
Largo Caballero

era un problema de policia i que per da-
munt de tot hi havia la qüestió prèvia del
catalanisme. Els fets demostraren després
que aquella qüestió de policia podia anullar
durant set anys l'actuació política del cata-
lanisme.

Altres fets més recents ens han demos-
trat, com llavors, que els nostres intellec-
tuals no tenien la iniciativa de la nostra
política, sinó que sovint anaven a la deriva
d'altres moviments d'opimió. El que això
pot significar en aquesta hora creiem que
no cal remarcar-ho massa. Es a la vista
de tothom. Mentre es parla de la formació
d'un nou Estat, i les forces extremes llan-
cen programes per a transformar la societat
dintre modalitats inèdites, els nostres in-
tellectuals pronuncien discursos idíllics a
favor de la República, de la llibertat i de
la democràcia. Perfectament ; però creiem
que no n'hi ha prou. La dura realitat de-
mana alguna cosa més.

Ic.NAsr ARMENGOU

Inicienn en aquest número una innovació
que esperem que trobarà bona acollida entre
els nostres lectors.

Sense suprimir cap de les seccions habi-
tuals del nostre setmanari, volem donar cada
dijous un resum objectiu dels fets més im-
portants ocorreguts durant la setanana ante-
rior, tant en la política catalana, com en la
general de la República, com en la política
internacional, a càrrec, els dos primers as-
pectes, de Ferrol Vergés, 1 de Tiggts el dar-
rer, ambdós co l.laboradors habituals d'a.ques-
lea pàgines.

Aquesta secció, que avui és gairebé impro-
visada, serà objecte d'ampliació pel que fa a
les matèries i de l'estructuració que la seva
mateixa marxa ens 'aconselli, car no hi ha
millor escola que la de fer les coses perquè
els resultats serveixin d'alliçonament.

Les dretes parlen de firar la capa al foro
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El sentiment d'estupor amb què ha estat

rebut ]'anunci del programa socialista de
les forcés que dirigeix Largo Caballero, ha
vingut a demostrar, una vegada més, la

gran quantitat de gent que al nostre país
practica l'instint de l'estruç .davant els pro-

blemes més greus i vitals.
La conquista del poder per la classe tre-

balladora, la transformació de la propietat
privada ; la nacíonalització dels ferrocarrils,

de la banca, de les mines i de les terres de'

gran extensió ; la reversió a 1'iEstat dels
monopolis, l'abolició dels impostos indirec-

tes, la regulació de' salari mínim, la fixació

de la jornada màxima i un conjunt de mi-

llores més o menys viables per a millorar

la sort del proletariat, ham estat els prin-
cipals punts d'aquest programa que ha so-
nat com una campanada a les ordes ador-
mides de molts ciutadans.

Aquest vell programa que molts havien
oblidat, perquè el creien teòric i inoperant,
provoca ara l'alarma i altera els nervis de
tots els qui creuen que la present situació
ens pot portar a les experiències més arris-
cades.

Si aquest programa, en les formes més
diverses i contradictòries, té avui la virtut
d'impressionar vit ament l'opinió, bo serà
que cadascú procuri sostreure's a l'atmos-
fera de nerviosisme i d'irritabilitat que e!
volta, impedint el raonament serè i cercar
el camí de la lbg ca i de la claredat.

Podrem discutir molts aspectes d'aquest
programa i de tots els programes político-
socials. Podrem examinar el que tenen de
possible realització dintre una nova orga-
sdtzació de l'Estat i el que tenen de gra-
ciosa concessió a la felicitat del treballa-
dors. Reconeixerem, si volen, que es tracta
d'un simple enunciat, sense gaires explica-
cions i que la visió del panorama del nou
país que caldria crear, en tots els seus ele.
ments i en tota la seva vastitud, ens és
oferta molt simplement ; sense que se'ns
digui d'una manera concreta i humana
quins són els instruments hàbils i quina
és la matèria adequada per arribar a l'exe-
cució d'aquest pla. gegantí.

Es podrà argumentar , que el clima moral
d'una gran part del proletariat espanyol.
assenyala algunes possibilitats per a inten-
tar un canvi en l'actual estructura social
que els ferments produïts per la misèria i
per la incomprensió secular de les classes
dominadores poden, en un moment donat,
produir reaccions de veritable perill.

Es podrà encara distingir entre el que
poden ésser funcions d'un nou Estat, amb
la nacionalització de determinats serveis
i la collectivització d'una part de la seva
riquesa i els resultats immediats o remots
que haurien de derivar-se'n en la vida del
ciutadà. Com que en estat d'abstracció
aquests programes només poden interessar
els somiadors, els agitadors professionals i
les persones que encara no han sortit de
l'edat instintiva, o sigui de la infància polí-
tica, caldria veure dintre la realitat de la
vida espanyola fins a quin punt un nou
Estat, encara que fos cabalment organitzat,
podria fer la felicitat que tanta gent espera
Cert que hem de tenir en compte que Es-
panya no és un planeta mi té independència
econòmica, sinó que està lligada política.
ment i materialment a un conjunt de fac-
tors exteriors i a unes lleis que avui gra

-viten damunt .l'economia mundial. Es evi-
dent que els programes socials es solen
fer entre nosaltres amb una certa frivolitat
i que entre el proletariat abunden més els
demagogs que els economistes.

Sobre aquestes idees generals es pot ar-
gumentar indefinidament i trobarem raons
per a defensar les posicions més contra-
dictòries; el que no es pot fer és situar-se
al marge de la situació o barrar el pas als
problemes que avui planteja el proletariat
del nostre país.

El que no és admissible és clesconèixer
aquesta qüestió, que no és una qüestió de
millores parcials o de simples reivindica-
cions obreres; o sigui una pugna de pobre
i de rics, sinó que es tracta del problema
de la reforma de l'Estat. Hem depassat la
l'època de l'acció directa, de la lluita entre
el capitalisme i l'obrerišuie, i avui l'alter-
nativa no és entre aquests dos factors, sinó
que està situada en el terreny polític i
social entre l'Estat i els qui a la dreta i a
l'esquerra treballen contra ell.

Pensant en el futur, aconsellaríem a la
nostra burgesia que anés familiaritzant-se
amb aquesta idea, pensant a més que tota
acció violenta per mantenir intacta la seva
actual posició ha d'ésser cada vegada més
perillosa per als seus interessos i per als
de la societat. Els resultats de la primera
dictadura militar són prou clars per a treure
la conseqüència que si una represa d'aquell
Joc polític pogués conduir-los a una nova
estabilitat recolzada en la força, la seva
sort seria tan efímera com segura la catàs-
trofe que haurien de sofrir.

Per orientar l'acció de l'Estat—i no obli-
dem que el Govern català té . funcions esta-
tals—i fer possible la normal evolució que
hauria d'estalviar-nos els inconvenients dels
moviments pendulars, és de doldre la man-
ca de classe política dels nostres sectors
intellectuals. 'Entre les tendències polarit-
zades pels sentiments i pels instints de la
dreta i de l'esquerra l'existència d'una zona
d'intelligència i de reflexió ens hauria es-
talviat en moltes ocasions les greus sotra-
gades que ha experimentat la vida del país.
El sentiment de pàtria que tan excelents
defensors ha tingut entre els nostres intel-
lectuals, ha fet oblidar sovint els més greus
problemes de la nostra societat. Recordem

encara aquella trista època de després de
la gran guerra, quan els ciutadans es ma-
taven pels carrers diàriament amb la colla-
boració d'unes autoritats sinistres i es pre-
parava la dictadúra dels generals que havia
de negar-mos totes les llibertats i vexar els
nostres millors sentiments, que un grup
d'intellectuals s'incorporava a la vida pú-
blica declarant que aquell problema social

Els Dijous MIRADOR INDISCRET

Qlert tant el cap d'horribles presagis i mal-	 els feia gaire gràcia la perspectiva. Però	 mílies, baixava de pressa l'escala del pis per
restats que aquell vespre no sopà i passà	 un, el carlí Sangenís, trobà un lenitiu. Com	 tal de poder aconseguir el tren de Martorell,

cara de botxí se li presentaren a la porta 	 imaginar-se que la frase sentenciosa era un 	 el mateix to de veu que s'estila a fora
de l'habitació i es dirigiren, de dret, a l'ar-	 hendecasíllab perfecte:	 —Corre i agafa el tramvia. Perd no; no
mani mirall ; l'obriren arnb una clau de	 —Desenganya't, Vicenç, l'ex de l'esquela 1 l'agafis : vés seguint la via i en ser al carrer

tota la nit en un mal son : dos macips amb	 a gran consol, digué a Solé de Sojo, sense	 quan el seu pare sortí al replà i li cridà amb

rossinyol i hi entaforaren el braç:	 no ens el treu ningú,	 d'Aragó trenca a l'esquerra i trobaràs el

	

A la senyora Emerenciana li havien om- 1 Corts? Alguns diputats s'ho temien i no	 Dissabte, un fill de família d'aquelles fa-

D	 x no e,, toco cap !—advertí l'un.	 Baixador!

LA POR

Blancs Consol pòstum	 tan desapercebudes que a penes si surten de

moment era d'incertesa : es dissoldrien les	 gastar.

	

Era durant l'anterior període polític. El	 al tard i van sempre a peu, per no mal-
casa i, quan ho fan, trien les hores de cap

— ecasa
—Ho deu tenir amagat entremig de la Aclariment

roba blanca!—replicà l'altre.
Aleshores,	 la víctima	 llançà un	 crit de- E1	 conseller—i	 ex-gestor—tradicionalista

manant socors, senyor Soler Gener visità la setmana pas-
—Calmi's, calmi's, senyora ; perquè, ben sada el conseller regidor de Política Social,

mirat,	 vostè	 és	 molt imprudent. 	 Qui	 no el camarada socialista Martínez Cuenca, a
li a tenir una caixeta llogada en qualsevol.f fer-li un	 aclariment important :	 que ell, el
faria o, si tant	 tresor guarda, una caixa senyar Soler,	 elegit en coalició amb Lliga

dintre el bis	 mateix ?	 Quees pensa
	

_orto	
pi

Catalana, ja no forma part' d'aquesta mi-
de ca	 les	 emq ques	 bals	 podem espanyarque les noria.

així com així?
e

I encara era més important el motiu de
—Però això és una lapidació en tota regla, l'apressat aclariment :	com que anaven

senyors meus! Figureu-vos que fa una colla ésser' nomenats	 uns temporers	 da r	 padró,

'En
mesos que m'han minvat les rendes per volia	 que	 si	 n'hi	 havia	 de disponibles	 la

mor	 d'aquella	 tallada	 d	 ChapaQrieta;
m

Lliga no absorbís la seva part.
després he vist corn tots els papers que pos-
seetixo anaven davallant i ara veniu vosaltres Els	 ans remeis^i preteneu endur-vos-ho tot. Com voleu que
vagi a plaça?

no estigui :	 posi's Ala muntanya de Sant Josep es cometien
—Ah, per nosaltres, cada nit un reguitzell de robatoris d'aviram,s

vendre mitges amb tara o faci corredoríes amb indignació i esverament de propietaris
de perfums i pasta	 netejar. i llogaters de les torretes d'aquells indrets.

que hl feu	 ara—Només	
e

hib z q fi d'acabar els robatoris, els veïns ha- 1
ambulant.que està prohibida le venda ambulant. Però

vien provat tots els mitjans : avisar la poli-
voldria saber si e1 que aneu a penetrar

cia,	 constituir un servei de vigilància cm-
és	 obeïm	 a un programa social fantàstic
és

tadana, fer-se del sometent, etc. Malgrat tot
o simplement	 robatori. això	 els lladres ino tenien aturador.s

—I ara, què s'empatolla!
no us estranyeu de	 Ar més Finalment,	 un	 veí (que	 no és el pintor

Antoni Utrillo) va tenir	 una pensada,	 tanen	 ni
perquè a una amiga meva, sense més ni
més,	 lti han quedat unes finques i, tron encertada que va acabar amb els robatoris.

cament, sempre dol.
t, I Consistí	 senzillament a posar,	 ben	 visible,

—Devia ésser gran d'Espanya!
títol

rètolun	 :
„por aquí ha	 asado el Emiliano.nq	 p—No ; no ho cregueu, ni tan sols

pontifici. Els estalvis del seu pare, veliaquí!
La bona in^encíó el disculpa

—Ah, doncs, tant com tot, no ho ambi-
ionem . Som gent enraonada i, si li sembla,

El senyor Martínez Domingo, rice-presi-
només ens en retindrem Ea meitat

—M'adono qua sou uns sentimentals amb dent del Parlament, arriba a 1'antedespatx

un cor com una casa ; però si	 les del conseller senyor Martí Esteve. El secre-
tari d'a uest	 el	 ove Frederic Rahola, no

q	 I
os, 

sensemeves necessitats, tocaríeu el dos, sense ni

Es a dir, sense ni cinc, no ; perquè jocinc.

^
sols el fa esperar, sinó que introdueix urts

seria la ga:mera t	 c	 l!s'-' os pripiva. sisitants	 abans que ell.
Però el conseller ha vist, en el moment

—Renos de senyora , encara ens conven-
cerà!	 Vaja, allargui el que vulgui que ens

d'obrir-se la porta,	 i ha advertit el seu se-

en anirem sense soroll. cretari de la gaffe.	 Aleshores,	 aquest,	 per
a posar-hi un pedaç, procura mostrar-se ben

Al moment de fer el gest d'obrir el mo-
atent amb 1'illustre visitant i li dóna con-

neder, la senyora Emerenciana es despertà
versa.	 Senyor	 Domingo	 per	 aquí,	 senyor

i veié que tot havia estat un somni, com en
moltes	 pellícules.	 Desitjosa	 de	 distreure's, Domingo per allà, i, a l'últim

fullejà una revista.i llegí: —Doncs miri, jo no sabia que vostè fos

«L'illustre	 violonista	 Vehudi	 Menuhin, el pare del senyor Marcellí Domingo...

que ja no és un kid, puix	 que té dinou
anys, no s'escapa, però, de les amenaces de Qeïnafges
la gentalla del gang, com moltes celebritats
o fills de celebritats nordamericanes. Abans Els	 periodistes	 que fan	 informació a	 la

de recollir-se per un quant temps en pla de Generalitat varen oferir un sopar al presi-
vacances,	 lluny de les sales de	 concert de dent Companys, un dia de la setmana pas-

tot el món, s 'insta llarà amb el seu pare, la sada. El nostre company Tomàs, com no és

seva	 mare	 i les	 seves germanes	 Yalta	 i estrany, va arribar amb un cert retard. No-

Mephzibah,	 en	 una	 veritable	 fortalesa	 a més quedava un lloc lliure : al costat del de

prova dels kidnappers.	 Aquest	 blocaus,	 si- !'Angulo, d'El Debate. Un dels comensals
tuat enmig d'un terreny de qoo hectàrees, ho remarcà, en veu alta.
és ple d'agrada.nces naturals, al cim d'una --Bé, i què?—féu Tomàs—. En Costa i
muntanyola	 cenyida	 de	 diverses	 línies	 de Déu, que ha escrit aquells dos llibres sobre
defensa invisibf es : l'intrús que travessés una el 6 d'octubre,	 bé seu	 al costat del presi-
d'aquelles línies, 	 provocaria de seguida se- dent!
nyals elèctrics i sirenes que posarien en peu
tofa la	 regió.	 Visitants i proveïdors	 seran Precaucions
curosament escorcollats, abans d'ésser con-
duïts a presència de Yehudi.n No és cap secret per ningú que algunes

La senyora Emerenciana tancà la revista famílies benestants de certs pobles agrícoles
i reflexionà: s'han	 traslladat	 a	 Barcelona,	 sota pretext

—Tanmateix, aquí encara som al rovell que la vida se'ls feia impossible a llur resi-
d.'	 l'ou! dència habitual, degut al canvi de la situa-

ció política.	 Però a la capital volen passar

Per a una política
del moment

Sitges= Caldetes

Tota la campanya electoral de la Lliga de
Sitges consistí en una conferència a càrrec
cl'Ef. Maynés. Bon punt es conegué el per-
sonatge que la casa central havia designat,

hi hagué a la vila blanca un desencís gene-
ral, a l'extrem que alguns socis es jugaven

doble contra senzill que perdrien.
—Creieu-me : aquest home porta m... a

les sabates!—exclamava un vocal de la prò-
pia Junta.

Tothom es lliurà als improperis, però el
que tancà de cop fou el tresorer:

—I a més—conclogué —, per a En Vidal
i Guardiola és l'enemic públic número u.

El Pallars
Cèsar A. Jordana, redactor general de la

novíssima Geografia de Catalunya, havia
encarregat a Pau Vila que li cerqués un
collaborador documentat per a escriure la
part corresponent al Pallars. Pau Vila, es-
cèptic, declinà

—El que costarà de trobar un que co-
negui pam a pam el Pallars ! No sé pas
si en sortireu !

—Bé, doncs—féu Jordana—, diré que me'l
procuri En Pere Mas i Perera, que també
collabora a la Geografia, i és director de
la Caixa de Crèdit Agrícola,

En Mas i Perera ho confià a En Fontova,
de la Federació Comarcal de Catalunya, el
qual s'apressà a respondre

—Home, aquí, el més indicat per a orien-
tar-vos és En Rigall. Mireu, precisament
ara passa cap a secretaria.

--Escolteu, Rigall! No sabríeu pas algú
que es veiés capaç d'encarregar-se del Pa-
llars a la Geografia de Catalunya?

--Ja bu crec! El més indicat és En Pere
Mas i Perera!

Emulació
La premsa dretana té preferència, aquests

dies, a deixatar temes de la Revolució Fran-
cesa per tal de fer posar pell de gallina als

seus lectors. Ya exhuma textos on surten
el llibertí Chamfort ; l'autor del Diable amo-
reux, Cazotte ; el filòsof i matemàtic Con-
dorcet ; el metge Vicq-d'Azur ; l'astrònom
Bailly ; el poeta Roucher ; Madame de Gra

-mont, etc., etc., tots els quals conegueren
una mart cruel, entre obriment de venes i la
guillotina.

Influïda per aquestes lectures, una senyo-
reta jap, cèlebre per les seves dites de sabor
històric, en lloc de posar-se a tremolar ex-
clamà :

—Ah, quién pudiera ser la Carlota Corday
española de 1936!

Climes
Comentant el banquet fraternal que les

actrius i vedettes de Madrid havien de donar
ahir a Paulina Singerman, un crític teatral
retreia a En Burgas, del Romea, que aquest
homenatge havia passat per alt a Barcelona.
L'ex-coempresari de la Smgerman replicà

-1Es que a Madrid hi ha un altre ambient
teatral. Figureu-vos que, entre les actrius
que li dediquen el dinar, s'hi compten des
de la Loreto Prado a la Celia Gámez i
Laura Pinillos, Us imagineu aquí anar de
tronc la Maria Vila o la Nicolau amb la
Mapy Cortés?

Cada cosa pel seu femps

Els èxits continus de la Passió d'Olesa
han fet que els sitgetans es vegin amb pit
de rependre les representacions del drama
sacre interrompudes una colla d'anys ençà
per la tenaç oposició d'un antic pastor d'à-
nimes. L'actual senyor rector, lluny de com

-batre aquestes funcions, ha encarregat una

llotja del Prado, el cèlebre teatre on s'es-
trenà La Fada de l'Estany de Massó Tor-
rents i Enric Morera, l'any 1899.

Sembla que les úniques reserves formu-
lades ho han estat en el sentit de rascar
bé els cartells de la Celeste Grijo i l'Elena
Brito que, la darrera setmana, actuaren en
aquell local.

Caifàs 1936
L'empresari de la Passió de Sitges, és

En Samuel Barrachina, el qui, a la vegada,
representarà el paper de Caifàs. E1 seu

constant admirador i poeta local, ja co-
negut dels nostres lectors, senyor J. Cas

-tellnou, ha cuitat a trametre a EI Eco de
Sitges, el seu recipient habitual, aquesta
sexteta dedicada al popular corredor de

calçat

Buenos días, sacerdote de los judíos

que hiciste condenar al Señor
y perseguiste, cruel, a los apóstoles
si hubieses calzado borceguí (C Tracton),

no hubieras dado tour malos pasos
ni mandado Jesucristo a Pilatos.

Aquest cop; El Eco no ha inserit la poesia

de Castellnou, sota pretext 
que cobra de

la bona premsa.



Géstes

glorioses

Expedició Alemanya a l'Himalaia

A 7,000 metres d'altura, degut a l'escassesa d'oxigen, un llumí no crema... es
carbonitza. Detall que demostra com és de difícil i perillós d'arriscar-se a tals altures.
No obstant, una expedició alemanya, en rg34, arribà, a les abruptes cimes de l'Hi-
malaia, a una alçària de 7,750 metres, per a fer observacions científiques i filmar aquells
grandiosos paratges mai contemplats fins aleshores per ulls humans. Uns homes de
l'expedició, que caigueren malalts ,de maláriaria , tibetana, hagueren d'ésser transpor-
tats al pla, esmerçant-s'hi tretze dies i vencent grans obstacles.

Proeses així només es poden realitzar quan cada element de l'organisme obeeix
instantàniament a la comanda del cervell i s'està lliure de dolors o depressions; en
una paraula, cal estar completament sà. També en la vida quotidiana el benestar i
l'cptimisme són imprescindibles per a lluitar. Fer això, quan algun dolor ens turmenta,
convé pendre una o dues tauletes de Cafiaspirina, que retornen immediatament el ben-
estar i ens fan més forts i optimistes.

LA MARCA DE FAMA MUNDIAL
SENS COMPETENCIA EN DURACIÓ 1 ECONOMIA

AUTOTRACCIÓN ELÉCTRICA, S. A.
GARATGE EIECTRIC	 MOZA, 6 i 8

EI resident de França a Tunis, M. Pey-
routon, ha donat el primer cop de picot
ritual per a promulgar el decret de reforma
de la capital dg la Residencia.

Oficialment, fa Tunísia és un regne àrabamb el seu bei, del qual podem dir, més
que de cap altre sobirà, que regna però nogoverna.

Fa uns quants anys, els beis residien alpalau del Bardo, situat a dos quilòmetresde 'Tunis i, al pic de l'estiu, anaven, a viure
una temporada al poblet de
La Marsa, deliciós indret vora .
de la mar, a l'altre cantó de
la prominència on resplendei-
xen les blancors de Sidi Bu
Said„ la joia del golf de Tunis
encara„no contaminada per
l'afegidura de cap cara d'estil
europeu.

Avui, per a fer-ostensible
que el bei no és sinó una figu-
ra decorativa; el fan residir
tot l'.ary a La Marsa, lluny
de tot maldecap i fora de tot
perill de conflicte i fins de ce-
rimònia amb el sobirà efectiu
que és el resident francés.

Un parell d'hores cada di-
lluns, el hei fa acte de presèn-
cia al Dar o palau de Tunis
per a donar audiències i man-
tenir l'ombra de poder que fa-
cilita la imposició de l'autori-
tat francesa als àrabs i, de
tant en tant, visita el palau
del Bardo per a presidir-hi les
festes canòniques de l'Islam.

Fora d'això i d'ajudar a l'a-
tractiu turístic amb la desfila-
da dels dilluns entronitzat en
el cotxe de mules i seguit de
la guàrdia; beilical, de forma-
ció confusa i d'uniformes cu

-riosos, el sobirà no fa cap acto
de sobirania i es limita a con-
templar com govenna el resi

-dent francés.
. Per això ha estat aquest el

qui ha donat protocol a l'em-
presa de reforma de la ciutat
i lel qui ha decidit que les
obres comencessin efectiva-
ment el dia 15 del mes que
som,	 J u

La reforma de Tunis es cir-
cumsoriurà gairebé a la desaparició del 'barri
jueu pera deixar el lloc a un barri de tipus
europeu que sigui la prolongació del que,
avui constitueix la Tunis nova.

Els francesos, en desembarcar a Alger
l'any 1830 i començar l'obra de colonització
que els ha permès formar amb menys d'un
segle llur magnífic imperi africà, obriren
alguns carrers de cases europees amb quatre
i cinc pisos, porxades i botigues espaioses,
a la part baixa de la ciutat mora, destruint,
naturalment, les casetes situades entorn de
la mesquita de la Pesoaderia.

Posteriorment canviaren de criteri i mos-
traren una cura meticulosa a no destruir
els barris moros per a formar carrers euro-
peus, sinó que aixecaren les cases noves
a continuació de les aràbigues. Així fou
conservada gairebé tota la ciutat vella que
avui forma el curiosíssim barri de la Casba,
un dels pees recers d'humanitat que es con-
serven avui igual com eren al segle xv,
centre brut, laberíntic i perillós d'una ciutat.
magnífica on floreixen, ufanoses i progres-
sives, totes les esplendors i comoditats del
segle xx més refinat.

Ailiçonats amb la urbanització d'Alger,
en arribar a Tunis l'any i88r, es disposaren
a procedir d'una manera diferent, ja des
del primer dia.

La topografia del lloc hi ajudava. De
l'estany El Bahira que comunica amb el
mar per la curta Goleta fins a la muralla
oriental de la població, s'estenia una pla

-nura sorralenca de 1,500 metres d'amplada
i de llarga indefinida.

Allí fou edificada la ciutat nova a base
de la quadrícula que li dóna una fesomia
semblant a l'Eixampla de Barcelona, sense,
però, la sumptuositat, el reeiximent artístic
i l'aire metropolità que tenen moltes coses
dels nostres carrers.

La Tunis francesa és inferior a l'Alger
nova i deixa veure la improvisació o la
pressa amb què és bastida, malgrat que
posseeix alguns carrers de gran amplada,
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Li destrucci6del T IR Q N F M 5 oarri jucude unís	 o ^
Els remarcables treballs del Prof. Lau

steiner,—Premi Nobel i93o—, de V. Tzanck,
Moss, Jansky, han establert que és possi-
ble de classificar els éssers humans en qua-
tre grups sanguinis, segons certes propio_
tats de la sang, en el detall de les quals
no podem entrar aquí.

Aquesta classificació no presenta solament
un interès de curiositat científica : comporta
diverses aplicacions pràctiques importants,
sia en el problema de la transfusió de la
sang, sia en l'estudi de les races, sia en les
recerques de paternitat, o sia en les perse-
cucions criminals .

2

ous de Tunis (d'un gravat antic)

hi vivien' gaire': aquells terribles rais que
passaven mesos' de l'un cantó a l'altre de
la Mediterrània, 'omplint els. seus vaixells
de captius i de botí' i que, en tornar a
Alger per a descansar-hi una temporada,
preferien habitar les masies voltades de jar-
dins, algunes de les quals subsisteixen a les
altures del barri de Mustapha.

En canvi, Tunis, potser perquè era regida
per uri govern regular i per un poder per-
sonal entorn del qual creixien les aristo-
cràcies i. treballaven els artistes, va formar
un ambient i va posseir una urbanització
dins dels quals hom es sent encisat.

Llàstima que la gelosia exacerbada dels
tunisencs i el respecte meticulós dels fran-
cesos a les pràctiques religioses del maho-
metisme s'hagin conjurat per a impedir-nos
l'entrada a les mesquites, algunes de les
quals són mostra extensa de les sumptuo-
sitats &e ]''Islam. Però la contemplació dels
murs i escalinates de l'exterior i, especial-
ment, dels airosos minarets que es des-
taquen de la blancor del caseriu—«el barnús
del Profetao—i es llancen cap al cel càlid,
blavíssim, ens permeten adonar -nos de que
ens trobem en una vila d'història artística
i social.

Immediatament, la passejada pels suks
ens diu que el poble i la burgesia de Tunis
arribaren a' un grau de civilització molt no
table. Els suks de Tunis constitueixen un
barri deliciós, suggestiu, simpàtic, i les seves
botigues innúmeres, impregnades de les olors
dels perfums venuts pertot arreu, són la
realització somniada de Les Mil i Una Nits.

En canvi el barri jueu ofereix un con-
trast viu amb aquestes delícies botigueres
dels suks i amb les riqueses artístiques dels
barris mahometans que els volten.

La carència de minarets o campanars li
dóna monotonia i ajuda a exraviar-se al tu-
rista que s'hi aventura tot sol. Pel que toca
a mi he de recordar que només m'he perdut
a Venècia i al barri jueu de Tunis.

El laberinte de carrerons sense categories

plens d'animació i vorejats per botigues i
cafès de luxe.

El contrari ocorre pel que .fa referència
a les dues ciutats autòctones.

Si Alger ofereix la curiositat d'un món
que ha romàs immutable segles i segles
amb les seves incúries i les seves anarquies,
en canvi, no posseeix edificis monumentals,
ni carrers que denotin una aristocràcia civil.

Ham hi veu la vila rudimentària dels
pirates que hi, tenien el niu, però que no

i sense urbanització arriba a marejar i a
desitjar sortir-ne de pressa.

Si hom el compara amb els carrers del
centre de la Medina que emmarquen els
suks, hom té una impressió penosa. Ailà
abunden les cases d'aire distingit i benes-
tant ;. fins moltes presenten gracioses porta-
lades de marbre i avancen les galeries o
finestres de fusta motilurada graciosament.

Les cases del barri hebreu són pobres i
no ofereixen gaires notes dignes d'atenció.
S'amunteguen formant carrerons que sovint
no tenen sortida o es separen donant lloc
a corrals, patis o placetes que resulten culs
de sac on el foraster es troba decebut i.
sense saber cap on girar-se.	 á

Els israelites de Tunis, que són uns
30,000, deuen viure sense comoditats i sense
higiene en aquell laberint de casetes mi-
serables. Per altre cantó és llàstima que
ocupin tant d'espai en una ciutat que s'estén
en constant progressió.

Just és que hom respecti el barri central
de la Medina, però no cal lamentar-se que
desaparegui el barri jueu per a deixar el
lloc a una serie d'edificis monumentals.

El pressupost d'aquesta reforma ja in-
dica la poca vàlua dels edificis que des-
apareixeran, puix només puja a 230 milions
de francs, dels quals Izo ja seran absorbits
pels jornals dels obrers que deixaran el
barri a punt de rebre la urbanització mo-
derna.

Transfusió de braç a braç

Primerament, quan es fa una transfusió calia doncs que tingués un altre pare quede la sang, aquesta distinció entre els grups ell,	 ja que forçosament havia d'haver he-sanguinis	 permet	 d'evitar	 a	 l'operat	 acer- rotat aquell grup	 sanguini d'algú,
dents gravíssims,	 deguts a la incompatibi- ¡ Igualment, a Berlín, un herr M..., divor-litat sanguínia—el donador i el receptor- no ciat,	 acusà	 herr	 K.	 Sch...	 d'ésser	 el	 parepertanyent,	 en	 aquests	 casos,	 al	 mateix dels	 seus dos fills,	 Carolina i	 Guillem.
grup sanguini (actualment s'eviten aquests I

triant	 per	 endavant	 els	 dona-
La recerca dels grups sanguinis	 de 1'a-

Sch...
dors)
accidents

.	 1
cusat	 i de frau M...	demostrà que,
ni	 en	 l'un	 ni	 en	 l'altre,	 els	 glòbuls	 roigsD'altra	 banda,	 l'estudi	 dels	 grups	 san- no	 tenien	 propietats	 aglutinógenes.	 Peròguinis ha servit per a establir certs paren- aquestes existents en Carolina i en Guillem,tius	 i	 certes	 divergències	 entre	 les	 races !

humanes. Durant la guerra, aquests estudis '
els	 havien	 de	 venir de	 llur	 pare,	 ja	 que
mancaven en llur mare, i,

han	 pogut	 ésser	 portatsparticularment i
com que manca-

ven igualment en herr Sch..., aquest sol fetlluny :	 en el front de Salónica,	 per exem- ¡ bastava per a provar que aquest no podiaple, hom es va aprofitar de la presència si- ésser	 el	 pare d'aquelles	 criatures.multània de diferents tropes	 aliades i	 d'e- Aquestes regles d'herència tenen una uti-lements	 civils	 i	 militars	 de	 les	 poblacions litat	 pràctica	 en	 les	 maternitats :	és	 aixíbalcàniques	 per	 a	 estudiar el	 repartiment que un dia, una infermera havent pgafat,dels	 grups	 sanguinis	 segons	 les	 nacionali- per a rentar-los,	 dos	 nens	 de	 mates	 quetáts. Hom constatà de bon principi que, en acabaven	 de deslliurar,	 els	 tregué distreta -cada una d'aquestes, els quatre grups exis- ment llur marca d'identificació, i no poguéteixen, i que l'únic que varia és llur propor- absolutament recordar a quina mare perta-ció relativa.
Després, s'han publicat milers de treballs

nyia cada un d'ells.' La recerca dels grups
sanguinis donà la solució del problema, so-sobre aquest	 tema,	 que permeten	 ara	 de lució el	 bon	 fonament de la qual,	 tempsbasar-se	 sobre	 centenars	 de	 milers	 d'exa- més tard, fou confirmada per certs caràc->i ens practicats en diferents pobles del món, ters	 familiars .

D'una mar ra general, el «primer grup» Aquí també es pot trobar la solució deldomina en	 l'Europa	 Occidental ;	 presenta delicat problema que presenten	 els matri-una proporció de 40 a 95 per cent. Aquest monis entre	 parents pròxims :	sens	 dubtepercentatge disminueix a l'Europa Oriental serà possible de preveure un	 dia si ofereixr	 Sudoriental,	 i	 s'afebleix	 encara	 més	 a
Africa	 i	 a Asia.

inconvenients,	 segons	 el	 grup	 sanguini	 a

EI
qué	 pertanyin	 els	 futurs	 cònjuges.

segon grup segueix un ordre invers.
Es

La justícia criminal ha tret par tit igual-relativament poc important a l'Europa ° ment d'aquests nous mètodes d'investigació.Occidental:	 clel	 ro al	 rs	 per cent,	 mentre Els mètodes microscdpics estableixen ja sique en	 les poblacions	 orientals i	 sudorien- una taca de sang prové d'un home o d'untals europees s'eleva a zo i àdhuc 30 per i
cent. Més lluny, a l'Africa i a ]'Asia, 	 aug-	 (

animal ;	 l'estudi	 dels	 grups	 sanguinis	 per-
met d'anar més	 lluny encara :	 si	 lamenta encara fins arribar al 41'2 per cent

en	 hindús.	 Iels

sang
de la taca no és del mateix grup que la sang

EI	 «tercer grup»,	 feble en	 els	 europeus,
de la víctima,	 ha de provenir d'una altra
persona, i si ]'assassí presumpte assassí és

assoleix el seu màximum en els japonesos. o no és d'aquest grup, els càrrecs que pesen
Quant al «quart grup», la seva freqüèn- damunt seu es troben notablement alleujatscia sembla sofrir poques oscillacions en les o	 reforçats.

poblacions	 europees	 r	 africanes,	 on	 varia,
en	 general,	 entre 35 i 45 per cent.	 En els

Suposem,	 per exemple, que la traça de
sang reveladora pertany a un grup sanguinipobles asiàtics	 (xinesos,	 Japonesos, coreans, raríssim	 en	 els	 francesos,	 però	 fregüentís-manxús) i en els hongaresos i tzigans sor-

tits d'Asia, aquestes xifres es rebaixen fins
sin en els xinesos	 en això es tindrà una

als	 voltants	 del	 zo	 per	 cent.	 AI	 contrari,
primera indicació molt preciosa.

Així mateix, seria extremadament útil deen	 els	 pobles	 d'origen	 antic,	 però	 on	 les
barreges han estat molt especials, com

marcar en la fitxa dels reincidents el grupper
exemple en els indis americans,	 els esqui-

sanguini a qué pertanyen. Aquí, encara, es
tindria	 un	 mitjà	 eficaç de	 simplificar cer-mals,	 els	 lapons,	 els	 irlandesos,	 els	 malo-

sos de les Filipines, la proporció esdevé ele-
tes	 enquestes	 criminals	 en	 qué	 justament
alguns reincidents es poden trobar en causa.vadíssima, i pot passar del ço per cent. Es

doncs probable que en alguns d'aquests po-
Ben entès,	 els rensenyaments	 proporcio-

bles, la constitució primitiva és la del «quart
nats per ]'estudi	 dels grups	 sanguinis són
en general insuficients per a esclarir la us-grup». Així, hom ha constatat, per als pell- tícia,	 però	 poden,	 de	 totes	 maneres,	 áju-roges,	 que	 la	 proporció	 en	 els	 «purs»	 és

(9 r'3 per cent), mentre que en
dar-la en les seves recerques, i, d'una ma-

i

elevadíssima
els «sangs -barrejats» s'acosta a la de la raça

nora	 tant	 més	 preciosa	 que	 li	 permeten
força més sovint encara de reconèixer in-blanca. La mateixa constatació s'ha fet en nocents que de descobrir culpables.els esquimals.

Aquestes xifres demostren d'una manera DR. DUJARRIE DE LA RIVIEREeloqüentíssima que en tots els pobles hi ha de l'Institut Pasteu.ràna barreja extremada dels grups primer,
segon i quart. Això és veritat sobretot per (Copyright Opera Mundi)
a Europa, cosa que confirma les recerques
fetes	 pels	 antropòlegs,	 servint-se	d'altres -
dades, i que demostren que a Europa no hi
ha races pures, sinó poblacions mixtes, re-

p ENBER^ S. A.
sultat	 de	 la	 interpenetració	 consecutiva	 a
les emigracions, a les guerres i a les inva-
s`ons.

La distribució diferent dels grups permet Fàbrica de maquinària
justament d'entreveure més exactament l'o-
rigen,	 les	 barreges	 i	 les	 de per a les Arts gràfiquespsuperposicions
races de les poblacions actuals.

D'altra	 banda,	 l'estudi	 dels	 grups	 san-
guinis	 permet	 igualment	 d'establir	 certes Nàpols, 215 • Telèfon 5572
regles de l'herència.	 Està provat,	 en	 efec- B A R C E L© N Ate, que les propietats dels grups sanguinis
són	 hereditàries,	 i que si manquen	 en	 els ^___ T

]'AQUEL CAPDEVILA

Explorador 
_i

 ballarí

Malgrat, que té la sort de tenir un al-
calde tan inquiet i dinàmic com el senyor
Arnau i Cortina, acaba d'afegir un altre
nom al palmarès local : el de Félix Cardona.

Els malgratencs, cosa natural, n'estan
molt satisfets.

L'explorador de les fonts de l'Orinoco és
nadiu de l'esmentada població, om ha viscut
fins fa poc temps.

Ara, viu a Calella. Cardona ha estat pro-
pietari, fabricant, rendista, pilot, comerciant
de les coses més inversemblants, viatjant,
electricista, etc.

Actualment, repara aparells de ràdio, es-
pecialització en la qual ha aconseguit fer-se
un nom per aquelles contrades costaneres.

La placidesa, però, no li plau. Diuen que
prepara una altra expedició.

Els seas convilatans asseguren que Fèlix
Cardona és una mica esquerp : «Es un fe-
réStecn. Potser no serà tant. Els seus fa-
tims asseguren que Cardona ha estat un
«terpsicorià» entusiasta.

En els temps del charleston, el nostre
viatger era uñ adepte incondicional d'aquest
ball. Hi tenia tanta afició, que cada set-
mana baixava tres o quatre vegades a Bar-
celona, a apendre -els complicats punts de
la dansa negroide.

I quan' arribava a Malgrat, se n'anava
al Casino a practicar-hi les lliçons del pro-
fessor barceloní.

No cal dir que els que més s'aprofitaven
de la charlestornania de Cardona eren els
seus amics i companys.

Les «manies» costen diners, es deien
molts. Tants' viatges !... Però tot té la seva
explicació.

Félix Cardona viatjava de franc. I anava
en segona classe, perquè no hi havia pri-
meres.

L'enigma era fàcilment desxifrable. Si
passava el revisor i ]i demanava el bitllet,
el xicot responia amb gran aplom i amb
visible mal humor;

—Abono!
Generalment, l'empleat no hi feia cap

objeccíá i es donava per satisfet amb aques-
ta lacònica resposta.

Un dia, però—tot arriba en aquest món—,
el revisor insistí. No hi havia altre remei,
doncs, que exhibir la tarja d'abonament.
I Cardona, veient-se atrapat, mo trobà altra
solució que afegir amb la més gran natu-
ralitat del món

—Bueno. Vull dir que «abono» el que
sigui!...



UNA ENQUESTA (')

Els intel'Iectuals i Europa
	Responc a les dues preguntes que em feu.	 aquesta sociologia per	 primaris i per a

	

Sí, hi ha una Europa ; hi ha, sota aquesta	 papa	
a ea 

qu
 lis 

s'anomena
  se'n 	 el els a xisrne.

marqueteri

a

embrollada i de vegades p	 Quant	 q	 que

	

doxal que ens han confeccionat els fusters	 tuals, cal distingir-ne dues menes. 'Els uns,

	

de Versailles, una realitat vivent, una hu-	 els lírics, els violents, que exasperen abeu-

manitat en gestáció. Hi ha pobles que du- rant-iles amb un devessall de veritats, de

rant molt de temps han compartit la ma- mentides, de pretextos i — diria — de poe-

teixa herència de creences ideals i de cultu-

ra ; el que se'n deia la civilització cristiana.

Hi há una història viscuda en comú, tota

una herència entremesclada de tradicions, de

	processos. Hi ha un drama coll çtiu la liqui-	 1^¡

	

dació del qual, prosseguida d'ençà de segles,	
/1lluna rl haver-se acabat. Hi ha

Mirant
a fora

Les tres menes de sessions

Quina diferència hi ha entre una sessió
pública, una de privada i una de secreta?

Segons els humoristes, en una sessió p ú-
blica ningú no sap què ha passat fins una
hora més tard, quan es fa públic el comu-
nicat ; en una sessió privada, les coses es
saben de seguida que s'ha acabat, i en una
sessió secreta, mitja hora abans de començar
ja es sap què ha de passar.

es
contactes que creen l'odi i hi ha odis que	 L 'error de traduccióencara

çreen el coneixement i aquest interès que no	 (o	
el to de la restosempre es pot impedir de degenerar en es- 	 ^^	 Com .és conegut ja,

tima. Hi ha veïns amoïnosos i aliats prou	 a"^°	 alemanya a la invitació del secretari de la

llunyans per proveir-nos d'illusions i de sor- 	 J	 S, de les N. fou trobat massa perernQtori i

preses. HI ha semblances que desagraden.	 da jretensions rnassa arrogants.

Hi ha diferències que són harmonies. I per	 Aleshores es cred la llegenda de l'alsbald.

sobre de tat això hi ha un estat genera]	 ^"	 o	 El Secretariat va traduir aquesta paraula

d'alerta i de mobilització dels cors i dels	 per «de seguidan. Així, Hitler volia, per

esperits en què cadascú sent que té, a la	 \	 tant, que les seves proposicions fossin dis-

vagada, por i necessitat de tat el món. Si es	 cutides a l'acle.	 Fn Office	 e-

preguntés a un d'aquests veïns de tramvia	
El

fosar a l'ambaixada alemanya, i aquesta 
va
uesta

tel 
a

que veiem llegir tot cellajunt algun d 'aquests Berlín. Aleshores es va dir que la paraula

diaris que semblen datats a Sant Boi :	 havia estat mal traduïda, que alsbald no

—Què teniu? Qué us fa mal ?—ens res-	 volia dir «de seguida», sinó in due course,

pondria, si fos sincer :
L'Europa em	

.
fa mall	 Paul Claudel per R.aoul Dufy	 en El p

temps
petit 

et 
i 

lieu
ncident es va arranjar, encara

Es impossible d'impedir-se de pensar en

hominibus firae timare 	ressurn	

que ningú no es va creure ]'explicació. Efec-

et
tes paraules profètiques de l'Evangeli : Acres-	

sia les passions de la multitud. I els que	 tivament, tots els diccionaris donen, com a

centrbus	 p P

	

conserven Ulur sang freda i que resten fidels	 traducció d'alsbald, el significat	 Inmme-

ntium	 'ó	 ue és eompd

	

enre i	 mdiataentn, «de seguida», «a l'acte».

Corones, escuts i altres coses
En el darrer número de MIRADOR es pu-

blicava un reportatge de J. E. Bartrina
lamentant la persistència de corones reials

altres emblemes monàrquics en diferents
edificis barcelonins. Volem creure que el
company Bartrina no ens farà càrrecs si,
emparats per l'amplitud de criteri que re-
geix les pàgines d'aquest setmanari, ara
provem de sostenir un punt de vista dia-
metralmemt oposat al que es desprén del
seu escrit.

ni d'alterar en el més mínimum la moral
essencialment antijacobina d'aquests sants
establiments.

Per fortuna, la bellesa, com la mesura
i la solta, no tenen opinió. Ningú que ens
conegui personalment no podria, ni de lluny,
sospitar en nosaltres la més petita afecció
per les institucions monàrquiques; la qual
cosa no haurà de privar-nos, posem per
cas, de repetir allí on convingui que l'ac-
tual bandera tricolor ofereix una combi-

El sepulcre dels ducs de Sogorb i Cardona, a 
Poblet

patètica, rldlcula — rn tspensa e.
D'aquest malestar internacional, semblant

al pacte que institueix la malaltia entre els
nostres diferents òrgans, l'aspecte econòmic
és el més visible, encara que potser no és
as el més im portant, per més que digui

. (*) Vegi's MJRADOR, números 356 a 362,
366. Raons ele més urgent actualitat no ens
han permès ele publicar fins avui la resposta
de Claudel, que anirà seguida de la de l'et-
nòleg Lévy-Bruhl.

P	 .	 -

L'AVIACIÓ CATALANA

^— o

Per lli r ormalotat

Una columna italiana avança penosament	
blics del> difunta monarquia són d'un va-

1 t A'
pels sorrals abrusats de l Ogaden. Cau un
sol implacable. La calor i la set fan la mar-

bor	 artlstic	 nul	 o francament	 do en .	 Ixi
i tot, com no sigui pensant en el foment

xa lenta i dificultosa. del mal gust cofectiu, els considerem per-
Un soldat encara té esma per a preguntar fectament inofensius ;	 si	 més no pel	 con-

a un company de secció : vencionalisme bàsic	 de	 tota	 mena	 d'ideo-
-El Duce té sempre raó, no? grames.	 En	 el cas de demostrar-se satis-
-Es clar—contesta amb estranyesa l'in- factòriament que ham ele desaparèixer, cal-

terpellat--.	 Per què ho dius? dria sempre exigir abans, com a garantia
—Perquè va prometre als italians un lloc mínima,	 l'opinió	 de	 persones	 competents.

al sol. 1..,	 ja ho veus,	 ha complert la pa- Consti, encara, que aquest recurs d'un previ
yarda! dictamen d'experts el suggerim sota el signe

ele	 mal	 menor,	 car hom	 podria molt	 bé
condemnar nombre d'elements emblemàtics

no posseeixen ni posseiran mai cap be-

J	
1 que

Ilesa intrínseca però que, anys a venir, acl-^	 e
 'e quiriran segurament un caràcter i un sabor

':'\

	

^^ 	 A ^^^^ d'època inapreciables.

r I
Cal procurar sempre destriar bé el que

)	 r	 U	 ' és de Déu i el que és del Cèsar.	 Quan
^	 ^^ 9	 9 en una excavació aparegui alguna peça glo-

' 1 1	I rificant el regnat de Calafgula o d'Heho-
JjV l i,/ 	 .' 	 ¡, gàbal ens guardàrem molt i prou d'esmi-

<	 ' colar-la per més que ens esforcem a con-
fi ,<	 \` siderar els lligams simbòlics que la uneixen

-	 — al record d'un personatge abjecte. El propi
f,.'	 ^c Bartrina recorda el cas dels edificis oficials

e::_ francesos on han	 estat respectats els aun-
{	 /

Brames	 corresponents als diferents	 règims

f /	 ^
A

que es succeïren	 a	 França durant	 el se-
gla xix, per bé que fent remarcar l'addita-

-	 `	
^

,	en	 alguns d'ells,	 del	 famós ingenument	 m
lema	 jacobf :	 Liberté	 Egatité - Fratenrité.\(_sl ^

/Í	 ._-
f a - ---- . „

I

Ens serà permès, però, d'objectar que en

CURSA DE VETERAN 1 força	 casos	 l'anagrama	 és	 posterior	 a	 la
1

• I	 inscripció	 i,	 de	 passada,	 que	 la	 mateixa

—Estic molt content d'haver arribat l'úl- . llegenda fou gravada en el frontal de mol-

tim. El primer deu estar d'allò més cansat. tes esglèsies sense aconseguir de treure o
arquiteetòòica

(Ric et Rac, París) d'ifeglr	 res	 a	 llur	 qualitat

INERVIOS0S!
rou de patit inútilment, gràcies a les acreditades

6RA6EES POTENCIALS DEI DR. SOIVRÉ
que combaten d'una manera còmoda, ràpida i eficaç la
wI Impofencie (en fofes ley leves manifesfadoos),
1, eura St^nia, mai de cap, ceeaemeef manlal, p.rrloe de

memòria, verdgen e, fadiga corporal, hemolora, diapèpaie nervio•

sa, palpitaCie b biÚ- ...n0 i trastorna eervioaoa en
ori ere1 espíe.

dones 1 tete els traatou orgànica que 8neuin per acun o

-e----
	 ment nerviós.

L.r Grage€s potenclals del Dr. Solvré,
mb qua an mediramenf • bn un element earendai delpÇeerveél, medul'la 1 fot el sistema nerviós, eocene•

raut el vigor sezvel propi de Ped & `. coneereenf la sslut I Ion aní la vide, Indicades espodalment als asgo.

tate en la cava joventut par tota mena d • escuros• ais que verifiquen treballs eaoenius. tant fleta com morab

o infel'lectuals. esporth+fes, homes de nèndee, flnanciers, artiefes, comerdant+, IndusEdda• pensadors, etc.,

1 ¿ispe .sn( sempre, amb
peo 

epa d prel'ovint bamba 1 mirin resultat, arribeeiFarl'eatrema vello ti 1 ens.
dientar i f 1 aoi. e c per sopee o ee de la ^nvenfut.vlolenfar l^orvsnísmo amb e>,arelw p pi

Basta pendce nn flascó per convèncerr ee n

Yrd^ a 6'60 píos flsssd, e tofes Is prloclpaIs fsnaàcies d'Espsays, Portugal 1 Am9^ss

.--

o	 r, caree	 6tel Ter, , B^ ^oue, nbree lprsh rea lldre ,rglk 	.a bv I ee o.e- ^ ê tlle,nro•1 noew
í.rp	

.

„rel dyoarr« mlaler,
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Hi ha aviació a Catalunya? N'hi ha
peca, però n'hi ha, i encara podria haver

-

n'hi més. Millor dit, n'hi hauria d'haver
més.

EI públic que s'ha de refiar únicament
del que llegeix als diaris com a tota font
d'informació, té una visió completament des-
enfocada de l'estat de l'aviació civil. En
efecte, si algú, amb paciència de la qual no
ens sentim capaços, es dediqués a una ex-

ploració sistemàtica de la premsa informa-
tiva de Barcelona, arribaria a una convic-
ció descoratjadora. Trobaria, això sí, un
nombre infinit de gasetilles, solts pregats i
articles signats i tot, plens d'elogis I bom-
bos unilaterals. Suposant que el pacient re-

cercador és persona de criteri, conclouria,
malgrat els tòpics encomiàstics de les gase-
tilles, que a Catalunya l'aviació és una cosa
tronada, que no ha passat de l'estat de nú-
mero de festa major i que, en aquest aspecte,
estem pitjor que qualsevol país amb cara
i ulls.

Cal dir que aquesta conclusió seria massa
pessimista. En ]'aviació catalana hi ha al-
guna cosa més seriosa, 1'ú inica que ha fet
positivament alguna feina d'eficàcia. Com
en totes les disciplines, intellectuals, artís-
tiques o tècniques, aquesta cosa seriosa i efi-
cient és una escola : l'Escola d'Aviació Bar-
celona.

Tenim davant nostre, mentre escrivim
això, les estadístiques del que ha fet aquesta
Escola en els darrers anys. No les amem a
transcriure (d'altra banda, algun diari n'ha
donat un extracte). Basti dir que a l'Escola
s'han format el 90 per loo dels pilots cata-
lans i, malgrat la situació derivada del
6 d'octubre, durant l'any 1935 encara ha po-

gut formar cinc nous pilots i assegurar l'en
-trenament dels antics. Malgrat el 6 d'octu-

bre i la campanya subterrània i d'interessos
baixos de sostre de què ha estat objecte.

I el que cal remarcar sobretot és que l'Es-
cola es manté purament per l'entusiasme i
el sacrifici particulars, sense haver rebut
mai subvenció de cap mena. Això no és nou

entre nosaltres, on la iniciativa particular

ha hagut tan sovint de suplir ]a negligència
estatal Però això no pot durar, ni convé
que duri. A més a més que el sacrifici par-
ticular té els seus límits, incumbeixen més
aviat als poders públics les tasques que fins

ara ha portat a terme l'Escola d'Aviació
Barcelona, entremig de la indiferència ge-
neral i governamental, la lluita sorda i a
punxades d'agulla d'algun element que ini
fa ni deixa fer, en la por de trontollar sobre

el seu frèvol pedestal de gasetilles.
Mentrestant, avui que l'aviació és un mit-

j l corrent de comunicació, quan a tot arreu
— i a Barcelona mateix — s'agafa l'avió
amb la mateixa naturalitat amb què s'agafa
un taxi, aquí encara es parla d'heroisme i
altres camàndules per ]'estil.

Venga, home 1 Herois ho eren els víkings
arribant a Islàndia en barques no més gros

-ces que les del bou, però no ho és el senyor

que embarca en un paquebot modern. He-
roi fou Blériot travessant el Canal de la

Màniga o Latham caient a l'aigua. No ho
són els delegats a la S. de les N. que fan

la travessia per assistir a les reunions de
Londres. Heroi fou Lindbergh, però aviat

la seva proesa estarà a l'abast de qualse-
vol, i aleshores ja no tindrà cap caràcter
de proesa.

Els pilots de línia, encara que ho siguin
de la de l'Atlàntic Sud i tinguin la respon

-sabilitat de les vides i del correu que trans-

porten, no es fan un nom si no es diuen
Saint-Exupéry i guanyen premis literaris.
Ja fóra hora que, posant-nos al nivell

que ens pertoca, en l'aviació catalana no es
parlés tant d'heroisme en la prosa de motlle
dels comunicats oficiosos ; no es parlés d
catalanitat, quan e1 més patribtic és no pro-
pagar que som, en aquest aspecte, un paí.
endarrerit. Perquè, efectivament, e] períod
heroic és un període primitiu superat per.
tot, substituït pel període normal; i, a mé
a més, no sabem veure l'heroisme en el me
fet de tirar f.rospectes, fer bateigs ele l'air

i passejar Miss Districte o Miss Centre Re
creatiu Tal. J. C

tem e g .	 q
cions ,navranes símbols o atributs 	 1 co

Profecia rials, de la classe que siguin, pel zel desor-	 ni
bitat i absurd rdiconoclastes simplistes ens	 ca

T«rd.ieu,	 abans	 de	 publicar-la	 en	 llibre, ha fet sempre niés por que una pedregada	 q

dóna al tendenciós Grmgoire la seva obra seca.	 Quants ; e	monuments,	 imatges	 t	 e

de moralista, declara al Figaro que ha per- obres	 d'art	 diverses	 van	 ésser	 destruïdes	 s

dut tres quartes fiarts de la seva vida dedi- només que a Catalunya durant, solament, 	 1
'- ' d-cant les	 a l'activitat	 25arlamentària, 	 i,	 ao

llibertat	 i	 poder
una	 èp ada	 d	 guerr,s	 -s

aldarulls i canvis de règim com fou	 d
oca	 cas

passat?

tig

Jo
civils,
el segle	 no puc ima

invasions,

ginar mai	 p nant-se'n,	 reprèn	 la seva
ésser sincer.

Tot seguit, els seus enemics de borsa me- sense	 revolta .els	 delicats	 models	 l'arqui-	 g

mória	 retreuen	 escàndols,	 contradiccions,
iactuacions polítiques	 governamentals...

teetura,	 •'escultura i d'arts aplicades esta-	 s
desapareguts per sempre més; rl	 epidament

Ja, molts anys abans, Philip^e Berthelot monestir de	 Ripoll incendiat criminalment 	 n

havia fet .aquesta profecia sobre	 Tardieu: pels energúmens sense perdó; els escamots	 t

—Es el	 millor,	 i farà les pitjors	 coses! carlins	 maculant les pedres	 venerables	 e	 e

1 recentment,	 Charles Dullln ha decidit : Santes	 Creus	 amb	 els	 focs	 ele	 cuinar	 el	 q

—En	 Tardiext,	 co-ni	 en	 tants	 polítics,	 el ranxo; Poblet repetidament cremat, saque-	 r

postor en escena és superior a l'autor. jat i nafrat per colles de males bèsties que,	 e

Diàleg mural
no se sap per quin	 miracle,	 no acabaren
deixant	 el	 meravellós	 cenobi	 català	 reduit
a	 un	 terrer	 erm	 i	sembrat	 de	 sal	 co,

Es sabut que en les se-midissoltes Seccions l'emplaçament	 de	 l'antiga	 Cartago.	 1	 no
és	 vulguem ara adjudicar a Ca-

d'Assalt	 (S.	 A.)	 del	 partit	 nazi	 abunden,
en progressió ascendent, les filtracions «ro-

pas que
talunya cap sinistre privilegi. En el ram d';

ges». L'oposició de les S. A. als homes de les devastacions vandàliques,	 a gairebé to-
latituds tenen	 motius d'enro-

la situació s'exterioritza d'una manera alar- tes	 les	 prou
jolar-se i abaixar el cap. A tot arreu i en

niant.
Tant és així, que en una paret d'un dels , totes	 èpoques,	 existeixen	 lamentablement

unes certes capes humanes disposades sem-
barris populars de Berlín aparegueren unes

lletres	 deien:	 «El	 front	 roig pre,	 sota	 qualsevol	 pretext,	 a	 lliurar-se
gra>-IS	 que

una orgia salvatge d'enderrocaments i mal-
In

L
stei
'endein

x
	& sota aquesta amenaçadora ins-

exi

cripció,

^- vestats materials, sense cap necessitat d'en-

en	 fon	 afegida	 una	 altra	 dient:
«Deixeu-vos veure una mica, covards!»

coratjar-les-hi.
Aquesta	 dolorosa	 experiència	 hauria	 de

La resposta no es féu esperar:	 «Ens és fer-nos,	 per	 reacció,	 extremadament	 cir-
abans de decidir-nos a destruir

completament	 impossible.	 El	 servei	 a	 les cumspectes
no importé què. El ¿as concret exposat per

S. A. ens ho privan
l'article	 de	 Bartrina	 ens	 ha	 fet	 recordar

L'Anticrist nazi
algunes males estones passades en el m?s
d'abril d'ara fa cinc anys. 'Jocaven a gratar

Segons	 el National	 Zeitun a 	 de	 Basilea,g
o a esbocinar corones, escuts reials, i, com

sempresucceirlso	 en semblants casos,	 tot
en una escola de Colònia, els alumnes, diuen Passava per les clivelles d'un mateix sedàs
les següents oracions :

Ab e ns de dinar :	 nostre	 u,dFsat co	 pro- groller	 i	rudimentari.	 L'engrescada	 icono-
clàstia multitudinària no vol saber si aquests

que ens heu estat donat com a Déu, pro- símbols corresponen a Alfons XIII o a Car-
te lvatnos fins a la fi dels nostres dies, Heu les	 111;	 si	 aquells	 quarters	 heràldics	 són
salvat dlemanya. de la misèria més terrible un bunyol tronat mentre els de deu metres
i és a vós que devem el nostre pa de cada més enllà constitueixen una filigrana orna-
día.	 Assistiu-nos	 i	 no	 ens	 abandoneu,	 ola mèrits,mental	 o,	 sense	 arribar a	 aquests	 mèrits,

e Fú:hrer, la nostra llum i la nostra f e l a han estoc projectats a posta coma
e Després  de dinar : «Nostre Führer, us re- ,ment	 d'un	 edifici	 del	 quid	 no poden	 de-
- merciem per aquest dinar, vós protector de sertar•	 I	 el corrent desfermat fa seguir al

la	 joventut	 i	consol, dels	 ancians.	 Viviu darrera les allegories aristocràtiques, les co-
e
-

autib	 pau!»
Alguns	 capellans	 de	 l'oposició,	 desafiant rones	 nobiliàries,	 comarcals	 o	ciutadanes,

amb la mateixa odiosa barbàrie de les mans
s les ires	 de	 la	 brutal	 GestaQo,	 s'han servit que un dia—per no citar sinó un exemple
r
e

d'aquestes	 dues	 oracions per	 a demostrar
als fidels el caràcter anticrtstiá i sacríleg def •

entre mil—mutilaren, rotant-ne tata la cres-
torta, ]a corona ducal de la tomba dels Car -

- l'adoració consagrada á Hitler. dona ; el delicat espècimen del Renaixement
a Catalunya que es conserva dins l'església

' «A noi, l'Abissinia! » de Poblet.
No negarem que una pila d'atributs pú-

ció cromàtica ben poc afortunada o que
arrer de la Princesa» és una denominació
finitament més bonica i més graciosa que
de «carrer de Pablo Iglesias». Cal tenir
mpre present que, molt per sobre de tota

nsideracló superficial o de fatxada, repú-
ica significa una mentalitat determinada
un determinat estat d'esperit.
Cada vegada que, en qualsevol ordre de
ses, observem aquesta tendència tan hu-
ana d'entretenir -se en les fullaraques ac-
dentals mentre en el camp del fonamental
ceda encara tanta feina a fer, no podem

star-nos de pensar en algú que se'ns as-
embla força r que, en els bons temps de
a primera joventut, passà els mesos de
en•ei militar obligatori en un regiment
'enginyers. El xicot sortí de la caserna
érfectament ensinistrat pel que fa a arren-
leraments i evolucions de parada; sabent-

de memòria l'ordenança, els noms i els
ognoms de l'oficialitat, els tràmits, els alio

-ors» i les Ilmarquee exteriors del respec-
e» ; però, com a contrapartida, hagué d'a-

ontentar-se amb unes minses idees més
ue rudimentàries de com s'edifica un pa-
apet o ele com s'improvisa un pont de
ampanya per a practicar una torrentera.
Passant a un altre aspecte del comentari

—o, si ho preferiu, ele la divagació—afe-
girem que la primària manifestació d'ico-
noclàstia republicana que motivà les neo-
tacions de Bartrina i donen ara peu a aques-
ta rèplica, anava tarada d'una 

incongruèn -

cia nascuda, o bé d'un mesquí esperit de
possessió, o bé—amb més versemblança

—l'una manca de lògica elemental. En efec-
te, tots els components de la innombrable
gernació que omplí els carrers d'entusiasme
durant les j ornades d'abril de 1931—i que
el company Bartrina evoca, com jo mateix,
amb emoció—, tots, qui més qui menys,
duien, ai las!, unes quantes corones reials
guardades amorosament dins les butaques.
Eren unes corones rabassudes, diminutes,
afiligranadament gravades en relleu sobre

uns discos de metall de diversa vàlua,
anomenats correntment moüecles. Per si
això no era prou, els mateixos discos os-
tentaven, de més a més, les flors de lis
borbòniques, el gnom de l'ex-monarca, la
seva pròpia efígie i .fins (por la g. de Dios)

la proclamació del dret diví empescat i'pro-
pagat pel difunt Bossuet. I bé ; he de con-
fessar que, enmig d'aquell abrandament
triomfal, jo no vaig pas poder veure ni

sentir dir de ningú, per apassionat que fos,
que es decidís a llençar aquestes abjectes
peces de subversió pels forats de les clave-
gueres. Es més ; avui mateix, arran dels
cinc anys sencers de Segona República Es-

panyola, continuen circulant tranquil•lament
els mateixos models numismàtics, de coure,
de plata i fins d'or fi, des de les grans
capitals fins els recons més oblidats del
pafs. (Com abans del 14 d'abril de 1931 en
circulaven de la República del qo.) 1 això

mo és pas obstacle perquè siguem incomp-
tables els que, sense abjurar ni mig milli-
gram de republicanisme, procurem aplegar
els necessaris per a menjar i per a vestir
com les persones i, de passada, quan, 

per

un rar atzar, podem heure'n alguns 
de so-

brers, cuitem a transformar-los en viatges,
en vacances, en espectacles, en begudes, 

en

llibres, em flors i en tot d'altres coses d'una
substància i (l'una seducció directament
proporcional a llur aparent inutilitat.

ALBERT JUNYENT

CAMISER
ESPECIALISTA
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CURSES DE LLEBRERS

Tots els dissabtes a la tarda

diumenges i festius matí i tarda

Grans curses de llebrers
n.l

e
g 	 esperiD'aquest estat general dels esperits, r	 vocacl	 r'-'i, la

expressar.
a 

 
llu

	 Aquestsdarrers, com, per exem- Ara	 bé ;	 alsbald	 és	 un	 terme	 dus	 poc
és	 una	 de

Hem d'aclarir, per començar, que no som na
uc

questa	 v	 memb res dispersosdispersa
P l 	 Walter	 i	ann a Amèrica i Wladi-
mir dOrmesson a França, tenca un paper

general	 a	 Alemanya,	 paraula
l'Alemanya del Sud, Per Cant, l'autor de l°

neguempas—Déu ens en guard—dels que
Importància	 a	 la	 superfície,	 a	 l'aparença indolorosament, 	 de mal a gana,

!E

fi

uro

ança

p

p

int

oca
que proven
amb mal	 , oramb	 traça, però també

i	influència d'un efecte beneficiós incal-
^	

res osta,	 er deduccions	 de «geografia lin-
U	 p externa dels homes, de les coses i fins dels la

]a consciència obscura d'una necessitatamb
una güísticalr, havia d'ésser Hitler, que es aus- conceptes ;	amb	 la	 condició,	 però,	 que se

apremiant i d'un deure profund, de consti- culable.
PAU[, CLAUDEL tro-bavarès, o von Neurath, que és de Wur- aquesta importància no vessi mal dels seus co

tuir un conjunt orgànic, la Societat de les temberg,	 o	 el	 conseller	 legista	 de	 la	 Wil- limits naturals ni alteri el caràcter o la ca- bu

Nacions és l'expressió informe,	 incoherent, (Cof,yright Opera Mundi) helmstrasse, Gauss, que també és de Wur- tegoria dels múltiples factors d'altra mena i
d'	 bl i,1 	 ' a ue hi van	 11i5áts	 La destrucció d'inscrip-
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pela	 pe! que el	 casament nos'arriba	 a	 realitzar,	 que	 figurava	 al	 final
heú avesat a berenar a mitja stardaa,, usi un;de l'admirable comédja	 de Frank Capra,'Succeí una nit? Aquell	 de

dia us en voleu estar, no us sentiu del totbé. Doncs una cosa molt semblant enspare camí	 l'altar,donant el braç a la núvia i tractant	 er.`de
passaamb el cinema amateur. Fa	 anys quePsuadir-la que es deixi de bans partits i pre •fereixi l'aventura que li

quan comença el bon temps, anem a veure
ate

quaranta i cinquanta pellícules d'aficionats.proposa el baliga-,,
balaga de periodista que tan bé interpretavaClark

I ara ens trobem amb aquesta habitud tanfortamentGable,	 al	 casament	 brillant	 amb	 el l ;nuvi cent per cent formal,
arrelada, que dijous vàrem anar

al Centre, amb una fam de veure pellículesque
l'espera al peu de l'altar!

Era una escena d'una emo-ció incomparable que ara hem
trobat potser superada en 1'e

J
pitalami que posa fi al film
o visc ¡a meya vida, de Joan

Crawford.
EI film tot ell és divert t i

aquell final és digne de cloure
la broma que manté tota la
pellícula.	 I	 que	 consti	 qua
Joan Crawford no .viu la seva
vida, sinó que al final claudica
i es resigna a l'obediència delque ha d'ésser el seu marit,

Aquest és un arqueòleg sen- °se	 altra	 fallera	 que	 excavar
terres a Naxos, i Joan Craw-
ford el que vol és caminar per
carrers ben	 empedrats i	 en-mig	 d'aparadors	 atapeïts	 decoses	 fútils.	 Finalment gua-
nya l 'arqueòleg, j si tenim en jiscompte la categoria de Joan °Crawford,	 la victòrja val	 la t^	 bta,

pena d'ésser assenyalada a fa-
vor... del sexe femení.

L'act ual jtat^ 'cinemato radica Lg	 .
DUES ESTRENES	 vien d'haver fet, els amateurs d'ací i els

Recordeu el casament, o millor dit la	 de fora d'ací.
cerimdnia nu	 1	 Perd mireu e] ue 6 1'

^ nostra sessió 
I Una espanyolada espanyolaal Coliseum

A PR0pòSIT DEL FILM « CURRITO DE I.A CRUZ» 1 1'amhj ent més propici, és on, en tota la pen-
ínsula, l'espanyolada per a ús d'estrangersesté millor organitzada. Sota un control in-
tclligent, l'espanyolada, a més d'ésser re-tributiva, podria ésser esporgada de les dueso tres coses (no són gaires) que realmentVan un xic massa lluny.

El film Currito de la Cruz ha estat anun-ciat a Madrid amb el subtítol Espanya vistapels espanyols. Nó cal rumiar massa per acapir que la intenció d'aquest subtítol con-sisteix a presentar la pellícula com una

*a:*
Hi ha una crisi en l'espec-

tacle cinematogràfic que fa
feredat. Per això, si no sabeu
on anar, podeu passar pel Ca-
pitol a veure Guerra sense
quarter, si és que teniu urna
flaca envers aquest gènere dels
gangsters, o millor dit, d'a-
quells que han heretat el trist
renom d'aquells traficants de
begudes. Ens referim als hidnappers.

La pe•ícula es pueril; d'això se'n ressent—cosa estranya tractant-se d'un film ame-ricà -- àdhuc la interpretació, però té bonsmoments i un final d'una cruesa feréstegaque no deixa de tenir la seva emoció.
Com tots aquests films, Guerra sensequarter respon al desig de venjança queobscurament tot el públic ressent envers

aquest tipus de criminal, de tots, sens dub-te, el més repulsiu.

CINEMA AMATEUR

Ja hi tornem a ésser. Cada dijous camídel carrer del Paradís, per anar, no al pa-radís, sinó al purgatori, a sofrir la provade veure tot el que han fet, i sovint no ha-

SA VOY
Passeig de Gracia, 86 - Telèfon 76988

Sessió contínua de les tres tarda a la
una matinada. Butaca i pesseta

Tresors amagats
La vida del fons de la mar, en el seu

Color natural

Amb el segííent contingut:

Vint anys enrera. El comte Lleó
Tolstoi, filmat poc abans de la
seva trágica mort. Romain
Rolland i Màxim Gorki. El metro
a Moscou. Grans lestes esportives
La collita a Ucrania, L'Aviació

Es un document d'un interès palpitant!

Joan Crawford

d'aficionats, que ens calia satisfer d'una

jec
manera o altra. Si s'hagués suspès la pro-ció, hauríem hagut d'anar a correcuitaa veure algun film en espanyol.

Perd per res del món no voldríem renun-ciar al nostre lloc del jurat. Es una manerade dir la simpatia que sentim per tots elsnostres companys de fatigues i per aquellpúblic addicte, entusiasta, que és un mo-de] de la perseverança i que ens fa compa-nyia en aquestes memorables sessions.
Això sense comptar amb I'admiracjó quesentim pels bans cineistes, els quals — su-posant que enguany, com cada any, en con-corren al concurs —, ens permetran d'apre-ciar una vegada més llur intelligéncja ci-

nematogràfica.

J. P.

CAPITOL

Avui, tarda
ESTRENA

Els millors intèrprets

de les pellícules de
«gangsters» reunits en
la més gran direcció

d'una pel.lícula

«GANGSTERS»

No seríem sincers si no diguéssim queestem molt satisfets de l'èxit de la nostrasessjó. Aquesta satisfacció la devem, no caldir-ho, als nostres lectors, que una vegadamés ens han testimoniat llur confiança.
Aquesta vegada amb No em deixis estractava d'una pellícula sense antecedentsespecials que poguessin facilitar la nostratasca. No ens referim als antecedents lite-raris, que aquests són, precisament a Cata-lunya, a bastament coneguts, puix que Mar-garet Kennedy té ací molts lectors. Ens

referim als antecedents próp j ament cine-.matográfics • L'acollida més o menys bri-llant que el film ha conegut a fora, no hatranscendit per res a Barcelona. Es tracta-va, doncs, d'una estrena que trobava elpúblic gens preparat, i aquest és el motiuper què hem insistit molt sobre la pellí-cula des d'aquestes pàgines.
Una vegada més, devem aclarir que nopretenem presentar tots els bnos films de lqtemporada, sinó aquells bons films que enssemblen destinats a una carrera difícil.
Aquest és el cas de No em deixis, quevolem creure que us haurà agradat moltde poder veure a la magnífica pantalla delColiseum.
Fidels a l'esperit que deu informar l'or-ganització de ]es nostres sessions, els dosfilms de complement, Musildndia de WaltI)isney i Charlot presidiari de Charles Cha-plin, s'ha projectat exclusivament aquellanit. I amb la particularitat que la «sim-fonia benejtau era de rigorosa estrena a Bar-celona.
Ara, fins a la pròxima. Tot depèn, natu-ralment, del que es presenti, però ens plau-ria ele trobar encara, abans de l'estiu, unfilm prou bo per justificar una nova reunió

de la vasta família cinematogràfica que, fatants anys, ens acompanya en les nostrestemptatives en favor del bon film.

Literatura comparada
Definjcions atribuïdes a Mae WestUna novella alemanya és un llibre en quèdues persones es desitgen des del comença-ment i no poden realitzar llur somni finsa l'última pàgina.
Una novella francesa, dues persones • s

posseejxen des del primer capítol i alesho-res, fins a l'acabament, passen el temps de-testant-se i execrant-se.
Una novella americana, dues persones esdesitgen des del començament, es casen deseguida, i fins a la fi viuen enamorats.Una novella russa, dues persones que noes desitgen mai, no es posseeixen mal, peròl'autor necessita cinc-centes pagines perfer-ho compendre.

tida com certes pellícules fetes a Hollywood.
Els espanyols són particularment sensi-bles a les espanyolades. Els indignen, els

enutgen, hi veuen l'espantall de la leyendanegra sotjant sinistrament. Fa poc varenexigir la crema gairebé inquisitorial del cel -luloide d'una espanyolada de la Paramount.
En el fons és que gairebé mai no estancontents del que es diu d'ells. Keyserlingho remarca d'una manera ben escaient enel seu llibre L'andlisi espectral d'Europa, Amés, les inexactituds d'abillament, d'èpocao d'ambient els exasperen. Enfront de qual-sevol generalització d'una cosa tanmateixben convencional dintre i tot d'Espanya comel que en podríem anomenar juerga anda-luza, posen el crit al cel.

Altres països es prenen amb una actitudmés pacient la manera convencional (l'és-
ser vistos a l'estranger. Les «francesades))
j «italianadesu i «alemanyadesn que corren
pel món són d'allò més saboroses i sovintdeixen enrera l'espanyolada més farcida
amb contrabandistes i tot. I bé, els fran-cesos, els italians o els alemanys sembla3ue més aviat s'ho prenen tranquil.lament.
Llur actitud no traeix mania persecutòrjale cap mena, i tot plegat si han de desmen-ir quelcom ho fan amb l'exemple, posant -,• quietament a to amb la vida moderna i,le vegades, si ve a tomb, àdhuc aprofitant -
e de la idea convencional que d'ells té I'es-ranger per a fer-hi algun negoci de caràcterurístjc. Obrar altrament els sembla que
eria déixar-se dominar per un complex
'inferjoritat que no té justificació.
Sovint he pensat que és una llàstima queants espanyols es prenguin les espanyolaes a la valenta perquè, ben mirat, l'es-anyolada és una cosa molt explotable, elment de la qual, fet d'una manera dis-reta, donaria al pafs un nou atractiu, que1 faria més agradable als espanyols ma-ixos i als estrangers que els visiten. Vo-au desengany més amarg que el del pobre

stranger que ha vingut per a divertir-semb ]'alegria convencional d'espanyolada, i
Ils el porten a veure catedrals i museus?
'espanyolada haurja d'ésser administrada
'r les entitats turístiques i servida a tot-jm qui en demanés. Es amb orgull que po-m constatar que a Barcelona, lluny de
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Com gairebé tots els països, Espanya és
ista generalment, a l 'estranger, d'una ma-«era convencional. Quan aquesta visió con-vencjonal té certes característiques, en diemuna «espanyoladan, Encara que la paraulaespanyolada tingui un regust pejoratiu, l'ees_panyoladaa en si no ha pas d'ésser, neces-sàriament, de mal gust. Hi ha una espa-nyolada elegant com la partitura de Car-naen; i hi ha una espanyolada molt diver-

mena de contraespanyolada. «Espanya vistapels espanyols)) és una provocació. Vol dir;«Els estrangers veuen LEspanya malament;posen Peinetas fora de lloc, no coneixenles nostres institucions ni el nostre caràcter.Fan espanyolades. Per això nosaltres araus presentarem tal com som, i si de cas,sols lleugerament idealitzats. Ara veureuquin paisàs tenim, quina gent • quin tem-perament.»
No us desitjo pas que conegueu els re-sultats de tals , propòsits. Dues hores i mitjad'aquesta mena de con traespanyolada no es

poden tolerar tan fàcilment. Sols deixeu-meenumerar algunes de les característiques del'obra : 1 'espanyolíssjma institució de la In-clusa és la primera cosa que aquests espa-
nyols presenten d'Espanya; l'última, amtoreador que es passeja d' encapuchado du-rant la Setmana Santa de Sevilla i que,tocat per tota mena de sagetes, perdona ':aseva CHa que ha tingut un fill natural d'uncollega seu. Entre aquests dos extrems po-seu-hi monges i capellans, l'única preocu-pació dels quals sembla ésser les curses debraus ; una cornada que us la refreguen,en primer pla, materialment pels nassos;
uns actors estantissos, enzes, sense gràciani moviment, que parlen amb una calma
clesesperant; un découpage tan absurd quehom té la impressió que la major part d'es-cenes són totalment i nnecessàrjes per a la
trama de l'obra ; una processó, entre deco-rats de cartó i paper, que us l'engeguenquan l'heroi i l'heroïna ja s'han casat, des-prés de dues hores de projecció... Aquesta
contraespanyolada és urna de les pitjors es-pr•nyolades.
Pensar que aláuns espanyols ens han sa-but donar espanyolades tan escaients! Unsenyor Albéniz que ens les compongué tandelicadament, un senyar Zuloaga que lespinta tan divertides, no haurien de pro-testar, des d'aquest món o des de ]'altre,o'aquesta «Espanya vista pels espanyols»?Realment jo crec que, fet i fet, més valen

le espanyolades d'Hollywood. 1, ara que
hi penso, no seria, potser, la Paramount
l'entitat més adequada per a exigir la cre-
mació del negatiu de Currito de la Cruz?

J. TERRASA 

n ì 	_.Esdeveniment sense precedent!!

O

Dissabte de Gória
ESTRENA MUNDIAL

de

DESEO
La màxima creació de Marlene

Es un film Paramount dirigit per
Frank Borzage

Supervisió personal
d' Ernst Lubitscli fiARY COOPER



Primer foli del «Jeu de Robin et Marion», rnanuscrit
de la Biblioteca Méjanes (Aix-en-Provence)

i les idees d'un director d'escena més o
menys genial, sinó amb la màxima fidelitat
possible a la realitat històrica. Els vestits,
els decorats, els moviments dels actors, tot
ha estat curosament estudiat i respon fidel-
ment a les realitats veritables del ve11 teatre
francès medieval.

No cal, doncs, subratllar l'interès d'a-
questa representació i de la conferència que
la precedirà i que n'és la lògica introducció.
Tots aquells que es preocupen de coses
teatrals o d'història literària es faran càrrec
exacte del que suposa l'actuació dels estu-
diants francesos a Barcelona.

RAMON ESQUERRA
:F_

 mm©rii
del QO ©ll©

Actualment, al Teatro d'Avenida, de Lis-
boa, es representa Le sexe faible, d'Edouard
Bourdet, obra molt ben traduïda per Ramo
de Curto, excel.lent autor dramàtic que frueix
de molt renom a Portugal.

Però la censura, que en aquest país es
mostra extremadament severa, trobava l'obra
massa immoral i volia prohibir, absoluta-
ment, la representació.

Però, després de nombroses gestions, la
censura va alçar el seu veto, sota la condi-
ció que sigui celebrat — a l'escena, ben en-
tès — un matrimoni oficial : el del gigolo
xilè Carlos Pinto amb Luí, els quals, en
l'original i en les intencions de l'autor, res-
ten celibataris.

Així la censura portuguesa ha salvat la
moral, limitant-se però a demanar un matri-
moni, només, car Mme. Leroy Gómez, divor-
ciada i vídua alhora, ja no val la pena de
casar-la.

Fritz Kreisler

l'altre, amb . Hans Knappertsbusch de di-
rector, i comprenent en el programa l'Ober-
tura.de I'Oberon, el Don Joan de Strauss,
la Serenada Nocturna, i uns quants dels

més celehrats fragments simfònics de Wá-
ner: l'obertura del Tannhduser, la dels
Mestres Cantaires, el preludi del Parsifal
i el preludi final de Tristany i Isolda. En
resum, uns programes exactament a mesura
de la majoria del nostre públic. Resultat:
que aquest hi va acudir com un sol home,
i que tant l'un concert com l'altre, malgrat
llur desigual valor, van ésser un èxit.

Ara, si anem a analitzar, cal dir tot se-
guit que el primer no va estar a prou altura.

EI mestre Kraus va dirigir l'orquestra amb
una rigidesa i una manca de matisat que
cas van sorpendre. Principalment el coral de
la Novena, em el qual col.laboraven, a més

de l'Orfeó Gracienc, els solistes senyores
Badia i Callao, i senyors Brunning i Vela,
va ressentir-se d'una accentuació tan exa-
gerada del ritme, que més que un himne
grandiós a la joia i a la germanor entre els
homes, s'assemblava a una marxa militar.
I el Scherzo fou dut a un temps massa acce-
lerat, que no tingué altre resultat que el
d'acusar encara més la manca de cohesió,

que ja sospitàvem, de les cordes. Tot plegat
donava la impressió que havien mancat
ssaids i ue la millor manera de dissimu-a	 q	 Casals.

PROGRAMA COMPLET ENTRE BORRATXOS

—I recordeu, a l'hora de votar, que conec

el programa electoral que us ha fet el meu
adversari i l'afegeixo al meu...

(Ric et Rac, París)

—El vostre company se us assembla molt.
Que potser sou germans?

—Em sembla que tots dos esteu borrat-
xos. No tinc cap company.

(Akbaba, Istanbul)
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EL TEATIE 1 LA MUSICA
' 1 a BarcelonaSECCIÓ ESCÈNICA DEL JUNIOR F. C.

TBatre medieva 	 ^t	 --	 „ ' ELS CONCERTSUn sospir de llibertat	 _
L'any 1931, l'historiador de la literatura

francesa medieval, Gustave Cohen, màxi- I r
ma autoritat actual en la matèria, explicava 1 c
a la Sorbona un curs de teatre francès de
l'Edat mitjana. El prestigi del professor féu
que els cursos fossin ben concorreguts tot
i l'aridesa essencial del tema, propi d'espe-

listes

tema és simple i ha estat tractat amami) R 	 •	 Després dels dos festivals Strawinsky i ,El 
ma gran ingenuïtat. L'obra té aquella gra_ j de Ns M. 1%U lo	 de la sessió que el mestre Lamote dedicà,
la espontània que constitueix el major	 el dia de Sant Josep, a la música nacional
atractiu de tantes obres literàries i artísti-
ques de l'Edat mitjana.	

1x**

cia

	

Un dels textos a estudiar i a comentar	 Amb la representació d'aquestes dues

	

durant el curs era el Miracle de Théophile	 obres tindrem a Barcelona una visió exac-

	

de Rutebeuf, que els estudiants assistents	 tíssima del que fou el teatre medieval. Les

	

al curs no deixaren de trobar extraordinà-	 obres són presentades, no seguint el capritx

riament ensopit i encarcarat.
Ells mateixos ho expressaren
així a llur mestre, el qual els
respongué que si el trobaven
mancat de vida era perquè el
veien en la fredor del text es-
crit, cosa ben diferent de com
resultava en una representa-
ció teatral per a la qual havia
estat escrita l'obra de Rute-
beuf. La conseqüència d'a-
questa defensa que el profes-
sor féu de l'obra del poeta
doscentista fou una primera
representació del Miracle pels
estudiants, feta en la forma
en qué era representada fa
set-cents anys.

L'èxit de la representació
incitó els estudiants a posar
en escena altres obres de tea-
tre medieval, i el que havia
estat un fet esporàdic fou
continuat per una companyia
d'estudiants que prengué el
seu nom d'aquella primera
obra representada : els Théo-
philiens.

Aquesta companyia d'afi cio-
nats ha augmentat copiosa-
ment el seu repertori, però
sense sortir-se mai dels límits
i propòsits que es fixà. Els
Théophiliens representen sols
teatre francès medieval i el
representen amb els mateixos
elements i emprant la idén-
tica presentació que les con-
fraries medievals . I com elles,
els estudiants parisencs repre-
senten les obres velles de més
de cinc segles, amb el fervor
i entusiasme necessaris per-
què les obres adquireixin to-
ta la força i tot el relleu que els escau.

Els Théophiliens vénen a Barcelona per
a representar-hi dues obres : el Miracle de
Théophile i el Jeu de Robin et Marion.
La representació tindrà lloc el dia 4 d'abril
a la Sala Studium. La vigília—o sigui de-
mà—iGustave Cohen donaró una conferèn-
cia a ]'Institut Francès sobre la presentació
escénica en el teatre francès medieval, que
serà el complement i preparació lògics de la
representació.

La primera de les obres que els estudiants
de la Sorbona representaran és el Miracle
dé Théophile, obra del poeta Rutebeuf que
visqué cap a la meitat del segle xru. El Mi-
racle aquest és una mena de Faust medie-
val, salvat per la intercessió de la Verge.

Teòfil, clergue ambiciós poc satisfet d&
seu èxit en la vida, accepta la mitjanceria
del màgic jueu Salatí per a vendre l'ànima
al dimoni a canvi de la satisfacció de les
seves ambicions terrenals. El pacte és sig-
nat i els afers de Teòfil marxen meravello-
sament bé. El protagonista segueix els con-
sells que li ha donat el dimoni, fins que
en passar davant una capella de la Verge
Maria, es penedeix dels seus actes. La Ver-
ge llavors reclama del dimoni el document
que Teòfil signa. El dimoni es resisteix i
és vençut després d'una curta lluita. El mi-
racle es fa públic i l'obra acaba amb ;I
tedéum habitual en tantes obres semblants.

Si el Miracle de Théophile és un exem-
piar típic de teatre religiós medieval, el
Jeu de Robin et Marian, esorit per Adam
de la Halle també en el segle xiri, és una
veritable pastoral dramàtica.

El tema és simple. Marion guarda el ra-
mat. Apareix un cavaller que li ofereix .l
seu amor. Ella refusa perquè estima Robin
El cavaller •torna i se l'enduu, sense que
Robin i altres rústecs que es troben pre-
sents s'hi oposin. Mentre aquests es la.
menten apareix Marion que ha burlat el
cavaller i tots plegats celebren amb alegria
l'alliberament de la pastora.

En no voler recórrer, per tal d'explicar
per qué l'obra amb la qual va guanyar el	 d
Premi Ignasi Iglésies l'any passat no ha	 li
estat presentada per una companyia pro-	 e
fessional, a allò que és el tema predilecte	 d
de les jeremiades dels incompresos : el mer-	 p
cantilisme i la manca de generositat dels
actors i les actrius que es guanyen la vida	 d
amb l'exercici de llur professió, Nicolau	 i
M. Rubió i Tudurí ha donat proves de gen-
tiesa, de bon gust i de discreció. Més franc

més comprensiu que els desesperats fra
-cassats perpetus, ens digué prou bé, i amb

paraules que subscrivim, que no tenim dret
a perjudicar les empreses amb les nostres
temptatives, com no en tenim tampoc a
exigir a cap comerciant que mercadegi amb
un article que sap que no li ha d'adquiri'
Pingó.

Es clar que hi ha casos — i més quan es
tracta d'obres premiades per les institucions
i quan hi ha subvencions a les rompa.
oyies per entremig — que aquesta teoria de
i:ubió pot ésser traïda sense cap remord -
ment i fins quasi seria qüestió que ho fos.
Però parlar de tot això ens portaria massa
L'uny. El que volem assenyalar és que en
les declaracions que precediren l'estrena
d'Un sospir de llibertat, que ens fou ofertas
la nit del dilluns de la setmana passada per
la secció escènica del Junior F. C., al Tea-
tre Barcelona, Rubió ens digué prou explí-
citament que no havia volgut que li estre-
nessin professionals i que creia que aquesta
era feina perquè fos realitzada per aficionat.

Els quals, la veritat sigui dita, realitzaren
la seva comesa amb més bona voluntat que
encert. Ens agradà molt allò que Maurici
Serrahima ins digué en la seva curta con-
feróncia d'abans de començar la represen-
tació, on ena indicava la diferència que hi
ha entre la interpretació del professional i
la de l'aficionat, que consisteix, segon ell,
que, en la del professional, el primer lloc
és ocupat pels mitjans d'interpretació, a
través dels quals l'autor troba l'obra, i en
la de l'aficionat, el que és primer que res és
l'obra i és a través de l'obra que són creats
els mitjans d'expressió; per això, concloïa—
poc més o menys—Serrahima, moltes vega-
des les representacions d'aficionats queden
fredes perquè no són més que una lectura
del llibre posada en acció, mentre que les
dels professionals són una acció, amb tot el
seu mecanisme amatent i ben entrenat, que
ens fa conèixer el llibre. Clara i exacta, per
a nosaltres, la definició—a desgrat d'exem-
ples pròxims que la puguin desmentir —,
ho és més encara si la reterim a l'estrena
que motiva aquestes ratlles.

Hem Iloat moltes vegades les interpre-
tacioms teatrals del Junior ; avui ens sap
molt de greu no poder-ho fer. No gens
menys, la presentació, especialment en el
vestuari femení i en més d'un detall i en
els decorats d'interior, hem de dir que la
trobàrem encertada i d'un recomanable bon
gust.

Endemés, el que ens sembla imperdona-
ble és aquesta infame i envilida pronúncia
subdialectal barcelonina que és tan usada
entre el mestissatge neo-argàric i la florida
joventut de les classes educades, pronúncia
que desconeix completament les diferències
entre s i ss, entre x i g i que diu etxagerar
i etxigir. Es clar que als que fan teatre
sense altra aspiració que la de passar l'es-
tona, potser és demanar-los massa voler que
es corregeixin, però des del moment que el
fan en públic i per a donar a conèixer una
obra que creuen que s'ho val, creiem que
tenim obligació de fer-los-ho notar, encara
que estem ben convençeits que de ben poca
cosa ha de servir la nostra observació.

Arran de l'adjudicació del premi, el nos-
tre company Màrius Gifreda, que fou mem-
bre del Jurat que premià Un sospir de lli

-bertat, des d'aquesta mateixa plana (i) ex-
plicava als nostres lectors el que li havia
semblat de la seva lectura i, sincerament,
no creiem que per la nostra banda hi pu-
guem afegir gran cosa més.

Aquesta petita i prima comèdia de Rubió
i Tudurí — ja ens diu l'autor que la volia
així i no d'altra manera —, és tan poca
cosa i en tot el seu aire i tota la seva ma-
nera d'ésser portada revela una tan deli-
berada intenció de lleugeresa i de jogui-
neig, sense cap ambició de profunditat ni
de trasbals, que hem de creure que els ju-
rats que van fallar al seu favor s'havien
j uramentat abans contra tot el que pogués
fer cap olor de transcendentalisme i con-
tra tot el que pogués aparentar un intent
d'encaparrament. Són cinc escenes, cinc
aquarel.les, tractades amb bon gust i cor

-recció quant • al llenguatge i al fraseig, a
estones agut, irònic i delicadament satíric,
a estones tendre, però amb una excessiva
llibertat quant al repertori d'idees, coneixe-
ments i vocabulari dels seus personatges amb
respecte al medi i a l'època en qué són
posats.

Si era de l'ennu olament que els jurats
volien fugir, veritablement en fugiren, però
es decantaren, potser, un xic massa cap a
la sucreria. Ja és normalitat, ja, el que fa
falta a la nostra escena, i en això Un sos -
hir de llibertat podria ésser un bon exem-
ple; amb la condició, però, que fos seguit
només per aquells que assenyalaríem. Aquest
to apagat, aquesta repugnància a la trucu-
lència, a les coloraines llampants i al xarbo-
tament que caracteritzen l'obra de Rubió
són virtuts estimabilíssimes, dignes de tota
lloa i estímul, però ens sembla que no per-
drien res en ésser posades damunt un bon
gruix de vida i d'intensitat emotiva, que
no exclouria pas el bon gust ni la correcció
que són les principals qualitats d'Un sospir
de llibertat.

ben marcat. Es llàstima que el mestre
Kraus, el talent del qual ens sembla inne-
gable, no l agi pogut familiaritzar-se més
amb la nostra orquestra per obtenir-ne un
rendiment millor.

En canvi Hans Knappestsbusch va con-
duir els seus homes d'una manera immillo-
cable. Sobri de gest fins a l'extrem de no
marcar ni el compàs, perd enèrgic i persua-
siu, aconseguí no solament una absoluta

coordinació, sinó els matisos d'interpretaçió
més subtils. Principalment ens va colpir la
seva habilitat a crear un ambient orquestral

diferent per a cada obra, ple de passió, com
en el Tristany, o d'unció mística, com en
el Pa:esifal, o de meravellosa sereriitat, com
en la Serenada Nocturna. L'èxit d'aquesta
darrera interpretació fou tal, que, cosa rara
en els concerts d'orquestra, en va repetir
]'últim temps. Esperem que voldrà tornar
a Barcelona, i desitjaríem que fos amb al-
tres programes que ens permetessin apreciar
encara millor les seves qualitats.

Poques vegades un concert de violí ha des-
pertat entre el públic tant d'interès com
el de Kreisler. El record de la seva darrera
actuació a Barcelona era tan vivent, però,
i tanta l'admiració que aquella actuació va
despertar, que l'expectació per aquesta era
completament comprensible. Demés, aques-
ta vegada el recital tenia encara un altre
allicient : a la primera i tercera parts, que
omplien respectivament el Concert oQ. ói de
Beethoven i el número a, en mi mayor de
J. S. Bach, ambdós per a violí i orquestra,
hi participava com a director el nostre eximi
Pau Casals. Dit això, i que a la segona
part hi havia les més típiques de les obres
de virtuosisme violinístic — Preludi i Alle-
gro de Pugnami-Kreisler, Cançó Lluís XIII
i Pavana de Couperin-Kreisler, Havanera de
Rave}, la Filie aux cheveux de un de De-
bussy, i tres Capritxos de Paganini-Kreis-
ler —, és compendrà que al Palau, el di-
marts de la setmana passada, no hi cabia
ni una agulla.

Kreisler, va justificar amplament aquesta
entusiaStà acollida. Malgrat els seus anys,
que si no ens enganyem són ja més de sei-
xanta, segueix posseint una gran agilitat i

una sonoritat avellutada única i, el que en,

cara val més, un gran sentit de les obres
que executa. El hellíssim Concert de Bach,
sobretot, fou interpretat amb una justesa
extraordinària. En les obres de lluïment,
dóna la impressió que no troba dificultats
tot i que es complagui a cercar-les. Dobles
cordes, pizvicati, efectes de sonoritat, són un
joc per a eh. Només, és llàstima que, gene-
ralment, les obres on són requerides totes
aquestes habilitats no tenen gaire transcen-
dència musical.
Com a extra, ens va donar, després de la

segona part, la Jota de Falla, que li va
sortir molt brillant si bé amb alguna nota
desafinada. En tota aquesta segona part

l'acompanyà al piano Alexandre Vilalta,

amb la pericia a què ens té acostumats.
Quant a l'orquestra, va complir el seu

comès amb la màxima dignitat. La inter-
pretació dels concerts de , Beethoven i Bach,
principalment la d'aquest darrer, fou digna,
en tot moment, de la batuta del mestre Pau

lar-ho havia semblat ésser imposar un ritme	 J. P. M.

-malauradament, d'aquesta sessió no po-
m parlar-ne, perquè circumstàncies fami-
ars ens impediren d'assistir-hi —, el Liceu
is ha ofert, els dies za i 25 del mes darrer,
os concerts de música alemanya clàssica,
erò de la més clàssica i més característica
música alemanya de concert barceloní ; l'un,
irigit per Clemen Kraus, amb la primera
la darrera de les simfonies de Beethoven

—L'estadant que hi havia abans el van 1	
ANEM A PAMS

treure pel soroll : es passava la nit fent	
—Així, no et vols casar amb mi?

monedaeda
el 

falsa. 
d'ara?	

—Això ja és una altra cosa. M'havies
—
—Aquest no amaina : falsifica bitllets.	 preguntat si volia ser teva per sempre.

(Ric et Rac, París)	 (Smith's Neekly, Sydney)

JOAN CORTES

(r) Vegi's MIRADOR, n.° 359, del z de
gener de 1936.

S gbn.
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EI cen4enari de Puixkin
R. B. Cunninghamc Graham

En el seu perfil, en el seu rostre avesat
a les intempèries com el d'un conquistador,
es reflecteix lá vida moguda d'aquest llui-
tador renyit amb Déu i amb el món, que
es construí però un món propi, incloent-hi
totes les característiques que fan simpàtica
la seva època, Robert Bontine Cunning-
hame Graham es desféu, ja . en la seva
joventut, del jou feixuc dels lligams que li
imposava l'ambient al qual pertanyia per
la seva naixença. L'ambient del collegi de

UN DON QUIXOT ESCOCES (*)

Francesc Trabal, Val
Per als lectors fidels de Francesc Trabal,

per a aquells que hagin seguit tota la tra-
jectòria de l'obra brillant i variada del no-
vellista; sabadellenc, aquest Vals no haurà
estat cap sorpresa, però sí una gran satis-
facció. Per als qui, despectius; només veien,
de L'Home que és va perdre fins a Hi ha
homes que ploren perquè el sol es pon, la
part d'estirabot antisentimental,.l'humoris-
me àcid i desguitarrat, que divertien sense
dubte, -però que al mateix	 •
temps destruïen l'efecte pu..
nyent que, pàgines enrera,
una auténtica emoció creado-
ra havia encomanat al lector,
la lectura de Vals haurà estat.
confio, un enlluernament sob-
tat que els farà rectificar tot
seguit el concepte que s'ha-
vien format del inovellista
Francesc Trabal i posar-lo en
un lloc ben destacat de la nos-
tra literatura actual. Jo no sé
si aquest entusiasme de con-
vers que no dubto que s'apo-
derarzl de molts lectors que no
havien parat massa ateméió
en aquella novel-la eròtica que
era Judita, i en aquella Era
unaa dona com les altres, en
les quals moltes de les quali-
tats que hi ha patents en Vals
ja eren visibles sota el gro-
tesc i la banalitat que les co-
brien, jo no sé, dones, 'si .
aquest entusiasme, del qual
participo, és prou justificat
per a perdurar a través del
temps 1, sobretot, per a con- •
firmar-se en les obres poste-
riors que escrigui Trabal.
Tanmateix, em sembla. inte-
ressant de provar d'escatir el
secret de 1'excel1ent impressió
que produeix la darrera no-
vella de l'autor de Judita.

Vals és, per començar, l'es-
forç material més considera-
ble de Trabal. Tres-centes pà-
gines denses, d'una lletra atapeïda, sota una
presentació exquisida com és sempre la de
les edicions de La Mirada. A" la correcció
tipogràfica correspon la de l'estil i el llen-
guatge. La naturalitat més planera, sense
cáp concessió a la vulgaritat ; la malleabi-
litat de ]'estil, qúe s'adapta perfectament,
àgil ï vivaç ; "à les incidències de la narra-
cló; el diàleg, eixut i nerviós, pèrfectamentasu erldor dé e	 i	 ^r_suggeridor les psicologies dels protaao
nistes ; els breus croquis que serveixetl tan
bé per a crear davant dels ulls del ,lector
des figures de la novella; tót contribueix a
confirmas aquesta impressió de gtaalitat que
la presentació exterior del volum ja us sug-
gerèix.

El títol Vals, ja us dóna idea del pensa-
ment harmoniós i lleuger que ha presidit
el llibre • els títols deis seus cinc ca í tolsP
manllevats igualment a la terminologia mu-
sical, ho confirmen. El tema de la novel-
la; ric en possibilitats i que tantes "vegades
ha estat envestit en totes les literatures,
és el dels neguits amorosos de l'adolescèn-
cia. Zeni, minyó perfecte, ensems reflexiu
i apol•lini, polaritza tot l'interès de les do-
nes : tota una teoria inacabable de noietes
volten amb un ritme variable al seu vol-
tant. Elsllavis femenins se li ofereixen
instintivament, els cors inexperts de les
noies en flor — per dir-ho amb els mots de
Proust —, es baden al seu esguard : r
no rebutja pas les ofrenes tàcites o explí-
cites. Ja no és el doble amor de la cançó
de Canner : és un amor múltiple, matisat
i acolorit de les particularitats de cada ama-
da, un amor que és càndid, intellectual, ten-
dre, deseixit, sensual i llangorós, com s'es-
cau en cada cas particular, i que arriba a
fixar-se un moment en un tema c'en'tral,
en una passió abassegadora, per a conti-
nuar després, en un crescendo vertiginós,
en un ritme de vals que haurà de cloure's,
provisionalment, en un hotel de Viena, en
els llavis taronja d'una cambrera esvelta
de turmells estilitzats.

Amb el prestigi que la seva joventut mc-
ravellosa i la seva capacitat sentimental li
donen, Zeni esdevé, sota la ploma de Tra-
bal, un ésser mític, un semidéu. Calia crear,
com a pendant, una figura femenina, amb
una màgia personal prou forta per a fixar
i centrar els giravolts del vals inacabable
del protagonista. I aquesta és Raya, la
noia que evoca la primera amada ingènua
del minyó, i que amb la força del misteri
que ens l'anuncia a través de les allusions
de Teresa, está predestinada a captivar els
vint anys de Zeni. Zeni, Raya. Dos noms
fora del santoral, dos noms màgics amb els
quals Trabal sembla donar als seus prota-
gonistes la clau infal•lible per a evadir-se de

s (Col'lecció "La Mirada")

les convencions i les realitats del món que
els volta. Llur amor indefugible i truncat,
arborat fins al paroxisme, és el divertiment
que ha de precipitar el ritme d'aquell vals
sentimental i sensual de Zeni fins al gira-
volt final, esqueixat i encès per la febre del
sexe que es desvetlla.

Caldria, com amb les novelles de Proust
i Huxley, adoptar la tèonica musical per a
fer una anàlisi completa de Vals. AI co-

Francesc Trabal

mençament, el Preludi dibuixa, amb un tei-
xit sonor que és ric de temes diversos i
que cada instrument pren i deixa, tot un
ambient, unes famílies, uns caràcters. Hi
ha en aquesta primera part "del llibre, apun-
tada amb un especial interès, una figura
masculina que pren un relleu enorme, que
sembla que hagi de centrar la novella
Agustí, l'home que dissimula amb un ritu
exterior, fet de cordialitat fingida i d€ se-
veritat familiar, els seus tripijocs intermi-
nables amb totes les dones que li surten al
pas. Silda, la seva muller, comprensiva i
benèvola, enamorada inconscient del seu ne-
bot Zeni, és una altra figura reeixida ei
aquestes planes inicials, preludi del vals bri-
Ilant del protagonista. Trabal es complau
a. pintar aquestes dones enamorades, dispo-
sades a sacrificar-se, i de fet, les sacrifica
al fat implacable que presideix la seva no-
vella. Teresa, iniciadora tenclra d'uns afanys
amorosos que dormien somorts en l'esperit
de Zeni ; Silda, la dona madura que centra
en la figpra ideal del seu nebot uns neguits
sentimentals inconscients; Raya, l'amada
que lliura totalment el seu esperit al foc
abrusador que, en lloc de consumir, ha de
reforçar encara e] vertigen del protagonis-
ta ; Otília, la noieta que ofereix, 'a canvi
d'afecte i companyia, el seu cos sencer com
a pastura dels neguits eròtics del seu cosí
totes les dones que, un moment, prenen la
má o el cos del minyó en el seu vals inter-
minable, són suprimides per la mort o per
l'absència tota]. Neva, Irma, Carme, Joana,
Mercè, Mizzi, tota la llarga sèrie d'amis-
tats femenines, delicada barreja de sen-
sualitat i afecte espiritual, s'allunyen sense
recança de Zeni, quan llur moment arriba.

Novelda sense tesi ni pretensions mora-
litzadores, aquest Vals de Trabal no (»eixa,
tanmateix, sense exploracions arriscades un
tema transcendental com és l'estudi de l'àni-
ma adolescent. Ni descripcions ni discursos
no l'afeixuguen. I el lirisme que corre, sense
dubte, sota la perfecta regularitat de ]'estil,
només es permet dues evasions, dos solos
de violí que són una punyent variació del
ritme de vals del protagonista : l'un és
aquell apunt brevíssim i trasbalsador de l'á-
nima de Silda,. aquella filagarsa d'aire que
s'escorre, per damunt del cos difunt de la
dona, fins a ferir el llavi de Zeni ; l'altre
és la descripció de la partença del regiment
d'Arraona. En aquests fragments brillants,
d'una qualitat modèllica, Trabal dóna la
mesura del seu talent. En la raresa de llur.
existència en les págines de les seves novel-
les hi ha la raó secreta del seu humorisme
que no és, em sembla, sinó una púdica dis-
fressa del sentiment.

RAFAEL TASIS I MARCA

1
A AMiERICA

--.Es maca aquesta menuda. Quan sigui
gran, la farem divorciar del meu fill.

(Il Travaso delle Idee, Roma)

Ella. — Per casar-me amb tu vaig re-
nunciar a dos homes.

Ell. — I jo a fumar!
(Smith's Weehly, Sydney)

ü

R. B. Cunninghame Graham

Harrow, de gent presumida i contenta d'ella
mateixa, l'incitava a rebellarse • En comptes
de marxar en fila amb els privilegiats de
la sort, amb els altres fills de la millor so-
cietat que tenien un camí planer cap a un
esdevenidor assossegat, aquest xicot, supe-
rior en força espiritual i física als seus com

-panys, al qual esperaven tres títols nobi-
liaris, fugí de tot això sense amoïnar-s'hi
gota. Aleshores anà a Espanya, prop de lo
família del seu avi—que pertanyia a la
noblesa espanyola—, hi trobà un ambient
amb el qual congeniava i s'adonà de la
seva profunda afinitat amb la sang llatina.
Aprengué l'idioma del país i el preferí al
ro i i en	oc tem 	 transformóP	 , ses 	 enP	 P	 P

aquell Dan Roberto que més endavant tot
el món tingué ocasió de conèixer sota els
més variats aspectes.

((GAUCHO» A LA PAMPA

Però la vida que portaven els joves aris -
tòcrates espanyols no era .tampoc del gust
d'aquell reb le malgrat el u n'havia, g que ha la es-
penat. Seguint les seves íntimes inclina-
cions, emigrà a l'Amèrica del Sud i s'avin-
gué a fer de gaucho en un gram ranxo.
1 això en aquell temps en què tot el con-
tinent americà semblava ésser una sola im-
mensa ramaderia, quan els cowboys havien
d'enxampar llurs cavalleries d'entre els na-
mats de cavalls salvatges i domar-los des-
prés. Cunninghame Graham passà els anys
més deliciosos de la seva joventut dalt de
la sella de muntar, fruint de la llibertat
illimitada de les pampes, feliç enmig dels
gauchos rucles ; entre els quals trobà més
amics «per la vida i per la mort»—com deia
ell mateix—que en tot l'altre mig segle de
la seva vida en els països europeus.

La passió fanàtica de muntar a cavall
li quedà fins a la vellesa. Don Roberto,
que té ara vuitanta-quatre anys, passa la
major part del temps en les seves terres
d'Escòcia, surt cada matí a cavall, galo-
pant dalt d'un dels seus cavalls argentins
de potes curtes i pit ample, entre el pai-
satge de frescor matinal. Va dalt de la
sella tan dret i souple com lustres enrera,
oferint un aspecte clesacostumat amb el bar-
ret cl'amples ales sota el qual s'escapen els
cabells grisos, recordant la figura de Don
Quixot—com li han dit centenars de ve-
gades i caricaturitzat i tot.

PEREGRÍ AL '.IARROC

Si volguéssim fer la crónica de la vida
d'aquest home extraordinari esmentant to-
tes les seves aventures i ajuntant-les com
les peces cl'cm mosaic, almenys necessita-
ríem trenta volums. El biògraf de Cun-
ninghame Graham fa uns quants anys que
treballa en el recompte de tots els esdeve-
niments de la seva existència i de totes les
idees emeses per aquest modern Don Qui-
xot, que durant tota la seva vida ha atacat
el convencionalisme, la rutina i el cofoisme
de la massa, defensant les dones belles, les
noies pobres, refusant invitacions de reis
i acceptant-ne, amb agraïment, de captaires.

En el transcurs dels darrers cinquanta
anys, el trobem per tots els continents, re-
vestint els aspectes més variats. Ha pres
part en revolucions al Paraguai, ha pro-
mogut investigacions històriques a Mèxic,
ha estudiat la cria de cavalls a l'Amèrica
cel Sud, ha escrit ]libres interessantíssims
sobre la història de la colonització europea
al Brasil, a hile i a l'Amèrica Central.

Aquests llibres tracten de les figures més
marcades d'aquests països, retrats d'aquells
conquistadors i dictadors l'existència dels
quals sovint callen el llibres de text. Don
Roberto, en les seves peregrinacions, no
solament clescobrí països, sinó també homes
que el món oblida i als quals ell alçà mo-
numents.

Va anar al Marroo disfressat de peregrí
musulmà, entrant en el Continent Negre
per la porta septentrional, én un temps en
què els països eu ropeus encara no s'havien
posat d'acord quant a llurs drets respectius
sobre aquests territoris. Don Roberto tenia
sobretot ganes, després d'una bastant llarga
estada a Europa, de viure la vida de perills
i aventures en un país on gairebé no havia
penetrat la civilització occidental. Havia
tingut referències d'un lloc que cap blanc
encara no havia petjat, i va sentir-s'hi
irresistiblement atret. La relació d'aquest
viatge aove•!esc per un país pintoresc, la
trobem en la seva primera obra d'impor-
tància, Mogreb el Acksa. Aleshores esde-
vingué cèlebre l'escriptor Cunninghame
Graham. Això ocorregué en 1898, quan
podia considerar que s'havia acabat la seva
gran aventura política en la seva pàtria.

PERSONATGE D'UNA OBRA DE SHAW

Per més que ell no ho volgués, així que
apareixia en algun lloc feia parlar d'ell.
Havent tornat de ]'América del Sud, torrat
pel sol, ple d'aquell sentiment de llibertat
sense neguit pròpia d'un país encara pri-
mitiu, arribà a Escòcia gairebé d'hoste.
Tothom creia que acceptaria els títols
d'Earl of Strathearn, Airth i Menteith que
Il esqueien per naixença, s'establiria en les
seves riques terres i empendria la vida d'a-
ristòcrata que la seva jovençana set d'aven-
tures li havia fet interrompre. Peró renuncià
a tots els títols i dignitats i, amic de John
Burns i Keir Hardy, els ioneers del mo-
viment laborista, sortí elegit com primer
representant d'aquest partit en la Cambra
dels Comuns. Sis anys més tard tingué un
paper dirigent en el moviment, i el partit
laborista anglès (leu els seus primers èxits
a aquest lord tres vegades i ric hisendat.

Per aquell temps trobà per primera ve-
gada Bernhard Shaw—aleshores escriptor
mal vestit que havia d'escriure notes per
als diaris a clos xílings cada, poesies per
a llibres infantils i crítiques musicals, i que
solament gràcies als seus amics del movi-
ment socialista arribà a poder renunciar
a la mòdica subvenció de la seva mare,
mestressa de cant.

Liquidada l'aventura política i tornat de
la seva descobert del Marroc, Cunning-
hame Graham trobà novament Shaw, i
aquest, més tard, féu d'ell el principal per-
sonatge de La conversió del capità Brass-
bpund.

—Si no sabés que Cunninghame Graham
L'.l'lst' —ctx de I 'c ara Shaw— no m'hauria atre-
vit mai a clescriure una figura com Brass-
bound. Aquest capità, encara que no sigui
un retrat fidelment copiat, és de totes ma-
neres una imatge inspirada en e1L

L. CONFIANÇA DE DON ROBERTO
EN L'ESDEVENIDOR

Pocs homes poden gloriejar-se de tenir
tants amics i tan variats com aquest filòsof
i poeta rscocès que, a despit de la seva
ancianitat, encara segueix entremig dels es-
deveniments del món. Potser els seus llibres
no han trobat lectors tan nombrosos com
els d'altres autors ; és que, en efecte, no
els havia pas escrit per a la massa, sinó
per a un cercle reduït.

Si la frase adigues -me amb qui vas i et
diré qui ctsu val per a ell, Cunninghame

• Graham se'ns revela únic i extraordinari,
molt per damunt de la multitud i donant
la impressió d'home original. Coneix tots
els homes eminents del seu temps, i tots
aquests el coneixen i' l'aprecien. La seva
companyia és buscada ; és la star cle mol-
tíssimes reunions privades, ja que defuig
sempre la Ilum de la publicitat. Hom l'es-
colta parlar dels seus cavalls—el que estima
més de tot—, de les seves freqüentacions
amb contemporanis famosos, i té la con-
firmació que la fama de Cunninghame
Graham és justificada. Aquest darrer ca-
valler sense por i sense taca, que no tran-
sigeix amb la injustícia i treu de l'ombra
homes oblidats i retorna naufragats a la
vida, el ferm pioneer de grans idees, el
campió de la sella i de la tribuna oratòria,
és un fervent defensor de la joventut. Creu
en un millor esdevenidor de la humanitat,
del món, que eli mateix, obscurament, ha
contribuït a construir mentre trencava ]lan-
ces contra les seves parets. Don Quixot
havia renascut en ell, d'una faisó corres-
ponent a la nostra època —un home original
i al mateix temps un ciutadà del món que
només serà apreciat en tot el seu valer quan
sigui mort i se li hagi de fer el monument.

EGON MtcHAEL SALZER

(*) iEl zo de març, Cunninghame Gra
-liam moria a Buenos Aires. Precisament

pocs dies abans rebíem aquest article sobre
la curiosa figura de l'escriptor.

Darreres novetats catalanes
S. Juan Arbó - CAMINS DE NIT (Premi deis Novel'Ii•tes) 7.60
J. M. Francès - FOCS DE BENGALA , . . . . . . , z
Francesc Trabal - VALS. . . . . 	 , , , , , • , 8
Joan Santamaría -ADAM I EVA. . . . . . . • , , 6
Alexandre Dumas (fill) - LA DAMA DE LES CAMÈLIES. 1.5o
Walter Scott - EL NAN NEGRE. . . . . . . . . . 3.80

EI centenari de Puixkin no s'escau fins
cl febrer de l'any que ve, però a Moscú i a
París s'han format ja els comitès per a com-
memorar-lo. Tant els russos de la U. R.
S. S. com els emigrats, per grans que siguin
llurs diferències entre ells, estan units en
'admiració a Puixkin.
EI comitè de Moscú és presidit per Gorki

i com a tasca principal clesenrotlla actual-
ment la de restaurar els diversos llocs de
Rússia que evoquen el record del poeta na

-cional (car per als russos Puixkin és el que
Goethe per als alemanys o Dant per als
italians), com les cases que habità a Sant
Petersburg, el lloc on es celebrà el tràgic
duel del poeta amb Dantes, el poblet de
.Mikhailovskoie on està enterrat, etc. L'any
passat encara, ]'aspecte d'aquest poble era
desolat. El campanar de l'església amena-
çava ruïna, de manera que era perillós acos-
tar-se a la tomba del poeta, ]'avinguda de
tillers per on dl passejava estava abando-
nada. L'Estat havia cedit la propietat al
comissariat d'Instrucció pública ; aquest la
vengué per deu mil rubles al Museu de re-
construcció socialista de I'agnicultura, que la
revengué a una cooperativa agrícola. Hom
tallava els arbres, hi criava porcs... Quan
a Moscú se n'assabentaren, hi hagué un
escàndol. La Pravda (j de juny) parlà de
vandalisme. Ara s'hi està posant remei.

En canvi, a Leningrad, la casa on visqué
el poeta és de temps ha convertida en mu-
seu, on aviat será installada la biblioteca
personal del poeta, que es guardava en l'Ins-
titut de Literatura russa.

Es sabut que el poeta morí en duel. Al
Museu Puixkin es conserven les decisions
del conseil de guerra que condemna els due-
listes i Ilurs testimonis. «En raó de la seva
mort, serà lliurat a l'oblit», diuen d'ell els
jutges militars...

Víctimes les seves obres de la censura tsa- .
rista — la Gavriliada hagué de publicar-se
a l'estranger-, s'anuncia una edició com

-pleta, en divuit volums, mïilorant no ja les
dels temps tsaristes, sinó també les publi-
cades darrerament.

Potser Puixkin és dels escriptors russos
menys coneguts a l'estranger, per bé que
obres seves hagin estat traduïdes a diversos
idiomes europeus, el català entre ells.

í líl` !^ ^^	 I i

i

les trobareu a la

LLIBRERIA CATALONIA
Ronda Sant Pere, 3 - Telèfon 24647

—Això sí que no puc explicar com ho he
fet, senyor professor!

PER A FOTOGRAVATS, LA CASA

ANTONI MARTI
Màxlma rapidesa 0 Mòxlma qualitat

AVINYÓ, 19, pral.: Telèfon 17047 : BARCELONA
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Un proyecte important

	

No em cal pas presentar als lectors de	 gairebé .del tot la decoració sumptuosa i

	

MIRADOR l'artista Lola Anglada. La meres-	 sovint fins l'estructura arquitectònica. Es-

	

cuda popularitat que els seus dibuixos d'in-	 glésies, passeigs, places i edificis públics

	

fants i els llibres de contes dels quals és 	 dels quals s'ha esborrat tot rastre o que
	escriptora i illustradora, li han guanyat, no	 han estat sebollits sota el pes de noves cons-

	

haurà fet sinó augmentar d'ençà d'aquella 	 truccions o de bàrbares reformes. I tot això,

	

exposició que fa un parell d'anys féu a les	 apuntalat amb dades extretes de vells die-

	

sales de l'Arxiu Municipal, a la Casa de	 taris, de planys oblidats, d'arxius familiars,

El ,Sarau de les Botifarres (de les aVisions barceloninesn de Lola Anglada)

Rafael Llimona — El 1'rat del Vern

pectes perduts de la nostra ciutat i dels
seus costums, i feien desfilar davant els
nostres ulls, en una evocació màgica, les
festes, els passeigs i les distraccions dels
feliços habitants de la Barcelona vuitcentista.
Els ciutadans que foren amatents a visitar
l'exposició en el poc temps que fou oberta,
hauran retrobat amb joia algun d'aquells
dibuixos en el número del D'Ací i d'Allü
de Nadal. Els que no pogueren admirar
l'obra completa d'evocació de la Barcelona
del vuitcents que exposava Lola Anglada,
en veure'n les mostres publicades hauran
pogut adonar-se del que aleshores es dei-
xaren perdre.

Si Lola Anglada és prou coneguda del

B (,,^i Í (
J
' Q % J %i % C públic català, Francesc Curat, en canvi, no

Lit ,Lr L J ho és tant com es mereix. Historiador me-
ritori del teatre català un temps, de fa

l'Ardiaca, exposició que ja comentà ales-
hores en aquest mateix lloc, amb la lloança

Graleries d Ari que es mereixia, ('amic Joan Sacs. Aquells
dibuixos acolorits, que eren cada un una
petita meravella de bon gust i documen-
tació ressuscitaven per als barcelonins as-

SYRA
PRESENTS D'ART 1 QUALITA!

BODES. FESTES ONOMÁTIQUES, BATEIGS, ETC

s. G. Ml1ARSCHALL
(pinfures)

R. ÄNZJNOVIEZCH KOBLISKA
(pin(ura)

Inauguració al dia 4

Dipufació, 262	 Telèfon 18710
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De Garcia, com a jove (le primera vo-
lada que és, sí que pot esperar-se supera-
ció. No volem doncs amagar que la seva
obra pateix d'unes certes falles. Però ja
repetidament hem assenyalat la seva virtut
d'edat. Em ell el remarcablement valuós és
et desig de fer-se gran encarat a models
dificultosos, • empaitant amb conseqüència i
delit el 1 - roblema, no pas evadint -lo aco-

Rafael Llimona
Molts dels més illustres pintors catalans

de l'hora actual tenen ja completament de-
finida la seva personalitat. Per tant, parlar
respecte d'ells de superacions equival a una
preocupació arriscada.

Arriscada i vàcua, per tal com admetre
una possibilitat de superació no deixa d'és-
ser com voler reconèixer un
estat d'imperfecció momenta-	 --
ni que podria originar algun
sensible malentès.

Creiem que dintre aquest
front general, Rafael Llimona
frueix d'una confortable posi

-ció. Si deixem de banda l'hi
-potètic, el que li podria esde-

venir en el futur, aleshores
podrem afirmar categòrica-
ment que el programa artís-
tic del pintor està absoluta-
ment complert i que ja no cal
esperar-ne més que la prosse-
cució de les mágnífiques reali-
tats actuals exposades aquests
dies a la Sala Parés.

El que sí pot admetre's i
proclamar-se ben alt és la con-
secució de més o menys inten-
sitat en les obres dintre aquest
tipus fix i permanent de pro-
ducció. Aquests dalts i baixos
és lògic que es produeixin en
una mateixa personalitat atu-
rada en el seu millor període.

IEs el que succeeix en l'es-
mentada exposició Llimona.
Tan bo, tan interessant com
ho era l'any passat, fa anar
una mica més enllà la inten-
sitat de la seva pintura. Això
és tot.

Dóna més immaterialitat i
més esperit a les figures i agu-
ditza considerablement la ten-
dresa paisatgística. Acusa
molt més la fuga pro-desapa-
rició de la carn carn en be-
nefici d'una diafanitat espiritual superior
i troba el punt just de les consonàncies
cromàtiques, grisos i verds, en els paisatges
olotins, de bondat exquisida, de delicat en-
somni, de pau paradisíaca...

Antoni Garcia
Sempre que ens hem referit a l'obra de

Garcia hem usat termes semblants. Per con-
vicció íntima i perquè ell s'ha cuidat amb

les seves teles de fer-nos ratificar. Insistim -
hi una vegada més. Garcia o el valor més
destacat de la seva promoció, que és la de
la joventut primerenca. Pintor de tipus se-
riós que no confia en cap postís dels que la
inquietud artística dels darrers vint-i-cinc
anys ha arribat a fer tolerables. Que no
usa d'apòsits subrepticis ni de fórmules illu-
sóriament consagrades.

0 l'instint amb la gracia. o bé l'estudi
amb el camí responsable. Dos extrems. En-
tre ells res, absolutament res.

Garcia, per temperament, s'ha enrolat en
e' darrer, i lentament, sense frenetismes ni
actituds histèriques, ha anat laborant en
sentit ele progressió contínua fins arribar
a poder aguantar amb tota la integritat
artística el pes de l'exposició que dissabte
inaugurà a la Sala Parés.

per a la futura personalitat de l'artista,
amb què l'hem iniciat.

Olivet Legares

La paleta d'aquest pintor, expositor a ra
Sala Barcino, reïx superbament en els vi-
víssims petits 'panorames que prodiga amb
molt bon encert enmig de tota la seva pro-
ducció. Es precisament en aquest aspecte
on Olivet Legares aconsegueix el màximum
d'interès. En ampliar les notes directes i
en persecució d'una altra mena de pintura
l'essència d'aquelles petites teles s'esbrava
en moltes ocasions i de la gràcia no en
queda gran quantitat per deixar pas a una
interpretació decorativa molt fina, molt acu-
rada i plena de sentiment.

Tot i que el valor d'aquestes darreres és,
com diem, remarcable, creiem molt més
amb les esmentades en primer terme. La
seva acuïtat, la bella construcció de color
i la delicada poesia que posseeixen ens hi
inclinen irremissiblement.

N 0 B L E S uns quants	 anys	 ha dedicat tots els	 seus
esforços	 a la investigació de la petita his-

OBIECTES D'ART I DE FANTASIA tòria barcelonina, i en una tasca pacient de
regirament	 d'arxius,	 d'enquestes	 i	 visites,

BADIA	 olis i aquarel'les)(
ha reconstruït gairebé totalment, amb peces

i	 com un puzzle	 desorien-soltes	 esparses
tador,	 la	 vida	 interior	 de	 la nostra	 ciutat

T SERRA. des de ies primeries del segle xv»i fins a
.

(piníures i dibuixos) les acaballes del xix. Jo recordo amb satis-
refacció una conferència «de quaresma» sobre

Barcelona i	 els	 set pecats	 capitals	 que	 i
vaig	 sentir	 llegir	 davant	 d'un	 auditori	 li-

S /^ LI	 [^ `
mitat,	 fique tot i les	 espècies picants que
un	 així comporta, és de doldre que

L-L 	 1 L	 ^! no hagi estat publicada. Allà la vida íntima
dels barcelonins dels segles xvm i xtx era

EXPOSICI01 VENDA idescrita amb gràcia i erudició,	 Curet des-
D'ANTIGUITATS truïa la llegenda convencional que fa de la

nostra ciutat,	 durant aquells anys, un	 po-

RAFEL LLIIYJONA
blet levític i insignificant, sense expansions
ni inquietuds.

i Els	 esforços	 d'evocació	 de la	 Barcelona
Pretèrita que Francesc Curet, amb els seus

ANTONI GARCIA escrits,	 i Lola Anglada, amb els seus di-

(pinfura) buixos, havien emprès separadament, sense
tenir esment cap dels dos de la tasca coin-
cident que l'altre feia, havien de conjugar-

1 S`i 11¿::;!LSI.4 L-7.I

se	 naturalment.	 Fruit d'aquest treball 	 col-
lectiu, que ja dura fa molts mesos,	 és la

delsèrie de	 Visions barcelonines,	 aquestes
Consell de Cenf, 323 segle xvut, que Lola Anglada està acabant

i^^,^ Ramó7a d. Cot hu,y	 1Baim^,J i que m'ha estat permès d'admirar. 	 Una
MARCS •GRAVATS •MIRALLS 1 MOTLLilREJ quarantena de grans dibuixos, comparables

ARTUR MORENO
per la qualitat artística i	 poètica,	 amb les

vuitcentistes que els havien pre-evocacions
(ninofa,re) cedit, i que reprodueixen, amb una fidelitat

RIMEL ESTRf4lVY
impressionant i basada en documents autèn-
tics,	 aspectes	 desapareguts	 i	molts	 d'ells

(aquarel.les) gairebé	 ignorats,	 de	 la	 Barcelona	 de	 dos
segles	 enrera	 Festes populars,	 escenes	 de.

Inauguració dia 4 la vida	 de societat,	 paisatges urbans	 que
ens	 són	 impossibles	 de	 contemplaravui

sense compartir l'enyor amb el qual els ha
ressuscitat l'artista. 	 Salons barcelonins dels

LI, a	 r n a c o t e c a
Montcadavells palaus del carrer de M, de les

 residències senyorívoles dels volts de
Barcelona, dels quals avui ha desaparegut

NÁRCS 1 GRAVATS

reconstruït prenent per base els fragments
mig esvanits que romanen, o els apunts de
l'època, o les descripcions dels contempo-
ranis. I tot això, animat d'una multitud
bigarrada i remorosa, que viu i es diverteix
i es passeja i exhibeix la prodigiosa va-
rietat d'indumentària que la fantasia de l'è-
poca imaginava i que l'artista i l'investi-
gador s'han esmerçat, amb un rigor cien-
tífic extremat, a refer sense oblidar mai
l'exactitud cronològica que permet situar
una data exacta a cada un dels dibuixos,
explicar detalladament el tema que l'ins-
pira i tots els altres que s'hi enllacen, i
àdhuc, si cal, les persones que hi figuren,
amb noms, adreces i professions.

Vegeu, per exemple, aquest Sarau de les
Botifarres reproduït, i al qual manca, na-
turalment, l'encís del colorit. Representa
ma festa que els senyors benestants oferien
a llur servei amb ocasió de la mort dei
porc. Lola Anglada i Francesc Curet poden

localitzar amb exactitud l'escena, indicar la
data precisa i justificar tots els detalls que
donen vida a la composició, en un mari-
datge feliç i difícil d'erudició i poesia.

Lola Anglada té la intenció d'exposar, la
vinent tardor, les seves Visions barcelonines
i oferir al públic la possibilitat de fer viable
un projecte d'edició en un volum magnífic
d'aquelles làmines comentades a continuació
d'una manera àgil i amena, sense enfarfecs
ni exhihicions d'erudició, per Francesc Cu-
ret. Un llibre que reuniria, darrera de cada
un dels clibuixos acolorits, un text que de-
tallés i justifiqués tot allò que representa
o que hi està relacionat i una sèrie de
petits apunts a la ploma que completarien
la descripció.

Si el públic català fa possible, amb una
nodrida subscripció a aquesta empresa &li-
torial, un llibre així, és probable que Lola
Anglada i Francesc Curet decidissin de con-
tinuar llur esforç amb les visions vuitcen-
tistes i que, encara, estenguessin llur in-
vestigació a tot Catalunya, en una empresa
ambiciosa i meritòria de reconstitució del
passat de ciutats, viles i palaus de la nostra
terra. No es tractaria pas, és clar, d'una
aportació a la Història, amb majúscula, ans
(l'una delicada recreació de la petita his-
tòria, de la vida quotidiana, dels trasbalsos
produïts en l'existència anònima dels ca-
talans per les commocions polítiques o pels
corrents (l'idees. Aclarir les idees que ens
hem forjat sobre els costums dels nostres
avis i contemplar amb una inexcusable me-
langia una resurrecció gairebé miraculosa
del bon vieux tem l5s davant els nostres ulls
decebuts d'homes moderns.

Jo no sé si l'esforç de Lola Anglada i
Francesc Curet trobarà en el públic català

l'acollida que necessita per a fer possible
l'edició d'una obra de tanta empenia. Però
com que crec que aquest esforç es mereix
un aplaudiment sincer i un encoratjament
rmànime, he volgut, encara que faltin molts
mesos per a l'exposició projectada, donar
compte als lectors de MIRADOR d'aquest pro-
jecte, segur que m'ho agrairan.

RAFAEL TASIS 1 MARCA
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Una enquesta
La jovehtut estudiant i l'art contempo-

rani és el títol de l'enquesta oberta per
L'Amour de l'Art, a fi que aquella joventut
es manifesti exactament davant la marxa
de l'art en els nostres dies.

L'enquesta és ambiciosa. Degudament
resumides, les preguntes vénen a dir així
r. Quin lloc ocupa l'art en la vostra for-
mació? Li reconeixeu un valor educatiu
real?—z. Què penseu de les temptatives
darrerament registrades? Creieu que enri-
queixen l'art o que n'assenyalen la deca-
dència?-3. Qué penseu de l'art actual, el
nascut pels volts de r93o (?)?-4• Què us
sembla que serà l'art futur, o com voldríeu
que fos ?-5. Creieu que l'art pot ajudar

-vos en 'a vostra vida?—fi. Voleu indicar
dues o tres obres o dos o tres autors, vells
o moderns, que responguin al vostre ideal
artístic?

Ja us hi heu fixat bé?
Les revistes franceses dedicades als afers

d'art encara dediquen fugaços comentaris a
l'exposició espanyola del Jeu de Paume.
Amb el retard, aquests comentaris esdeve-
nen obscurs, com si fos l'hora de deixar
parlar als amateurs de la crítica.

El darrer que hem llegit ens ho confirma.
Per entendre'ns aviat, només retreiem el fet
que un dels prestigiats per la remarca es-
pecial és, com qui no diu res, aquell pobre
retratista de senyores de compromís que
s'anomena Beltrán Massés.

La col'lecció completa de
MIRADOR pot consulfar'
se a l'Arxiu Hisfòric de la
Ciufaf (Casa de l'Ardiaca)

Antoni Garcia — Figura

modatfciament. Que hi ha algun braç que
no volta i alguna mà desencaixada i algun
bodegó extremadament premut, hi estem
d'acord. Valgui-li la qüestió temporal com
a excusa. El realment important és intentar
aquell braç i aquella mà i sortir-se'n bé en
un percentatge elevadíssim de vegades, i
saber un'r aquesta excellència a esplèndids
resultats de color ; coses que, degudament
relligades, ens impulsen a acabar el co-
mentari amb els mateixos mots de seguretat

Cm

UN EMUL DE LEIBNIZ

—Com vols que parlin els peixos? No
veus que els entraria aigua a la boca?

(Ric et Rac, París)

Agrupació Ar4ístíca

de Cafalunya

El grup que sota la precedent denomi-
nació exposa a la Sala Gaspar no va unit
per cap rexe de tendència. Més aviat fa
l'efecte d'una reunió d'amics aplegats per
pures circumstàncies socials, sense que el
seu punt de mira artístic hi tingui res a
veure.

Així doncs, el total exhibit recorre una
trajectòria sinuosa que abasta des de l'obra
bona fins a la intranscendent. Són a re-
marcar les tres teles exhibides pel pintor
Matina, una altra deguda a Puig Perucho,
que són com si diguéssim els directors es-
pirituals, i a trossos la participació de
Valero.

L'escultura interessant va a càrrec de
%iartrús, el qual, sense necessitat de va-
ler-se d'una peça important, pot anar a
encapçalar la família escultòrica de l'Agru-
pació.

ENRrc F. GUAL.

B. PUIG AERUCHO
i

J. VIDAL QUADRAS

Passeig de Gràcia, 34

c SALA BARCINO
V. GARCIA SIMÓN

MARCS, GRAVATS, MOTLLURES

JOAN GIL (pinfura)

Passeig de Gràcia, 19,	 rel. 15677

Societat Espanyola de Carburs Metai tics
Correus: Apartat t9 0 	 BARCELONA	 Té èfon 73 01 3
Teleg.: "Carburos"	 Mallorca, 232

CARBUR DE CALCI; Fàbriques a Berga (Barcelona) i Cor
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u u • de política catalana
Reobertura del Parlament vinguda del senyor Domingo, ministre
caEalá.— plans í prOjeC^es del d'Instrucció Pública, ha donat a conèixer

una part d'aquests plans, que consisteix engovern de la Generaljijai 	 la construcció de nous grups escolars. Hi
ha, encara, els enllaços ferroviaris, el plaDijous passat tenia lloc la reobertura del	 general de camins i carreteres, el pla delParlament català. L'acte havia despertat	 sanejament d'algunes barriades de la ciu-expectació i no fou estrany que no solament	 tat, que són ja coneguts i que marquen elhi assistissin el govern en ple i tots els di-	 camí que seguiran la Generalitat i l'Ajun-putats, sinó que hi acudí també nombrós	 tament.

públic.	 Aquesta setmana ha quedat enllestida la

La represa del Parlament català

Azaña, Prieto i Maura en els fiassadissos del Congrés

Gómb3s, Schuschnigg i Mussolini
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El president Companys pronuncià un dis-

curs, en el qual justificà l'etapa ulterior al
r6 de febrer, i parlá dels canvis introduïts
en el govern, amb la designació del senyor
Josep Maria Espanya com a conseller de
Governació. Assenyalà, en breus paraules,
quún serà el programa del govern, que no
és altre que l'aprovat pel Front d'Esquerres.
En nom de les oposicions parlaren els se-
myors Abadal i Romeva.

Dissabte, el conseller de Finances, se-
nyor Martí Esteve, presentava un projec-
te de llei autoritzant l'emissió de bons per
valor de 6o milions de pessetes. Aquest
projecte té una gran importància perquè
revela les intencions del govern de portar
a cap una tasca de gran envergadura.

En efecte, el president Companys, en di-
verses ocasions en rebre els informadors, i
en converses particulars, s'ha referit a la
necessitat de plans orgànics que puguin re-
soldre les necessitats de la vida social de
la nostra terra.

La Generalitat i l'Ajuntament volen em-
pendre una tasca de conjunt, que en co-
nèixer-se causará excellent impressió. La

El problema polítfic i les qúes
tions anexes

La setmana política, a Madrid, pot qua-
lificar-se de moguda. Per part del govern,
la millora en ]'ordre públic i la resolució
dels múltiples assumptes pendents en arri-

bar al poder, fa que s'hagin emprès alguns
plans que el govern tenia en estudi fins
ara. !El govern s'ha preocupat de la liqui-
dació del problema financer, de la qüestió
de la política comercial, que demanaven
una solució urgent. En canvi, sembla ajor-
nar-se, almenys de moment, la reorganitza-
ció ministerial. Com se sap, el ministre de
la Governació, senyor Amós Salvador, ha-
via insistit en la seva substitució, entre al-
tres raons per trobar-se molt delicat de sa

-lut. També en aquesta reorganització es

--El meu marit només passa quinze dies
l'any a casa.

—Et deu resultar molt trist...
—Oh, no ; quinze dies passen que no te

n'adones.	 .
(Politiken, Copenhaguen)

qüestió de la Comissió Mixta de Traspas-
sos. Ham estat nomenats els representants
dels govern central i català i el dilluns pas-
sat marxaven a Madrid els nostres repre-
sentants, per tal d'activar els serveis no
traspassats encara.

EI govern català ha tingut la satisfacció
de veure restituïts els serveis de recaptació
de contribucions, pels quals tant havien tre-
ballat els governs gestors.

Aquest servei — que la Generalitat ha-
via organitzat modèlicament — representa
un ingrés anual de més d'un milió de pes-
setes, per a la Generalitat.

Hi ha dos conflictes, aquesta setmana,
que han preocupat el govern. L'un el dels
metallúrgics, per al qual es busca una fór-
mula. L'altre, el lamentable incident de
Torre de Claramunt, originat per rivali-
tats polítiques.

Per la setmana vinent hi ha dos proble-
mes : el primer la posició de Dencàs, que
segurament s'ajornaria fins a la reobertura
del Parlament. El segon, la reorganització
governamental, si, com sembla, es creu in-
compatible el càrrec de conseller i diputat.

parlava del general Masquelet, ministre de
la Guerra ; però repetim que aquesta qües-
tió ha passat a segon pla.

S'ha continuat parlant, a final de set-
mana del gravíssim problema que plante-
já la més alta magistratura de l'Estat. No
fóra estrany que les entrevistes hagudes

entre els senyors Sánchez Román, Maura i
Prieto s'haguessin referit a aquesta deli-
cadíssima qüestió. El punt de vista, cada
dia més estès entre els dirigents de la po-
lítica d'esquerra, és que potser seria pre-
ferible ajornar i resoldre una qüestió tan
delicada i que fóra susceptible de provocar
greus complicacions interiors.

La constitució del Parlament
i l'examen de les acfes

Durant tota la setmana la Comissió d'Ac-
tes, que presideix el senyor Indalecio Prie-
to, ha seguit examinant les que venien
protestades. Moltes protestes han estat dei-
xades de banda. D'altres s'han examinat
amb tota atenció, perquè s'ha cregut con-
venient que Espanya conegués quins han
estat els mètodes emprats per la coalició
dretista en lès passades eleccions. La in-
transigència de certs sectors d'esquerra en
relació a algunes actes, provocà ja a co-
mençaments de setmana, una tensió consi-
derable. El Debate, dimarts, cridava l'a-
tenció del govern sobre els perills que su-
posava aquesta intransigència.

El senyor Estévanez, diputat electe del
partit tradicionalista, personatge pintoresc
de la política castellana, fou deixat sense
acta per fa Comissió, la qual estimà que
un representant del govern encarregat de
distribuir subvencions i comprar els so-
brants de la producció dels bladers, estava
en una situació excessivament avantatjosa
per sollicitar els vots d'aquells mateixos
que reclamaven les subvencions.

Però estava escrit que, malgrat l'elimina-
ció d'un personatge tan considerable com
el senyor Estévanez, la Comissió d'Actes ne-

cessitava més víctimes. Els problemes que
plantegen lea actes de Salamanca (Gil Ro-
bles), Orense (Calvo Sotelo) i Cuenca (Goi-
coechea) eren massa greus pels abnegats
dretistes. Els representants de la Ceda en
la Comissió, els senyors Jiménez y Fernán-
des i Villalonga, abandonaren, divendres,
la Comissió, després de consultar el seu
cap, Gil Robles.

Disposada, segons sembla, a jugar fort,
la Ceda ha amenaçat amb retirar-se del
Parlament, en el cas de donar-se satisfac-
ció a alguns desigs de certs sectors esquer

-ristes. No sembla pas que s'arribi a tant.
Però és evident que la Comissió d'Actes no
està disposada a deixar en la impunitat les
extralimitacions comeses el i6 de febrer.

Eleccions municipals
a Espanya

EI govern acordà convocar eleccions pel
cha cz d'abril, en tot el territori de la Re-
pública, a excepció de Catalunya. Aquestes
eleccions plantejaven problemes polítics de
gran abast. En primer terme, continuaria
el Front Popular? La tendència extremista
del Partit Socialista hi posava algun re-
tret. En una nota publicada per l'executiva'
de la U. G. T., que presideix Largo Caba-
llero, es feia observar a l'executiva del Par-
tit Socialista que calia revisar la situació
creada per la convocatòria d'eleccions mu-
nicipals, car el Front Popular va néixer
d'unes determinades exigències polítiques,
que avui mo compten.

Els partits de dreta varen jutjar que la
situació política creada per aquesta convo-
catòria era molt greu. Dilluns es reunien
al Ritz els senyors Abilio Calderón, Gil Ro-
bles, Cid, Goicoechea, Ventosa i Calvefl i
Lamamié de Clairac, per tal d'examinar
la situació.

A la sortida d'aquesta reunió — a la
qual no assistiren, tot i ésser-hi invitats,

u a u de política inl
La Conferèncía Naval

La Conferéncia Naval ha tingut la seva
conclusió amb el pacte signat el 25 de març,
al Foreign Office, pels representants de la
Gran Bretanya, els Estats Units i França.

Encara que hagi prolongat les seves tas-
ques quatre mesos, després de l'abandona-
ment del Japó a penes tenia dret a l'exis-
tència. Però els anglesos i els americans
volgueren que seguís vivint, per bé que la
seva vida no podia ésser sinó feble i donar
fruits migrats.

Sense la participació del Japó, que pos-
seeix una marina de guerra ben poc in-
ferior a la de la Gran Bretanya, i d'Itàlia,
que és una gran nació mediterrània, no es
pot concebre un acord naval eficaç i du

-rador. I això limitant-nos a les potències
participants en la Conferència de Washing-
ton ; però caldria tenir en compte també la
nova situació mundial i el deseñrotllament
cl' altres nacions marítimes. S'ha volgut evi-
tar a tota costa la fallida de la Conferència
i s'ha obtingut l'únic resultat qpe era pos-
sible.

S'ha 'hagut de buscar un mètode de
denúncia dels tractats unilateralment, que
no fos el brutal dels nazis. Després d'unes
interminables discussions i deu temptatives
de projectes, a l'últim s'ha arribat a una
fórmula que acontentés tothom.

El nou acord, limitat fins ara a França,
Anglatorra i Nordamérica, es redueix a co-
municar-se els programes de construcció i
a determinar les característiques de les
principals classes de naus. Però la Confe-
rència ha hagut de convenir en la possibi-
litat que un dels tres firmants pogués des-
entondre's dels compromisos assumits. Heus
ací els casos previstos en aquest sentit:

c. La guerra, en el qual cas el bellige-
rant reprèn la seva llibertat d'acció i també,
naturalment, ho fau els altres Estats.

a. Circumstàncies excepcionals. Com es
p eu, es tracta d'una fórmula bastant elàs-
tica que permet a un contraent de desfer-se
dels lligams adquirits amb un simple pre-
avís de dos mesos.
3. Violació per part d'un Estat de la

regulació qualitativa. Això vol dir que si un
govern construeix vaixells d'un tipus pro-
hibit, pel tonatge o pels armaments, l'Es-
tat que es trobés perjudicat per la violació
comesa pot construir els vaixells que cregui
per a posar-se a nivell de l'altre.

Fet i fet, el signat a Londres és un tractat
sui generis, car perquè sigui eficaç cal no
solament que sigui respectat pels qui el
signen, sinó també pels altres.

Els acords de Roma
EI cop de força de Hitler i els esdeve-

niments que se n'han derivat han fet pas-
sar a segon terme totes les altres qüestions,
entre elles la Conferència que ha tingut
lloc a Roma entre Mussolini, Gómbüs i
Sehuschnigg, en la qual s'han establert
uns acords de gran importància pel que
fa a l'Europa Central i sobretot a la zona
danubiana.

Des del punt de vista polític, s'ha dit
que Mussolini, amb la renovació dels acords
tripartits de 1934, ha volgut constituir una
organització internacional que pogués con-
trapesar la Petita Entesa.

Hongria no renuncia al seu programa
revisionista, i està, al contrari d'Austria,
bastant a prop de l'Alemanya hitleriana,
per bé que en política no pugui afirmar-se
res en absolut. Probablement Mussolini
s'haurà reservat el dret d'àrbitre entre
l'Hongria germanòfila i ('Austria germa-
nófoba (purament en el sentit antianexio-
nista).

El temps dirá si els acords signats el 23
al Palazzo Venezia serviran por a resoldre
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Portela Valladares i Alba —, es facilita una
nota a la premsa en la qual es reclamava
una protecció estrictament jurídica, de les
minories en el Parlament (es referien al
cas Pérez Madrigal), i quant a les elec-
cions municipals, volien exigir determina-
des garanties.

El dimarts els caps d'aquestes minories
visitaren el senyor Azaña. Aquest va dir

-los que la protecció ajurídicaa a les Corts
depenia del president, senyor Martínez Ba-
rrio, i no d'ell. Quant a les eleccions, calia
que es puntualitzessin les garanties.

El senyor Cid va dir al senyor Azaña que
les dretes, més que el dia rz, temien el
que s'esdevindria els dies rg i 14 . El se-
nyor Azaña els va contestar que el govern
havia trobat l'Estat, l'endemà de les elec-
cions, com ccuna casa per llogar», i que,
s'havia fet bonament el que s'havia pogut.

Els temors del senyor Cid es refereixen
alsrumors que han circulat insistentment
aquests dies, de la preparació del grand
soir a (Espanya, per a després d'aquestes
eleccions, si, com esperen els socialistes, hi
ha majoria d'esquerra. Adhuc s'ha parlat
de la vinguda de Bela Run a Espanya i
s'ha assenyalat la seva presència a Bar-
celona.

A la província d'Extremadura el dia ar
del mes que som quedava pràcticament en-
llestida la primera part d'aquesta feina pre-
liminar. Uns 21 .500 parellers, escampats
en 133 pobles, disposen d'ara endavant de
58.79 1 hectàrees de terreny, distribuïdes en
q84 finques.

S'anuncia per a molt aviat Una nova llei
d'Arrendaments rústics, una llei sobre res-
cat de béns comunals i una llei sobre la
Reforma agrària.

**
I per acabar : processaments dels se-

nyors Valdivia, Benzo i Pich i Pon. 1 111-
bertat provisional al senyor Dencás.

rernacional
el problema danubia. Això no fou possible
a París, en les entrevistes que tingueren
lloc després de les exèquies de Jordi V,
i és menys possible a Mussolini, al qual
la guerra d'Etiopia crea una situació po-
lítica delicada. Perquè el problema danubia
tingui un arranjament definitiu, cal que es
posin d'acord les nacions directament inte-
ressades. I, en comptes d'això, sembla que
el que Mussolini s'ha proposat amb la re-
unió de Roma ha estat tallar fes negocia-

cions que hom,diu haver-se plantejat per a
aquesta entesa.

Els protocols signats a Roma són tres.
EI més important és aquell que, a sem-
blança dels pactes de la Petita Entesa i
Balcànic, estableix que cap dels tres països
no pot iniciar cap conversa política referent
a la zona danubiana sense baver-se con-
sultat prèviament entre ells.

El pacte franco=sovièfíc
EI 28, a Parts, Flandin i Litvinov han

firmat el famós pacte franco-soviètic 1—
segons els costums diplomàtics—s'han bes-
canviat els documents.

EI gest de Hitler ha servit per a preci-
pitar els esdeveniments, i després de la ra-
tificació apressada i sense discussió—àdhuc
al Senat francès —, el pacte ha entrat en pie
vigor polític i jurídic.

Es tracta d'un fet històric, perquè l'a-
liança entre les dues grans nacions, occi-
dental l'una i oriental l'altra, és un fet
importantíssim per a la sort d'Europa.

No és de creure que Hitler accepti que
el pacte sigui sotmès a l'examen del Tri-
bunal de La Haia perquè aquest decideixi
sobre la pretesa incompatibilitat amb el
pacte de Locarno. Encara que fos així, els
juristes de La Haia serien segurament de
la mateixa opinió que els del Quai d'Orsay,
del Foreign Office i del Palazzo Chigi, els
quals unànimement no han trobat res d'in-
conciliable entre els dos pactes.

Hitler, però, parla d'incompatibilitat po-
lítica ; aquesta és d'ordre subjectiu, i la
jurisprudència no té res a fer-hi.

El plebiscit alemany
Precedit d'una propaganda kolossal, en

la qual ha pres part el propi Führer, diu-
menge van tenir lloc les eleccions per a la
constitució del Reichstag, reduit actualment,
com és sabut, a una ficció política.

Es la tercera vegada que el govern na-
cional-socialista convoca eleccions generals.
La primera vegada fou en 1933 i la segona

en 1934•
Les primeres eleccions—que, com totes,

tingueren el caràcter de referéndum—foren
de seguida de la retirada d'Alemanya de

la S. de les N. ; les segones, després de
la mort del mariscal Hindenburg, perquè
Hitler pogués assumir els poders presiden-
rial i cancelleresc ; les terceres, ara, per-
qué els alemanys poguessin aprovar el gest
de Hitler esquinçant, més o menys simbà
licament, el tractat de Versailles i el pacte
de Locarno.

El cuirassat anglès «Renownr•

En les primeres, Hitler obtingué el 95 per
cent dels sufragis, el go per cent en les
segones i, en les de diumenge, diuen que
passa del 99 Per cent.
No és gens sorprenent, donada la manera

com es fan les eleccions en països dictato-
rials, on no sols hi ha l'obligació de votar,
sinó de votar a favor del govern. L'absten-
ció o el vot en contra podrien tenir mals
resultats que ningú no té ganes de sofrir.
De totea maneres, aquèsta vegada també
hi ha hagut abstencions ; però, fora de l'o-
bligada dels jueus—que, segons les lleis
de Nuremberg (setembre de 1935), no tenen
drets electorals—, no representen gran cosa,
car els nazis havien pres totes les mesures
perquè el món sàpiga que a Alemanya tot-
hom recolza la política de Hitler.

Això vol dir que la veritat sobre les
eleccions de diumenge .només la saben els
qui han dirigit i controlat les operacions
electorals. Però no seríem objectius si no
diguéssim que l'exaltació en què viuen els
alemanys des de l'adveniment dels nazis al

poder, fa que la quasi totalitat dels resi
-dents al Reich siguin partidaris de la polí-

tica (le reivindicacions tan audaçment se-
guida pcl Führer.

Algun punt fosc, però, resta encara. Per
exemple : els catòlics, que són víctima de
persecucions pel govern nazi, com han votat
sense vacillació en favor d'aquest? Els ho
han aconsellat els bisbes? I aquests, si així
ho han fet, comptaven amb el parer favo-
rable del Vaticà?

Si hi ha una política elàstica i sovint
incomprensible, és certament la del ponti-
ficat de Pius XI, el qual ha estat potser el
primer de constatar que, per al Tercer
Reich, pactes i concordats tenen un valor
molt limitat.

Alemanya, doncs, segueix el camí que ü
marca el modern plagiari de Frederic el
Gran. Ara el que neguiteja és pensar a
on pot portar aquest camí.

f

cure este reuma
que le aquef tì
combatiendo los
dolores musculares	 1
y ,articulares que
la inclemencia del
tiempo ha exacer
bado, y alejando
la graveoad de

las complicaciones	 \cardíacas que le
acarrearán lesio-
nes valvulares de fi nitivos. Haga uno curo con
Urodonal que, al disolver el ácido úrico, causa
originario de sus trastornos, hará desaparecer
los dolores y peligros, y rejuvenecerá su

organismo al hacerlo más apto y potente

URODONAL
cura los dolores reumáticos

porque disuelve el ácido úrico

u. u . de política de la República
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