d'improvisació. El Gran Gil-
bert és tal com viu, viu tal com és. I és
un home del 900. I viu encara en aquélla
època. Es dels pocs supervivents que ha

sabut conservar-ne la plàstica i el perfum.
Del Son és el seu pentinat, i el blanc im-
maculat d'un rostre que ignora el sol, i la
seva boca en chose-de-poule, i el tall del seu
smoking — amb corbata blanca mecànica
— o del seu frac, i el seu esclatant crisan-
tem blanc al trau, i els seus guants blancs,
i el seu català esmaltat de castellanismes,
i la seva urbanitat afectada, i la fi nor de
les seves maneres obsequioses i matisades
amb un bri de decadent i de preciós...

L'arma expressiva més poderosa del Gran
Gilbert és la m'mica. I aquesta és subti-
líssima. Té una precisió lineal i psicològica
fantàstica. Aquella precisió miraculosa que
només posseeixen les grans obres. I té l'es-
til. L'estil, la gràcia divina dels artistes que
voregen la' quarantena: L'estil, el gran es-

tu, cuinat i treballat, que el temps ha anat



George Sand, per Delacroix

i els dies de silenci i de claustre que des-
pertarien un misticisme que cediria a la
passió amorosa deis primers balbuceigs, ni
de lluny sospitats. Mademoiselle Dupin, fe-
liç encara perqué i''inconformisme i la im-
pressió de trobar-se en un ambient esquifit
no havien pres la seva anima, se n'havia
emportat un record més pintoresc que fidel,
voltat també d'aquell encís fet d'enyorament
que és la companyia dels fets que baillen
en la membria dels dies d'infantesa.

Aurora Dupin, després del seu casament
amb Dudevant, després de la seva fugida
a París, on viu la bohèmia literària de l'è-
poca, quan ja és George Sand i ha exposat
i explicat el perquè de la seva despreocu-
pació femenina, ve a Catalunya. L'acom-
panya Chopin; Mallorca és el lloc escollit;
Maurici, fil] del matrimoni Dupin-Dudevant,
ha de reposar-hi la salut malmesa ; Chopin
cova l'esperança d'un restabliment que no
es realitzaré . Passen noranta-vuit dies a
l'illa, els moradors de la qual, segons Un.
Hiver à Majorque de George Sand, són
malvats i menyspreables. La mateixa es-
criptora ha dit que en veure cares afables
i intel•]igents -- quan en retornar de Mallor-
ca s'embarquen en el Méléagre que els ha
de portar a França respiren a ple pulmó.
,(Ens havia semblat — afegeix — haver do-
nat la volta al món i abandonar els salvat-
ges de la Polinèsia ,pel món civititzat.» Ju-
dici severíssim replicat per Josep Maria Qua-
drado poc després de la primera eclició fran-
cesa d'Un hiver à Majorque, i fet com-
prensible, entre altres, per Gabriel Alomar,
que en el pròleg de l'edició castellana Un in-
vierno en Mallorca (1932), analitza el ta-
ranna deis mallorquins de les primeres dè-
cades del segle xlx i posa de relleu el con-
trast entre el pensament de ]'escriptora i
els costums tradicionals de l'illa, en la qual
cal cercar el motiu de l'animadversió que
batega en totes les pàgines d'aquelles me-
mòries potser na deJl tat fidels.
George Sand, però, no s'embarca pas de

seguida en el Méléagre; abans fa deu ho-
res de viatge en diligència i va a Arenys de
Mar, on roman dos dies. 'Els seus fills i
Chopin l'acompanyen i són també hostes de
Vicenç Pujol de Pastor, que havia fet pro-
metre a George Sand, quan aquesta Ii es-
crivia des de Perpinyà el determini de pas-
sar un hivern a Mallorca, una visita a casa
seva abans de partir cap a França.

Què resta de l'estada de George Sand i
Chopin a la Catalunya peninsular? Ben
poca cosa, tanmateix. Miquel dels Sants Oli -
ver remarcava el fet estranv que el pas de
l'escriptora francesa i del músic polonès per
Barcelona no ocupés ni el trist espai d'una
gasetilla periodística. El Diario de Barca-
forra no recull ni la notícia de llur desem

-barc ni llur viatge a la vila de la Maresma.
George Sand i Chopin passen per Barce-
lona com dos vulgars i anònims viatgers.
L'autora d'Indiana i de Valentina, famosa
ja pels seus llibres i pels seus escàndols amo-
rosos, quan ja ha renyit amb Musset, l'a-
manyagat de la joventut romàntica francesa,
que ha traslladat a les pàgines de La Con-
1ession d'un enfant du siècle el neguit i la
febre d'aquells amors, no és molestada per
la curiositat dels barcelonins ; el seu pas per
la capital de Catalunya és sense testimonis
i de la seva estada a Arenys de Mar no en
resta altra cosa que una vaga notícia de la
mateixa George Sand que ens parla del grat
record que serva d'un poble de la costa ca-
talana i les anotacions en un dietari de Joa-
quim Maria Pujol de Pastor, fill d'aquell
amic de George Sand a la casa del qual, a
Arem-s de Mar, Chopin, l'escriptora i els
seus dos fills Maurici i Solange, s'estatjaren
els dies r8 i tq del mes de febrer de 1839.

Aquesta noticia havia restat del tot igno-
rada fins que en rgr8 mossèn Josep Palo-
mer, qui s'ha distingit en estudis històrics

remarcables, en fullejar, a Girona, el die-tari de Joaquim Maria Pujol de Pastor, trobà
unes anotacions que lligades a les noves
que sobre George Sand i Chopin facilitava
Miquel dels Sants Oliver en una conferèn-
cia als Amics de la Música, sospità aquesta
veritat tant de temps ofegada. L'interrogant
amb el qual Josep Palomer formulava les
seves primeres observacions, desaparegué enel seu fascicle Chopin a Arenys de Mar. Els
dubtes s'aclarien r les sospites apuntades
es confirmaren, El dietari d'aquell jove are-nvenc és prou explíòit. Llegiu:

oDia i8. — Procedent de
Barcelona, ha parat avui da-
vant de la casa nostra una di-
li•gència i d'ella han baixat
quatre persones estrangeres
que jo no coneixia ; són aque-
lla senyora francesa molt ami-
ga del meu pare, que hi havia
fet amistat a Paris, i que m'ha
presentat dient-me anomenar

-se Aurora Dupin, alabant-me
molt el seu talent ; els demés
són dos infants que m'han
presentat dient-me que eren
fills seus, i un senyor molt flac
que he sabut era músic. A més
han baixat dos cavallers de
Barcelona. El meu pare els
ha obsequiat molt perquè ja
els esperava i han pujat al saló
de dalt on eren la meva mare
i la meva tia Joaquima que
m'és padrina. Hem dinat ple

-gats i llavors he sabut que ve-
nien de Mallorca on havien
passat una temporada i se'n
tornarien aviat a Parí,s • Du-
rant la tarda han descansat i
en la vetlla hem parlat de mol-
tes coses i he admirat el talent
de la senvora que eraqui par-
lava més.))

oDia rçj. — Avui al matí
hem sortit amb els meus pares
i els forasters a recórrer. la
Vila ; la senyora Dupin anava
de bracet amb la meva mare
i nosaltres anàvem amb el
músic que quasi mai ha dit

paraula (potser perquè no parlava gaire bé el
francès) fent-nos creure que no està bo ; i els
infants s'han quedat a casa amb lata. Hem
dinat a Casa Ramis perquè el senyor Don Jo_
sep Maria, amo de la casa, ens ha volgut ob-
sequiar. A la tarda hem anat a la Pietat
en una vinva del meu pare i allà han dit
yfc çts agradava molt. EQ cenvor L10 m'hn
dit aquest vespre que aquella senyora era
de vida lliure però que escrivia molt bé i
havia mogut molta remor a França. Ningú
ho diria veient-la i parlant-hi.„

oDia ao. —Avui s'han entornat a Barce-
lona els forasters acompanvats del meu pare
i tots hem anat fins a la Picòrdia a despe-
dir-los. Mentre enganxaven els cavalls al
cotxe, la senyora Aurora m'ha besat i m'ha
dit que m'esperava a París amb el meu
pare. No sé si m'hi deixarà anar. Han mar-
xat a les g del matí.»

Quina dolça impressió no havia de pro-
düir aquell bes de George Sand al jove Pas-
tor ! 'En les senzilles paraules «No sé si
m'hi deixarà anar», sembla haver-hi una
recança infinita. La imatge femenina «de la

1 dona de vida lliureu devia voltar sovint per
la imaginació d'aquell jovenet de vint anys
avesat a la vida de poble.

Sembla que Vicenç Pujol de Pastor, que
havia conegut George Sand a la tertúlia de
Madame Girardin, va tenir per a l'escrip-
tora francesa un sentiment que anà més
Ilunv del de la simple amistat. Palomar no
en diu res, però en una conversa — i ja
em perdonarà la indiscreció — em remar-
cava el fet significatiu que en el mateix die.
tari de Joaquim Maria Pujol de Pastor i en
una altra paègina, havia trobat com ma plany
per les relacions del seu pare amb George
Sand, les quals — deia — havien produ'ïtï
desavinences familiars. Al marge d'aauesta
impressió, el fet de l'avís d'Aurora Dupin
des de Perpinyà, de la seva anada a Ma-
llorca, i la decisió de George Sand de visi-
tar-lo a Arenys, malgrat l'estat de Chopin,
que abans d'embarcar.-se de Mallorca cap a
Barcelona té un vòmit de sang que posa
en perill la seva vida, i el mateix fragment
del dietari ja transcrit, «aquella senyora
francesa molt amiga del meu pare», sem-
b l en confirmar-ho.

Prlomer ha aclarit quines eren les per_
sones que acompanyaven Chopin i George
Sand en la seva visita a Aren ys i que cons-
ten en el dietari amb aquestes paraules tan
vagues : «A més han baixat dos cavallers
cte Barcelona.,, L'un era Espronceda i l'al-
tre Pau Piferrer, aquest darrer corrector de
proves de la casa editora de les primeres
traduccions de les obres de George Sand.

De la visita d'Aurora Dupin a Arenys de
Mar n'ha quedat encara alguna cosa més:
són uns dibuixos de Maurice Sand conser-
vats al Museu Carnavalet i a casa de la
néta d'aquella escriptora ja tan lluny avui
de nosaltres. L'un és la Torre dels Encan-
tats. Maurice Sand perpetuava així, com
amb el seu dibuix de la cella de Valldemosa,
el record d'un viatge del qual encara es
descobreixen aspectes inèdits.

J. M. MbQUEL 1 VERGES

GUTENBERG, LA
Fàbrica de maquinària
per a les Arts Gràfiques
Nàpols, 215 • Telèfon 55728

BARCELONA

G eor e Sand a Arenysg
Armanclina Luci, l'Aurora Dupin, baro-

nessa de Dudevant, que immortalitzà el
pseudònim de George Sand i encarna la in-
quietud femenina del romanticisme, tenia
un vague record de la península. De petita
havia estat a Espanya i en la Mistoire de ma
vie ens en parla. La impressió juvenil és
una mica incoherent, mig esborrada per la
boira dels anys i, en alguns aspectes, cori-
fusionària. Estava molt lluny encara d'en-
carnar el tipus de la dona incompresa, crit
estrident del romanticisme sentimental ; ales-
hores era simplement mademoiselle Dupin
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LES LLETRES
Q	 L Q Q • Ib r e	 L'actualitat literària	 UN EPISODI ROMANTIC

J.M.- Prous i Vila, Quatre gotes de Sanq (CaEalònia). — Xavier
Benguerel, Suburbi (Ed. Proa)

La guerra del	 Manroc,	 que després del
desastre d'Annual, l'any 1921, s'endugué la

vivacitat i de tendresa que val tot el llibre.
La darrerasang i	l'esforç de	 tants	 homes joves,	 no

novella de Xavier Benguerel
ens conta una història molt simple. Quimet,havia trobat encara—fora 1'Iman del cas-

tellà Ramón J.	 Sender—cap escriptor que
que viu arnb	 una tia seva,	 és	 abandonat
per ella i ha d'anar a viure amb uns altresla descrivís	 en	 tota la	 seva crua	 misèria.

La voga de les obres de guerra, amb l'èxit
oncles.	 S'enamora cle la seva cosina	 més
gran	 ell,

fabulós del llibre de Remarque,	 havia d'a-
que	 que	 al capdavall se li	 lliura

totalment	 i	deixa	 lanimar per força a escriure llurs impressions seva mare per anar
a viure amb ell. Caràcter un xic enigmàtic,els qui foren testimonis d'a-

quella lluita estúpida i cruel
que la ineptitud de la monar-
quia espanyola mantenia da-
munt les terres esquerpes del
Rif.	 I avui, encara que les
novelles de guerra hagin re-
culat	 en	 el	 primer	 pla	 de
l'actualitat literària, el llibre G	 ,r..^
de J. M. Prous i Vila (que

^	 1

ja havia publicat, amb No-
pals, la seva visió poètica de
la guerra) ens duu el record
d'aquells dies de sofriments
i angoixa.	 Quatre gotes de r„
sang no és, ni vol ésser, una
novella. 'E1 subtítol ja ho de- ^e
clara : dietari d'un català al ^.

f 	 3

Marroc, i en realitat és això, 1+ #`^^	 i
el	 dietari	 precipitat	 i	sincer,° a
d'un	 català	 amb	 tempera-
ment d'escriptor posat enmig
de la guerra marroquina. En
el illibre no hi ha exaltacions
líriques de l'heroisme, i com ",^yf?	 i¢J	 i ttt4t1^9t^	 ,li	 ^l^l	 '
en el Res de nou a l'Oest, la ffi^^	 t4	 i
guerra ens és presentada nua
d'oripells gloriosos i amb la
seva tràgica realitat. La vida
de campament, les incidèn-
cies de la campanya, la va-
nitat dels oficials i el tempe
rament dels companys ; l'e-
nyor	 de	 la	 família	 i	dels
amics, les converses evocado-
res	 amb els	 altres	 soldats, ^i	 v
el contrast entre els idealis- a,
mes que posen foc i esperan-
ça en els cors i les misèries
de Ya vida de guerra;	 tot
això, reflectit en unes pàgi-
nes denses d'acció i de refle-
xions;	 omple	 el	 llibre	 di-
Prous i Vila.	 1 134,11	 ^I	 ("	 !	 rf"

Ultra el seu valor literari
intrínsec, aquestes Quatre
gates de sang tenen la quali-
tat d'un document. Un docu- proas iVila al Marroc
ment sincer i realista de la
guerra	 estúpida	 en	 la qual	 unes	 errades e] d'aquesta noia, que no acaba de deixar
estratègiques	 de	 generals	 presumits	 o	 la entendre	 els	 n ' h ls	 veritables	 que	 la	 in-
pensada absurda d'un coronel sacrificaven dueixen, després, a casar-se amb un home
centenars de	 vides.	 Un	 document de	 les madur i ric, Però Q^uimet, deslligat del sen-
interioritats	 de l'exèrcit espanyol,	 dels mó- tinent amorós abúlic i desvagat, cau sota
bits	 de	 la	 guerra	 del	 Rif,	 però	 sobretot, la influència de Rossend, un tipus molt in-
i això és el que a mi em sembla que dóna teressant,	 recrutador de bandes	 terroristes,
el seu carácter, principalment, a aquest illi- i un cop mort aquest, que es limitava	 a
bre,	 un	 document	 de	 l'estat d'esperit	 de fer-lo	 servir	 de	 recaptador de	 cotitzacions
la joventut catalana en	 aquells	 anys	 que sindicals, és a punt de convertir-se en pis-
precediren	 immediatament	 la	 Dictadura : tOler.	 Un deliri imprecís, que el record de
aquells anys inoblidables d'abrandament ca- Maria,	 la seva cosina, centra, li estalvia el
talanista, en què cada patriota era un poeta crim • ()uan es retornarà del defalliment, el
i	 en	 què	 l'esperit	 de	 protesta	 trobava	 a contacté de la	 terra	 ]i retornará la fe en
cada moment noves raons per a rebellar-se la vida.
contra l'Estat espanyol. La introducció de les figures tèrboles del

Aquell	 estat	 d'esperit,	 reflectit	 en	 con- terrorisme	 anarquista,	 una	 feina	 que	 de-
verses i soliloquis del protagonista de Qua- mana la nostra novella, pot trobar en Ben-
tre gotes de sang, dóna a moltes pàgines guerel un bon instrument. Aquell Rossend,
del	 llibre	 un	 to	 marcadament	 proselitista, sobretot, encara que sigui una mica massa
però hi	 ha una tal sinceritat en la	 prosa literari, té un gruix d'humanitat que el fa
r la narració és feta en un llenguatge tan destacar	 del	 món	 d'ombres	 indecises	 que
directe i gràfic, que el reflex constant dels volta el protagonista de Suburbi.	 Però en
pensaments i els ideals de l'autor no lleva acabar	 el	 llibre	 us	 sentiu	 una	 mica	 de-
mai al llibre el seu caràcter d'autèntic do- fraudats	 que	 aquells	 personatges	 pintores-
cument hu:nd. cos, de tant d'interès per al novel-lista,	 no-

Altrament, i encara que el realisme que més hagin estat apuntats. Voldríeu conèixer
es proposa l'autor l'obligui sovint a adoptar més	 aquella	 tendra	 i	 complicada	 Maria,
un llenguatge d'una cruesa potser inneces- veure de la vora la Trini, que només passa
sária, Prous i Vila no oblida mai que és d'esquitllentes pel	 llibre,	 entrar en	 la	 inti-
un poeta, i així, entre sarcàstics comentaris mitat de don Narcís,	 l'home que es casa
polítics	 o	 impressionants	 apunts	 històrics amb	 aquélla	 noia que	 sap	 que	 ha estat
com l'evocació de la desfeta de Monte Ar- l'amant del seu empleat. Perquè l'art nar-
ruit,	 surt	 una	 plàcida	 visió	 del	 paisatge ratiu cíe Xavier Benguerel, més que de des-
muntanyenc i ]''emoció intacta de la mort criure, té cura de suggerir.	 Les converses,
que s'enduu un company plenes de mats vius,	 de reticències i	 allu-

Aquest llibre de Proas i Vila, que ve a sions, fetes de frases curtes i nervioses, in-
inaugurar la nostra literatura de guerra i cuquen més que diuen, i donen a la novella
que ha de tenir, em sembla	 una excellent l'encís	 principal.	 No	 em	 cal	 pas,	 tampoc,
acollida entre el nostre públic, ha estat pre- descobrir	 ara	 la	 qualitat	 de	 la	 prosa	 de
sentat	 sota	 una	 coberta	 suggestiva,	 i	 té Xavier	 Benguerel,	 que	 troba,	 com	 ja	 he
només els defectes que poden pervenir de apuntat,	 en el	 primer capítol	 de	 Suburbi
la manca d'una darrera lectura de proves : una exhibició esclatant, i que en altres pà-
errades	 tipogràfiques	 i	àdhuc	 alguna im- gines	 de	 la novella	 assoleix,	 àdhuc,	 una
propietat de lèxic que, per la seva raresa, punta de virtuosisme que es complau en la
detona en un llibre d'un estil nerviós 	 però prl>pia habilitat. Suburbi, que té el seu punt
ben correcte, com és aquest Quatre gotes flac en	 l'anècdota	 central,	 es	 salva	 per
de sang, aquest	 estil	 ple	 de	 matisos	 i	acolorit	 de

poesia,	 i	és,	 sens	 dubtc,	 un	 llibre	 interes-
* * * sa

e
nt,	 i	 una	 nova	 penyora	 d'allò que pot

lfer 	 se	 t
Més d'una vegada he tingut el gust, da-

munt aquestes mateixes pàgines, de pro-
clamar la fe que tinc posada en la vocació
novellística de Xavier Benguerel, d'ençà d'a-
quelles Pàgines d'un adolescent que fins ara
no ha sabut superar. La seva darrera no-
vella, Suburbi, deriva, com iEl teu secret,
de la mateixa inspiració que donava a la
primera obra tota la frescár i l'emoció.
Sentiments d'adolescència ; necessitat d'un
amor, que es fixa damunt la imatge con-
creta i familiar d'una dona que ha de cor-
respondre, en canvi, amb un afecte més
aviat fraternal o matern. I això damunt un
paisatge suburbial, illuminat de fanals de
gas ï animat per la gatzara de les fonts
r les tavernes. Però en les Pàgines d'ado-
lescent hi havia una emoció que en les no-
velles següents quedava una mica diluïda
en literatura. Literatura de bona qualitat,
cal dir-ho, que dóna pàgines excellents, com
el eapitol final d'Ei teu secret, i com tot
el primer capítol de Suburbi, petit joiell de

Telef. , de MIRADOR: 22592

«Fl pensament jurídic cafaJ i»
L'enorme impressió que el discurs que

pronuncià el senyor Amadeu Hurtado i Miró
en la sessió inaugural dels curs actual de
l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació
de Catalunya, impressió que procurava re-
flectir una nota publicada ací mateix, no
ha fet sinó confirmar-se en llegir aquest
discurs publicat en un volum ben imprès i
presentat. E1 títol del discurs no sembla
adequat per a contenir uns temes tan vius.
i tan bategants d'interès com els que hi
són comentats, i tanmateix, aquelles refle-
xions tan penetrants sobre l'evolució dels
conceptes de la família i la propietat, així
com la consideració de les exhortacions ple-
nes d'autoritat i de patriotisme als homes
que han de continuar i renovar el pensa-
ment jurídic català, eliminant-ne les coses
arcaiques i mortes per a vivificar el tresor
del nostre dret, han d'arribar a l'esperit
de tots els catalans. Aquest discurs del se-
nyor Amadeu Hurtado, dens de concepte i
elegant de paraula, ha d'ésser llegit i re-
l legit pels professionals del dret, però també
será gustat en totes les seves excelléncies
pels profans, sensibles per força a l'elevació
del pensaníent i a la bellesa de la forma
que -caracteritza l'oratòria del gran jurista.

Una novella francesa
Aquest Bonheur des Tristes que ha escrit

Luc Dietrich, un debutant, ha estat la sen-
sació de les lletres franceses en aquests dar-
rers mesos. L'acollida entre entusiasta i
escandalitzada que la crítica li ha reservat,
recorda la que tingué el Voyage au bou!
de la nuit, de Céline. El tema de la infan-
tesa i ]'adolescència, que ha tingut a Fran-
ça darrerament interpretacions cons4dera-
bles, com els Enfants Terribles, de Cocteau,
el Grand Meaulnes, d'Alain Fournier i el
poètic Jean-le-Bleu, de Jean Giono, ha tro

-bat ara un novel•lisa que ha ensopegat un
nou accent per a empendre'1. Un accent
que a estones és d'un cinisme revoltant,
d'una crueltat realista gairebé sàdica, i que
Sovint s'entendreix amb una auténtica eme-
ció. Els sentiments infantils, els neguits de
l'adolescència, l'amor i la poesia es des-
enrotllen damunt uns paisatges ingrats i són
marginats per escenes que sovint són repug-
nants, .però que conserven una curiosa in-
genuïtat, ben adolescent, que fóra difícil
esbrinar si és filla de l'artifici o és un pro-
ducte natural de l'autor.

R. T. M.

I^

ELS GRANS REPORTATGES RADIO-
FONICS

—Aneu a sentir el Pigat de la Bordeta, que
contarà als radiooients el seu darrer crim.

(Radio-Magazine, París)

Les darreres novetats

franceses

LLIBRERIA

Louis Bergé

Rambla del Centre, 19

Telèfon 23118

Kiosque FranÇais

Rambla dels studis, 7
(Davant l'Acadèmia de Ciències)

u au or.
RAFAEL TASIS 1 MARCA

PRÒXIMAMENT ES POSARÀ A LA VENDA EL PRIMER
FASCICLE DE LA NOVA

Geografia de Catalunya

redactada per C. A. Jordana, amb les col'laboracions especialitzades de
P. Bosch Gimpera, M. Chevalier, A. Duran i Sampere, M. Faura i Sans,
S. Rubió i Tudurí, I, de Sagarra, J. de C. Serra Ràfols, etc., i pròleg de

Carles Pi i Sunyer

y

`aran profusió de gravate, mapes, gràfiques modernes i làmines^a tot color,
il'lustren aquesta important obra
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LES ARTS I ELS ARTISTES
Le	 E pintor Albert punyent

Pieroni	 característics, el meollo de la personalitat
artística, el centre nerviós de la figura tra-

A la sala (cMusée d'Orient» el pintor ita-	 dicional espanyola.
lià Pietroni exposa una considerable suite	 Tot això assolit en esperit i matèria. Cas-
de teles italianes,	 tedo és un antipreciosista definitiu que no

Pietroni posseeix una paleta apagada `. 	 usa cap tòpic de paleta. La força emocional
de pocs recursos colorístics que impedeix	 és tan puixant, que mai ofereix l'espectacle
que el seu concepte, una mica barroc, es	 de la relliscada cap a aquell sentit tan fan-
desenvolupi normalment. No
obstant, en la trentena d'o-
bres exposades n'hi ha un bon
nombre a remarcar, de prefe-	 w	 s
rència les que reporten temes
marins, executades amb nota-
ble destresa.

Els	 lectors	 de	 MIRDOR,	 tots,	 prou	 co- i explicava cada un dels seus elements i les
neixen Albert Junyent com a escriptor. Les seves distintes parts, moltes vegades insistit
seves cròniques,	 a	 propòsit	 de	 l'actualitat més aquest retallat per una ratlla que as-
artística,	 literària,	 teatral	 o	 senzillament senyalava i detallava els contorns de cada
anecdótica,	 parisenca,	 les	 més de	 les	 ve- objecte.	 Una paleta freda i	 agrisada que
gades, ens l'han fet estimar com a comen- fugia d'estridències	 i de contrastos massa
tarista agut,	 àgil	 i	erudit.	 Però potser no accentuats completava aquella expressió•
són tants els nostres lectors que coneixen Aquell retallat, però, donava a la pintura

de Junyent un aire mig pri-
,	 mitivista que	 en	 un	 tempe-

rament arbitrat i especulatiu
com és el seu,	 no compagi-

. nava pas massa. 'Era potser,
1•; més	 aviat,	 com	 un	 exercici

u per a	 la comprensió de	 les
estructures que no una obsti-
nació •en una tècnica descrip-
tiva.	 A	 poc	 a	 poc,	 aquella

 i
mena	 de	 cloisonné	 ha	 anat
desapareixent en les noves te-
les que Junyent ha pintat des-
prés. La seva estada a París,
als pobles del nord de França

_^- ha	 estat	 fructífera	 i	 ha	 es-
t bandit	 del tot en la	 pintura

de l'artista el que li quedavar .4t

.	 j c"'	 encara	 de	 primitiva	 mcipén-

^
.' r	 cia.	 S'ha	 tornat	 més	 lliure,

. •^^„^^ ” més lluminós i	sent el color

.`. .:5
amb més intensitat que abans;
s'acara amb harmonies difici-r

èxit
a	

f líssimes i les reso]	 amb
complet.	 No	 ha	 abandonat,

i ,5,	 però, aquella anterior afició a
les	 estructures	 ben	 determi-

i	 aixòinades	 establertes ; per
el veiem més sovint exercint-

1	 vt •m ` se en arquitectures, sembrats
i plantacions en les quals t'es-

. perit reposa i on el caotisme
.	 Í de	 la	 naturalesa és	 arbitrat

u==•	 s;	

r
aq	 per la voluntat de l'home. Es

t-,.-	 en	 aquests	 aspectes	 on	 Ju-
. _ -.ur -:::":  	 nyent reïx d'una manera més

perfecta ; totes les bones qua-

.1 Iber! Punyent en 1903 (Dibuix de Sebastià Junvent)	 litats que de bon principi l'in-
formaren i que lluitaven per
expressar-se en una dicció que

Charlotfe Brand
A les Galeries Syra, Char-

lotte Brand es presenta a la
nostra ciutat amb una collec-
ció de dibuixos i aquarelles
realitzats sota els efluvis ins-
piratius de tavernes i pesca-
dors bascos. Aquestes tavernes
i aquests pescadors que fan
beguda alternen amb panorà-
miques de ports també bascos.
Es doncs natural que l'expo-
sició pateixi del defecte (le la
poca mobilitat i de les repe-
ticions temàtiques:

Charlotte Brand tracta els
seus models d'una manera
massa estàtica. Els deixa es-
tereotipats amb una primera
impressió, sense haver -se atu-
rat a aprofundir tot el que la
seva especial plàstica admet.

L'autora hi posa com a fac-
tor de suplement l'acció d'una
gràcia que en molts casos reïx
a salvar la cosa des d'un punt
de vista d'illustració. A Char-
lotte Brand voldrem veure-la
amb un gènere que es prestés
més a l'examen de les facultats pictòriques
el que ara ha exposat no passa d'ésser l'ex-
hibició que en termes militars s'anomena
de primer contacte.

Anfoni Badrinas'
Antoni Badrinas, el conegut decorador que

alterna amb el seu ofici la pràctica de la
pintura, realitza a la Sala Renard una mag-

nífica exposició d'una vintena d'aquarelles.
Diguem immediatament que és en aques-

ta ocasió quan l'autor ens ha plagut més.
Molt més que quan ha emprat l'oli. Badri-
nas ha sabut interpretar el paisatge amb
una gracia exquisida i amb un coneixement
de l'ofici extraordinari. La seva pintura d'a-
bans tenia lentitud, reflexió, semblava feta a
base de vacillacions i de dubtes. Natural-
ment, el resultat era mesurat, just, però
mancava d'aquesta exactitud i frescor que
ha aconseguit amb el canvi de tècnica.

Junt amb aquestes adquisicions ha nas-
cut també l'emoció. La mica de fervor reg-
nant en els àmbits de les teles de Badri-
nas s'ha convertit en ardent pintura, ela-
borada sota l'imperi d'una visió exigent,
d'una magnífica traça i d'una acusada sen-
sibilitat.

Julián Casfedo
La pintura de Castedo és una pintura de

pes. De tan consistent és inamovible. Té
la clàssica fortalesa dels models castellans.
A més a més, i cal fer-ho constar a honor
d'ell i per confusió de molts dels seus co-
terranis, és de les poques coses gens gra-

tuïtes que la pintura del centre de la Penín-
sula ha produït des de molts anys ençà.
Té el gran mèrit de la concisió i de la se-
quedat feta sensible i obra d'art entera.

La contemplació de les seves obres, ex-
posades aquests dies a la Sala Esteva, apa

-rella automàticament les més pures essèn-
cies de la veritable lírica castellana ; va
al dret d'una manera implacable, persistent.
No s'atura en cap moment per les branques
de la fantasia malaltisa, sinó que s'arrapa
a allá que constitueix els accents i els trets

Feliu Elias — Versos

tásticament esbombat referent a la tragèdia
del paisatge i practicat amb una disciplina
alaucmant per tots els pintors acadèmics de
Madrid. Castedo es renova a "cada pinze-
llada, es deixa aconseguir per la sensació
de l'inèdit i pel goig interpretatiu de l'aire
local i per totes les particularitats especials
d'aquella personalitat de què parlàvem.

Fer tot això ens plau assenyalar la seva
exposició com un esdeveniment autèntic i

com un element de conciliació en l'enorme
alllunyament que regna entre la pintura del
seu país i la del nostre.

Feliu Elias
La Sala Parés ha aprofitat l'art de requisit

de Feliu Elias per a inaugurar una moda-
litat en la presentació d'exposicions digna
de tots els elogis. A remarcar també un fet
que voldríem veure repetit en tots els més
destacats artistes : la limitació quantitativa.
Es molt més racional i d'efectes més posi-
tius en tots sentits, que no pas les abun-
dàncies i les superabundàncies a què estem
acostumats.

En total són sis les teles exposades pel
nostre illustre pintor i polígraf • Dues figu-
res, tres d'aquells temes tan cars a l'autor,
conjunts d'objectes d'una rara harmonia i
un paisatge.

En tots domina l'esperit de la pulcritud,
del mètode, de la disciplina de l'artista, de
la necessitat de veritat sense subterfugis
capritxosos abandonats a ]'atzar de l'exe-
gesi.

Feliu 'Elias no és pintor per a cercar-hi
novetats. La seva línia de conducta no so-

freix variacions de cap mena. Per tant, els
millor elogi a dedicar-li és fer constar la
ratificació del que li hem vingut dient en

totes les ocasions que ens hem enfrontat
amb la seva pintura, tot i que aquelles mai
hagin respost a la importància que assoleix
en el con;unt actual. Exactament, podríem
dir que la present exposició és tan impor-
tant com les altres a què ens hem referit
després de multiplicar-la per sis vegades.

ENRIC F. GUAL

La fotografia d'ar4.,.
ha trobat un magnífic recés en la publi-
cació que acaba de sortir editada per Gustau
Gili, dirigida per Maurici Legendre i titu-
lada En España. Aquest volum recull t57
fotos de diversos indrets de la península,
degudes a diferents autors, que constituei-
xen una formal selecció des del doble punt
de vista artístic i documental, que és el
que creiem indispensab le per a adquirir un
valor veritable.

L'exposició d'art espanyol al
Jeu de Paume

La premsa francesa, almenys fins en
aquests moments, no s'ha mostrat massa
pròdiga en comentar aquesta exposició pa-
trocinada pels Artistas Ibéricos.

Cal dir que molts artistes, sobretot ca-
talans, no hi han contribuït pas amb obres
de vàlua.

Petites notes d'ací d'allà ens han donat
la impressió que hi ha tres noms que aglu-
tinen l'atenció, exceptuant els qui, com Gris,
Picasso, Gargallo, etc., no són tan expor-
tats com els altres : Mateo Hernàndez l'es-
cultor, i Solana i Grau-Sala.

EI Saló dels Independenís
.	 francesoL

EI 22 de febrer tenia lloc a París el ver-
nissatge del 47 Saló dels Independents.
A remarcar que aquest saló d'enguany ha
ofert als seus comentaristes dues novetats
que serviran per a treure una mica l'apatia
de semblants cónjunts. Primerament, l'a-
grupament per tendència, i segonament, el
retorn dels pionniers Vlami'nck, Matisse,
Bonnard, Suzanne Valadon i àdhuc un Utri-
Ilo signat de t907.

Galeries d'Arf
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La Pinacoteca
MARCS 1 GRAVATS

Albert Junyent com a pintor; perquè, Albert
Junyent, fill de pintor, nebot de pintor, és
pintor el] també. Es ell qui cada dos anys,
poc més, poc menys, ens ofereix el producte
de les seves activitats de pintor.

El pintor Albert Junyeht no és ,pas un
home canut, embolicat amb" tres gruixos
d'experiències, tip de barraquetes i carregat
de tots els trucs i recursos de l'ofiei ; ano
és tampoc un jovenet esbojarrat i inexpert,
impressionat per les prèdiques de rüoda,
captant de l'ambient totes les idees que hi
floten per adoptar-les com a pròpies i ori-
ginals i pintant amb frenètic entusiasme,
sense control de cap mena. Temperament
més crític que impetuós, més intellectual
que sensual, més cóncentrat que dispers, el
veiérem ja de bon començament apartat de
la corrua innombrable dels seguidors de les
fàcils novetats, cercant amb els seus propis
mitjans, enfocant directament els seus pro-
blemes i deixades de banda receptes de se-
gona mà, aquell to precís i aquella mida
exacta en què havia de resoldre's la seva con-
cepció pictórica.

No era pas cosa que s'hagués de trobar
de cop i volta, i menys encara quan la
pesquisa era menada no amb el desig d'una
solució més o meñys encertada amb la qual
hom pogués enganyar-se a si mateix tot
afectant envers els altres un gest d'espon-
tània sinceritat que simulés una persona-
litat prou ben composta per a ésser fide-
digna, sinó amb la voluntat de guanyar de
bo de bo en el dif cil combat de cada tela,
en una interrogació continuada davant cada
nou obstacle presentat al propi esperit
tempteigs i provatures; confrontacions i as-
saigs, l'encarrilaren en un sentit construc-
tivista expressat en unes fórmules més aviat
austeres que deliqüescents, més rígides que
flexibles : en una eixutesa no tan explícita-
ment persuasiva com delicadament contin-
guda, de la qual no era pas absent una
ponderada emoció colorística.

Fou en aquesta direcció que Albert Ju-
n yent produïa les seves primeres pintures,
en les quals dedicava especialment la seva
atenció als assumptes urbans. Les seques
i aplomades construccions arquitectòniques,
tots els accessoris del carrer, la rectilínia
estructura dels vehicles de transports en
comú, trobaven en la primera etapa de
l'obra d'Albert Junyent un intèrpret idoni
que no deixava res a l'atzar de la fuga ni
la improvisació. E] pintor cenyia amb un
trayat exacte la composició de les seves te-
les ; tot hi era en el seu lloc just, cada
terme en la seva distóncia, cada objecte
en el seu lloc just. Aquella precisió donava
la sensació que damunt de la representació
pictórica que Junyent ens presentava de
qualsevol dels seus assumptes, podria fer

-se'n un pla topogràfic amb un mínimum
d'error que resultaria inapreciable ; era tam-
bé accentuada aquesta exactesa per un re-
tallat exigent que no deixava cap marge a
la fantasia ni a la imaginació i que situava

les posés en valor, són, ara, ben visibles
en les teles que Junyent ens ha portat de tot
arreu on ha estat aquests dos darrers anys.

Després de França, Junyent ha pintat a
Catalunya i ha pintat a les illes. Paisatges
castigats per una infinitat de pintors i pin-
torets de tota mena, no li han fet por i els
ha vist amb els seus ulls i els ha interpretat
amb la seva concepció. La llum grisa i
aplomada del nord, filtrada per la boira,
i la llum del nostre país, daurada i franca,
són transposades en les noves teles deJu,
nvent en una evocació de la qual han estat
eliminats tots aquells accidents que a tants
i tants els semblen indispensables per a
la representació d'allò que no han sabut
veure ni han après a sentir per ells ma-
teixos.

Albert Junyent no debades ha viscut ,a
París i no debades ha pogut contemplar
les aliçons dels mestres del paisatgisme mo-
dern. Aquestes lliçons, però, no s'han tra-
duït pas en una capia trista i servil, sinó
en una ruminació i una assimilació de les
seves ensenyances: La més petita d'elles no
ha estat pas la de corroborar per qui sap
quina" vegada que no són pas l'atabalament
i la pressa immoderada els que porten pel
bon camí, ans la consciència, l'exigència;
el coneixement de les pròpies forces i el
joc net.

Aquest dissabte, Albert Junyent inaugura
una nova exposició—seguint el seu cos-
tum—, a la Sala Busquets; en ella ens
ofereix una sèrie de pintures de tots els
llocs on ha estat darrerament i que hem
assenyalat en el transcurs d'aquestes ratlles.
Els nostres lectors tindran bona ocasió de
comprovar si tenim o no tenim raó en
parlar dels avenços d'aquest artista i de
com és la seva una pintura en la qual

l'absència d'arrauxament i la dicció mesu-
rada no exclouen una sensibilitat autèntica

ni, menys encara, la comprensió del que
és ui quadro ben concebut t ben resolt.

JOAN CORTES

—Es intolerable! Em creia que m'anava
a treure a ballar i m'ha pres la cadira !

(So:dagsnisse Strir, Estocolm)
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L'atempi
E1 Ig dei passat febrer va fer cent anys

que era guillotinat a París l'aventurer cors
Giuseppe Fieschi, junt amb els seus còmpli-
ces Morey i Pépin, culpables de temptativa
de regicidi contra Lluís Felip, el 28 de ju-liol de 1835. En ocasió d'aquest centenari,
al Museu Carnavalet de París fou organit-
zada Ira exposició recordatòria de l'atemp-
tat que costà la vida a una quarantena de
personas,, cap d'elles de la familia real.

Fiasci, .

Reconstrucció de l'atemptat de Fieschi (Museu Carnavalet)

afanyar-se, car la «màquina» seguia tan
sols projectada:

Mentrestant, .calia buscar un lloc on em-
plaçar-la, i els dos conspiradors pobres tria

-reo una casa del bulevard del Temple, de
la qual era fàcil fugir pel carrer del darrera.
El soci capitalista ,proporcionà els s francs
de paga i senval, els iso del lloguer d'un
semestre i cm centenar que costà l'amobla-
ment:	 .

L'adroguer feia el ronsa davant la impa-
ciència de Fieschi ; li recava donar diners.
Volia la gloria, però que li sortís barata.
L'endimoniat cors sempre demanava! Pépin
buscà algun ajut entre els republicans de-
tinguts a Sainte-Pélagie, sense dir-los de
què es tractava, però només ]i donaven con-
seil'ls i esperances.,.

Fieschi no s'assossegava, fins havia dei-
xat la feina que tenia per a dedicar-se a
l'obra que ]'havia de fer passar a la his-
tòria. (No li ho deia Morey? : «Tindràs un
nom immortal. Ja ens cutdarem de fer-te
una subscripció.,,) 'Per sor, la data de la
revista s'havia ajornat : el 28 de juliol, ani-
versari del cop de 1830. Perd el soci capita-
lista, garrepa, no es decidia a donar diners
per als fusells.

Morey, com a ex-baster d'un regiment
d'artilleria, discutia amb Fieschi la manera
d'encendre la pólvora. A fi de saber experi-
mentalment a què atenir-se, fou decidida
una provatura. Entremig de les vinyes de
més enllà del Père-Lachaise — avui terreny
edificat —, Morey estengué la pólvora qué
duia dintre una banya, A Pépin, com a co-
manditari, li pertocava d'encendre -la ; perd,
amb el cap tombat i la por no deixant-lo
acostar, no ho aconseguia. Hagué d'ésser
Fieschi el qui hi calés foc. La prova donà
la raó a la seva opinió i n a la del baster.
De content de l'èxit, Pépin els convidà a
dinar en una taverna i regalé dotze francs
a Fieschi.

Però els fusells seguien sense comprar.
A ]'últim, el cors, excedit, sense dir res a
Pépin, comprà una maleta prou gran per-
què hi cabessin els fusells i anà a buscar
aquests a un drapaire que venia armes reti-
rades dels arsenals de l'Estat. Meticulós,
apuntà com de costum la despesa en una
llibreta, però ressentit per l'avarícia del co-

atemptat era una idea que flotavà en l'aire.
Adhuc era una mena de joc de societat fer
juguesques sobre quin dia i de què moriria.

El prefecte Gisquet havia rebut algunes
confidències, perd tot el que arran d'aques-
tes havia fet la policia no reeixí per,lnép-
cia. Així, l'ordre de detenció de Boireau,
donada a la una de la matinada del 28,
no fou executada fins a les vuit, i el lam-
pista bocamoll ja s'havia fet escàpol.

Tothom es preparava a assistir a la re-
vista com si anés a una batalla. Es reca
manà a Lluís Felip que els seus ajudes de
camp recollissin els memorials que se li
presentessin, en comptes de deixar acostar
els sollicitants al rei,
—Està bé—digué aquest— ; però crec que

si hi ha perill, vindrà de les finestres i no
del carrer.

A les nou del matí, el seguici sortia de
les Tuilleries : el rei, els prínceps, els mi-
nistres — el duc de Broglie, president del
Consell, Thiers, petitó, ridícul a cavall —,
]'estat major, generals... Arribà sense in-
cidents al bulevard Saint-Martin, la zona
perillosa segons la policia, i entrà al bule-
vard del Temple.

De darrera la gelosia de la finestra, Fies -
chi veu els uniformes virolats, el plomall
blanc del bicorni reial. La «màquina» està
a punt, carregada, apuntant en la direcció
necessària gràcies a la prova feta amb Boi -
reau.
Foc!
—Això va per a mi — té temps de dir

Lluís Felip al seu fill, el duc de Joinville,
que va a la seva dreta.

El mariscal Mortier, duc de Trévise, que,
malalt, s'ha entestat a assistir a la revista
dient que la'seva corpulència protegiré el
rei, cau mort davant el cavall del prefecte
del Sena, Rambuteau. Aquest crida al rei

—Endavant, senyor ! Sortiu de sota el
foc!

El rei i els seus fills esperonen els ca-
valls. Unes passes enllà, Lluís Felip, amb
un solc negre d'una bala al front, dret als
estreps, agita el bicorni per demostrar que
està illès. Rambuteau assenvala als guàr-
dies nacionals la finestra d'on surt fum

—Apodereu-cos - d'aquesta casa i de tot
el que hi hagi a dins!

8
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tat i I'execucjó de
la rebotiga, Pépin rebia la visita de Fieschi.
El xerraire atabalà 1'gdroguer de tal manera
que aquest ja es veié alt funcionari del nourègim que s'instauraria, i encarregà a Fies -chi la confecció d'una maqueta en fusta,
que el cors tingué enllestida pel gener de183. Havia trobat que amb noranta fusells
i un canó n'hi havia de sobres i Lluís Felipja en tindria prou amb vin-i-quatre.

—Bé, quant pot -costar fer això? —r pre-gunté l'adroguer;'	 -
- tUns .cinc-cents francs—respongué Fies

-cbi.4esprés-:de pensar-s'hi una mica.
Realment, no era comprar car el càrrecque esperava.:,..

manditari, féu constar el preu de set francs ,	 Una quarentena de morts : alts oficials,I mlg per peça en comptes de sis,	 guàrdies nacionals botiguers, bFieschi es passà cl diumenge 26 de juliol 	 badocs.
muntant la «màquina », amb l'ajuda cl'un	 * #
lampista, Boirean, que deia per les tavernes :	 Al tercer pis de la casa número So, Fies --Si per sortei •g em toqués de matar el	 chi, després de calar foc, saltà instintiva-rei, no. em: tremolaria pas el pols !	ment enrera. Cinc canons s'han rebentat.L'endemà, Pépin encarregava a aquest Té uqa má trinxada, el llavi de baix parxicot que passés a cavall per davant la casa	 tit, una ferida al cap` per on se Ii veu eldel bulevard del Temple, a fi què Fieschi	 cervell i de la qual els cirurgians extreupogués apuntar bé la màquina des de dar-	 ran estelles d'os. Repenjant -se a les paretsrera els vidres. Costà convèncer-lo, sobre-	 que taca de sang, prova de sortir per latot quan es veié davant el cavall després	 finestra del darrera, passar a la teuladad'haver fet algunes parades per les tavernes,	 d'una casa baixa i fugir. Però fa caure un—Sabeu — ]i digué l'adroguer — sóc mas- I test, un guàrdia alça el cap, i Fieschi ésSa conegut pel barri per passejar-me a ca- detingut. «No tenia figura humana», de-vall,	 clarà un dels guàrdies que el detingueren,.,Mentre el. lampista servia de blanc figurat,	 IEIs agents de l'autoritat entren a la ;casal'adroguer s'anava a presentar al comissari	 del crim esperant que els plantarien :carade policia del . seu barri demanant-li pro-	 tot de revolucionaris armats. De totes ma-tecctó, car, conegut com republicà, tenia	 nores, són practicades dues-centes deten-por d'ésser ob ecte d'algun maltracte l'en-	 cions. El garbell vindrà després.demà: ' -	 -	L'escorcoll de Fies-chi dóna per resultatL'adroguer era un home prudent.	 la troballa d'un paquet de pólvora.A la nit, Moret/ i Fieschi es van dedicar	 —Per què la volíeu?a carregar els vint-i-quatre fusells de la	 --Per la glòria!—diu ]'emfàtic cors, que,„rnàquinan: deu balins dintre cada un. En- com que està a punt de morir, no és amoï-cara va sobrar pólvora i bales, 	 nat gaire Els m t

Desprós, fiquen dintre la maleta que ha
servit per traginar els fusells, tot el que
pugui' comprometre : papers, roba de 'Nina
i de Fieschi ; aquest hi posa també la lli-
breta on ha- apuntat les despeses, justïfi-
cant de la seva acció el dia del triomf.

De passada, han clavat a la paret un
gravat comprat dies abans : un retrat d'En-
ric V; nét de l'ex-rei Carles X. Així les
sospites ele l'atemptat recauran sobre els
legitimistes.	 -

Morey pot dormir tranquil : ha carregat
uns quants fusells de manera que esclatin
així desapareixen un dels cómplices, Fies-
chi, el qual, d'altra banda, ha jurat que
es suïcidarà 'si l'atemptat no reïx.

La nit del'-z7 al 28, Fieschi no pot aclu-
car l'ull. A punta de dia ja surt a rondar
per la ciutat. Tornà a la casa del bulevard
del Temple a enllestir algun preparatiu de
fugida i anà a dipositar la maleta a casa
d'un marbrista amic de Morey.

Tot d'una, sentí que algú el tocava, ]Era
Morey :

—Encara sou aquí?—li preguntà.
—Oh, encara hi ha temps !
Convingueren que després del cop es tro-

barien a la taverna on havien dinat el dia
de ta prova d'encendre la pólvora.

Les tropes començaven ja a arrenglerar-
se pel trajecte,

flesch i
—Es' —Es avui, doncs ?—preguntà el con-

demnat.
1 demanà un cigar. Després d'unes quan-

tes pipades, pregó que el portessin als seus
companys, amb els quals no vol estar renyitpuix que els ha perdonat.

El capellà; amb el cigar encès, ]'ofereix
a Morey. Aquest insulta Fieschi i no vol
fumar el seu cigar. Pépin diu que, malgrat
ésser víctima seva, el perdona i dóna unesquantes pipades.

Lluís Felip ha estalviat .á: Fieschi la pena
dels regicides i l'emfàtic cors ja pensa enel discurs que farà pujant al patíbul.

Una gentada enorme, malgrat el temps
rúfol; assisteix „l'espectacle, S'han pagat
preus fabulosos llels llocs a les finestres.

Abans de pujar al cadafal, un comissaride policia diu a Pépin :.
—Si dieu tota la veritat,: es suspendrà

la vostra execució.
—Ja he dit tot el que sabia,
---Adéu, sen yors—diu Pépin des de daltdel patíbul—. Moro víctima.., Adéu!
Després toca el torn a Mores'. Perquè

gi
els ajudants del botxí ]i arromanguen massa

olentament el coll, exclama : -
—N... de D.,.! Tracteu-me 'bé la roba!
Fieschi està resolt a fer efecte
—Em saben més greu les meves víctimes

que la meva vida—diu.
1 després, a l'orella del capellà
— M'agradaria'dàr-vos notícies meves cinc

minuts després de la meva mort.

Que Lluís Felip seria 'víctima d'un

Com son pare, era un nòmada.. Als divuit
anys — havia nascut en Igqo —, s'allistà en
la legió corsa, prengué part
ei la campanya . de Rússia i,
segons deia, havia servit sota
les ordres de Murat en la
temptativa de reconquistar el
regne de les Dues Sicílies des-
etnbarcant a Pizzo (Calàbria)
en setembre de i815. Sembla
més segur que seguia ]''exèrcit
de Murat com espia a sou de
Fenran I de Nápo!s.

Fos el que fos, el cert és
que un bon dia arreplegava
una condemna de deu anys
per haver pretès vendre, amb

q
un certificat fals, una vaca
ue havia trobat pasturant. La

Seva bona conducta a la presó
]i valgué el nomenament de
contramestre del taller de tei-
xits i una relativa llibertat, la
qual aprofità per seduir una
detinguda, ,Laurence Petit, ví-
dua tornada a casar.

Alliberat en 1826, Fieschi
rodà per França ; a Lió re-
trobà la seva amant. En rebre
la notícia que a Parts hi havia
revolució; va creure arribat el
seu moment : es presentaria
com una víctima de la Res-
tauració, un •condemnat polí-
tic, i podria reingressar a l'e-
xèrcit : falsos certificats no li
faltaran. 'Però com que no el
fan oficial, sinó sergent no-
més, busca una altra feina.	 'El
La troba, combinada amb la
de confident de la policia, fins al dia en
què es juga una part deis diners per als
jornals dels treballadors de l'aqüeducte d'Ar-
cueil. Acomiadats; sense la pensió de 500
fraiics a títol de condemnat polític, esborrat
de la llista de súbofieials en excedència, for-
Chula una resolució :
"—Els meus grans actes faran passarc el
meu nom a la història!

Però, mentrestant; Fiesehi la ballava ma-
gra. La seva amant, desencisada d'un home
que no la podia mantenir, volia plantar-lo.
Fieschi li'n proporcionà ocasió enamorant=
se de la filla del primer matrimoni de Lau-
rence Petit, escrofulosa i bàrnia. La mare
tragué Fieschi de casa i tancà la filla, Nina,
que tenia disset anys; a la Salp@trière.

Vivotejant miserablement, anava rumiant
—Faré alguna desgràcia que farcà parlar

de mi!
En aquest estat d'esperit va trobar el bas-

ter Morey.

MOREY

Havia estat baster de l'artiileria i per a
eU no hi ,havia altre ídol que Robespiem-e
ni altres principis que els de I793 , Algun
diumenge es mudava .i oïa la missa que
celebrava, segons el ritus revolucionari, l'ex-
cápellà Chátel que s'intitulava primat de les
Gàllies ; era una missa dita tota en francès,
durant la qual f'ex-mossèn donava la comu-
nió a uns singulars fidels guarnits amb una
cinta tricolor.,

La revolució de 1830 va engrescar el bas-
ter i agafa el fusoll disposat , a instaurar la
r pdblka. Però quan va veure que, 'caiguts
els Borbons, pujaven els Orleans, es sentí'
estafat i no pensa més que a odiar el rei
burgès, el nou tirà, aquell Lluís Felip que
s'havia beneficiat del triomf_ popular,. Afiliat
a societats secretes, delegat de districte de
la Societat dels Drets de l'Home, , esperava
el gran dia en què ja no hauria cPéstirar
el nyinvol a benefici d'uns creditors—car ha-
via fet fallida.

LA CONSPIRACIÓ

Morey es dolia d'ésser pobre perquè, entre
altres coses, no podia realitzar un.,prójecte
que tenia : comprar la casa de més a prop
del Palais-Beurbon, construir des d'ella una
mina fins a sota la sala de sessions i volar
el . rei, la família reial, els ministres, els
pars de França, els diputats, tothom, el dia
de l'obertura de les tasques del Cos Iegis-
latiu. 'Perd els patriotes eren pobres per a
poder realizar un cop així! ;

Des de darreries de 1834, el cors havia
trobat plat i llit a casa del bastes. Aquest
el sabia enemic de la tirania i l'engrescava
la xerrameca italo-francesa de Fieschi, plena
de bravates i d'odi a la monarquia orlea-
nista.

Amb la vida assegurada, el gàrrul cors
tingué lleure per a imaginar una «màquina»
la Idea de la qual li ballava pel cap temps
ha : noranta fusells aplegats en feix al vol-
tant d'un canó.

—aixa us hauria anat bé a les barrica-
des! —digué a Morey.

—Ah, si jì tingués diners — exclamà el
baster —, la faria construir i tota la fami-
lia reial la ballaria 1 Tu que has inventat
això, per què no ho fas servir per a instau-
rar la república?

Fieschi s'estarrufava de vanitat davant
1a perspectiva de passar a la història amb
el gloriós caràcter de restaurador de la r"-
pública.

'Calia, però, buscar un soci capitalista.
Morey aconseguiria trobar-lo?

^L SOCI CAPITALISTA

Théodore Pépin, ex-capità de la Guàrdia
nacional i afiliat a la Societat dels Drets de
11Hbme, té una botiga d'adroguer i és un
enemic acarnissat — tothom ho sap — del
règim ; el que no sap tothom és que abans
de 1830 havia cobrat confidències de la po-
licia.

L'endemà d'una entrevista amb Moret' a

e ges	 s encarrogaran	 de
salvar aquesta vida de tant de preu'per als
jutges.- DATES D'UN CALENDARI

L,^ ^ISTÁ
Magistrats i policies van esverats, despis- Fent de Pobl etats per aquell ferit que diu anomenar -se

Girard,	 pe] retrat d'Enric V penjat a	 la (Ve de la pàgina.2)paret, L uniç que s'orienta és el,teàp de Se-
guretat	 Allard	 ,	 r

Troba el •camàlic -i el cotxer que han dut
El matí ja era avançat. Feia un bon sol.Davant la Delegació d'Ordre Públicla maletà	 a' casa del marbrista,	 Nina	 la ,

bsrtïta,M ,el	 baster	 robespierrista,	 Bokeau,
la po-

licia catalana	 desarmada	 formava	 en	 dos
Laurence	 Petit — esgarrifada	 d'haver po-

rengles.	 Un oficial de carrabiners collitavael seu primer èxit arrencant,gut' viure ,amb	 un	 assassí de	 1a	 Majes- una per una,les insígnies de la Generalitat de Catalunvatat —, els antics amos de . Fieschi,	 Només I
el comanditari Pépin no és trobat fins als

amb manifest rabeig. A l'home que aquella
cap d'un mes just,	 que havent tornat	 a '

nit havia fet de poble, en veure aquella es-cena se li formà un nus a la gola, com sicasa seva d'amagat, hi fou caçat.
Perd el garneu de Pépin encara havia de j

la nou del coll li hagués augmentat d'un
volum

donar feina a la policia. Dut a casa seva,
monstruós, que no li deixà ni el re-

curs d'empassar-se les llàgrimes.on	 la	 policia	 volia practicar	 un	 escorcoll,	 Í
s'aprofita de ]'interès amb	 el comissariqué

Era l'hora trista en què començava el me-
buida les latrines,	 on ha pescat la llibreta
de

morial de greuges.
L'hora en què a casa d'un company nos-comptes de Fieschi,	 per a	 fugir	 á la

quieta. Fins, més tard, g'rácies a una confi-
tre, la criada, com si copsés els fets simpto-
inátics deldéncla=pe.la qual el ,)xivato)i demanava cent

moment, entrava precipitadament
a la cambra i exclamava tota trasbalsadamil	 francs —	s'acontentà	 amb	 vint-reine

mil —, no fou trobat eh un hosal de prop
—Senyoret ! La ràdio ja parla en castellà !

de Meaux. # x #

LA vIsTA nü LA CAUSA
17 de febrer de 1936, E1 baldeo nacional

havia tingut lloc. Per damunt del districte IV
Fieschi,	 objecte de l'atenció	 de tothom,	 I en	 1 "Eixampla de Barcelona planava	 una

interrogat per magistrats i policies amb ga- mena de delirium tremens de tercer grau que
nes de' saber detalls	 dels	 medis hostils	 al ocasionava	 lamentables	 malvestats.	 Conei-
régim, no cap dintre la pell de vanitat. xem una dama que d'ençà del dia i6 està

Parlava dé 'Ciceró, d'Homer, de la seva en un estat tal de depressió que només atina
lleialtat, feia frases : «La meva ambició ha a dir : «Ens ho pendran tot ! 'Ens ho pen-
estat	 la	 glorian ;	 si	 ha	 engegat	 la	 «ma- dan	 tot l»	 IEIs 'ciris,	 les	 novenes,	 els	 set
quina)), és perquè n'ha donat paraula, ui la diumenges de Sant Josep i els tretze dimarts
meva paraula val més que els diners, perquè I de Sant Antoni preelectorals temen una con-
no té preu)). tinuació : els ciris, les novenes, els set diu-

La	 seva	 popularitat	 li	 puja	 al	 cap.	 Es menges i uns quants dimarts més postelec-
objecte de a •curiositat de tothom i d'aten-	 1 totals.
cions	 gairebé	 excessives.	 Expressà	 el	 seu A migdia la policia tustava l'esquena d'uns
desig de veure Nina i es permeté que	 la quants ciutadans a 1- 'Plaça de la República
petita)), com deia ell, l'anés a veure malgrat mentre el governador iànterí els adreçava qua-
estar vigilada amb guètdles de, vista. 	 Du- tre mots afònics. A les dues s'intentava his-
rant	 l'entrevista,	 els	 guàrdies,	 discrets 	 es sar una imponent bandera.;•federal al balcó
retiren.	 Es	 que	 «en	 alt	 ]loa,	 s'esperaven central del Palau de la Genertat. Alesho-
grans	 confidències del	 regicida,	 i totes les res la guàrdia d'assalt yloná una seriosa càr-
infraccions	 al reglament	 de	 presons	 sem- rega i desallotjà totalrPdiï de poble 1'ex-plaça
blaven poc. de Sant Jaume tot gstablint-hi un cordó.

NYna	 també	 estava	 de	 moda;	 malgrat. A mig ,carrer de Jaume I, un ciutadà iti-
ésser bòrnia, hi havia senyors seriosos que dignat cridava amb tota la potència de la
oferien	 fer	 la	 seva	 fortuna quan	 estigués seva gargamella : «Qui mana encara a can
en	 llibertat.	 Mentrestant,	 traficava	 amb Ribot... ?,.
autògrafs i retrats del seu amant. Mentrestant, a la Plaça de ]'Ángel un tar-

Fieschi diverteix l'assistència.	 «Entenem- tamut feia rotlle i arengava un grup d'aspi-
nos,	 Françoisn,	 diu	 familiarment al	 presi- rants a sans-calotte, dient-los
dent Pasquier—un vell camarada de la Re- —Jo us dic que si	 a...a... aquest catorze
volució	 que. ha	 travessat.. tots	 els	 règims d'abril d'a...a...ra el tornem a celebrar can-
sense entrebanc en la seva carrera de ma- tant el	 Vï...vi...vvrolai, ens tornaran a fo...
gisteat.	 Gairebé és l'acusat qui dirigeix els "fo..fo...
debats. No	 pogué	 acabar	 el	 mot.	 Ni	 l'arenga.

No perdonarse al seu «col-legan Morey— L'ernpenta democràtica se l'endugué Tapi-
el	 mot	 «còmplice»	 no	 sona	 bé	 al delicat neria amunt embolcallat ent 1'abrandament
cors—la mala passada d'haver carregat els 1 d'una marxa sobre el Palau Episcopal que
canons	 perquè	 explotessin.	 Tampoc	 estal- I es desinflà poc després.
viará ]'avar	 Pépin.. J. E. BARTRINA

En	 el	 seu	 histrionisme,	 Fieschi	 excla.	 .-.
marà,	 en sentir el seu defensor atacar "la
monarquia de Lluís Felip :

heu dper
iu aques

l
t?Us retïro la paraula !

Qiue
-Què

^^	 ,
S r e I r n s o m n l ocadut ep?

La vista de la causa, que havia començat
el 30 de gener de	 1836,	 s'acabà el	 t5 de j;C	 d e s v e l a,
febrer.	 El president ,Pasquier	 llegí la	 sen-
tència : Boireau, condemnat a vint anys de y después de las
presidi ;	 Morey i . Pépin, 	 a	 mort ;	 Fieschi noches	 de	 sueñasofrirà la	 pena dels parricides :	anar a	 la intranquilo se des-barrera de Saint-Jacques descalç, el cap co-
bert amb un vel negre i estar exposat en p1erta	 cansado y
el cadafal durant la lectura de la sentència. con la cabeza pe-

El lampista es desmaià en sentir el seu soda,	 és	 síntoma
nom,	 sense saber la	 pena que	 li	 tocava. evidente de que los
El vell robespierrista' digué filosòficament: resíduos	 úricos	 le
«Una mica més aviat o una mica més han	 intoxicado.	 o
tard. ..a. Pépin quedó aclaparat després d'un Debe	 Y.accés de fúria.	 Fieschi engegà un discurs. extirpar
1, després	 d'unes quantes	 histrionades,	 di- estos venenos oli Brando el9	 plasma sanguíneo
gué al capellà de la presó, mossèn Grivel : con la dosis diaria de Urodonal, para recobrar,

—A la segona sessió no ha vingut el prín- al regar sus órganos y tejidos con una sangre
cep	 de	 Talleyrand.	 Ja m'ho	 pensava:	 el purísima, un sueño reparador que le renueve
primer dia es va impressionar massa amb las energías vitales
la meva veu, que s'assembla tant a la de
Napoleó !

L'RxECUCIó U
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El 19 de febrer, a les tres del matí,
	 limpia la sangre

	mossèn Grivel entrà a la cella de Fieschi.
	

porque disuelve el ácido úrico

LA MARCA DE FAMA MUNDIAL
SENS COMPETENCIA EN DURACIÓ 1 ECONOMIA

AUTOTRACCIÓN ELÉCTRICA, S, A.
GARATGE ELECTRIC	 MOZA, 6 8

cap de Fieschi, j er Brascassat

Un cop d'acord, Pépin s'afanyà a tirar
al foc la maqueta de fusta.

PREPARATIUS

Pel febrer, els diaris anunciaren que I'i
de' maig, dia de Sant Felip, el rei passaria
revista a la Guàrdia nacional, Calia, doncs;

IMPRESOS COSTA
N0U D8 LA RAMB1 A, 4 5

BARCRLO4J
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