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La sessió de cinema
«;Mirador » tindrà l
el 30 del mes que som

Preu: 30 cèntims - Ronda de Sant Pere, 3 Telèfon 22592 : Subscripció: 3'50 pessetes trimestre

1DNÏY V_y 1►`I!1!J Rt]1^11	 [v

— Aquest HiEler ha sorfif mes baranda que jo!

El mateix senyor, pocs moments després,
interpe llava .Granyer a propòsit d'una seva

escultura
—No trobeu que aquesta figureta faria

bonic reproduïda a gran tamany i decorant

el jardí o bé l'entrada d'un palau senyorial?

Granyer, que havia presenciat l'anterior
escena, Ii respongué, amb un somrís carre-
gat d'intenció

—Ja ho crec que sí ! 'El palau d'un de la
F. A. I....

Un clown 4aciturn
El traspàs de Josep M. Jordà ha recordat

un episodi del qual fou protagonista un anò-
nim artista de varietats contractat pal pri-
mer per a actuar a Sitges. Testimonis de
primera mà, Rossinyol, Morera i Utrillo.
Fou als primers anys del segle, en ocasió
que per manament facultatiu romangué Ros-
sinyol una llarga temporada al Cau Ferrat.
Rossinyol, a punt de qualsevulla facècia a
desgrat de la malaltia, ideà de portar un
clown a la població. Qüestió, tot plegat, de
reunir la quitxalla i divertir-la amb quatre
bajanades ; d'alterar l'ensun vament en que
vivien llavors els sitgetans. Fat el determini,
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La veu de Catalunya ressonant en les	 I després, fent-se el silenci
entranyes 16riques de 1'Angel Guimerà va	

a antióuane fort revede f 
les Visites im.primi

 b	
Durant la permanència d'En Rocha a Es-	 En Roig i Llop, que, de president de laL	 uncantar amplament l'any mil, aquesta fita 'hora és al fi. Les trompes del judici	

i tes anècdotes banals esdevenien tde 
re
rere

re	 tat, fou encarregat un retrat del ministre	 Joventut d'Acció Catalana saltà a la Lliga,de la história d'Europa, que havent acceptat	 tres voltes ara sonaran pets homes.	 a un pintor radical bastant dolentet. No hi	 atret pels mirallets deis tècnics, l'altre dia
corn a pròpia la tradició jueva d'Israel,

	

	 dents, que penetrà, arrupida i insignificant,	 faja cap falta, però era la manera de dar	 feia grans elogis deis homes de la situaciócircumstantsElsa.lgirbadmaancianaancunafundant-se en aquesta tradició manllevada, 	 La humanitat era com un condemnat a	
s'es uardaren els uns als altres, mi escax-	 cinc mil pessetes al pintor, que estava' molt	 actual. Un amic ]i sortí al pas

va crear el mite de l'any mil, dient que	 mort, posat en capolla, esperant el botxí	 g	 g	 necessitat.	 -^Vaja, ro sigueu camaleó! No sé corn
seria la fi del món. Diu l'Yxart en el seu	 que el vingui a cercar per portar-lo al pa-	 dalitzats, perquè mai de la vida no haurien	 Arribà el dia del lliurament de l'encàrrec	 us ho fareu per aparèixer, altra volta, als
magne pròleg de les poesies	 ¢ensat que pogués ésser admesa en societat	 i horn s'adonà amb astorament que el pin- rengles republicans.

	

de ]'Angel: «La jove imagi- una dona tan plena d'estranyeses: menjava 	 for s'havia descuidat de posar butxa ues a	 —Sense ca esfor	 r eneració es on-
nació de Guimerà seguia es-	 r ^	 deis retails de les piques deis bacallaners o	 I	 P°	 q	 p	 ç'	 g	 p

t	 de les taules de gallina ; admetia qualsevol	 americana del personatge.	 i nia ! — assegurà l'inquiet radiolletrat.plaiant-se en conceperons co- ^	 ^ 	 ^	 ^I això—comentava el que va explicar-
lossals. Encisat per aquella	 `.,	 peça de roba usada; no anava a cercar el	 ho—feia un mal efecte!...	 Prenupcial
grandesa no es detenia da	 í' <,	 I	 parent metge per por d'haver de despendre
vant els obstacles i arribava	 ^^	 en. medecines i per tol d'apagar la seva set,j	 ..	 La llui4a més difícil	 La Veu de Catalunya publicà, amb sin-
g realitza

-1a
 sense esforç.	 ¡	 1	 de música, es parava, hares i hores, sota les	 guiar satisfacció l'imminent prometatge de

r a	 ^raçar 1'a	 lfsen espectacle	 f	 1	 finestres deis teatres. L'elegant casada jove	 —I doncs, qué teniu? De què us queixeu?	 1'ex-infanta Cristina de Borbó amb el reiT ^o
del terror millenari, la pósta	 (`çr	 que, aquella tarda de dissabte, estrenava un	 —demanaven els periodistes al president	 d'Anglaterra. L'endemà el Brusi ho copiava.
de sol ue els obles oreien	 rematur palia-brun it de primavera, es sen-q	 p	 .,j ^ ',	 p	 15	 Y	 15	 Cómpanys quan aquest anuncià que se n'a-	 íFarran i Mayoral, no solament nó s ho
la darrera, la sorpresa jubi-	 ; '	 i

de l'endemà era tasca	
! j .	 .	 tia vexada en veure que aquella indigent	 nava uns quants dies a un hoc retirat, per-	 volia creure, sinó que malicià

losa 1,I	 principal	 ué no es trobava be.	 —Per mi, no és mes que una broma pe-,	r^	 j	 s'asseia al seu costat i el vet del rmci al	 q
poética i original, que sois in-	 1	 7S .:	 examinava amb ull clinic les polacres esmo-	 ^No ho sé... Fa dies que no em trobo	 sada de l'Abadal i Vinyals per a molestar

`	 h	 `..	 lades, just al punt que l'observada insinua-	 be...—res on ué—. Em sembla que ara co-	 En Navarro i Costabella.tentar-la hauria demostrat una	 i
força superior. Guimerà féuC	 1^^ y^ à	 f r '	 i^ - 	 va a la mestressa 	 mença per agmi la contesa més difícil, que
més que intentar-la; la portà	 é	 , ,	 Et	 ^ ,	 ..,	 —Em pensava trobar el seu marit, perquè	 és la lluita amb els metges..•	 Un peéif «chanfage»
a terme.» I afegeix mes avail:	 • .	 + ^^	 ..., ^^ r `.^	 I ' -	 I	 volia preguntar-li pels carrils!

«Encara que els erudits tenen	 çl,` •	 .,	 .,^	 ^	 ' ,^	 El senyor de la casa, però, el cap cot i	 Calendar 	 Cap al comeuç de setembre de l'any pas-
'^	 visiblement entendrit, assistia, en a uells	 sat s'iniciaren els treballs per a dur a termeque dir sobre la veritat his-

	

^ Z't, >	 j,	 q	 Els attachés a la residència de 1'A'un-	 p
tórica de l'è oca millenària,	 i	 r	 s	 ^	 !	 instants, a l'enterrament d'un amic entra	 P	 J	 la confecció del difunt carnet electoral, Per
aquí tractem psols de la visió	 í+	 .	 i4	 .' 	 l	 ^'•'	 {`= - ,	 nyable, bo i evocant les afinitats espirituals	 tament, sabedors que el senyor Carles Pi i	 a això, calgué hogar gent. Encara que no
del poeta fantàstica en ex-	 G	 - r t̀ i	 .f	 a	 '°	 que l'havien unit amb el difunt i, lliurat	 Sunyer complia quaranta-vuit anys el dia	 era cap canongia i que es tractava d'un tre-
tremn.	 t {	 a les adients cogitacions, no s'adonava del	 29 de febrer, s'apressaren a felicitar-lo :	 ball eventual, els aspirants eren molts, mal-

J^^ a` ,' '-	 company que el ur ava, estona ha, ins	 -Hurra,	 r als dotze bixestos ! — cridàMossèn Trens en e1 seu tan	 ^ ^	 ^ x >^	
•

	 p Y q	 f g	 f^	 ^	 grat la reserva amb què es portà la qüestió,
lògic corn biològic estudi de	 fit` } d°°	 ""`'	 que es sentí a. a at el bra i interro at a	 un secretari.g f ^	 F	 g	 per tal d evitar compromisos.
l'art romànic a Espanya on	 (	 ^	 r	 '^ „/ ^^'	 cau d'orella :	 —S1 que em feu veil ! — replicó '] alcalde.	 Hi havia un pobre home que cercava feina

•^'	 —Tu que remenes der Borsa, què te'n	 —Quatre per dotze : quaranta-vuit!—re- 	 endebades. Un amic, compassiu, l'avisà.l'art romànic es estudiat amb	 •V	 h	 v	 fermà el que duia la veu cantant tot fent-se
]'agudesa punxant de l'art gò-	 á	 -	 sembla deis carrils.	 q	 --Mira : aquest personal el lloga el se-
tic Â ,^ c ^^ r	 Re et de la sorpresa d passant-se la mà l'home entès.

ens diu : aL'art abans de	 i#-x I ,(-^ ï	 :.	 Í	 p	 p	 (t	 q	 p
'any mil, era una planta que	 ^ ^^^:	 ^ r ,

	

>	
-
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., ac un nom que es veu als rogranyor.

	

pel front, el borsista amateur procurà tornar	 -Doncs compteu malament, perquè l'any 	 mes de les festes de la societat L'Arca de^`
creixia a l'ombra i per con- "j' 	 ^"	

a la realitat i provà que la seva imaginació	 1900, corn tots els múltiples de cent, llevat	 Noé). Vds-lo a veure,
següent una planta fláccida	 . .	 anés en tren :	 deis múltiples de quatre-cents, no fou bi-	 —però s'hi deu entrar amb recomanació,..
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L'home rurcíià. No coneixia nin u de la

	

-	 -	 -	 -	 que harden baixat tant . La felicifació	 g
projectava ]a data millenària	 situació. Però tingué una idea. Se n anà a

	

Illustracid de „L'an mil» en l'edició monumental	 —Doncs si penses igual que jo, no insis-	 veure el sen or que llo ava e]personal i tin-amenaçadora, que si no arri-	 Y	 Horn sap que el doctor Huguet iPuig-	 Y q	 g	 Pe
bava a inspirar terror, produïa	 de les «Poesies„ de Guimerà	 teixis,

- 	ElegEraEsotsobre.iestarl	
derrajols feu adquirir unes barques per a un	 gué amb ell, aproximadament, aquest dià-

parr	 pre	 legma	 (	 ^e d'un expert sem	 és de tenir	 servei de depuració de les aigü es del moll,
peral el convenciment, fins entre els mes	 tibul, sense poder esperar I'indúlt. Per fort 	 en compte Perquè tu, que t'empasses, cada	 —M
doctes, que el món tenia una duració pre- que fos	

-
l'instint de la vida, com din molt	 mati, la Cote Desfossés, el Stock IExchan-	 que d
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cària, un venciment fix ; no passaria de	 bé Mossèn Trens, hi tenia d'haver sectors	 ge Daily List i tots els llistins, i parles de	 v fet, perquè te no tal vegada alguns lec-	 electoral,
l'any mil. El monjo Dionís l'Exigu, mort completaments aclaparats. Per això diu el 	 marges, de dumQings, de barreres duaneres,

-	Repòs gla¢at. Amb els marttelts cobreixen	

tors no entendrien el que anem a explicar.	 —Home!
abans de	 6, 1 iniciador de la cronolo is	 nostre poeta 	 d'inflació i de deflacih, corn jo del temps i	 q	 p	 ^Ho sé de bona tinta i, cam que no tinc
I
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ut	 prima	 la Generalitat s

P	 de la familia, en deus saber la !	 Quan el senyor Huguet feia de gestor a
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trigant, però, una volta acomiadat, repren-	 Si vostè vin ués amb una tar eta del se-
to,i
	

l	 odi	
tramvia per anar-hi o renem un taxi?

de	 o^^ Si a aitals a àries encara	 en	 grid l'escomesa, L'amateur, desitjant des-	 P	 p	 nyo ,

	

pirar a uestes reocu acions uè seria	 Aquella nit mentre els altres continents empallegar-se d'aquell home que amb tanta	 I un que no estava gaire conforme amb	
^N els conec. Porti Ii avanço una cosa

entre
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re el vulgar?, pregunta Mossèn Trens,	 van 	 dormir sense sospitar res, 'Euro-	 inoportunitat li havia trencat les oracions,	 aquella felicitació :	 si	
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—	 tre vents la noticia que vostè lloga personal
en català corn un canari, Ii respon :	 que el món s'acabava. Es mitja nit i tot	 a rouse prop d'una penya que cregué con-	 Jo cT
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-	 Pe] carnet electoral, i l'endemà tindrà una
resta igual. Ni la terra s'enfonsa ni el cél	 sagrada a la filosofia de Kant o als sense-	

e u d	 leu i sou. cua de set ovuit-cents individus sense tre-
Era en lo temps en què les neus primeres	 s'obre. Tothom mira. Es mes de mitja nit	 fama, però el seu loquaç president també	 P	 P	 baill.,,
les grogues faldes deis turons baixaven ;	 i tot calla. Els uns es miren als altres i el	 deixatava el gran tema :	 A{avisme

nostre canari canta aquesta passada:	 —Es incomprensible—deia—que á Espa- 	 	 Asfronòmiea
Monjos i frares en troj5ell seguien	 nya hagi estat derogat el decret del ag d'a-	 A la sala de Premsa de l'Ajuntament, un
los burgs tranquils, barbotejant absoltes, 	 De sobte, a la una, esperançant la vida,	 gost referent al transport de mercaderies per	 reporter demanà què significava U. H. P.	 Els funcionaris de la Generalitat i de

la gent s'adreça corn la mar revolta ;	 carretera, quan a Anglaterra no s'autoritza	 —Vol dir—respongué En Molins i Fàbre-	 l'Ajuntament que el 8 d'octubre de ¡934 s'a-

i als vells abats tota la nit se'ls veia	 i corre, i es para, i torna a corre, i, crida,	 cap nou servei si ja està assegurat pel trans-	 ga—Unión de Hermanos Proletarios. 	 pressaren a fer-se lerrouxistes, estan deses-

dels psalms eterns escorcollant paraules;	 i calla aprés, i tremolant escolta...	 fort ferroviari i a Irlanda i Suïssa s'esta-	 L'Aliberch, la pantera de la reacció, corn	 Perats. Es pensaven que les dretes governa-

	

bleix aquest règim per a les noves contes-	 es diu ell mateix, interrompé :	 cien deu anys seguits i que els autèntics re-

Por deis magnats los monestirs omplia ;	 Amb el dubte tan universal corn punyent,	 sions. A Portugal no s'atorguen concessions	 dius? A veure... iEspera't, que	 Presentants del poble no es reintegrarien

i el trist vassall vora la llar fumosa	 clavat al cor de tots, continuen mirant-se	 f er a serveis competidors del ferrocarril; a	 m'ho apuntaré... Unión de Hermanos Pro-	 mes a llurs llocs de govern.

los jorns comptats amb un carbó escrivia.	 els tins als altres, fins que el nostre Angel	 Txecoslovàquia s'exigeix la comprovació de	 pietarios...	 —Jo sí que em vaig ben ]luir! —deia un,

De dalt del mur la forca abandonada	 canari diu :	 la necessitat per tal que les noves línies no	 Hi ha qui afirma que aquesta equivocació	 ascendit per un gestor, i ara es veu l'ascens

ja als :orbs no vela entre la nit obscura ;	 lesionin l'interès úblic, i en alguns pa'isos,	 {ou de bona fe.	 a la misèria—. Em vaig voler acostar al sol
L'hora ha passat. Tan sois ratxa lleugera	 a fi d'equiparar el transport de mercaderies	 que mes escalfava... .

Roba de sac los cavaliers vestien ;	 torba el misteri de la nit callada :	 per automòbil al ferroviari, s-'estableixen ta-	 Un eenfrista	 —Sf	 va interrompre'l un company de

jeia la pols en los trofeus de guerra ;	 pau en lo món i en la celest esfera ;	rifes mínimas per als serveis de transport	 treball — , i ara t'has trobat que era la

i el vi de mel i l'hipocràs dormien	 ja és l'any novell'; ja ve la matinada,	 per carretera en relació amb les que regeixen	 El canonge Montagut, sense abandonar	 lluna.

al fons ventrut de la pesanta gerra.	 per al ferrocarril...	 mai el bastó negre ni la bufanda, dóna
Un crit nadalenc omple la veu del poeta :	 L'amateur s'aixecà i fugí rabent cap a grans passejades per tal de distreure's de Fenf el bot

per coure al fi la miserable engruna	
casa seva, sense sosjütar que l'esperava l'an-	 les seves afliccions polítiques, però esquiva

b	 ro^retdrra de lamcnes	 els encontres amb els seus co
les emes totes en la llar cremaven...	 Als galls que canten, al tres galls responen.	 ciana ma gir ad a -f- rrelig

l'astre de foc passà sobre la terra
deixant pertot les gents esporuguides.
Tocà a Occident : i al cim de les muntanyes
guaitant pels troncs espesseits dels roures,
semblava un ull, caigudes les pestanyes,
d'esguard boirós que eternament va a clou-

[re's.

Infants, joves, veils, sans i malalts, diu
el canari d'or, cantant en gàbia d'argent,
polsant els barrots de la gàbia corn les
cordes de la lira, en aquells dies i sobretot
en aquella nit de la mort i del judici final,
van ésser una mateixa cosa. Tots eren ma-
lalts que arribaven a les portes de la mort.
Els qui no havien entrat en 1 agonia, en
tenien el terror. Els qui respiraven sense
la ranera de la mort, en tenien el tast a
la boca.

Les turbes totes, caminant incertes,
caient i alçant-se, als temples s'empenyien !

ionaris.	 En l'exposició que aquests dies te oberta
carrilaires — amb el magi esbufegant corn	 Un d'aquests pretengué aturar-lo :	 el nostre collaborador Albert Junyent, junt

conven uts que ano les tindrien de menes-	 FRANrcesc PUJOLS	 una locomotora. 	 Què me'n diu d'aquestes calamitats? 	 amb l'escultor Granver, a la Sala Busquets,
ç	 q 1	 —Aquí al carrer, res. Al centre, al cen- entra un vespre un ric comerciant barceloní

ter més i que només els servirien per es-	 S.	 tie! — cridà, fugint, el	 1 de anotxa.
perar l'hora de la mort. (Europa, la mes	 (Segueix a la pàgina 8)	 Pè	 P	 avesat a fer adquisicions en les nostres gale-

alta representació de la humanitat aleshores	 ries d'art, circula amb passa ràpida per en-

corn ara, empesa per la superstició arrelada	 tie els davant i se'n u de dret a pint-b

en les fondàries de la concepció bíblica del	 morse davant un deis pint os, observant-lo

món i de la vida, encesa en les planes mes	 minuciosament. El jóve pintor ar a saludar.

altes d'aquell llibre; es erava l'hora. 'El Na-	 es i, tot just després d'encaixar, es queda

dal de l'any mil, quan la cristiandat ce-	 '^	 ^^^^	 (	 escruixit sentint-li dir:

lebra el naixement de Déu sobre la terra,	 —Amic Junvent us felicito de veres. La

devia semblar el dia deis morts, l'endemà 	 ^j^	 ¡I	 vostra exposició m'agrada molt, moltíssim;
(r '•,	 A	 •	 l	 i a uesta tela es ecialment em té el cor

de Tots Sants, quan aquesta mateixa cris- 	 robat. Es la quarta vegada que vinc a con-
tiandat celebra la commemoració dels fidels	 ^^	 !/1
difunts. Aquell any en celebrar el naixement	 n	 >	 4	 templar-la. 'En qualsevol moment, l'hauria

del Creador celebraven la mort de la crea-	 S V. °r	 ( ' '	 adquirida sense regatejar; però el que es en

ció. Es ciar que corn diu finament l'amic	 ,/	 ,	 I' •	 les circumstàncies d'ara, n: que em matin.

Trans punxant la camn del Renaixement corn	 ^_`	 \	 f'	 Que la comprin els de l'Esquerra 1

una agulla gótica, en la mateixa obra es-	 r ;,	 ^►	 (`	 Posan4•s^bí s Eomentada, afortunadament 1 instint de la	 s j►	 ,^ ^^ ^^^
vida i les mateixes lluites enervadores d'a-
quells temps minvaven molt els efectes ter-
rorífi cs d'aquesta data millenària i 'la vida
més o menus coaccionada va seguir el seu

curs, pecó, corn canta ]'Angel de la lírica
catalana,



Fl general Araki

demana a Jordi de procurar-se el clown, que
per tal de donar millor el cop havia de ves-
tir-se pel camí, abans no arribés el tren a
l'estació. Amb antelació a ]'esdeveniment,
començà de córrer la veu que vindria un
pallasso que faria tals i tals altres proeses.
A l'instant oportú, i per tal de rebre l'heroi,
feren cap a l'estació una allau de dones i
criatures. Rossinyol, Morera i Utrillo es tro-
baven ja a l'andana. A l'hora precisa arribà
Jordà acompanyat del clown, que es vestí
i caracteritzà bon punt passat el baixador
de Vallcarca. Presentacions, aplaudiments,
visques, i la comitiva en marxa. La maina-
da, densíssima, impedia d'avançar. Per tal
d'obrir pas, Rossinyol tirava grapats d'amet-
Iles i caramels a les voreres. La manifesta-
ció aplegà amb penes i treballs a un cafè
de la Ribera. Rossinyol, els amics i el clown
entraren al local. La multitud, augmentada
amb nombrosos badocs, resta al defora, on
no parava d'eixordar que volia veure el pa-
]lasso. Esgotats uns dobles de cervesa, i vist
que la gent accentuava la cridòria, Rossi-
nvol digué al clown

—Sortiu i digueu -los quelcom.
Invitació a la qual objectà el clown
—Em sembla que vostès estan molt de

..., i jo no estic per brocs.

Pan sexualisme

El professor portuguès Aurelio Quinta
-nilha (que acaba d'explicar algunes confe-

rències a Barcelona), és un perseguit del
seu govern. A Portugal, actualment, queda
prohibit a tots els professors liberals i es-
querrans de tota mena, no sois exercir cár-
recs de l'ensenyament públic, sinó ni tan
sols donar classes particulars. Per això, uns
amics del doctor Quintanilha li van orga-
nitzar una sèrie de conferències, com a ho-
menatge de simpatia, a Madrid i a la nos-
tra ciutat.

Abans d'arribar el distingit botànic, va
arribar un llibre seu, sobre la portada del
qual es llegia corn a títol : La vie sexuelle
des chamQignons.

L'inventor de la psicoanàlisi, Sigmund
Freud, hauria empallidit en veure que el
savi portuguès troba una vida sexual fins
als bolets I

El nebot del «plexus»

Un altre conferencïant de la setmana fou
el doctor Hans Auerbach, L'adlerisme és
de moda, i el minúscul metge alemany,
refugiat davant els nazis a la nostra ciutat,
on es dedica a contribu4r a l'elegància
d'hivern de les nostres senyores dins .'l
ram de la indústria de la pelleteria, parlà
doncs de psicologia adleriana.

Quan anys enrera va explicar la seva
primera conferència a Barcelona, tots els
periòdics van explicar que el conferenciant
era nebot (encara que només per la mare)
d'un abre metge berlinès del mateix cog-
nom, descobridor del plexus Auerbachii.

Des d'aleshores, al Cafè de la Rambla
només Ii diuen : «el nebot del plexus.

L'amenaça nazi o el

conferencian4 massa curiós

El doctor Auerbach va donar l'esmentada
primera conferència a la Societat de Pe-
diatria. Corn que a última hora el president
no va poder assistir a la conferència, Ii
tocaya al vice-president de presentar el une-
bot del plexus)) al públic. Corn que només
el nostre co1•laborador, el doctor Jeroni Mo-
ragues, sabia alguna cosa del conferenciant,
va improvisar una nota sobre la persona
del doctor Auerbach, i al final de la quar-
tilla, per tal de recordar al vice-president
que s'havia de servir de la condició d'e-
migrat del doctor alemanv, va dibuixar una
gran oreu gammada.

Després de la presentació; que s'acabà
amb la nota sentimental basada en el motiu
de l'esvàstica, la quartilla queda sobre la
taula. El doctor Auerbach va illegir el text
de la seva conferència, i un cop acabada la
lectura, molt pallid, volia fugir cap a la
porta ; el president de l'acte, però, el va
retenir per tal d'adreçar-li unes sentides
paraules d'agraïment, pronunciades amb
una veu tan tremolosa que cap actor de la
Comédie Française no ho hauria fet millor
(podéis estar convencido, doctor Auerbach,
de que las vuestras palabras quedarán hon-
damente grabadas en nuestra memoria, etc.).

El conferenciant estava encara més pàl-
lid, i gairebé tremolava, sense proferir una
paraula.

—Es l'emoció digué un deis pediatres.
—No sap prou el castellà per a contestar

—digué un altre,
Però el conferenciant es dirigia ja, tot

anguniós, a alguns amics seus que es tro-
baven a la sala.

—On són? Salveu-me!
_i???	 .
—Els nazis! S'han degut assabentar d'a-

questa conferència, i m'han enviat aquesta
amenaça...

I tot esverat, mostrà corn a amenaça...
la creu amb potes dibuixada pel doctor Mo-
ragues, que el pobret tenia davant deis seus
ulls durant tota la conferència!

En aquestes darreres eleccions es va fer
una propaganda intensa. Es van celebrar
molts mítings i es van pronunciar milers de
discursos. Tot el país va quedar inundat de
cartells, i la inundació creixia cada dia.

Tant les dretes corn les esquerres, aquesta
vegada, varen batre llurs respectius rècords.
Gairebé van fer la pols als nordamericans,
tan aficionats a aquests excesses.

No van faltar les notes pintoresques, una
d'elles—la que anem a explicar—, passada
per alt per quasi tota la premsa diària,
malgrat el caràcter de fet ele carrer i haver
acabat al jutjat.

Bé; el dissabte a la tarda, vigilia del dia
de les eleccions, es produí, tot d'una, un
embús considerable al carrer de Pelai. Què
succeïa? Les botzines deis autos sonaven
sense parar, demanant pas amb un soroll
espantós. Les campanetes deis tramvies re-
picaven porfidioses, demanant exactament el
mateix. I al mig de l'embús, molt tranquil,
hi havia el seu causant • Un burret, de
panxa rodona, de potes àgils i fines, amb
unes orelles descomunals i peludes, que no
volia anar amunt ni avall . Horn li havia
pintat un rètol a cada banda de l'esquena.
Un deia : uSóc de la Lliga». L'altre : ((Vo-
teu el Front d'Ordre».

Finalment, talment corn si s'hagués ado-
nat que feia nosa, el burro agafà un trot
lleuger, enfilà les Rambles, i arribà fins a
davant del Baviera, on tornà a aturar-se,
amb el consegüent nou embús, agreujat per
la justificada badoqueria de la gent.

IEIs guàrdies acudiren, per tal d'aclarir
els grups, i davant el burret es quedaren
parats, sense saber què fer. Per fi, dos
d'ells l'agafaren, li posaren una manta per
tal de tapar les inscripcions i el portaren
davant ]'estació de Sarrià, on el burret,
entre els cavalls de la policia, esperà 1a de-
cisió d'ésser conduit al jutjat de guardia.

El jutge féu el corresponent atestat—no
sabem si intenta pendre-li declaració—. Des-
prés el processà i ordenà que quedés de-
tingut.

Immediatament, corn a conseqüència de

La Ilel condensada LA LECHERA prevé sempre
de vaques sanes, pasturades en ela rics prata
de lee saludables muntanyes sanlenderines,
I s'elabora d'acord a mètodes rigorosament
cientitics i moderna, que garanleixen la con-
servecló de lotes les sever vitaminas i del seu
incomparable valor nutritiu.

I. te higiene mH absoluta regna en I'ambienl
dina del qual ,elabora LA LECHERA Tot éa
net I immaculal personal, fàbrica, m.quines,
estria. All( no hi he pols, ni mosques, ni micro-
bis contaminador.

LA LECHERA
la més pura, rica en crema i nutritiva

{Nvs^4

l'ordre de detenció i processament, es pre.
sentó el problema de determinar el lloc' on
havia d'ésser taq aJ^. A la Model? Potser
en farien un 'gra massa. A la presó de
dones? No, perquè el burro era mascle.

Després de molts dubtes, horn acordà tan-
car-lo al dipòsit municipal.

Allà fou, doncs, conduit. I allà ha romas
detingut prop de qunize dies, esperant que
li fos concedida la presó atenuada o l'am-
nistia, en la qual està comprès, donades les
característiques del delicte del qual se l'ha
considerat autor ; molt ben alimentat per
cert, molt ben atès pels funcionaris d'aquell
departament municipal, als quals s'ha fet
molt simpàtic per la gràcia i la varietat har-
moniosa deis seus brams.

El burro, protagonista d'una facècia elec-
toral, ha estat traslladat, fa uns quants
dies, a les quadres de la guàrdia municipal
muntada que hi ha al Parc de la Ciutadella.

Segons sembla, al dipòsit municipal, en-
tremig de carretons i de camions, comen-
çava d'enyorar-se. Allí, al costat deis seus
germans de raça, esta més distret i pedró
esperar, més tranquil, l'hora de l'allibera-
ment.

Corn hem dit més amunt, el burro pro-
cessat s'ha conquistat les simpaties de molts
funcionaris municipals.

Entre ells hi ha un guàrdia urbà que ja
l'ha anat a veure tres o quatre vegades a
la presó improvisada. Explica que el burro
té una mirada molt viva, unes orelles molt
groses i molt dretes, un morret molt apte,
molt ben disposat per al bram, i una cua
més àgil que un ventilador. Acaba la des-
cripció de les gràcies del burro, dient-vos

—'Es molt simpàtic.
Per la seva banda, l'alcalde popular se-

nyor Pi i Sun yer quan arriba, tots els ma-
tins, a l'Ajuntament, pregunta invariable-
ment :

—Què! Corn estó el burret? Ja me'l trac-
teu bé?

I cal donar-li details de tot el que ha fet
el burro el dia anterior, i del que s'ha fet
en favor seu.

Mentrestant, tot i trobar-se ben acompa-
nyat, el burro es consumeix a les quadres
del Parc. Acostumat com estava a rodar
lliurement per les pastures deis volts de
Montcada, el nou règim de vida que ara
porta li fa més mal que bé. Necessita sol,

aire sé i herba molla per a rosegar. Per
altra part, está comprès en l'amnistia. Per
què es triga tant a concedir-la-hi? Quina
culpa hi té el pobre burro si la Lliga va
perdre?

J. P.
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DESPRÉS DE LA REVOLTA DE TÓQUIO

Tbquio (es pronuncia tok-yo), s'ha posat
en evidència davant el man la gravetat de
la situació a què ha arribat l'Imperi del Sol
Naixent, a desgrat de la seva
aparent prosperitat, a desgrat
també de la seva gran potèn-
cia militar. !El dilema en què
es debat és, en efecte, terri-
ble : o esclatar o donar sortida
al seu excedent d'habitants,
posat que no vol de cap ma-
nera limitar les seves naixen-
ces ultraabundants, culpables
que avui els nipons no càpi-
guen en llurs hiles.. .

Si el lector em vol acompa-
nyar en un petit viatge per
aquelles llunyanes terres com

-pendrà tota la gravetat del
problema en què es debat
aquell país.

Ja hem desembarcat a Yo-
kohama, el gran port japonès,
i volem fugir de les ciutats,
conèixer els camps, la vida ru-
ral... Difícil problema si ens
volem quedar a les zones més
explotades del Japó. Les ter-
res conreades assoleixen la	 ^^ÍNNA^ItEdensitat enorme, inversem- ^JO-1 NABT. âRRKMCARRÉ
blant, de 950 (nou-cents cm-	 !,,^ 1 -10 " • •
quanta!) habitants per quilt 	 10-50 r
metre quadrat! La més gran	 50-100
del món ! Ja som lluny de les	 mow, .100-200'
ciutats, als arrossals del Sud-	 lA PLUS DE 200
est, al llarg de la Mar Inte-	 -
rior—la bellfssima Mediterrà-
nia japonesa—, a les provín-
cies de Kagava i de :Hyogo
(els noms japonesos són per
nosaltres una mica estranys...), i d'altres	 iem un pagès que dirigeix l'arada tirada
encara. Però inútilment busquem el camp. ; per un bou. Al l;mit de l'arrossal un home
Fern quilòmetres i més quilòmetres i sem-	 fa girar una roda vertical, substituint en
pre ens creiem en un raval ; una cosa idèn-	 el treball de la sínia l'ase deis nostres
tica al trajecte de Barcelona a Badalona.	 camps. En un estret bancal un vellet va
Totes semblants, pullulen fins a l'horitzó de	 fent forats per sembrar pèsols. Un altre,
la plana arrossera eixams de casetes de fusta	 en un camp ja sembrat, llença l'adob fer-
d'un o dos pisos, fràgils i netes La densitat	 tilitzador. Tothom s'atrafega sobre aquella
de la xarxa telegrófica ens colpeix : és una de	 terra que no para de produir en tot l'any...
les característiques del paisatge japonès. Els	 Dones bé : a desgrat d'aquella activitat

La densitat de població al voltant del Pací fic
(segons A. Zischka)

L'APERITIU
Sobre l'inconformisme. — Aquí a Cata-

lunva fa uns anos que s'inventá la paraula
cojoislne. IEl cofoisme, o condició d'ésser

incomparable, ]a densitat és massa gran	 cofoi, que vol dir conformar-se ambb el clima
per tal d'aconseguir que l'agricultura a les	

moral econòmic , politic que es porta, i a-
seves illes sigui suficient per alimentar el	 sois conformar-ser sinó e star content i sa-

tisfet iprocurar treure'n tot el suc, i encara

P 
ble jap nè del Japó últim s q	 taruaran 

any

	

 les	
que només se'n tregui vil rapa for-se laa 

seves colònies — augmenta en aq milions	 munió que cat va de primera, ég l e cosa
d'habitants. En 185 en tenia només vint,	 menys heroica r més é és una que exis-o teix, perquè I art també és una mena d he-Avui en té prop de setanta : cinquanta mi-	 roisme. Aquesta condició d'estar cofoi és lalions on vuitanta anys : es una allau in-	 determinant de tota la llana anónima quecoercible, un problema anguniós, cada dia	 en definitiva forma el tort de la massa so-més greu...	 cial,ue fa rutilar els negocis, els escor-

mitj
I on anar? Qualsevol japonès de cultura	 xadors, les negres oficines^i l'aigua benè-

	

ana ens parlarà del problema amb la	 flea que rega les plantes deis jardins públics.mateixa angúnia. Fins fa poc més de mig	 El conformisme i el seu superlatiu el co-segle el Japó es bastava a si mateix, gaudia	 foisme, representen la manca d'imaginaciód'una autarquia absoluta. En canvi, fa	 a canvi d'unes admirables funcions gàstri-
quatre anys excedia de dos-cents milions de	 cues i d'un excellent prestigi social.yens d'aliments el que havia d'importar.	 L'inconformisme, en canvi, és el gra deI cada cop és més impotent per a alimentar	 pólvora que fa explotar les grans bateriesla seva població desbordant. La solució seria	 de l'art 1 de la superació espiritual i enemigrar. Però aquí ve-el gran problema. ' ' darrer terme de l'heroisme. Un home queAmèrica i Austràlia estan tancades. Lleis	 esté satisfet i que admira profundamentseveríssimes prohibeixen als grocs l'emigra- 	 l'estat de l'agricultura, la indústria i el co-ció al Canada, a Califòrnia, a Austràlia, a	 merç de l'època que vivim i troba que lesles Filipines. Gairebé a tot arreu troben els	 dones en ]'actualitat han trobat el punt dolç
emigrants japonesos barreres infranque-	 de la tendresa i els polítics fan uns pinyols.jables.	 sublims i la çarn a la brasa que es menja

D'altra banda, les colònies nipones no	 en els grills és molt superior a la que men-
atrauen gaire el japonès. Corea no ha obli-	 javen els nostres avis, és possible que siguidat la seva independència perduda i els ja-	 un home decent i estintoli amb la seva casta
ponesos no es consideren segurs si s'aïllen	 i amoltonada esquena la biga d'un mercatpels camps coreans. A més a més la pobla- públic important. Jo crec que d'aquest home
ció de Corea ha pujat de 5 3 milions l'any	 se'n poden esperar uns fills molt sans, unsIglo a prop de 28 milions en 1930, de ma-	 balanços fèrtils i uns badalls moralíssims,
nora

blant ale sde
troba avant u

	

 opd Japó. Lill ^de Sa^	
però difícilment se'n pot esperar res quesem 

khalin és massa freda. Formosa, massa có- 
emocioni o que valgui una mica d or au-

lida el 'a onès no és corn el xinès; ni es i-	
téEic,

( 1 p	 ^	 p	 iEn canvi, els inconformistes els antico-
ritualment ni físicament s'adapta a tots els	 {ois aquells que donen un mal viure a la
climes, i per això la recent temptativa de	 familia i que rastregen corn un gos sense
colonització al Brasil està cridada al fracàs).	 cap mica de respecte damunt la seda 11am-

La Manxúria meridional es troba tan	 pant de la civilització o fan una ganyota
densament poblada corn el Japó, la resta	 de fàstic davant el tuf de farigola de les
és un país glacial, amb temperatures de	 institucions benèfiques, formen i han format
trenta, quaranta, cinquanta graus sota zer3	 sempre aquell ramat dintre el qual es trobaa l'hivern — digna antesala de la Sibèria !	 ]'exemplar màgic, l'excèntric sense tara ca-

	

Tot és doncs tancat, i Déu sap en quina	 a d'enverinar i de fer lorar tot un la-
¡aorosa explosió terminarà una situació sen-	 p ç	 p	 pneta corn	 a m
se eixida corn aquesta d'un poble cridat a	

D	 el que nosaltres hbite.

créixer en prop dun milió d'éssers cada any !	 rs ntes els conformistes jo conec, però,
persones escellents corn els amas de dos
restaurants i un diputat socialista que creu

	

Al costat d'aquest próblema demogràfic i	
que ha arribat l'hora que tots sortim al

	econòmic hi ha el social. En_ l'ambient ex-	 c himr de una oat. Per 'al nas cantant

ce cional de la Gran Guerra cre, ueren fa- 	
f hlm erson la felicitat. Però aquests senyors

cilment enormes fortunes i amb elles au g- 
són personatges que Is deixaran gaire ras-

	

g	 tre en els nervis dels homes. D mconfor-

	

mentaren també els elements de 1a crisi	 mistes naturalment que n'hi ha molts d'im-

	

moral que treballa el Japó des de fa anys.	 bècils, però la nostra època n'ha produït
En efecte, entre rics 1 pobres no hi ha alguns de bons, corn per exemple Chester-

elasticitat de les fortunes mitjanes. Ja en	 ton, corn per exemple 'Chariot.

	

el nostre precedent article vàrem citar el	 De tots els inconformistes, Chariot em
	cas de la familia Mitsui, que és problabie-	 sembla el més pur, el Inés angèlic i el més

carregat amb bala. Jo, que a la meya ma-
nera també sóc una mica inconformista, he
respirat a pie pulmó davant l'últim film de
Chariot. Sobre aquest gran personatge, al
món s'ha fet molta literatura. Mai un ex-
cèntric no havia donat tant a dir ni havia
apassionat tant els curiosos de les idees i
de les coses espirituals. Jo, corn tots els que
s'han de guanyar la vida escrivint, ja fa
molt tem ps que sobre Chariot vaig dir-hi
la meya, i he anat insistint sobre el tema
de tant en tant. Ara no cal dir res de nou.
Cal només constatar un fet : la perennitat,
amb tota la seva eficàcia, del mite Chariot.

Aquesta perennitat, aquesta intenció agu-
dísslma que no perd ni un bri de l'art de
Chariot, és deguda al seu inconformisme
cada vegada més irreductible. Chariot va
néixer corn Pallas Atenea, armat de cap a
peus, amb el seu barretet, el seu bastonet
i el seu bigotet; d'ençà que ell va néixer
el món ha donat bastantes voltes. Eli, peed,
no ha fet amb el món ni amb el seu fum 

—banal o sublim — la més mínima concessió ;
es un perfecte inadaptat, és un inconfor-
mista rabiós. Chariot va néixer amb el ci-
nema, en una època que el cinema era
simplement de cop de puny i de patacada,
un cinema de barraca de fira, infantil i
sense cap mena de 'droga. I ara continua

vivint dintre aquest mateix tipus de cinema.
Es pot fer una filosofia molt fina sobre la
malicia i les segones intencions de l'art de

ment avui, amb els seus set mil cinc-cents	 Chariot. Per mi aquesta filosofia sera mera
(7,500!) milions de pessetes de capital, la	 fullaraca. Chariot és sublim perquè és un
primera fortuna del món. Afegim a això	 pobre desgraciat al qual la sort sempre es
els Jvasaki, els Okura, els Xibusava, els	 gira d'esquena i ha d'evadir-se, ha d'emi-
Matzul ata, els Furakava... D'una banda	 grar de la societat amb el barretet i el bi-
són ells. De l'altra la immensa majoria dels gotet, sol, o acompanyat d'una pobra noia

tan desgraciada i tan somiatruites corn ell.
Per mi això és la grandesa de Chariot. Es
la grandesa de tots els desgraciats sublims,
començant pel Quixot i acabant per l'Idiota
de Dostoievski després de passar per tot

	

l'hospital sentimental de Dickens.	 -
I a mi em passa una cosa que em penso

que passa a molta gent : després de veure
1 després d'explorar totes les fantasies, totes
les trampes i les audàcies de darrera hora,
reposo tranquil quan torno a Chariot. Al
Chariot d'ara, que és el mateix de fa vint
anys. I aquesta sensació de seguretat,
aquesta sensació de poesia i de realitat que
produeixen els ulls i el bigotet del Chariot
autèntic demostren que en ]'inconformisme,
si no s'hi troba precisament la veritat, s'hi
troben aquells pees somnis que valen la
pena per evadir-nos del gust d'oli mineral
que té el nostre pa de cada dia.

JOSEP MARIA DF SAGARRA

GONÇAL DF REPARAZ (Fla.)
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EXPOSICIÓ PALLAROLS

les caus s	 I	 -	 'e veritables d'e
IFn el nostre recent article sobre l'acció	 milers de pals telegràfics contribueixen a

del Japó a Xina havíem iniciat un breu cop	 donar a aquell camp superpoblat el caire
d'ull a l'estat actual de la nació nipÒnica.	 d'una enorme zona suburbana.
Avui, després dels greus esdeveniments de En els camps pullula la massa infinita

deis camperols. En un quadret de l'arrossaI
treballa una renglera de dones que acumu-
len les garberes. Al rectangle del costat ve-

descontents, deis funcionaris, deis empleats
que no arriben a evitar la fam amb llur ma-
gre estipendi, i la deis pobres i paupèrrims,
abandonats, sense cap mesura d'auxili so-
cial, a la més negra de les misèries.

De totes maneres, la misèria en ella ma-
teixa no inquieta tant els governants i els
poderosos corn la recent adquirida conscièn-
cia de la pròpia misèria, fruit lamentable
de l'occidentalització, amb les enveges, els
odis i les hostilitats que suscita. En tal at-
mosfera no pot sorpendre que les idees so-

cialistes i comunistes vagin avançant. Les
darreres eleccions són la prova d'aquesta
marxa vers l'esquerra, fila de l'evolució
histórica del Japó en els últims tres quarts
de segle...

Però aquesta evolució i les seves conse-

qüències actuals, fins a la revolta militar,
són massa llargues per a parlar-ne ad, i les
deixem per a una altra ocasió. En exposar-

les haurem completat el quadro explicatiu
de l'estat actual, tan alarmant, del Japó.

Telèf. . de MIRADOR; 22592

UNA FACECIA ELECTORAL

E1 burro processat



Caillaux

L`afany de conservar la línia
porta tots els anys a milers de senyores a
clíniques i sanatoris.

Dues cullerades diàries de Came Líquida,
li permetran seguir un règim se-
ver de menjar sense perill per la
seva salut. Cada cullerada equival
a 250 grams de cam.

CARNE
LIQU IDA

del Dr. Valdés García de Montevideo

Furic^o ri^la p OS ífr^lir e

	

La nostra civilització occidental ressent,	 canviat. El negoci pren un caràcter anònim

	

he escrit, alguna dificultat per a viure, corn	 i impersonal ; existeix amb vida pròpia grà-
Fontenelle acostant-se als cent anys.	 Gies a la cohesió que s'estableix entre tots

	Els mals del nostre temps es revelen, amb	 els assalariats de dalt a baix de l'escala.

	

ben poques variants, en tots els paisos, per	 Paper creix^t de l'Estat en la vida na-

	

uns símptomes idèntics, i llur Universalitat	 clonal. Caràcter gregari de I'empresa. Cal

	

ens diu prou be que cal anar-ne a buscar	 enregistrar aquests dos canvis radicals si

	

ta font en la constitució general deis Estats	 es vol penetrar l'abast de l'evolució que han
moderns.	 sofert en el nostre temps els afers públics

	

Donem una mirada a l'estructura d'al-	 i privats.

	

gunes nacions arribades a un grau elevat	 Tot home del carrer deplora aquesta evo-
d'evolució. Hi descobrirem els
mateixos trets, de vegades
contradictoris.

Des de fa uns quants decen-
nis, l'autoritat pública no ha
cessat de centralitzar-se i d'a-
nexionar-se activitats abans
reservades a les iniciatives pri-
vades. L'Estat no s'ha acon-
tentat d'apoderar -se de part de
les atribucions de les adminis-
tracions locals, sinó que tam-
bé s'ha fet assegurador, ban-
quer, transportista, fabricant,
comerciant. I no obstant, en
el cos d'aquesta immensa ar-
quitectura es revelaven símp-
tomes cada vegada ms nom-
brosos a mesura que prenia
extensió.

N'hi ha que pretenen que
]'Estat treu de la seva hiper-
tròfia un escreix d'autoritat,
quan l'espectacle de la nostra
democràcia basta per provar
el contrari. Però deixem de
banda la República Francesa.
Almenvs l'Estat feixista, es
diré, s'escapa d'aquest afebli-
ment. Aquesta afirmació pro-
cedeix de la confusió tan so-
vintejada entre la força que
els dictadors imposen al poble
i l'autoritat que les nacions
confereixen lliurement. Que el
tirà desaparegui, que la seva
guàrdia pretoriana el traeixi,
que la seva puixança l'aban-
doni, i l`Estat «totalitaria que
•havia edificat no és més que
Un conjunt d'institucions i d'òrgans admi- • lució. Hi ha massa funcionaris, diu ; afei-
nistratius que s'ensorrarà a la menor em- ! xuguen el. pressupost de l'Estat i el balanç
penta revolucionaria.	 de les empreses, arruïnen el contribuent i

	

Peró la grandesa i la feblesa de l'Estat	 l'accionista. Cal suprimir-los en massa.

	

modern no desborden el marc de la pol.tica	 Llar estat d'esperit ha canviat, afegeix; ja

	

I simbolitzen la vida social de la nostra	 no tenen la m' ralitat de llur funció ni el
época?	 sentit de l'interès collectiu. Cal restaurar

Perquè—afanyem-nos a dir-ho-1'estruc- les qualitats que eren patrimoni dels

	

tura econòmica de les societats industrials	 d'abans.
reflecteix unes contradiccions semblants.	 Sans dubte és cert que, en alguns paisos,

	

Hi hagué um temps, no pas molt yell, en	 en algunes administracions, el nombre de

	

que la major part de la producció anava a	 funcionaris és excessiu i podria ésser sen-

	

càrrec de petites i mitjanes empreses in-	 siblement reduït; però la desproporció no

	

clividuals. Durant el segle passat, gairebé	 és pas tan general corn es oreu.

	

totes aquestes s'han vist suplantades o ab-	 (De vegades, també, hi ha en els funcio-
sorbides per societats poderoses, per cártels ` naris deficiència de moralitat i de compe-
i trusts.	 tènia, però els fets que es citen són ex-

	

Quantes diferències entre les primores i	 cepcionals i localitzats. En tots els temps,

	

les segones formacions de negocis ! L'em-	 d'altra banda, II'opinió pública ha tingut

	

presa industrial del convenç de. l'era indus-	 gust a malparlar deis empleats de l'Estat,

	

trial i el negoci anònim i gegant del se-	 els quals, anant al fons de les coses, avui

	

gle xx s'oposen, primer que res, per llur	 dia ano difereixen gaire d'aquells les qua-

	

desigua1 longevitat. L'una s'ha transmès de	 litats i defectes deis quals foren immorta-
pares a Mls durant un segle i més i tot. litzats per Gavarni. Potser i tot, mirant

-EI segon, malgrat la seva fabulosa capa- s'ho bé, sota fa Tercera República són una
citat de producció, apareix essencialment mica menys diletants, una mica més corn-

	

vulnerable i transitòria. Que Stinnes es	 petents. del que ho eren sota la Restauració

	

mori, i del seu «Íçonzerm no en queda més	 o sota el Govern de Juliol.	 .

	

que una pols d'empreses degenerades. Que	 Són doncs, en definitiva, uns homes sem-

	

mtervingur una cr si seriosa, i tal rei de	 blants en con;unt els qui han administrat

	

l'automòbil entra en liquidació i l'autòpsia	 en els temps passats i els qui administren

	

del cadàver de la seva empresa revela des-	 on els temps presents. El mal és que no
ordres i desgavells.	 hi hagi hagut adaptació dels individus a

	

Si pot bastar una revolta per abatre el	 la societat transformada o en camí de trans-

	

sedient Estat fort, hi ha maniobres borsàries	 formació.

	

que, conduïdes amb habilitat i tenacitat,	 En i89ó, l'Estat francès empleava 600,000
	estenen per terra una societat anònima o	 funcionaris. Ara en té 950,000 • La sort de

	

un trust. Desacord orgànic entre la pui-	 cada individu, de cada empresa, de cada
xança aparent i la feblesa real	 grup, depón més o menys directamont deis

	L'Estat, per tal de multiplicar les seves	 serveis publics, i, amb tot, són els mateixos

	

funcions ; l'Empresa, per tal d'eixamplar el	 homes, és si fa no fa el mateix esperit el
	seu radi d'acció, han hagut de recórrer tots	 que presideix la gestió administrativa. Per

	

dos al funcionarisme i és precisament en	 altra banda, poderoses dictadures económi-

	

la multiplicació del nombre dels funcionaris	 ques han suplantat les empreses modestes,

	

en el si de les collectivitats públiques i pri-	 però, malgrat aquest fet, la mentalitat dels

	

vales que cal buscar les fonts del vici in-	 industrials i deis comerciants no ha can-
terior que unes i altres traeixen.	 niat pas.

	L'onada que puja del funcionarisme d'Es-	 En poques paraules, l'estructura social ha
tat és un fenomen massa conegut perquè canviat. La psicologia dels homes ha romàs

	

hi insisteixi. Algunes xifres bastaran. 'El	 la mateixa. Aquesta és la contradicció sor-

	

Reich alemany, els (Estats i les mumicipa-	 prenent del nostre temps.

	

ltats empleen prop de dos milions i mig	 f el remei, vull dir el que extirparà el

	

dé funcionaris ; els Estats Units, tres mi-	 mal d'arrel, no consistirà a fer aclariments

	

liens set-cents mil ; Rússia, dos milions	 en gran en els rengles del funcionarisme,

	

los-cents mil ; Franca, nou-cents . cinquan-	 a restaurar unes virtuts desaparegudes. IEl
tá mil.	 remei és d'ordre educatiu. Pertocarà als jo-

E1 burooratisme de negocis, baldament no ves de crear una nova moral de la funció

	

sigui denunciat tan sovint, no és menys	 i d'inculcar-la als qui, sigui em la forma

	

envaidor. Només cal donar una ullada a	 que sigui, estan destinats al servei de la

	

alguna firma poderosa per adonar-se'n. Un	 collectivitat.

	

doble moviment continu hi eleva él salariat	 I heus act que el meu pensament •em duu

	

fins als hoes més importants de la direcció,	 gairebé a les fronteres de ifa ideologia. I no

	

i. segmenta les funcions subalternes en càr-	 obstant, és tan difícil de formar els indi-
rgcs cada vegada més especialitzats.	 vidus en vista del paper social que els per-

	

Aquesta evolució de l'Estat i de les col-	 toca? Es tan difícil inculcar-los el sentit

	

lectivitats de dret privat no procedeix d'uaia	 del bé collectiu?

	

niultiplicació arbitrària dels agents, sinó	 En uei passat Ilunvá, Plató va escriure

	

que deriva de modificacions en l'estructura	 unes coses. Els reis de França n'operaren
nacional.	 una realització parcial quan substituïren amb

	

L'Estat, que abans no era sinó l'òrgan	 ('amor a la patria ]'esperit mercenari per
	suprem de la nació, tendeix rapidfssima-	 a assegurar la defensa del territori. Avui

	

merit , fins en la nostra democràcia, a iden-	 s'ensenya als infants, amb tota raó, que

	

tificar-se amb ella. L'últim grau d'aquesta	 és noble de morir per la pàtria. Seria en-

	

evolució està marcat per la forma totali-	 debades .i impossible d'ensenyar-los al ma-

	

tària de gov ern que empresona en la regla	 teix temps que és bell de viure i de tre-

	

de dret públic totes les facetes de la vida	 ballar per al seu pats, consagrant-se al bé
social,	 public?

	Abans, l'empresa i el seu cap componien	 JosspH CAILLAUX
un indissoluble feix d'interessos. L'una no

	

es podia concebre sense l'altre. Avui tot ha	 (Copyright Opera Mundi)

Mirant
a fora

La follia col lectiva

Ja va dir Rudyard Kipling que l'Occident
I l'Orient no es podien entendre. Adhuc
Lafcadio Hearn, l'anglès totalment niponit-
sat, que només féu conèixer el Japó de les
cuques de hum, de les llegendes i de les
virtuts familiars, sembla que abans de mo-
rir ja no estava tan convençut que al Japó
no hi hagués alguna cosa més q++e temes
de paravent i estampes (japoneses, natural-
merit).

Ja en 1030, segons els nacionalistes, el
país cedia massa a la influencia de l'estran-
ger, i corn a protestó de la Conferència
Naval de Londres, un tinent es féu hara-
kiri en un tren, un estudiant s'obrí les yenes
davant el secretani del delegat japonès a
Londres i un altre presentà cerimoniosa

-ment un sabre a l-'almirall Takarabe, el de-
legat, invitant-lo a donar-se la rnort ritual-
ment. I tot seguit hi hagué canvi de minis-
ten, expedició a Man.xúria, retirada de la
S. de les N. i una tongada d'assassinats de
polítics liberals.

Pocs dies abans del pronunciamiento del
zó de febrer, el general Mazaki, l'home de
confiança d'Araki, declarà corn a testimoni
en la vista de la causa contra el tinent co-
ronel Aizawa, ïtssassí del general Nagata.
1 la seva declaració no fou res més que l'a-
pologia de l'homicidi politic.

Als qui li aconsellaven moderació, Araki
responia :

—Són les mosques que s'agafen amb mel,
però no els americans. No us donaran mai
més del que haureu demanat!

(—Aquest groc ens dóna una gran llifó!-
es diu que comentà Hitler en conèixer aques-
ta frase.)

1932, quan Araki ii Mazaki dimitiren, en-
traren al Consell superior de Guerra, on
seguiren fent tasca bellicosa i imperialista.
I el general Mtinami, urt més de la colla mi-
litarista, en gendre possessió l'any passat
del seu triple càrrec d'ambaixador al Man-
xukuo, comandant en cap de l'exèrcit japo-
nès de Manxúria i governador general del
Kuantung, féu aquestes declaracions

—Tinc un programa a realitzar en aquest
pals, i si a Tbquio hi ha algun govern que
vulgui impedir-m'ho, anirà per terra..

Rigor duaner

Quan Roland Dorgelès arribà a Yoko-
hama, un company de viatge, francès tam-
be, es va veure amb dificultats a la duana
perquè duia uns quants cigarrets francesos.
El duaner japonès estava entestat a precin-
tar-li la cigarrera. El francés, poc conciliant,
més que plegar-se a tant de rigor s'estimà
llançar els cigarrets.

—I aquest?—féu impassible el funcionan,
assenyalant-li el que ten,.ia encès als llavis.

El prefecte i el revolucionani

L'ex-prefecte del Sena, avui president del
Consell municipal de Paris, Jean Chiappe,
Ira anat, en representació d'aquest darre ,
a l'ex/.osició de Gustave Courbet oberta a
Zurich.

Si la cronologia hagués jugat d'una altra
manera, és a dir, si Chiappe hagués estat
prefecte de Policia en 1870, segurament
Courbet hauria estat víctima seva. Perquè
Courbet era communard i va tenir la tar-
ticipació principal en l'enderroc de la co-
lumna Vendome. Condemnat a pagar-ne la
reconstrucció (300,000 francs, en aquella
època), el pintor hagué de fugir a Suïssa,
on mori després d'haver passat molta mi-
sènia.

Esmenant l'obra de Déu

Un tal Frauenfeld, que deu ésser més
nazi encara que Streicher, ha fet un discurs
predient Panihilament dels catòlics, corn el
nostre Pujols. Pel que fa als jueus, però
encara ha estat més agressiu. Només ha dit

(( Déu va cometre una gran falta no ofe-
gant els jueus en passar el mar Roig. Al
que Déu no va fer per negligència, els na-
cional-socialistes hi posaran remei amb
¡'ajada de les lleis de Nuremberg.n

Després, la D. N. B., agència oficial ale-
manya, ha dit que Frauenfeld havia fet «una
exposició purament dogmàtica sobre el na-
cional-socialisme considerat coin moviment
espirituals.

Secret professional

Un periodista pot aflegar el secret profes-
sional? Si, declaren els Estats de Maryland,
Nova Jersey, Alabama i Califòrnia • No, es-
timen els alttes [Estats de la Unió Nord-
americana.

'El reporter Martin Mooney publicà en el
New York American un reportatge sobre
gangsters, i la policia Ii demanà els noms i
adreces deis alludits en el seu treball. Moo-
+iey es negà a donar-los, emparant -se en el
secret professional. Els jutges ¡'han con-
demnat a 250 dòlars o a trenta dies de presó.
El periodista opta per lg presó, però el diari
pagà la multa per a treure'l.

Es pot creure, ètica professional a part,
que sr hagués accedit a la demanda de la
policia, el repòrter hauria estat condemnat
a mart pels gangsters.
e e.e.e........,.....,.<.....•.....

Canoarom 
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CURSES DE LLEBRERS

Tots els dissabtes a la tarda

diumenges i Festius mati i tarda

Grans curses de llebrers

L'ACTUALITAT INTERNACIONAL

El cop d'efecte de Hitler

	

Al mateix temps que donava un cop de	 malgrat que Poincaré Ii digués que uamb

	

puny bismarckiá sobre la taula, Hitler po-	 els dimonis no es parla el llenguatge dels

	

saya en acció el mètode de les finasseries	 àngels», i la proposició de Stresemann tin-

	

ideat per Stresemann, a fi d'esmicolar el	 gué bona acollida a París.

	

Poe que quedava del tractat de Versailles	 Se'n seguí la Conferència de Locarno,

	

I anular unilateralment el pacte de Locarno.	 que durà del 5 al i6 de juny. Briand volia

	

Cop de puny : la tramesa de tropes a la	 que s'hi estipulessin acords que compren-

	

zona del Rin que els articles 42 i 43 del	 guessin tumbé Polònia i Txecoslovàquia,

	

tractat de pau i z i 3 del pacte de Locarno	 però Chamberlain s'hi oposà. Aleshores es

El discurs de Hitler denunciant el pacte de Locarno. Darrera el canceller, Goering

imposaven que romangués desmilitaritzada.	 conclogué el pacte amb qué França, Ale-
Finasseries : discurs al Reichstag—convocat	 manya i Bélgica es comprometien a res-
per la circumstància—, amb invitacions	 pectar la integritat de les fronteres i Ale-
amistoses a França per un pacte de no manya s'obligava a mantenir, en harmonia
agressió i tramesa d'un memoràndum di-	 amb els articles 42 i 43 del tractat de pau,
plomáticament justificatiu als ambaixadors 	 clesmilitaritzada la riba esquerra del Rin.
dels paisos signants del pacte de Locarno.	 Itàlia i Anglaterra feien de garantidors, en
Tot plegat acompanyat deis habituals ritus	 el sentit que aportarien Ilur concurs militar
escenogràfics de gran estil.	 en defensa d'una de les esmentades nacions

	

Perb Hitler no és Bismarck i els temps	 que fos agredida. S'establia, a més a més,
han canviat ; el seu cop de puny no ha let 	 el termini d'un any per a una eventual
trontollar el món. Quant a les seves finas-	 denúncia per part d'un deis signants del
series, ja no enganyen ningú. Corn «efecte	 pacte. Jurídicament, doncs, Alemanya es-
polític, doncs, no es pot dir que el gest del	 tarta encara per un any compromesa a res-
canceller hagi estat un èxit.	 pectar les clàusules del pacte que acaba de

	

Hitler prepara cada any sorpreses, per a	 trencar violentament per compte propi.
ús interior i exterior. Els seus connacronals	 Encara', que els articles z 1 3 del pacte
sembla que se n'acontenten a canvi d'aquell	 de Locarno referents al Rin s'hagin elaborat
benestar economic promès pel nacional-so-	 reconeixent l'autoritat del Consell de la
cialisme i que no s'ha aconseguit ni' de	 S. de les N.,' de totes maneres és' contra:';
molt.. Pel yüe fa a . l'exterior, fins ara el	 diuen , amb el Covenant. No obstant, cony'
Führer	 creure qué tenien raó cis antics	 que eh' bonarpárt' el pacte de Locarno rè;
quan deien Audentes fortuna iuvat,` .	 colza eti el 'tractat de Versailles, indirecta

	L'any passat, d'una manera. semblant a	 ment està lligat a l'organisme ginebi't;'já''
la del dia 7, anullant per compte propi les	 que aquest és , el custodi de les clàusules"de
clàusules militars del tractat de Versailles,	 l'esmentat tractat.	 '
féu que Alemanya readquirfs en matèria Es parla molt, aleshores, de «l'esperit de
d'armaments el mateix nivell que abans de Ldcarnon, fet de recíproca confiança entre
la guerra. IEl cop va fer gran efecte. Mus-; els Estats i de voluntat de collaboració efec-
solini volia que s'obrés contra Alemánva' tiva en interés de la pau. No solament
més enèrgicament del que 'ara ha obrat la França' evacuà el. Ruhr, sinó que de la Re-
S. de les N. contra Itàlia per l'agressió a	 nània—.la zona que havia dequedar desmi-
Etiopia. Naturalment, Laval i Flandin es-	 litaritzada—foren retirades tres anys' abaps
taven de perfecte acord amb Roma. Ales-	 les 'tropes aliades.
hores fou convocada ]a Conferència dels	 * * *	 '
Tres, a Stresa, a fi d'adoptar les' decisions	 En el moment d'escriure aquestes ratlles
que calgués. Però els anglesos no volgueren	 està convocada una reunió a París deis re-
que les coses anessin massa enllà, i Mac	 presentants deis paisos signants del pacte,
Donald i John Simon feren prevaler llur	 i demà; divendres, el Consell de la Societat
tesi consistent a infligir una «condemna	 de les Nacions çomençarà les seves delibe-
morab a Alemanya per part del Consell	 racions sobre el recurs presentat per França
de la S. de les N. Corn es comprèn, aquesta 	 contra la infracció deis tractats de pau.
condemna no impressionà els alemanys, tant 	 La sentència de condemna moral emesa
més que pel juny següent era materialment en abril de 1935 contra Alemanya per vio-
anullada amb el pacte naval anglo-alemany.	 lació de les clàusules militars del tractat de

* * *	 Versailles preveu, .en cas : d'altres infrac-
cions, l'aplicació de lès clààsules financeres'

	

En el seu discurs -programa de 1933, Hit-	 i econòmiques. Es parla molt d'una' éntésa
lee declaró que el seu govern ( respectaria	 italo-alemanya que s'hauria conclòs abans
tots els tractats voluntàriament firmats, en-	 que Hitler realitzés el seu gest, i corn que.
cara que fossin anteriors a la seva arribada	 per l'aplicació d'aquelles sancions cal la una=
al poden,. Afirmó també que «serien respec-	 nimitat del Consell, el vot en contra del.
tades totes les obligacions derivades del	 delegat italià bastaria perquè no es pogués
pacte de Locarno».	 bastir aquest altre edifici sancionista.

	

El gest de dissabte passat demostra que	 La situació que s'hà vingut a crear és
no es recorda del que va afirmar pocs anvs molt greu i delicada, i la seva solució depón
enrera. D'altra banda, ha mig repúdiat— especialment de l'actitud que prenguin els
pero només per a ús extern—el seu Mein. governs de Londres i de Roma.
Kampf.	 Quant a les proposicions de nous tractats

	

La història del pacte de Locarno Os breu,	 i de tornada a Ginebra clue Hitler ha avan-
peró ailliçonadora.	 çat, no creiem que sigu n preses en consi-

Quan Poincaré—que coneixia més que les deració per França. A més a més, la tornada
joves generacions la psicologia deis ale-	 a Ginebra esté subordinada a condicions
manys—féu ocupar el Ruhr a conseqüència	 inacceptables, com, per exem ple, la sepa-
de l'evident mala voluntat d'Alemanya a	 ració del tractat de Versailles de la Societat
complir les obligacions contretes en matèria	 de les Nacions. Precisament aquesta fou
de reparacions, en els medis oficials prus-	 creada amb aquell tractat, la primera part
sians es comprengué que amb la política	 del qual ocupa. Una S. de les N. indepen-
ferma de França no serien possibles mfrac-	 dent del tractat de Versailles s'hauria de
('ions deis tractats. Esvaida la temptativa	 reconstituir de cap a peus. I la qüestió de
de Stinnes d'arribar a una entesa interna-	 les colònies, clarament posada en evidència
clonal en el camp econòmic, sorgí Strese-	 per Hitler, encara que constitueixi una pre-
mann, home capaç de maniobrar hàbilment ocupació seriosa, plantejada així corn una
en l'escaquer europeu.	 qüestió prèvia dificulta encara el reingrés

	

Després d'haver estat elegit membre del	 (l'Alemanya a la S. de les N.
Reichstag, fou canceller i cap de la Wil-	 Europa no pot passar per alt les serioses
helmstrasse, i inició la seva traçuda i pa-	 amenaces que l'esmentat discurs conté con-
cient tasca de conquistar simpaties a Lon-	 tra la U. R. S. S. Se'n desprèn clarament
dres i a París. El primer èxit del nou home	 que el que vol Aleman ya Os la treva—no la
d'Estat fou facilitat en gran manera pel	 pau—a Occident per tal d'actuar més lliure-
fet que al Quai d'Orsav Poincaré havia	 ment a Orient. Però sha dit sempre que
estat substituit per Briand. En un moment	 la pau és indivisible, i per tant cap país
donat, i sembla que per consell de Balfour	 no podria consentir que Alemanya es llancés
—que malgrat la guerra sempre fou amic a una guerra d'agressió sense una partici-
d'Alemanva—, Stresemann proposà un pacte	 pació collectiva en favor de l'agredit.
que garantís la integritat de les fronteres	 Aquests darrers anys, quan es deia que
del Rin a tots els paisos que les hi tenen.	 el perill d'una guerra a Europa calia témer-
Aquesta proposició fou feta saber privada-	 lo de part d'Alemanya, no faltava qui ho
ment a Austen Chamberlain, cap del Fo-	 titllava d'exageració o d'obsessió germanó-
reign Office, i oficialment, després, a	 Toba. Els fets han demostrat que aquest
Briand. Eren els moments deis grans som-	 perill Os una gravíssima realitat.
nis pacifistes del gran estadista francés.	 TIGGIS

PEP ELADA
VINS - XAMPANY
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Cinema CATALÜNYA
1vuí l'èxit sense precedents
Un esdevenimen4 sensacional
Lie fríomf del cinema espanyol

^nriquodel	 ntonUa.	 Doblo	 illbarto
(AMPO • (OLOME • ÁLVAREZ • ROMEA • (Å f TRITO

Ln el mateix programa
"LA DESCONOCIDA"

• per Richard Cromwell i Manían March
FILM COLUMBIA	 •

La sessió "Mirador"
tindrà hoc el dia

30 de març
La presentació de No em deixis (Escape

me never), amb Elisabeth Bergner, que Mi-
enuoR efectuarà al Coliseum, anirá acompa-
n vada d'un programa de complement del.
qual ja donarem details.

PANORAMA
Un film sobre Mozart

EI tema de !'obra de Margaret Kennedy
de la qual s'ha extret el film No em deixis
que nosaltres presentarem al Coliseum, és
una mica el tema de l'art i la vida. I també,
el problema de la dona de l'artista. Es també
sota aquest darrer caire que diríeu que és
corn Margaret Kennedy ha concebut el sce-
nario del film sobre Mozart que ara donen
al Maryland.

Efectivament, en aquest film escrit per
una dona, la figura de Constanza Weber,
muller de l'immortal compositor, pren un
relleu extraordinari. Diguem també que el
film revela un coneixement molt fidedigne
de la biografia de Mozart i que tot ell ha
estat fet amb un esperit de respecte que ha
donat per resultat una obra molt digna.

La part musical ha estat particularment
cuidada. Els conjunts vocals de Les Noces
i de La Flauta Màgica resulten sobretot
molt reeixits.

Chaplin dalt de l'enorme màquina

4
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EL CINEMA
SUGGERENCIES DEL FILM «LA FIRA DE LA VANITAT»

El futur del cinema

	

Es quan un procés ha arribat al seu	la qual el, productor pretén fer viure i obrar

	

termini natural que aleshores veiem d'una 	 els herois de la seva aventura fotogènica.

	

manera unívoca la significació de cada una	 Es així que s'obre al futur del cinema

	

de les seves etapes. Com que el cinema avui	 un camp illimitat. I és així també que en

	

encara està en plena marxa, és difícil per	 augmentar les seves possibilitats, augmenta

	

nosaltres jutjar d'una manera objectiva el	 les seves dificultats. Es més difícil reeixir
valor i pes de cada una de les seves pre- en un film parlat que en un film mut. Tam-
rogatives.	 bé serà més difícil reeixir en un film en

	Mireu corn ha estat de desconcertant tot	 colors que en un film en blanc i negre.
el que ha succeït fins ara.	 No hem d'oblidar-ho mai. El cinema és

	

En un principi, el cinema és menyspreat	 i serà sempre un espectacle. Es donarà
per atrevir-se a exposar temes que reque- doncs el cas de directors capaços d'animar

	

reixen la paraula. Però corn que tot i el	 amb extraordinària puixança un scenario,

«La Fira de la Vanitotn

menyspreu deis teoritzants, el cinema marxa	 perd que en compondre l'aspecte colorístic
i acapara cada vegada més els espectadors,	 del film, cometran errors prou funestos per-
s'arriba a una situació en la qual cal jus-	 què l'espectador sensible a tot desequilibri
tificar sigui corn sigui el cinema, puix que	 pictòric sofreixi prou per no poder fruir
el cinema tanmateix existeix. 	 d'un film a desgrat deis mèrits deis in-

Justificació laboriosa. Horn estableix que	 tèrprets i del découpage.
el cinema val precisament per la valorització	 I per aconseguir aquell equilibri pictòric
exclusiva del gest, d'una expressivitat enor-	 caldrà revolucionar l'art del maquillatge, de
me que fins aleshores la paraula havia trac-	 la indumentària, de la decoració i, més en-
tat de dissimular. I heus adí que quan s'han	 cara, l'art mateix del découpage, puix que
cantat les exoel•éncies del mutisme, és ales-	 la successió de les escenes haurà de res-
hores quan, el cinema, corn per fer quedar	 pactar certes directives que imposarà el sen-
malament tan 'brillants teoritzadors, es posa	 tit deis contrastos pictòrics, contrastos da-
a xerrar a tort i a dret...	 munt els quals els directors podran treballar

Am, amb una veracitat que res no limita,	 corn damunt del teclat d'un orgue lluminós.
després d'haver-se incorporat i digerit el	 Manejant dones molts més elements, la
so, la música i la paraula, heus adí que	 perfecció serà, almenys de moment i mentre
tracta de conquistar el color.	 no s'eduquin una generació de directors for-

El film de Mamoulian La Jira de vanitats mats en la nova tècnica, cosa molt rara.
haurà tingut la virtut de ventilar aquesta	 Es que el cinema ha d'esdevenir totalment
grossa qüestió de tanta transcendència pel	 en colors? Pregunta dificil de resoldre • Na-
futur del cinema. L'important respecte a	 turalment que el públic reclamarà el color
aquest film no és el grau de progrés tècnic	 i no veurà en els films blancs i negres altra
que marca respecte a realitzacions anteriors,	 cosa que anacronismes lligats a una defi-
sinó la circumstància d'oferir-nos amb ell	 ciència tècnica. Però no us sembla que així
una temptativa d'utilització racional del co-	 corn l'art del dibuix subsisteix al costat de
bor. No importa tant la solució tècnica del	 l'art de la pintura, de la mateixa manera
problema, corn l'ús que deis colors s'ha fet	 que el teatre uric i el teatre parlat caminen
amb mires expressionistes, posant els re-	 sense molestar-se recíprocament, de la ma-
cursos expressius de l'orquestració colorís-	 teixa manera podrà subsistir un tipus de
tica al servei de les intencions dramàtiques	 creadors que continuïn explorant la fotogè-
de l'argument.	 nia del blanc i del negre?

Aquest és el camí obert al futur del	 La qüestió ad, corn a tot arreu, és que
cinema.	 el que horn vulgui expressar s'ajusti bé als

Efectivament. Es parla molt de colors na- mitjans de què horn voluntàriament vulgui
turals. L'expressió és ambigua. Es que es	 disposar•
tracta de reproduir l'aparença del món,	 El. relleu, que ve també a passos comp-
aquesta aparença que l'aire, que s'interposa	 tats, no ens sembla revolucionar tant l'es-
entre la nostra mirada -i la multitudd'ob-	 pectacle en si corn alguns semblen creure.
jactes, els matisos deis quals van fins a I'm- Accentuarà més la illusió de realitat que el
finit, colora d'una faisó irreproduïible? Sense bon film comporta. Transmutarà certes emo-
deixar de dir les dificultats possiblement dons en veritables commocions que serà
insuperables d'una ambició semblant, di-	 molt discutible poder qualificar d'estètiques.
guem que aquesta orientació no ens sembla	 Segurament illançarà els directors vers certs
pas massa interessant.	 temes que permetin una millor explotació

Si Part s'apropa tant i tant a la realitat,	 d'aquests efectes. La fesomia global del
Ii passarà el que a la papallona que s'acaba • film, la seva estructura morfològica condi-
cremant-se amb la flama a l'entorn de la	 eionada pel découpage i el ritme, podrà és-
qual sembla coquetejar. No, el cinema viu	 ser tanmateix indiferent a l'existència o no
d'un compromís entre el real i l'irreal. Al	 existència del relleu.
cinema no ha d'importar-li la pretensió de	 Però atenció a no caure en el perill rea-
copiar el món material d'una manera tota-	 lista. No acostem tant i tant el cinema a
litària. De la mateixa manera que en un	 la realitat que al final la gent que justa-
bon film no es veu sinó el que s'ha de ment cerca en el cinema un contrapès a la
veure i que idèntica regla serveix pel que	 vida quotidiana, s'avorreixi en retrobar al
horn sent, de la mateixa manera entenem cinema allò que deixa a casa o al carrer.
que el color ha d'entrar al cinema amb	 Es que s'acosta ja el moment de poder
preocupacions de selecció i racionalitat.	 dir : eAra, el cinema existeix»? Perquè pen-

Cercar colors bells i colors que portin un	 seu que el cinema no existirà definitivament
coeficient d'expressió. Mireu corn el roig és	 fins que s'hagin acabat les seves conquistes
un color que convé a les escenes ardents,	 tècniques. En un futur més o menys llunyà,
el blau a les escenes lànguides. Que el	 aquest és un fet que deurà realitzar-se.
color dones openi corn la música, cercant	 Aleshores parlaran de la prehistòria del
de provocar en l'ànima de l'espectador aque-	 cinema.
ha actitud de sentiment en l'atmosfera de	 JosEP PALAU

Vegi avui! .^S TOP IA.
EXIT GRANDIOS!

I — Colors naturals.	 5 — Magnífic argument.
2 — So perfeefe.	 6 — Superbs arfisfes.
3 — Efacfe• de relleu.	 7 — Tècnica suprema.
4 — Admirable inferprefació. 	 8 — Direcció magistral.

Valors que sois exísEeíxen en

LA FERIA DE LA VANIDAD

«TEMPS MODERNS»

El Chaplin de sempre

Sobre Chariot, ja s'ha dit tot o gairebé	 Corn en tots els seus films, sota les aven-
tot. Durant un temps, se'n varen apoderar	 tures, o desventures, més còmiques i que
els intellectuals i el van esprémer amb inter-	 més fan riure, hi ha un patetisme deis més
pretacions i exegesis'. Fins i tot, s'inicià un	 autèntics, sense cap relliscada cap a la sen-
moviment de reacció i alguns volien oposar- sibleria. Un patètic que resta amagat a molts
li Buster Keaton. Però d'això ja no en queda	 espectadors sota ]'allau de gags que provo-
res. Chariot, sense amoïnar-s'hi, seguint	 quen la rialla més franca.
essent sempre igual a el] mateix, únicament	 La película, fet i fet, és això : una sèrie
afinant i matisant el seu joc, fidel al seu	 de gags d'irresistible efecte còmic, amb una
tarannà, a la seva indumentària, als seus 'ómbra feblíssima d'argument. Hi són tots
trues i als seus gags, ha triomfat fàcilment	 els que ha explotat Chaplin en la seva llarga
i ha restat, coin sempre, l'únic, sense imi-	 vida cinematogràfica ; a vegades, 1'especta-
tadors possibles ni seguidors directes. 	 dor els espera, els veu venir, però això no

«La jungla del cinema»

Henri Jeanson, autor dramàtic, és un pam
-fletaire feroç. Del seu temps de treball— sis

anys — sota diversos productors i postors en
escena, n'ha fet una conferència titulada La
jungla del cinema. Els medis cinematogrà-
fics, la premsa, el cinema mateix, tothom
n'ha sortit malparat. «El teatre és sempre un
art — digué —, mentre que el cinema, si de
vegades n'és un, és sempre un comerç.»

	

Per sort, immediatament després, parli 	 Després de dos anys de treball a conscièn-	 minva gens ni mica llur efecte. Quasi dirfem
Jean Renoir, el postor en escena de La Chien- . cia, heus act la seva darrera obra,	 que horn els desitja i es sentina defraudat
ne, defensant el cinema. Digué que la con-	 $i us agrada Chariot, aneu a veure Temps	 si no es produïssin.ferència de Jeanson era massa intelligent, car	 moderns. Si no us agrada, no aneu a veure	 S'ha parlat — o es parlarà —, a propòsita un cineasta cal demanar-li no tant intelli-	 aquest film. No penseu trobar-hi un Cha-	 d'a•quest film, de la crítica. del maquimsme

lhome que sap que 	
és el ènteix de 

renovar
d'unes

 art i
i
lauseva omanerra. Po- 1 home a un automatisme orbr sense àni ae

	

11111111111111111111111111lIIIIfiIII111111111111111111111P; 	
dria dir-se que Chaplin és presoner del tipus	 transformant-lo en un ninot d'un repertori

	

que ell ha creat, que potser tem no reeixir,	 limitat de gestos sempre iguals. (Terna.gpd,
_	 '^	 _ o defraudar el públic, si emprengués un altre	 recordeu-ho, era també, potser amb més in-

	

camí. Hem de dia de seguida, almenys pal	 tenció crítica, el d'A nous la liberté !, de
E	 ~1 - 	 que fa a nosaltres, que ja ens està bé corn	 René Clair.) Perd per a nosaltres això és

	

_ està, que no cal que canviï gens: Quina ne-	 accessori, és una faceta més de I'inconfor-

	

-.;,	 = cessitat n'hi ha?	 misme chaplinià. L'important del film és ul

	

.'e. V .	 El film que ara passa al Tívoli, Temps	 protagonista, el Chariot etern, inexhaurible
` 1	 •	 I	

•	
_ moderns, del qual es donava una breu notí-	 en troballes felicíssimes ; per exemple : la

_	 E cia la setmana passada en aquestes mateixes	 compra del cigar i els obsequis a la quit-

	

pàgines, és típicament de Chariot en tots	 xalla mentre el policia que l'ha detingut tele-
els seus aspectes.	 fona demanant el cotxe dels presos, l'oca

	

Seaai6 confina da 3 Earda a 1 matinada	 _	 L'heroi n'és, corn sempre, l'inconformis-	 rostida que no pot arribar a la taula del
E	 SEIENT, UNA PESSETA	 _ ta, aquella mena de dolç anarquista de Char-	 client impacient perquè el cambrer, Chariot,

—	 _ lot, víctima de la societat en tot el que	 és arrossegat pei cm flit humà deis baila-

	

- 	 aquesta posa de constricció als individualis-	 dors, etc., etc.

	

CURIOSITATS MUNDIALS	 = tes sentimentals, dotats d'un bri de fantasia	 * * x
E	 Intererranta nportatpe, U. F. A. exclmm	 =	 i capaços de preferir la misèria més daurada

	

EL CANT DELS OCELLS	
_ de somnis irrealitzables a la prosperitat o	 Una remarca final.

	simplement el benestar a canvi d'unes obli-	 El film a penes és .parlat, i, abominació
E	 Dibuix color de Paramount	 E	 gacions insuportables.	 intolerable, ens l'han hagut de presentar do-

	

NOTICIARIS D'ACZUAL11A7 E	 Però aquest inconformisme no pren mal blat! Sort que s'hi parla tan poc. I, d'altra

MUNDIAL segons viró PARAMOUNT ? 
caràcters violents ni busca fer prosèlits. Es banda, ara que j

tr
a estem avesats al cinema

E	 i ECLAIR JOURNAL AMOU.	 E una actitud individual, sense pretensions re- parlat, no s hl oben a faltar gens les pa-

	

formistes, sense moraleja, absolutament des-	 raules.	 •

Enfrena de primera part de	 interessada.	 J. C.

Es una meravella!

Una marca

Vegi avui!

Pa••eiq d• Grèci•, 57. - Teíafon 79681

Un film Ràdio... nafuralmentI	 Sessió continua de 4 a t1'3o, nit

BYRD A L'ANTART1C
Un meraaellós documental Paramount una bella gota E

E	 dc 56 heron
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A.T.P.
BRIT1Su F11rs D]STRtf3JTORS BARÑA.

LES ESTRENES
«Lladres de frac», traducció de l'alemany

d'Alfred Gallard

	

La nit del divendres passat era estrenada,	 que—allà corn a tot arreu—se Ii deu haya

	

al teatre Novetats i per la companyia Ni-	 ofert d'obres carrinclones, ensopides, passa -

	

colau-Martori que n'és actualment la ti-	 des de moda, nècies, infelices i poca-soltes

	

tular, una comèdia d'uns senyors alemanvs	 de la producció teatral de l'Alemanya mo-
el nom deis quals és completament indi- derna, aquesta que ha traduit, corn també,

	

ferent pel que fa al cas, traduida per Alfred	 per l'altre costat, quines han d'haver estat
Gallard sota el títol de Bandits de frac.	 les poderosíssimes raons que portaren la

	

En la nostra activitat de crític teatral,	 companyia del Novetats a representar-la.

	

ens hem trobat sovint amb comèdies i dra-	 Perquè no creiem pas, en veritat, que

	

mes que, a desgrat que la nostra opinió els	 per a trobar obres d'aquesta categoria tan

«Lladres de frac»

era adversa, ens mereixien respecte i consi-
deració en un sentit o altre, condicions que
justificaven que expliquéssim més o menys
bé els motius en què basàvem aquella o i

-nió. Per això, les nostres critiques podèn
semblar, de vegades, un xic prolixes pel
nostre desig d'analitzar el que considerem
defectes i de deixar ben expressades les nos-
tres rcaons a fi que ningú no es pugui creure
que no en tenim. Però, ara, en trobar

-nos amb aquesta anodina comèdia de lladres
amb bons sentiments i financers ases, hem
decidit trencar el costum i demanar al lector
que ens cregui sobre paraula sense més sa

-tisfaccions. El temps que hi perdríem i el
que Ii faríem perdre serà més ben utilitzat
per a altres coses.

Per exemple, a esbrinar, si és que poden
arribar a treure'n alguna cosa, el que no
hem pogut desentrellar per més que hem fet.

De la nit del divendres passat fins que
ens disposem a escriure aquestes ratlles,
que barrinem per a trobar algun motiu, per
poc satisfactori que fos, que ens pogués
semblar equivalent al que havia pogut ésser
prou per a induir Alfred Gaillard a triar
per a traduir entre l'esplèndida abundància

M.M.M.

ínfima en qualsevol deis aspectes que es
vulgui considerar, horn hagi de recórrer a
cap teatre estranger. Per miserable que sigui
la nostra comediografia actual n'hi hem de
trobar tantes corn vulguem i potser amb
alguna cosa que dintre del seu mateix es-
quifiment les podria redimir en certa ma-
nera, corn és l'aspiració a crear alguna cosa
de nou, que en aquesta desgraciada comèdia
traduïda per Gallard ni s'ensuma per cap
cantó. IEs un amuntegament de banalitat i
d'insigni6cància que ni arriba a tenir aquella
punta d'ambició que pot fer que horn trobi
simpàtica, admesos tots els seus defectes,
qualsevol obra mal reeixida perd en la qual
l'autor ha posat passió i entusiasme.

Esperem que un dia o altre horn es deci-
dirà a pendre's les coses del nostre teatre
amb un xic més de serietat i que, posats
a traduir, horn ho faci amb obres que s'ho
mereixin per un o altre concepte, per la
seva qualitat literària, per la seva condició
teatral, per la seva novetat, pel seu caràcter
representatiu, per ]'exemple, per la lliçó que
puguin oferir. Som prou lluny del cofoisme
parralístic perquè ningú pugui sospitar que
parlem en aquesta forma d'una traducció
per ressentiment degut a que siguin deixats
de banda els autors nacionals, puix que,
ans al contrari, creiem que una bona sèrie
de traduccions, corn ja hem dit altres ve-
gades, ens pot fer molt de bé a tots plegats.

A més, hi ha una certa obligació moral,
si no explícitament real, i més quan horn
demana ajuda, que és atorgada, a les ins-
titucions oficials del país, de veure de provar
fortuna amb la producció inédita indígena
que, fet i fet, compta amb noms mrillors
que els que han enamorat Alfred Gallard

la companyia Nicolau-Martori.
Pel que fa a la traducció, és en un catahl

força correcte quant a lèxic ; no obstant, hi
ha un excés de verbs introduïts amb la
persona, especialment a les interrogacions,
cosa que aparta el diàleg de la normalitat
i Ii dóna un enravenament que no Ii escau.

La presentació, pobra. Quant al vestuari,
lamentable. La gent s'hi passa les tardes,
surt a fer comissions, presidir juntes i altres
coses, vestida de smoking. A citar, però,
el frac que llueix el senyor Martori, l'únic
que serveix per a justificar el títol,

JOAN CORTES

AVUI
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El Wu-Li-Chang

èpoques d'exhibicionisme tolerat. Ara ma-
teix hi ha anat més gent, o hi esté anant,
que la que hi cap. Les eleccions, sabeu?
Però que no es facin gaires illusions. D'c-
leccions no n'hi ha cada setmana, I ]'esclat
d'aquests èxits passatgers és la revifalla de
la mort. Així que la tolerància passi una
vegada més a la història, aquests locals
tornaran a entrar en e] período agònic.

Actualment, l'entusiasme d'unes artistes
que han perdut la flema i la fredor en men-
jar cada dia i en ésser aplaudides rabiosa-
ment per un públic copiós i exaltat, l'acudit
enginyós deis espectadors espirituals o les
poca-soltades d'aquells que volen fer el gra-
ciós sense ésser-ho, els frenètics picaments
de mans o els estentoris al corral!, l'atmos-
fera caldejada, l'alegria franca i animada,
la vivacitat, l'ardor, la violència, la passió,
la vida en un mot, actualment tot això s'ha
refugiat als cafès-concert del districte cinquè.

Moltes de les notes sobre espectacles po-
pulars, que ara hem reprès després d'una
interrupció bastant llarga, hauran d'ésser
dedicades als artistes que actuen als locals,
valls ï nous, d'aquest. barri . Abans, però,
parlar em breument d'aquests establiments.
Començarem pels veils. Per les dues sales
clàssiques. La Criolla i el Sagristà. No
arrufeu el nas, us ho preguem. Perquè se-

gurament acabeu de fer una ganyota tot i
exclamant mentalment : wLa Criolla i el
Sagristà? Aquest beneit acaba de descobrir
la Mediterrània!» Serenitat. Perquè, corn pel
CADCI, per aquests locals hi han pas-
sat els vàndals també. Uns decoradors sense
entranyes ni sensibilitat. I si fa molt de
temps que no hi heu estat, i us decidiu a
anar-hi un dia d'aquests, no garantim que

no els coneixereu, iEn efecte : la palpitació
de cosa viva i autèntica d'abans s'ha con-

vertit en un llampant de nou ric que fa in-
dignar de valent.

Recordeu la Criolla d'anys enrera? Evo
-carem sempre amb enyorança aquelles pal-

meres d'un verd brut, que el sol artificial
deis focus i de les bombetes, i el temps,
havien empolsat amb fines palletes d'or
veil, i havien descolorit fins a dotar-les d'un
tronat i un polsós rics en una discreció
simplement emocionant. Qui sap on para
tot alia! Perquè a últims de l'estiu passat,
els bàrbars feren irrupció a la Criolla. I sa-
beu corn la deixaren? Aixf : a l'entrada, un
porter galonat, tot ell engavanyat dins una
levita verda impecable, tot ell aclaparat pel
pes d'una gorra descomunal ; un porter que
si l'hagués vist un director de films alemany
l'hauria contractat ipso facto per a actuar
en un decorat representant un sumptuós

palace, construct per algun Le Corbusier
teutó de mentalitat quadrada ; un porter
imponent, en fi, que allunyava de la porta

de la Criolla els poetes i el poble. A dintre,
uns cambrers vestits de verd de regadora,
uns músics amb ulleres de carei i un negre
amb smoking colonial, passejaven llur mi-

a la Criolla. Només hi anà la gent del
barn. I el contrast entre tots aquells desea

-misats i aquella sumptuositat desproporcio-
nada, creé un desacord deis més desagra-
dables. I cal convenir que fer reformes per
tal que només les contempli el públic del
districte, és un viatge per al qua] no calien
alforges.,.

Afortunadament, no han tardat a adonar-
se que havien let un disbarat com una casa.
I s'han apressat a tapar aquelles vergonyes.
J-Io devien trobar fred tot allà. I darrera-
ment ho han guarnit amb fanalets japo-
nesos i uns grans fanals amb escenes del
xvm sobre una imitació de pergamí pintat,
amb emparrats de floretes d'ametller arti-
ficials i serrells de paper verd. Naturalment,
tot això d'ara és un magnífic farrigo-farra-
go, és la decoració més incoherent que us

pugueu imaginar. Però no és , el d'abans.
Es tota una altra cosa.

I al davant, què? A cal Sagristà, què?
Us recordeu d'aquell Sagristà de deu anys
enrera? Abans, aquest famós bar tenia tot
]'aire d'un saloon de port angles. Plafons
ingenus a les parets, damunt els quals el
pinzell tremolós d'algun decorador de diu-
menge havia traçat uns vapors d'estampa
colonial i uns paisatges tropicals de capsa

de panses o cl'havans. Més tard, tot a11ò tan
pie de candor i de caràcter fou substituït
per un groc insolent que envaía les parets,
damunt el qual un pintor traçut havia dtbui-
xat unes fantasies xineses detestables.

I ara, els bàrbars hi han comès més mali-
fetes. Ara bufen vents de refinament pel dis-
tricte. I calia refinar tot allò. «Ja que mal-
grat el que el seu nom indica, no hi ha
xinesos al nostre barn i — deu haver pensat

el nostre bon amic Antoni —, deixem-hi els
que hi havia.» Perd aquells, els del pintor
massa traçut, eren massa ordinaris. I ara
bufen vents de refinament pel districte... I el
nostre amic, després de batejar el seo local
amb el nom de Wu-Li.Chang, ha encarre-
gat a l'Opisso uns quants xinesos estilit-
zats per a penjar-los a les parets corn els
quadros a un menjador. I el nostre artista
ha anat a poar els seus xinesos estilitzats
en les estampes orientals dels antiquaris.
I allà, a cal Sagristà, fan lliurament de les
seves, illuminats per la indispensable hum
indirecta... Hem de confessar que aquestes
reformes del Wu-Li-Chang han estat fetes
amb més solta i més bon gust que les de la
Criolla. Però voleu dir que interessa gaire
el bon gust en aquell barri?

Finalment, hem de dir que als amants
de la poesia de les coses populars encara
ens queda el públic. I tant el de la Criolla
corn el del Wu-Li-Chan és molt bo. Bonís-
sim. Tant, que la plástica, el color, el fum
i els crits de la gentada que omple cada nit
aquests dos locals ofegà amb gran facilitat
tota la vil escenografia.

SEenSTIA GASCH
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EL VAGABUNDO
4sá MILLONARIO

VIOLA KA^T4 y. RAMK C. LLIR
Una formidable sàtira de la vida actual

Un cant a la llibertat, a l'aire i al sol, saturat de gràcia i humanitat
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EL- TEATRE
L'agonia del Parallel

	Els cafés concerts del Parallel agonitzen.	 rada trista de gent disfressada damunt unes

	

De la taula de joc, la pastera, fa anys que	 parets plenes de purpurina daurada...

	

Un esdeveniment recentíssim ha ofert a	 no se'n canta gall ni gallina. De senyors	 Aquell amo, al qua] torturava el deliri de

	

la curiositat pública la mòmia dels Quatre	 capaços destapar cinc o sis botelles de xam-	 grandeses, que la fastuositat mal entesa

	

Gats. Amb el Cafè, que alguns Ii deien Hos-	 pany a una avantllotja, cada dia n'hi ha	 trastocà i es va fer esculpir el seu nom a

	

tal, el seu escenari de titelles. El traspàs	 menys. Ms ben dit, no n'hi ha ni un. I de	 les parets del seu local, aquell amo insen-

	

de Josep M. Jordà m'ha fet pensar en un	 consumidors de gasosa amb prou resistència 	 sible va fer totes aquelles reformes de cara
	teatre d'ombres bastit al cau modernista de	 per a aguantar una desfilada de vint o trenta	 al turista i a la gent adinerada de l'Eixam-

	

Mont-Sió. Espectacle, aquest de les ombres,	 mies que fan la seva obligació, volem dir	 pla. Però aquest decorativisme infecte, fill

	

anterior a les representacions guinyolesques,	 que canten i bailen, amb la mateixa absèn-	 degenerat del cubisme pictòric, el turista
car coincidí amb l'obertura del local.	 cra i el mateix desmenjament de la tueca-	 ja el troba a tots els dancing del seu país.

	

La relació entre les session ombreres i	 nògrafa que pica la màquina pensant en el	 I la gent adinerada de l'Eixampla ja el

	

el nom de Jordà prové d'haver conjuminat	 seu promès, ja en queden ben pocs. Aquestes	 troba a tots els cabarets de luxe barcelo-

	

aquest una de les dues peces que integraren	 critiques circumstàncies han determinat 1'a-	 nins. I, naturalment, tant el turis4a corn

	

el programa de la funció inaugural, vestigi	 goma dels cafès concerts del Parallel. 	 ]'home del carrer del. Bruc, que cerquen
	d'un entreteniment tingut per la Barcelona	 Aquests només s'animen una mica a les	 una altra cosa a] carrer del Cid, no anaren

de finals del segle xvtn i primers anys del xtx
en força estima ; reflex, pel que fa referèn-
cia als Quatre Gats, d'un gènere exalçat al
darrer terç de la centúria dinovena en un
famós cabaret parisenc. Jordà escenificà per
a l'estrena del teatre d'ombres — desembre
del 1897 — una faula, Nadala, que musicà
Joan Gay. A continuació de l'obra de Jordà
en fou representada una altra, Montserrat,
escrita per Maragall i musicada per Morera.
Els ninots i accessoris d'ambdues peces els
dibuixà Miquel Utrillo. Les solfes, per a
piano, foren interpretades per llurs autors.
Cap biògraf maragallià no ha fet esment
d'aquesta obra de] poeta, el manuscrit de la
qua] seria interessant de saber on anà a
parar.

Dubto que les necrologies dedicades a Jor-
dd hagin donat als aficionats nadós una idea
de les activitats escèniques del periodista,
iniciades en 1893 amb la traducció castellana
d'Un enemic del poble, primer drama ibse-
nià gustat a les taules pels barcelonins. Jor-
dà, que tenia aleshores la crítica dramàtica
de La Publicidad, tornà al teatre l'any 1899
amb una adaptació de La Bohèmia, de Mur

-ger, feta amb Miquel Utrillo. A re] d'aquesta
data començà de transplantar drames i co-
mèdies provinents de totes les contrades. Ità-
lia, França, Alemanya, Suècia, Austria, An-
glaterra, Rússia... Drames i comèdies que
li valgueren certa notorietat corn a traduc-
tor. A la vista de les quals, perd, era difícil
de precisar on acabava el políglota i comen-
çava el sans-souci, 'El seu major encert fou
Joventut de Príncep, plasmada amb un en-
train i una gràcia inoblidables per la Xirgu
de vint-i-set o vint-i-vuit anys enrera, Amb
Jordà, signà Joventut de Príncep Caries Cos-
ta, coliaborador seu les més de les vegades.
En altres traduccions, i en manta incursió
a gèneres que en diríem menors, alternà
amb Francesc Pujols, Alexandre Soler, Am.
bròs Carrion i N. Rettmeyer.

Sobre la produccih teatral de Jordà, sobre
la seva influència literària i personal — pelà
el cul dels pantalons en totes les cambres
dels comediants —, tinc, no cal dir-ho, una
opinió particularíssima que deixo, natural-
ment, de banda. Ailló que m'ha portat a
recordar el periodista fàcil, obert, vinclad{s
i eixelebrat, popularitzador del pseudònim
Juan de Dos, ha estat, més que res, l'avi-
nentesa d'associar el seu nom amb el del
famós cenacle ressuscitat poc ha pels diaris.
No vol dir que posat a parlar de les fretu-
res de Jordà, del seu . natural inquiet i poli

-fàsic, deixi de consignar que ultra les tra-
duccions alludides donà al teatre els títols
originals que són Cors joves, La nit de Na-
dal — amplificació del tema esbossat en Na-
dala — i Les roselles ; tres sarsueles en un
acte amb música de Gay, Morera i Esqúer-
rà, estrenades les dues primeres l'any 1901,
al Tívoli, i la darrera, al Principal, l'any
1907. Que afegeixi, a honor de la precisió,
que formé part d'un Comitè de Lectura
creat per una empresa que sota l'ensenya
de Nova Empresa de Teatre Català actuí
la temporada de I918-r9o9, al Novetats.

Jordà es desinflà, teatralment, fa cosa
d'uns dotze o tretze anys. A l'estiu del 1922,
em sembla molt, lliurà a Mercè Nicolau,
flavors al Cinema Trilla, de Gràcia, con-
vertit momentàniament en teatre amb el
nom d'Estudi Cirera, Lleonarda, de Bjorn-
son, Monna Vanna, de Maeterlinck, r El
vano de lady Windermore, de Wilde. Al cap
d'unes setmanes, una obra russa, Gelosia,
representada per la mateixa Nicolau al Bar-
celona, 'Colofó, si no m'erro, de la seva llista
de traduccions.

Josep ARTIS

Demà estrena

DEL LEGÍTIM ORGULL

M.G.M.

HOMES I COSES DEL TEATRE CATALÀ

Josep M. JorJi
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Ossiefzsky, Premi Nobel?

LLETRES PORTUGUESES
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meritissim estudi Goethe en la literatura ca-
talana, premiat en el Concurs del Comitè
Hispano-Alemany de Barcelona, d'assenya-
lar a grans trets les fites cabdals de la in-
fluència del semidéu de Weimar damunt les
mostres lletres, que val tant corn dir que ha
estudiat, sota la irradiació d'un nom, tots
els moments essencials de la nostra renai-
xença literària. Fóra ridícul, naturalment,
de voler posar aquesta renaixença sota l'ad-
vocaçiá de qualsevol nom per preciar que
sigui. De la presència de Goethe damunt
molts deis nostres escriptors més significa-
tius mo serà licit de treure'n més conseqüèn-
cies que les estrictament necessàries. Voler
incloure en una denominació massa limitada
fets i homes provoca el risc d'empetitir i,
desenfocar el problema. El lector caidra que
es fixi exactament en l'abast de les afirma-
cions contingudes en els assaigs d'aquest
carácter, 'En aquest assaig, i tenint en comp-
te l'orientació excellent del seu autor, una
fidelitat a les conclusions del llibre ja garan-
teix Un judici ulterior proporcionat.

Potser convé d'advertir que en el cas de
Goethe, tot i que sigui possible, com Mont-
oliu ha fet, de trobar el seu rastre en Pifer'
rer, Milà i tants d'altres, una consciència
exacta del seu rol i de la seva enorme sig-
nificació en la cultura no la trobarem a casa
nostra fins a Maragall. Abans, germanisme
i goethianisme s'impliquen sense una idea
precisa del valor transcendent que s'assig-
narà, en definitiva, a l'obra de Goethe. Les
cites van acompanyades de les d'altres es-
criptors alemanys . Es més aviat un entre
molts, i no apareix, encara, amb aquella so-
ledat i puixança que avui, escaientment,
sembla voltar la seva figura enorme. En
Maragall, però, Goethe ja és un amor amb
tota la 'seva exclusivitat. Montoliu ha sabut
pintar-nos tota la vehemència i la significa

-ció d'aquest enamorament que s'inicia en
els anys més tendres del poeta. lEl seu capí-
tol destinat a Maragall, ultra ésser el més
extens i meticulós, és el que arriba als cen-
tres més vius del problema.

Es interessant d'observar les maneres di-
verses que informen la professió de fe goe-
thiana dels dos escriptors catalans, Joan
Maragall i Eugeni d'Ors, que han maldat

. ms, segurament, per la seva difusió entre
nosaltres. L'interès ano es desprèn solament
de l'exemplaritat de veure que dos escrip-
tors, en tants sectors ideològics i tempera-
mentals oposats, trobin en la figura vasta i
completa del poeta alemany ca res on aga-
far-se, sinó també en el fet que aquestes
maneres donarien la clau de la contextura
espiritual més íntima d'un i altre. Seria un
camí per arribar a explicar-nos els dos ca-
sos. Veurem tot el predomini de sentiment,
d'entusiasme, deslligat en els seus comen-
çaments almenys d'un raonament que s'a-
fanya a justi ficar-ho tot, que és consubstan-

• cial de les primeres topades, i àdhuc de les
últi •es, de Maragall amb Goethe. Veuríem,
en canvi, tot dl que hi ha de tria, de preme-
ditació, de lloança, per tal corn és una cosa
que convé, en l'actitud de Xènius.

Potser aquests contrastos, podrien ésser es-
tudiats pel mateix Montoliu o qualsevol al-
tre critic •oratjós. De moment acontentem

-nos d'aquestes pàgines que, si en conjunt
no ponderen encara d'una manera defini-
tiva la influència de Goethe en la nostra
literatura, contenen ja prou d'encert perquè
puguin ésser francament lloades.

Pere Coromines, aplegant uns treballs so-
bre Joan Maragall i la correspondència entre
ells dos en el seu darrer llibre Del meu co-
merç amb En Joan Maragall, ha donat al
lector català uns documents d'un interés ex-
traordinari. No llegireu les pàgines • sempre
esquinçades d'emoció, motivada en fets i
conceptes, uns i altres pròdigament escam-
pats, sense encuriosir-vos més i més en el
contacte entre aquestes dues vides que cir-
cumstàncies espirituals i polítiques separa-
ven, però que, enllà de totes les seves dis-

GUTENBERG, S. A.

Fàbrica de maquinària
per a les Arts Gràfiques

Nàpois, 215 • Telèfon 55728

BARCELONA

Pere Coromines

el transcurs de la vida els separava o ajun-
tava. Coromines parla de la influència exer-
cida, damunt ell i altres de la seva genera-
ció, per la figura del poeta barceloní. Es fes

-teja amb un .breviari d'amor : els primers
versos del poeta publicats, que reuniren uns
amics de Maragall en l'avinentesa ventu-
rosa del seu casament. E1 viatge de nuvis
de Coromines segueix, encara, els camins
assenyalats en aquell poema Nuvial, que re-
cull, precisament, sensacions de viatge amb
una rara despreocupació i fidólitat a les cir-
cumstàncies més materials. Tots aquells de-
talls són consignats per Coromines amb una
gran devoció. Només d'aquestes pàgines fer.
voroses bandejaríem alguna frase massa òb-
viament intencionada o bé d'un regust cata-
lanesc excessiu. Així, per exemple : «dispos-
ta a tornar en la soya ànima...n. 0 bé
«Quar entrarem aquell vespre a L'Avenç no
ens coneixíem.» I, en nota : «Materialment
això no és exacte. lEns havíem vist i havíem
enraonat moltes vegades a la impremta de
L'Aveuç, perd certament no ens coneixíem.

Les cartes d'En Maragall aplegades, les
trobareu també en el segon volum de i'E¢is-
tolari de les seves obres completes editades,
ara mateix, pels seus fills. Ad, perd, acom-
panyades de les de Coromines i amb unes
notes explicatives justes, agafen tot el relleu.
Opinions literàries — rellegiu encara aquella
carta de Maragall datada a az de gener
de igaz, tan noble i tan seva, on es descab-
della la seva comprensió de l'art cpm a fruit
d'un moment en el qual el dolor ja comença
d'esdevenir record — i circumstàncies políti-
ques i incidents familiars. Les cartes creua-
des amb motiu de la baixa de Joan Mara-
gall d'iEl Poble Català són d'un interès dra-
màtic excellent. La de Coromines, duríssima,
s'endevina escrita entremig de la lluita, es-
gotadora de tota serenitat. La de Maragall
referma l'opinió dels qui creuen que el seu
monarquisme és alguna cosa més que un
esporàdic entusiasme contingut en Les reials
jornades. No és, corn observa bé Coromines,
cap motiu de la pol.tica del moment, ni
àdhuc religiós, tot i que, és dar, tots ells
podien predisposar aquell home tan marcat
socialment, el que t'incita, en definitiva, a
rompre la seva subscripció• Un comentani
dur, impietós, dedicat a Leopold de Bélgica
en ocasió de la seva mort, és el que el fereix
fins a l'extrem de len-lo protestar d'una ma-
nera visible. El lèxic, la circumstància de
referir-se a un mort, saran ingredients de la
seva indignació. No dubteu, però, que la
suggestió exercida per la reialesa, a la qual
ell era extremament sensible, havia de do-
minar-lo fartament.

Moltes altres coses haurien d'ésser remar
-cádes d'aquest interessantíssim vellum. (En-

tre elles, la darrera carta de Maragall, que
ja traeix un desig de superar una actitud
simplement partidista i que té, encara avui,
una dolorosa actualitat. Desvetllar, de la
manera que sigui, ]'interès per lets i figures
anteriors que han estat, també, força que
ens duia on som. , serà sempre una tasca
profitosa. Per aquest motiu es fa tan esti-
mable aquest darner llibre de Pere Coro-
mines.

JOAN TEIXIDOR

Manuel de Monfoliu, Goethe en la literatura cafalana (La
Revista) — Pere Coromineii, Del meu comerç amb En loan

Maragall (La Revista)
Manuel de Montoliu ha assajat en aquest	 sensions, mantenien una mica de terra d'en-

tesa on aferrar-se .
Eils primers assaigs, Elogi de Joan Mara-

gall i Xènius a QroQòsit d'una representa-
ció de «Nansica+, contenen comentaris de
Pere Coromines a la figura i obra maraga-
llianes. El primer és doblement interessant
per tal corn es refereix als esdeveniments que
motivaren la seva amistat i a tot el que en

EL DIA 25 D'AQUEST MES, SORTIRÀ EL PRIMER FASCICLE
DE LA NOVA

Geogralia de Catalunya
el preu especial de Pfes. 2'50, establert per un curt termini

RAquesfa GEOGRAFÍA DE CATALUNYA, partint d'una sò/ida doce=
r menfació cienfífica no vol éeser una obra dirigida fan sois als estudiosos o als

especialifzufs; voldria atreure l'interès de fofs els cafalans. Tenim geògrafs de forta
i reconeguda vàlua cienfffica, però el que encara no len/em era una Geografia
exfensa, moderna, popular, il'lusfrada, qse doni al nostre poble un conec remenf
comp/el i suggeridor de Cafalunya.»r,	 (Del pròleg de Carles Pi Sunyer)
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LES LLETRES

	

Beira Alta, que s'estén a la riba del	 la tendència moderna—essent el seu precur.

	

Fa von anys que el periodista alemany	 Mondego, encara és a l'altiplà castellà ; que	 sor i al mateix temps la seva figura més
concentració

	

Ka vo

és

n O

auto- de

és presoner al camp de	 des del territori espanyol s'endinsa sense	 destacada—que bastants professors de lite-
No	 de
	 urr e per

ò m
o
ltes	

interrupció a Portugal. Hom no percep Iron- ratura mediocres, vivents encara i que iluei-

	

or e capap ^h aïs' per	 tera, ni geológica, ni geogràfica; no hi ha	 xen honorífics títols acadèmïcs. !El més jove
les
	 is de tots els pïsos i de totes	 un limit linguistic, fonent-se els diabetes	 de tots tres és Ferreira de Castro que, ales tené Pres	 N demanat que ]i fos can-	 regionals : la casualitat artificiosa que se-	 part d'altres notables obres, amb la novellacedit el	 em

i 
Nobel r9 í Darrerament,	 para dos països ibèrics s'evidencia d'una 	 A Selva, en la qual descriu la vida deismés de cent parlamentaris rancesos i bon

	

nombre d'universitaris han adreçat llur pe-	 manera
	 artèria de ferroque uneix Lis-	 ('aliad' ne Kipling ó sd'unáJa kn London.tició al Comité ha 

i
m	 boa i Portugal a la resta d'Europa : l'exprés	 E1 tercer és Aquilino Ribeiro. Entre totsOperò sky re ha	 litat 

la 
e cap par-	 a Madrid i Paris.	 ells, potser és el més purament poeta. Cap

ca
, er semp ha defensat	 idea repube-	 Aquilino Ribeiro, que va néixer-hi fa prop	 de les seves obres no és caracteritzada per

	

cana

què 

i 

temia

r combatut

, i amb raelsó, 

m
i
litaristes ale-	 de ccinquanta anys, coneix molt bé aquest	 una tendència, sense, naturalment, excloure

per

	

munys. Era un home solitari,
q 
de
ue Ii

pocs amics,
creessin	 paisatge i aquesta línia. El seu esperit llatí, 	 una convicció ferma de l'autor.

,casatestàAquilino Ribeiro	lligams que travessin lá seva activitat de	 en se ones noces amb la filapolemista,	 yr	 g	 +

	

Ja en 1932 fou detingut i, conde;nnat a	 del darrer president del règim

	

divuit anys de presó per propaganda anti-	 democràtic portugués, Bernar-

	

militarista, aprofità el temps per a començar	 dino Machado, que viu exiliat

	

una biografia de Luter, que no pogué aca-	 a Madrid, Això ja és indici

	

bar, En '933 fou detingut altre cop, i tan-	 d'una situació. Malgrat tot,

	

cat a la fortalesa de Spandau, abans d'ésser	 Ribeiro pot viure a Portugal,
	dut a un camp de concentració. Intellec-	 «v	 a despit de la seva franquesa.

iiu	 _

	

tuáls de tot el món, corn Gvglielmo Ferrero	 En un	 que fa poc con

	

,	 ^	 cedí a Frédéric Lefèvre per a

	

Romain Rolland, la princesa Bibesco, Up-	
Les No rd dé s liLef èvres, en a

	

ton Sinclair Heinrich Mann Lévv Bruhl, 	
é	 partidari	 -etcétera	 n

f
essa sser	 d 'una i

	

, començaren a fen campanya per-	
rj	 essa'ésser i sinceritat que

	

qué Ii los atorgat el Premi Nobel. Rolland	
semblen increïbles considerant

	

escrivia : «Aquest premi encara no ha tin-	
se situació del seus país. Vull

	

gut l'ocasió de coronar un apóstol de la pau	
citar algunes frases d'aquesta 'Wque n'hagués estat fins al martini. Ara se Ii

	

presenta l'ocasió en la persona de l'heroic	 S	

conversa
Ossietzsky; esperem que 1'aprofitarà,n	 «Pel que fa a mi, estic amb

els qui treballen per abatre
aquest sedient ordre social queGeografia ^e Catalunya	 només descansa en 1'estuptde-

	

lEncara que l'estudi geogràfic de Cata-	 sa humana. Estic contra tota

	

' lunya no sigui deis més negligits, ans al	 dictadura. Qué es pot esperar
	contrari, la bibliografia d'aquest ram és ex-	 dun país on els ciutadans es

	

tensíssima, feia molt de temps que es tro-	 resignen a la pèrdua de blur
^x

	

bava a faltar una abra de caràcter general	 ^1 	
llibertat? Les dictadures ens

 fan pagar car l'aparença d'or

	

En efecte, en aquest sentit, horn no podia	 -

	

disposar sinó de la vella obra publicada més	 dre que es gloriegen d'assegu-

	

de vint anvs enrera sota la direcció de Car-	 rar, I segurament els pobles

	

rers Candi, que ha prestat, no cal dir-ho,	 cantaran el dia en qué torna-
valuosos serveis, entre altres raons a manca ran al bell desordre constitu-
d'altra cosa.	

ci Alt, 	 clans, Aquilino	Avui, però, aquesta obra, si més no, ha	
Ribeiro sembla un home més

	

envellit considerablement, no sois perquè	
del nord que nó as o el confímolts aspectes deis llibres de geografia en- .	 q	 p

	

velleixen d'una manera inexorable, sinó	 sud-oest d'Europa. No
tant, en la regió de Beira

ob es

	

també per les noves orientacions de ]a cièn-	
pca.ráfigeogiac	 donen ti pus així. La reduïda^.

9questa manca d'una geografia general de fertilitat de la terra educa els

	

Catalunya, que tant s'ha fet sentir, esté 	seus fills á ésser forts i, si són

	

a punt d'ésser obviada immediatament, car	 poetes, a ésser impetuosos.

	

de de ]'obra que, sota la direcció de C. A.	 -	 dibuixà una de les seves fi-
jordana i redactada per un cos d'especialis- guies més suaus, una figura

	clar, crític, plc de passió ponderada, s'ha	 que s alça per damunt deis personatges detes, publica
	 és natural un judici	 plasmat en l'escola francesa. N'és indici	 les novelles portugueses—que sempre són

de l'obra. De totes maneres, són una ganan-

	

mer	 1 idioma,oma, si anótambe
perfecci

 seub 
qu

	

 eixement	
mica
 n	 igderecordarelefado

 , i 
aten ptia y una

	

f scicle de I obrasque sseerà tescaient primertnii-	 Profund de la literatura i de la ciència d'a-	 autèntica tragicitat. Presa pel destí, aquesta

	

e davan amb ode con an justifiquen do per	 quell
han. 

pals, 
que, marcad ment sobre lao da	 en e1 quadro

i
de gaanpetita r pàtría de Beiraendavant el vot de eonfiança que li donem.	 espiritual portuguesa contemporània. Més Alta (que és també la patria de l'antípoda

	

significativa és encara la manera amb què	 dt Ribeiro, del dictador Salazar Oliveira).

	

Ribeiro discuteix, l'elasticitat amb qué fa	 I el poeta descriu aquesta terra de la se-

	

deduccions—de vegades no sense alguna ar-	 güent manera : 'Roques, penyes, escam-

	

bitrarietat i amb una lògica, per taut, en-	 pades per les tempestats en les costes deis
^ r-4^ '-	 cara mes personal.	 turons; prats ressecats de massa sol, on a

_ .. , m	 ^, _, ,. .., , , ,_ —	 Vaig conèixer primen l'home que els lli-	 la primavera germinen amb pena les es- .

	

-	 byes. Els seus articles i novelletes, que vaig	 trelles rosades de les gencianas, aquells prats

	

trobar en alguns periòdics i revistes, només	 estòrils sobre els quals roden, àgils corn
	podien facilitar-me una impressió vaga de	 gaselier les cabres ; hoscos de pins, inch-

	

ha seva personalitat. Més profunda impres-	 flats cap a l'est com ramats en marxa

	

sió causava ja l'entusiasta calor amb qué,	 veils camins, interromputs per caus de gui-

	

^y • .r	 en uns colloquis ocasionals, els seus colie-	 neu que semblen trampes ; siluetes de ruines

	

gues i contemporanis, sense excepcions ni	 de fortaleses i de convents dibuixades en

	

reserves, àdhuc els seus més acarnissats	 l'horitzó ; una terra pobra, l'exigua ferti-

	

adversaris polítics, parlaven decididament	 litat de la qual és aprofitada fins a 1'ex-

	

en favor seu. Amb tot, de la nostra primera	 trem—una sonata salvatge i malencbnica,

	

conversa només vaig treure'n la sensació	 trista i sense esperança. Aquí pot néixe i- un
de tractar amb un portuguès ; és clan que sant, però un sant amb voluntat de vida

	

es pot tenir alguna cosa més que les carac-	 positiva, ferma, clara : així és Beira Alta.»

	

terístiques nacionals, ésser alhora portuguès 	 Es comprèn que un home que ha sortit
i europeu.	 d'aquestpaisatge pregoni la seva veu i la

	

La mentalitat de cap altre poble europeu	 del seu poble. Es comprèn que consideri

	

-llevat potser del rus, a l'altre extrem dei	 que aquesta veu és el bé més valuós del

	

continent—no és tan allunyada corn la del	 seu país, i en dedueixi, el dret a la inde-
portuguès de la mentalitat europea, a la pendència portuguesa—una mentalitat que

	

f	 qual únicament l'uneix el llaç de la litera-	 acosta Ribeiro, a despit de l'afinitat del pai-

	

tura. Des de la seva separació d'Espanya,	 satgé de Beira Alta amb el castellà, més

	

fa més de tres -cents anys, les relacions de	 a Catalunya que a Castella i el fa ésser

	

Portugal amb la resta d'Occident s'han	 escèptic respecte als castellans.

	

afluixat cada vegada més. En el passat, els	 A més de Maria Benigna, vull esmentar

	

portuguesos foren mariners, quan els an-	 de Ribeiro Via sinuosa, Filhas de Baby-,

	

glesos encara no ho eren, i +sscnt -bu eia-	 lona, Terra de Demo i 0 homen que matou

	

cara en el present, llurs mirades s'han di-	 o diablo, novella històrica d'un home que

	

Després de les elecions. — El salut deis	 rigit sempre cap al mar, més enllà deis	 matà el diable, de l'home que va córner
electors.	 mars, cap a América, Africa, les Indies,	 per terres de Castella, de Navarra, a través

	

(Ric et Rac, París)	 L'única aliança política que té Portugal	 de tot França, amb l'únic fi de llançar-se

	

amb una altra nació, és atnb Anglaterra,	 a Paras als peus d'una estàtua.

	

i la seva base comuna són els interessos	 I vull esmentar també dos volums seus

	

d'ultramar. El que passa a les seves es-	 que parlen de França i d'Alemanya. Els

	

patlles, a 'Europa, no aconsegueix d'inte-	 francesos que hagin llegit l'un i els ale-

	

ressar-lo sinó relativament ; només els es-	 manys que hagin llegit ]'altre no tenen

	

deveniments d'Espan ya podrien afectar-lo.	 gaires raons per alegrar-se. Ribeiro, ende-

	

El que passa més enllà deis Pireneus i al	 més d'haver residit a Parts,' ha viscut a
	Mediterrani, tant se li'n dóna. Aquesta és,	 Alemanya, ja que, casat per primera vegada

més o menys obertament confessada, 1'o- amb una alemanya, habitó a Parchim, en

	

pinió de tots els homes politics, deis grans	 la provincia de Mecklenburg. Va conèixer
comerciants i banquers del país.	 França quan pavia guanyat, va conèixer

	

Davant aquesta situació, la literatura	 Alemanva derrotada. Ha observat i descrit

	

portuguesa viu una vida pròpia ; tenint, no	 el vencedor i el vençut amb el mateix es-

	

cal dir-ha-essent profundament llatina—,	 cepticisme, amb el mateix pessimisme i la
	decisius punts de contacte amb les litera-	 mateixa amargor, amb una imparcialitat .

	

tures d'idioma afí. Molt sovint es pot ob-	 augmentada encara, en sentit poètic, per la
	servar la influència francesa, espanyola, ita-	 seva incredulitat respecte a la humanitat, .

	

liana. No obstant, aquests contactes han	 que Ribeiro coneix i menysprea. Recorda
estat pro fi tosos per al carácter propi de la	 Jean Giraudoux, en l'obra del qual La

	

literatura portuguesa, que cap escriptor no	 guerra de Troia no tindrà lloc, els dos ho-

	

vol negar ni minvar, essent aquesta lite-	 mes que volen evitar la guerra saben, amb

	

ratura—on és veritablement gran—nacional	 tot, que aquesta no pot ésser extirpada, com

	

sense ésser nacionalista. L'escriptor és el	 l'home no pot ésser exterminat. Aquesta

	

critic més sever i inexorable de la seva	 mateixa incredulitat és la de Ribeiro. I mal-
nació, sabent que només pot servir-la ex-	 grat això lluita, i probablement lluitarà fins
terioritzant la veritat. I l'escriptor sap àdhuc	 al darner dia de la seva vida.
que en posseir la veritat—si és profunda-	 W. M. ULLMANN
ment tal—estarà conforme amb els expo-
nents de la vida intellectual a 'Espanva, a

França, allá- on sigui.
La moderna literatura portuguesa ha pro-

duït tres poetes veritablement grans, les

SUPERSTIC[0	
obres deis quals han passat a pertànyer á
les creacions de valor i abast mundial, o,

Quan els xofers no volen passar sota les	 almenys, mereixen arribar a aquest punt.
escales.	 Un d'ells, Eça de Queiroz, ja és mort.

(London Tatler)	 Malgrat això, Queiroz pertany molt més a

dintre pocs dies apareixerà el primer fasci-En Maria Benigna, RibeiroAquilino Ribeiro

Abans de les eleccions. — El salut del cau
-didat.



Josep Granyer	 a casa nostra. Ara caldrà esperar els fruits
de l'assimilació del nostre paisatge, de la

Després de tres anys de no manifestar-se qual pot assegurarse que estlevindrá magní-
més que en collectivitats, l'escultor Graner : fica si prenem corn a• punt de partida les
ha exposat onze obres a can Busquets.	 mostres que en l'actual exposició hi ha vincu_

L'exposició obeeix a les dues tendències	 lat i la garantia, patentitzada per la seva
amb les quals sempre se'ns ha mostrat l'au-	 intelligència, que no es veuran ressentits
tor. La del tipus bibelotesc, en la qual Gra-	 per aquelles falsedats de què hem parlat.

Albert -lunyent - E'ls flamencs de Vincennes

nyer reïx magníficament, i. l'expressada per
una recerca formal, en fa qual també en
aquesta ocasió ha triomfat. De la primera	 El nostre país està tan mancat de 1'exer-
cal retreure el Cavallista i les Tres noies. Bici de les tècniques artístiques, _que força
Són obres d'un gust i d'una sensibilitat de- 'sament, cada vegada que en veiem una in-
puradíssims, realitzades amb un alt sentit • terpretació, hem de fer-ne un gran plat. Iu
del decoratiu i emergides d'un personal con- : Pascual, amb la seva exposició de quaranta
cepte de la gràcia que, corn sempre, es] tra- '. monotips, no ha compromès per a res el
dueixen en peces de qualitat inimitable,	 seu nom ni la seva carrera; ben al revés,

Miquel Villa - Vaques

En les dues on Granyer s'ha preocupat de • l'ha engrandit. situant-se en àqúell pla de
fer avançar damunt totes les 'altres ywtuts	 pintor gairebé desaparegut, per al qual el
els dictats clàssics de l'escultura, ha reeixit	 coneixement de tots els oficis no represen -
plenament en diversos deis caps exposats,	 tava cap secret.
comptant entre ells el numerat amb el 5,	 Pot haver-hi part de públic que, seduït
Maternitat, que és un bell espécimen de corn-	 pel caràcter definitiu de l'oli, es cregui de-
posició i de tractat d'ofici. Ostensiblement 	 fraudat davant els monotips de Pascual.
decantat cap a la hieràtica, remarquem	 Repetim el que hem dit en començar. I afe_
l'Acròbata._ ! En conjunt, doncs, Granyer ha	 giro que les qualitats i la netedat técnica
excellit esplèndidament i des d'aquesta ex-	 aconseguides, junt amb l'aplicació íntegra
posició hem pogut constatar un considerable	 de l'esperit paisatgístic de Pascual, fan d'a-
augment de valors pel que es refereix a la	 questa una exposició que si bé no assoleix
tendència escultòrica que hem deixat en el	 la intensitat i valor que altrament pendria,
segon apartat.

	

	 és absolutament remarcable i digna d'ésser
recordada per tots els amics de les diverses

Albert Junyent	 Pràctiques derivades de lá pintura.

	Amb la mateixa separació temporal que	 Miquel Víllá
Granyer, Albert Junyent, també formant
equip amb ell corn aleshores, exposa a la	 •L'absència de temes obertament literaris
Sala Busquets•	 en la pintura que Miquel Villà ha exposat

	

Una vintena de teles expliquen les inquie-	 a les Galeries Syra ha millorat sensiblement
tuds i les experiències de tot aquest temps	 el conjunt; Ratifiquem el que dèiem l'anv
i sobretot una cosa que remarquem sincera-	 passat quan retrèiem aquell posit sentimen-
ment : l'ampliació del fons pictòric de l'ar-	 tal que hem de creure que només temporal-
tista. No ha canviat res essencial en Ju-	 ment s'aferrà en l'esperit de Villa.
nyent. El criteri artistic continua abraçat i	 Sense la coacció d'haver de jutjar una pin-
amb la mateixa línia que ja aleshores tenia	 tura sota l'advocació d'un patró equivocat,
traçada. Però sí és diferent l'abundància del	 1 obra de Villà ha pres una volada conside-
que en diríem l'antiespecialisme. El pintor,	 rable i si bé és cert que tot al llarg de la
encarat a la diversitat còsmica, reix arreu,	 gran quantitat de teles exhibides n'hi ha que
El nard i el sud i l'esperit local hi són trans-	 no responen a aquell estat, la majoria hi
plantats a una mateixa marxa, amb una esté inscrita.

mateixa idílica fusió amb els elements ins-	 Les obres exposades a la sala central de
piratius, concedint a les característiques par-	 la galeria són de les més excel1ents que ha
ticulars la seva legítima importància i a les	 creat. Tant els trassumptes de fruites corn
característiques totals la justíssima salsa de	 el carrer de Masnou que centra aquest frag-
l'ambient.	 ment de l'exposició, representen altres tants

	

Aquest anar d'Els flamencs de Vincennes	 encerts, particularment la darrera, en la
a la Fira de Gràcia, passant per la panorà- 	 qual hi ha abocats tots els ressorts i tota
mica de 'Tossa i els details del Sena a Nor-	 1 emoció de la típica manera del pintor.

	

., mandia, equivalen a sengles problemes de	 També en la sala del fons hi resideixen
compenetració que al seu torn emancipen	 esplèndides teles, tals corn les Dues vaques,
l'artista del perill de les falses assimilacions

cosa El co a1 
de bens, La	 Lsíndria, a pluja...

d una cosa determinada i per a la q	 que aquestes quatre poden repre-
són necessàries unes especials disposic ions	 sentar per a l'autor el moment magnífic per
de pintor que Junyent ha demostrat posseir excelléncia. A remarcar solemnement la ple-
fent prevaler en les seves teles els trets deci-	 na conquista del subjecte en si i deis factors
sius sense els quals esdevindrien gratuits.	 d ambient general.

Sembla que Junyent esté disposat a restar	 ENetc F. GUAL

Iu Pascual
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LES ARTS I ELS ARTISTE
Le iX©öCll n PROJECTOR Pere Soulere, escultor

El- centenar
de Fan#in=Latour

La ciutat de Grenoble esté enllestint el
programa de festes que es celebraran per
tal d'homenatjar la memòria de Fantin-La-
tour en la data del , centenari de la seva
naixença.

Reacció contra el Louvre
Segueixen a França els agree comentaris

per a l'actual existència del cèlebre museu
que s'iniciaren amb un gran acord ales-
hores de la mala restauració del Rembrandt•

Darrerament ha estat Marianne, que entre
altres coses defectuoses ha trobat, per exem-
ple : el mal estat deis parquets, la pols
acumulada pertot arreu, la brutícia a tots
els vidres, descuit general, el lamentable
estat -del llegat Chauchard amb ele seus
Millet craquelés, els Díaz bituminosos, els
Rousseau enfosquits...

No seria estrany que aquesta seriosa ofen-
siva acabés amb un èxit total. Pel nostre
cantó podem refermar el que diu Marianne
respecte a una arbitrarietat de la qual tam-
bé hem estat víctimes i que_és la següent:
després de l'exposició d'art flamenc, ha
quedat latent a París un desig de reveure
aquells mestres que el museu posseeix • Cal
convenir que hi ha molta gent que només
pot acudir-hi els diumenges ; doncs be, els
diumenges la sala de flamencs dol Louvre
està tancada al públic.

La col'lecció completa de
MIRADOR pof consultar.
se a 1'ArAiu Hisfòric de la
Ciufaf (Casa de l'Ardiaca)

Resseguint el panorama de les nostres	 L'escultor Pere Soulere va donar-se a co-
activitats artístiques, veiem que cada dia	 nèixer dins el nostre moviment artístic en
sorgeixen nous noms de les diverses galeries	 ]'Exposició de Primavera de 1933• Va ésser
de la nostra ciutat. No gosaríem assenvalar	 amb una obra ferma i ben resolta, la qual
aquestes múltiples exposicions corn una flo-	 va destacar-se per ella sola sense. cap inter-
r da esponerosa de qualitat artística. Més	 venció interessada. Remarcat aquest detall
aviat ens decantaríem a denunciar les, im-	 hem d'afegir que el jurat es trobà en aquella
pacic?mcies incontrolades d'una joventut que obra amb els factors imponderables deis

valors consagrats i no comptava amb una
assignació adient. aI valor intrínsec de l'a
bra. Va intervenir l'escultor Mares i, amb
una generosa compreñsió, va concedir li
particularment un premi d'estímul, fet del
qual parlà la nostra premsa.

No és cosa de cada dia assenyalar Poblra
d'un anònim perquè tingui una distinció.,én
una exposicïó; és. l'obra pacient i ben f@ta
el que compta i el que fa que un nom tra>is-
cendeixi de cara al públic, Pere SouQeret.n
aquest sentit, té una garantia en totes les
obres que han sortit déla seva mà. L'obra
ben feta, resolta amb tot el respecte;gite
imposen les peces cabdals de l'art clàssic
musefstic. Aquesta adjectivació nostra no ¡és
pas per filiar l'artista de qué parlem darrera
cap nom i}lustre, sinó per posar-lo dintre
la categoria d'inspiració que han seguit tots
els escultors del món que han deixat rastre.
No volem judicar-li les obres actuals o-
sant-li un límit de ponderació ; estem in^e-
ressats a fer totes les reserves que calgui

Pere Soulere — Noia asseguda	 davant tota "obra que tingui una tendéncia
personalists, però la Nola asseguda que ,le-

vol arribar aviat corn si fos un equip es-	 portem us evocarà de seguida la clar i
portiu i només veiem que intents prematurs.	 mirífica bellesa deis bons models de. tbts
La nostra època s'ho porta ; els istes en-	 els temps.
galipadors han proclamat un art pie de	 L'artista escultor no pot prodigar-se en
síntesi, arcaïtzant i priman. En la pintura	 la mateixa mesura que ho. fa un pintqr;
dita de cavallet han entrat aquests corrents	 això ho sabem tots. Es amb ]'emoció 'de
i per l'art de la pintura classicitzant aques- 	 responsabilitat que basteix la pròpia obra.
tes modes han estroncat el lliure curs de	 Després ve ell singularitzar -se amb les ca-
molts artistes. Aviat serà hora de fer un	 racterístiques més cares a la propia afecció,
cop d'ull retrospectiu i veure què pot quedar	 fins arribar a consolidar una persona litat .

de tantes exploracions fetes en els dominis	 definitive.
de la bellesa per gent inhàbil, autodidactes	 L'escultor Pere Soulere, que avui pre-
diletants i creadors de monstres,	 sentem en aquestes planes, representa entre

Pel cas concret que ens ocupa avui, po-	 els joves una valor. Té un bon coix{ des-
diem ben bé estar-nos de parlar de pintura,	 tudis i de disciplina que el rellevaran 'de
però serveix de fons per destacar que en	 moltes vacillacions que han frustrat la car-
aquest lliure faceciós i anecdòtic de la pin-	 rera de molts artistes a mig camí de: la
tura moderna (i això dit sempre objectiva- 	 seva ruta ascensional.
ment) no ha succeït en l'escultura, els crea-	 Nosaltres hi tenim tota la fe i ens atre-
dors de la qual són una categoria de gent	 vim ` a anunciar que d'ací uns quants àiys,
que sap de què va. Aquesta precisió és per	 tranquillament, exhumarem aquestes notes
aclarir que, en escultura, la més redimen-	 i podrem contemplar a través deis anys
tària posició creadora imposa una disciplina	 l'obra de Pere Soulere que té tots els bons
i un coneixement previ d'allò que horn té	 atributs .per a ésser perdurable.
entre , mans.	 MIQUEL CLIiVILIJE.

Galeries d'Art

SYRA.
PRESENTS D'ART 1 QUALITAT

BODES. PESTES ONOMA riou -s. BATEIGS• ETC

MIQUEL VILLA (pintura)

Dipufacfó, 262	 Telèfon 18710

El públic, .amb una certa decepció de la
pintura «moderna», ha redesoobert Corot,
del qual es celebra una gran exposició al
Museu de l'Orangerie.

	

OBJECTES D'ART I DE FANTASIA'	 La vida de Corot fou 4larga, car nasqué
el a8 de juliol de 1796 i morí el 23 de febrer

	

ALBERT JLINYENZ (pinfura)	
de i875. Treballà tota la vida, però la glò-
ria i la fortuna no li vingueren fins ben

JOSEP GRANYER (escalfor) tard. No pogué mai obtenir la medalla
d'honor al Saló i fins als seixanta anys no
vengué un quadro per deu mil francs. Ara,
després de la seva mort, les seves obres
han assolit preus altíssims • Jutgeu : La
Foret de l'Isle-Adam, comprat a 330,000
francs en 1894 per Chauchard; Le Lac de
Garde, 231,000, en r902 ; La Solitude, 350
mil, en 19í2 ; la Danse au bord du lac,
310,000; Souvenirs d'Italie, 220,000; Les
Baigneuses, .zro,000; Orphée et (Eurydice,
376,000, en 19i3, a Nova York, etc.

Era un home ingenu, d'ànima límpida,
en estat angèlic• uPinto corn els ocells can-
ten», havia dit.

«Consciència, confiança en si, perseveran-
ça. Armat així, les dues coses que em sem-
blen més importants són l'estudi sever del
dibuix i deis valors.n

Era un home sense teories, creient, corn
Renoir, que la pintura és primer que res
un treball manual i cal fer-lo corn a bon

5 L4 L i:4 G.i4 (,^^ I?
obrer• No tenia necessitats, ni vanitat. Es

	

^J	 conta d'ell que una vegada un coleccionista
Ii ensenyà un fals Corot. «Espereu ; dintre

Cornell de Cenf, 323	 una hora serà autèntic», va dir-li el pintor,

	

(.mr. Ramóla ¿ Carala va i Balm„),	 agafant els pinzells.

	

MARCS - GRAVATS - MIRALLS 1 MOTLLURES	 fin, un recent estudï, Paul Jamot analitza
la paleta de Corot i remarca que hi domi-
nen, gairebé sempre, corn en Le Nain, corn

.*	 en Manet, els blancs, els blaus, els grisos
i els negres. «Quan els nostres pintors s'a-

	

r ME%EREN	
venturen a usar el vermell, no és quasi mai

J•	 un vermell de colorista que té la seva part
(pintura) en un concert de colors. La nota és isolada,

corn si caigués del cel. Tal la boina vermella
del pescador que Corot ha installat tantes
vegades sota el fullatge gris deis salzes.»

L a	 ..Pi 12 a c o te c a	 Si la memòria no ens falla, a M:RAnoa
mateix s'ha contat una anécdota de mar-

	

MARCS 1 GRAVATS	 chand. A la rebotiga d'un, un client diu
que ha trobat un Corot, un bon Corot, un

El "Père" Corot
B LIS Q ¿LE TS

MOBLE'S

SALA PARÉS

EXPOSICIÓ DE

JOAQUIM MIR

EXPOSICI01 VENDA
D' ANTIGUITATS

Inauguració drssabfe

Passeig de Gracia, 36

autèntic Corot, per pocs francs, en el gra
-ner d'únà masia.

—Serà falsificat - diu el marchand (hi
ha, en efecte, milers de falsos Corot).
-Ús asseguro que no. Ja sabeu que hi

entenc; Cs autèntic.
—Doncs no seré gairè bd.
-Bo de debò. Un Corot dels millors.

Mireu : hi ha uns arbres, un estany al mig,
amb una barca.
E1 nzarchand es va interessant per la des-

cripció.	 .
—iHi ha un home a la barca?
—Sí, un home amb una gorra al cap...
—Una gorra corn de pescador, amb una

borla?
—Sí, amb una borla.
—I de quin color és la borla?
—.Vermella.
—Vermella? Doncs Cs veritat, heu corn-

prat un bon Corot!

Encara que no tingui res a veure amb la
pintura, corn a nota curiosa, citem un detall
biogràfic del gran pintor.

Corot, que fins als vint-i-sis anys havia
estat dependent en una botiga de robes, és
l'inventor d'un truc comercial extensíssim
que encara es practica. Un dia que un bo-
tiguer amic seu Ii féu saber que venia a q
francs una roba tota de llana que pertot
valia almenys S francs, Corot li suggerí

— Rebaixeu -la encara cinc cèntims i anun-
cieu-la a 3'95, però amb el 3 ben gros i
el 95 ben petit...

—Fes el favor de perdre el vici d'esco-
pir-te a les mans !

(Vendémiaire, París)

IVO PASCUAL

( mono lips)

Passeig de Gràcia, 34

c— SALA BARCINO

V. GARCIA SIMÓ11
MARCS• GRAVATS, MOTLLURES

RÁFOLS
(pin fura)

Passeig de Gràcia, 19.	 Tel. 15677
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"PAU CASALS"

SIMFbNICA I FILHARMONICA DE MADRID,
BANDA MUNICIPAL DE BARCELONA,
ORFEÓ GRACIENC,	 _.
ÓPERA DE MARTÍN SOLER (SEGLE XVIII), "ZARZUELAS"
(cEGLE , XIX	,.',

El cartell del festival de la S. I. M. C.

PER A FOTOGRAVATS, LA CASA

ANTONI MARTI
Màxlma rapidesa El Màxlma qualitat

AVINYÓ, 19, pral.: Telèfon 17047 : BARCELONA

cuando el dolor
le afenaza
dificultándole
los movimientos,
es que los crista-
les de ácido úri-
co sin oxidar se
han incrustado
en sus tendones,
músculos y orticulaçiones. Debe V. di
solverlos y eliminarlos tomando con
regularidod el Urodonal que al provo
car un enérgico drenaje de los ácidos
de la sangre, destruye las acumulacio-
nes de residuos tóxicos poniendo Fin a
todos los dolores y molestias de

origen reumohco

URODONAL
cura el reuma

porque d sue!ve el ácido úr co

Francesc Costa

nostres més alts valors musicals, i no perdre
l'esperança que augmentin !

En canvi, val a dir-ho, una vegada en pre
sència del públic, Francesc Costa és generós.
No solament no defrauda ni un instant les
més optimistes esperances, amb el seu joc
pur, la seva exquisida sonoritat i el seu
perfecte mecanisme, sinó que compon uns
programes interessantíssims, i no es fa pre-
gar gens, a més, per a ampliar-los amb
tres, quatre i fins de vegades cinc obres fora
del compte.

El diumenge passat, per exemple (tristos
de nosaltres, que no en podem citar cap
més, si no és d'ara fa un any!), Costa ens
va donar un programa magnífic. Hi havia
una Sonata de Mozart, un Concert de Vi-
valdi i un de Tartini, en representació deis
clàssics setçentistes ; una Sonata de Darius
Milhaud, que era l'obra més moderna del
programa, tot i no ésser-ho pas excessiva-

Pierre Fournier

ment ni per la data (Fgis) ni per l'estil
«impressionista», més les acostumades obres
de virtuosisme : La filie aux cheveux de lin
de Debussy, la Berceuse de Fauré, etc.
més, encara, els extres : la incomparable
Aria de Bach, el Moment Musical (aquell
de sempre) de Schubert, un Vals de Brahms,
Un Liebeslied de Kreisler, i una obra de Joa-
quim Nin. De tots aquests autors, decidida-
ment, triomfaren els clàssics, Mozart i Vi-

D. ^+w

Lambros Demetrios Callimahos

Pierre Fournier, i ens és molt grat de re-

conéixer-ho així.

Callimahos al Casal
del Metge

Es tan poe frequent en les nostres lati-
tuds sentir un concert sencer de flauta, que

encara que sigui amb quinze o més dies de
retard, val la pena de parlar. d'aquest•

En primer illot per comentar la persona-
litat del concertista. No és curiós que a dos
mil`dos-cents anvs de distància del Callímac
autèntic, el poeta-bibliotecari d'Alexandria,
hagi nascut, també a Egipte i també de lli

-natge grec, aquest altre Callímac flautista?
Aquest nou Callrmac, dones — o Callima-
hos corn ell es fa dir — venia precedit d'una
tal propaganda que tothom n'estava encu-
rioerit. Va resultar ésser un bon flautista,
però sense passar d'ací. Altrament, d'un
gust bastant discutible. Perquè, qui Ii fa
transcriure per a flauta la famosa Dansa
hongaresa n.° 5 de Brahms, que demana a
crits els violins deis tzigans, o el Caprici 24
de Paganini, concebut així mateix per a
violí per un violinista? (Entre les abres se-
noses mereïxen un record elogiós la Sonata
en sol menor de Bach, la Sonata en si be-
moll menor, de Beethoven, i la Sonatina de
Milhaud. I encara; aquesta darrera ens va

semblar un bon xic banal.
J. P. M.

EL DOLOR
ENVELLEIX

Quina mala cara té!, ens diuen
quan algun dolor, de cap, de
queixal, neuràlgia, etc., ens tur-
menta. Ens sentim incapaços per
a tot, el sofriment treu les ganes

	

de viure i dóna al nostre rostre	
.aquella expressió de pesar que O

p ens fa semblar més veils. Afor-
/

	

/ tunadament, basten una o dues	 '`'
tauletes de CAFIASPIRINA per a

0 treure el dolor més fort en pocs
moments	 •

Caf
EL PRODUCTE DE CONFIANÇA

trina

—Treballa, treballa... Quan siguis gran
trobaràs la recompensa.

---I per què no de seguida?
(Gringoire, París)

—Perdona, noia; el.metge m'ha entre-
tingut,

(Marianne; París)

M1RA[3DR
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La Música í la Ràdio
El pròxim festival de la S. I. M. C.

	

En la imminència del festival de la So-	 primera vegada, el prestigiós violinista ame-

	

cietat Internacional de Música Contempo-	 ricá Louis Krasner. Quant al IV.ozzeck, és

	

rània, hem cregut del major interès obtenir	 una de les òperes modernes més interes-

	

algunes informacions del seu infadigable	 sants. Alegre i riallera, però escrita dins un
	organitzador, el mestre Robert Gerhard. IEn	 estil molt precis, ha estat, d'ença del Cava-

	

efecte, ell és, no solament un deis membres	 her de la Rosa, de Richard Strauss, l'òpera

	

més prestigiosos de la Societat, sinó també	 alemanya que ha obtingut més èxit, no sola-

	

un deis qui més han treballat perquè aquest 	 ment de critica, sinó de públic.
festival fos celebrat a Barcelona.	 En aquest mateix concert seran donats

	

Robert Gerhard, malgrat la feina que 1'a-	 també alguns fragments d'una altra òpera,
el Caries V d''Ernst Krenek.
A Barcelona coneixem ja al-
guna cosa de Krenek, que ens
fou oferta precisament a co-
menços d'aquest curs per l'or-
questra Pau Casals, però no
teniu idea — diu Gerhard
de la complexa i intensa per..
sonalitat d'aquest autor. En
aquesta opera, de la qual ell
mateix ha escrit la lletra,
planteja un problema histò-
rico-politic d'un gran interès,
al mateix temps que un drama
altament patètic. Es tracta no
menys que de l'afany que Car-
les V tenia de constituir un
imperi europeu sostingut pel
catolicisme, F del fracàs d'a-
quest projecte. Per a Krenek,
austríac i catòlic, la figura del
gran emperador és lena de
valors humans, i la fallida de
la seva obra política i, segons
corn ell la veu, religiosa, és
ún deis drames més commo-
vedors de la Història. No dei.
xa d'ésser un detall picant, en
relació amb aquesta obra, la
prohibició de què la féu ob-
jecte, després que ja havien
començat els assaigs al Teatre
de ]'Opera de Viena, el go-
vern austríac actual. Fundat
en qué? Ah ! en la modernitat
radical i «heterodoxa)), segons
les Acadèmies, de les seves
fórmules musicals.

Encara en aquest primer
concert, hi haurà una altra
obra alemanya, aquesta d'un
súbdit del Reich, que ha estat
admès al concurs pel seu ex-
c l usia prestigi personal, ja que

	

clapara aquests dies, es presta de bon grat	 la delegació oficial d'Alemanya a la S. I.

	

a la nostra pretensió. I, en el seu departa-	 M. C. es va retirar per raons polítiques.
ment de Música Moderna de la Biblioteca Ens referim a Edmond von Borck, conegut

	

de Catalunya, entre una audiència a un	 ja avantatjosament per la seva participació

	

visitant illustre i una conversa telefónica,	 en dos altres festivals de la Societat.

	

ens explica, amb entusiasme, quina serà la	 Figura tamb s en els programes una altra
importància d'aquests concerts,	 obra considerable: el Cinquè quartet de

	

IEn primer hoc, ens diu, hi ha l'element	 Béla Bàrtok, que ha estat estrenat recent-

	

que no té preu : la descoberta de nous	 ment a Budapest i ha obtingut des del pri-
valors. Els jurats d'aquests festivals, home- mer moment un acolliment entusiasta. No

	nats segons el més pur sistema democràtic	 hi ha dubte que els barcelonins, que ja al-

	

per les delegacions nacionals, actuen sem-	 tres vegades han donat proves de corn apre-

	

pre seguint un criteri d'escrupolosa selecció.	 ciaven aquest autor, principalment amb mo-

	

Les obres elegides per a figurar en els pro-	 tiu de les audicions del seu Quartet n.° F,

	

Brames han d'ésser, abans que res, mani-	 sabran assaborir aquesta nova obra.

	

festacions d'una personalitat original i d'una	 Hi ha després, en representació de la
	tendència innovadora. IEs a dir que els tre-	 moderna escola francesa, la Quarta Sim-

	

balls deis «bons alumnes», que es limiten a	 fonia de Roussel, hi ha un concert per a

	

repetir les fórmules ja conegudes, són im-	 violí i orquestra de Szymanowski, el com-

	

placablement bandejats. Això vol dir, en	 positor polonès del qual Rubinstein ens ha
	principi, que cada festival ha de comportar	 donat recentment alguna obra. Però l'enun-

	

revelacions de nous autors : en els noms	 ciació de noms tan prestigiosos ja basta per
	desconeguts, doncs, és on resideix el major	 a avui. Ara cal remarcar, afegeix Gerhard,

	

interés. D'aquests noms, naturalment, n'hi 	 la importància donada a la música  catalana

	

ha molts ; hem d'esperar, donada la compe-	 i espanyola : en els programes oficials figu-

	

téncia del jurat, que l'expectació que des-	 ren quatre compositors catalans : el propi
perten quedarà ben justificada.	 Gerhard, amb Ariel, música per a _un ballet

Després, hi ha els noms d'autors ja reco- de Joan Miró; Josep Maria Ruera, que pre-

	

neguts ; d'aquells autors, precisament, que	 senta tres Moviments Sim f bnics ; Ricard La-

	

tracen les directrius dins les quals evolucio-	 mote de Grignon, amb una llegenda simfd-

	

na la música actual. D'aquests cal esmentar	 nica sobre el poema de Sagarra Joan de

	

en primer hoc el malaguanyat Alban Berg,	 l'Os ; i Manuel Blancafort, de qui sentirem

	

el compositor vienès desaparegut ara fa uns	 tres peces per a piano. Corn a representants

	

mesos. En el primer concert d'orquestra	 de l'escola espanyola hi ha Rodolfo Halffter,
d'aquest festival, una part será dedicada a amb uns fragments de Don Lindo de Alme-

	

la seva memòria. Hi seran executats un	 ría, • i Federico !Elizalde, que presenta una
Concert per a violí, i uns fragments de l'ò- simfonia amb piano concertant. Podem
pera Wozzeck. El Concert per a violí, que	 avançar, a més, que en un concert extra-
s la darrera producció de Berg, podria	 ordinari de música espanyola que serà ofert

anomenar-se més aviat un Rèquiem, ja que	 als nostres visitants estrangers amb motiu
l'autor l'escriví sota la dolorosa impressió	 del Festival, seran estrenats — després de
que Ii havia causat la mort d'una noia	 més de quaranta anys que foren escrits 
amiga, i hi deixa expressada tota la pro-	 alguns fragments del poema de Pedrell El
funditat de la seva pena. L'executarà, per	 comte l'Arnau.

Un altre punt interessant és la partiei-
pació d'artistes solistes en l'execució d'algu-
nes d'aquestes obres. Sembla segur que po-
drem comptar, a més del violinista Louis
Krasner, que interpretarà el concert de Berg,
amb el violinista Stefan Frenkel, que exe-
cutarà el de Szymanowsky ; els pianistes
Leopoldo Querol i Walter Frey, que partici-
paran respectivament en la interpretació
deis concerts d"Elizalde i de Frank Martin,
i la cantatriu Concepció Badia d'Agustí, la
qual pendró part, principalment, en la in-
terpretació del poema de Felip Pedrell.

Pera amb tot això hem fet un descobri-
ment : que Robert Gerhard és una mina
d'informació' i que no es fa pregar gens
per comunicar-la. Un altre dia hi tornarem,
dones.

J. PETIT

L^A riy Mol
(Ve de la pàgina i)

Els creients que fins ara es miren espe.
rant l'hora, més estranyats que no passi
res que no pas que el món no s'enfonsi, en
oir el cant d'aquells galls que el dia 

lIS CONCERTS
e

Nadal no es van menjar, corn cada any,
perquè no estaven per festes, i que ara can.
ten als galliners corn cada dia, acostumats
a creure en miracles, els sembla que el

j miracle més gran que ham pot concebre és
C que no passi res. La sageta que l'arc de

Francese Costa al Palau de v'aldi sobretot. I en totes les obres i en cada l'aurora ha tirata la superstició els fereix
moment triomfà', tornem -ho a dir, Francesc corn 1 estranyesa.

la Música Catalana	 Costa.
L'Orient és or és foc a el sol des punta!

	

No hem acabat mai d'entendre el perqué	 ' 1	 p

	

de l'allunyament en qué Francesc Costa viu	 Pierre Fournier a Música	 diu el poeta català.respecte al seu devotíssim públic. Un con-
«da Camera»	 En aquell instant, en un tancar i abrir	cert a l'any, i encara moltes vegades diferit	 d'ulls els infants tornen a ésser infants

	

a dues o tres represes, és tot el que en	 La darrera sessió de l'Associació de Mú-	 els joves, joves ; els veils, veils ; els sans,	podem obtenir. I tant corn ens convindria	 sica da Camera anà confiada a aquest vio-	 sans, i els malalts, malalts.

	

sentir-lo sovint, per a conservar la fe en els	 loncellista francés, ja conegut avantatjosa- i	 Els qui en un moment es van ajuntarment del nostre públic amb motiu de la seva	 a l'hora ,de la mort, ara es separen a l'hora
actuació, no fa pas molt temps, amb l'Or-	 de la vida. Els malalts que aquella nit van
questra Pau Casals, Fournier té, corn a	 morir, a l'endemà a l'hora de l'enterra-
qualitat predominant, la de la sonoritat,	 ment, en hoc d'ésser l'espantall de la mort,
El seu violoncel canta sempre amb el millor	 eren la senyera de la vida.
dels; timbres. 'El mecanisme és, així mateix, 	 Aquella aÍba cantada pel nostre Guimerà,
segúr i net.	 al so del cant deis galls de Nadal i deExecutà un programa bastant variat, on	 Cap d'Any, sense que ningú ho digués ni
figuraven des de Frescobaldi fins a Nin, pas_	 ho pensés, va ésser per Europa el primer
sant per Boccherini i Francoeur, per Bee-	 toc de claní sord contra la tradició jueva.
thoven, per Weber i per Rimski-Korsakof, I Aquella superstició s'esvaïa amb una ratlla
Per cert, per què, si ja tothom s'ha après de	 de hum a l'horitzó. Si la posta de sol i la
memòria la Cançó India, venir-nos ara amb I nit havia estat la més tràgica del cristia-
una cosa que sense acabar-ho d'ésser s'hi	 nisme, la sortida de sol del primer dia de
assembla tant corn aquell Himne al Sol? l'any Foor esvaia amb un buf d'oreig, corn
Amb una' solad aquestes obres, que es po-	 si fos la rosada, la superstició teixida per
dria escollir d una vegada per a totes, n hi	 Europa durant mil anys. Un instant bas-
hauria prou per donar als programes aquell tava per desfer una visió millenaria. Era la

primera vegada que a Europa cegada .per
Israel Ii podia caure la bena dels ulls. !Es
cert que la superstició jueva no va cauce,
però també és cert que aquell sol cantat per
]'Angel Guimeró Ii ya tirar, corn un caça-
dor, a la matinada, la primera escopetada
i des d'aleshores va tenir un perdigó a l'ala.

Després de tants anuncis apocalíptics de
la fi del món i del judici final, veure que
no es movia res i que no s'oïa ni un trist
toe de trompeta, per força tenia de fer tron-
tollar tot'l'edifici coronat per I'Apocalipsi,
posta de sol de la Biblia que més que el
poema de la caiguda de la tarda, és un
himne a l'estrella del matí.

FRANCESC PUJOLS

IMPRESOS COSTA

NOU DR LA RAMBLA, 45
BARCELONA

punt de caramel que, pel que sembla, és
indispensable als paladars deis nostres fil

-harmbnics. De tota manera, la inclusió de
l'himne al Sol no implica necessàriament
cap restricció als elogis que hem fet de
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