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Un attlcU encata actual 

MOLTES vegades e m ,<-ento tan orgullos d'ésser barceloní , com un r o m a pogués 
sentir-se'n de la seva ciutadania; pero d'altres vegades em fa vergonya 
d'esser-ho: i a ra és una d'aquestes vegades. 

Ei t emple de la Sagrada Familia és el monumen t de la ideal i tat catalana a 
Barcelona, és el s imból de la pietat e te rnament aseendent , és la concreció en ped ra 
de l'anhel vers l 'altura, és la imatge de l ' án ima popular : i tantes iglesietes i capelletes 
i palauets i convents com están aixecant ací i allá a l seu vol tant son petites idealitats 
i peti tes pietats respectables i flns plausibles a l lur mesura, pe ro a condició de no 
ofuscar la gran. Serem per ventura un poblé que esmercará la seva idealitat , la seva 
aiquesa en fer moltes coses petites? Es que si som inca pacos de fer la mes gran, totes 
les altres se'n ani ran per térra qualsevol dia. Pe rqué la mesura de la nostra forca és 
aquella, i ai del dia en que ella, paral i tzada, digui plorant : No poden mes! 

Vegeu que hi ha signes del sentit providencial d'aquella obra . Quan el sent iment 
de la personali tat catalana inicia la seva expansió ideal i la ciutat de Barcelona la 
seva expansió material , del fons obscur d'una botiga de la ciutat vella sur t un h o m e 
petit a m b una idea "gran: fer una catedral nova. I comenca una obra h u m i l i tenac , 
i a m b infimes almoines emprén l 'obra gloriosa: posa els fonaments sota térra , allá 
en el l lunyá raval que eucara és camp; la ciutat és l luny i no en sap res: passen anys, 
les petites almoines augmenten i les pedrés es van estrenyent sota té r ra pe r sosten ir 
la mola grandiosa del futur: encara no es veu res , la ciutat va avancant magestuosa-
ment cap allá, pero encara no sap res (i allí f está fent la seva gloria). 

I al moment q u e la l lavor germinada fa esclatar la gleva i la p lanta está pe r 
sort ir a flor de térra per alcar-se a la l lum, apareix com enviat de Déu.un al tre home , 
un visionari a m b la visió dVa//ó». 

Com que és un visionari ningú s'hi flxa, ni ell no es fixa en ningú, pe ro comenca 
a teixir la seva visió tot sol. i com una gran Horacio deis segles comenca a aixecar-se 
el temple. La ciutat que va avancant cap allá, un dia s 'adona de la mágica aparició 
i es queda esba la id i . després s'hi acosta mes a m u n t s'aixeca el temple: i el visionari 
que s'hi amaga va fent el seu teixit d'idees en ped ra que s'alcen palpi tant encara d e 
la vida q u e les engendra, vida catalana, pe rqué aquell home és el geni de Catalunya. 
I la ciutat va avancant , encantada, la seva onada d'ediflcis fins al peu de les agulles 
que Hancen cap al cel, triomfants, un manat d e flors i espigues. La ciutat creix i creix 
el temple, informes una i l 'altre, p e r q u é l 'ánima encara és mol t endins . La ciutat 
mostra orgullosa el temple en marxa a tots els forasters; el temple ennobleix la ciutat 
d 'aquell temple, i sembla que el t emple no pugui ésser mes que el d 'aquella ciutat: 
están lligats per sempre . 

Dones ací tenin ara el nostre Par tenó a mig fer i que no pot mes. Vegeu que a m b 
el temple som tots nosaltres els qui ens quedem a mig fer. Vegeu que aquell h o m e 
que en fa el temple, en fer-lo t a m b é ens fa a nosaltres. Ai si no a r r ibeu a veure ciar 
aquest mis ten! Vegeu que la cosa no té espera, q u e els anys passen, que l 'home 
providencial es pot mor i r i aleshores, qué?; ell p r o u diu q u e no hi fa res i que el 
temple po t ésser obra deis segles: pero jo cree que ell no t é el dret de morir-se flns 
que ens hagi donat la seva visió: q u e és la visió del seu t emps i la de nosal t res q u e 
som el seu temps: després els segles en faran el que convingui. Ai de nosaltres, a m b 
la nostra avaricia, li donem el dret de morir-se llegant ais segles la seva visió 
incompleta!. Ai si apare ixem davant els segles com un poblé frustrat a m b un t emple 
frustrat! Vet-aci—airan el pob lé del temple frustrat. Vet-ací Yavara povertá ei 
calalani. I l'estigma del Poeta quedará per sempre marcat al front de Catalunya. 

Oh! Pe rqué no sur t Antoni Gaudí al car re r un migdia, a m b el ba r re t a la m á , 
d e m a n a n t e n alta veu almoina a to thom par a fer el seu t emple? J o voldria veure-
ho; veure si aquesta gent nostra, massa assenyada, es tornava boja per ftíl'una santa 
bojeria davant l 'acte sublim i s 'arrencava els joie l l del pi t i deis braqps i treia els 
bitllets de llur folrat amagatal!, i els pob res donaven l lur pobresa i els infants l lur 
joguines en una explosió de deliri que cenyis a m b una auréola el p a s del vident; 
i jo cree que al compás d 'aquest deliri , el temple al l luny, s'aniria alcant tot sol. i 
les pedrés floririen pedrés i les co lumnes t reur ien ares com u u b r a n c a t g e , i la volta 
es corsaria suaument , i la visió seria, pe rqué t a m b é el poblé sefcia. I Uavors si que 
Catalunya entraría en els segles a m b la majestat d 'un poblé que ha fet el seu temple 
nou. Oh, visió, vull c reure en t u ! Vull provocar- te flnalment, d i é f t t o l que Gaudí 
cridaría peí car re r a migdia: Una gracia de caritat per l'amor de DéaF 

JOAN MARAGALL 
Fragmente de l'artiele publicat en el «Diario de Barcelona» el dia 7 de novembre de 1905. 
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RUSSELL-GEBBETT, del Queens' Co-
llege de Cambridge, de retorn a Anglaicrra, 
va llegir el passat 23 d'agost pels micró-
fons de la B. B. C. i en l'emissió quinze-
nal en cátala les Impressions de Catalunya 
que pübliquem a continuado. El tex.: fou 
llegit per Russell mateix en un cátala per-
fecte: 

Fa dues setmanes que vaig tomar de 
Catalunya, després de passar deu mesas en 
la vostra térra. Ptotser alguns de vosaltres 
us recordeu d'En Paul. Moltes vegades 
em varen demanar per qué havia vinyut a 
Catalunya per fer estudis de fiologia ca
talana i per aprendre el cátala tnodern —1 
heus aquí el perqué. 

Durant el tercer i últím ony del meu 
curs a Cambridge vaig estudiar la historia 
de la ¡lengua espanyola i el professor an
glés citava a cada moment, i amb un plaer 
evident, formes catalanes, coyitparant els 
seus desenrotllament amb els de paraules 
castellanes: igual feien tots els tractats de 
filología. Vaig pensar: "Qué deu ésser tot 
alio de cátala"? Exactament on és que es 
parla? I es parla encara? —Aixi va ésser 
el deixondiment. 

Després de llicenciar-me; vaig pensar que 
m'agradaría saber mes del cátala i deis ca-
talans, fer una mica a"investigació filoló
gica sobre el terreny, perfeccionar el meu 
espanyol i aprendre el cátala. Vaig dema-
nar beques, me les van concedir i me'n vaig 
anar a Catalunya, El dia 2 d'octubre de 
l'any passat vaig arribar a la frontera fran-
co-espnyola, a Cerbére —i vaig trobar, no 
sense una 'mica de sorpresa— que parlaven 
cátala. Cinc liares i mitja després vaig ésser 
a Barcelona. 

Vaig quedar-mi molt sorprés. Espanya té 
ciutats modernes, caram! L'endima vaig 

( 



ACTUALITAT DE BERDIAEFF 
3ÜQR 
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passejar-me, ja de dia, pels carrers de Bar
celona. Quina impressió d'mimació em va 
donar, sobretot ¡es Rambles! Quins sorolls 

i quines sentar si El retrunyir deis tram-
vies que gairebé fensordeixen, el botzmar 
incessant i amoinador deis cotxes, els xiu-
lets deis "urbano3", el sonar de les ciímpa-
netes deis covallf, els crits deis venedors 
de diaris, corrent Rambles avall i la mú
sica del piano de maneta. I mes avalls, pes 
carrers estrets a cada costat de la Rambla, 
es sent una altra mena de crit, el del dra-
paire, deis cees que criden d'esma: " Cent 
d'iguals per avui", deis estraperlistes: "Hay 
pon blanco, señores; hay tabaco rubio", t 
tots aquests sotolls i crits plegáis no po-
dien ésser de cap allre lloc sino de Bar
celona. 

1, a sobre de tot, el cel blavíssim, tanles 
vegades cantat peí vostre Maragall, i la ca
lor i una sentar de café i de pols, i el 
ventijol que puja per les Rambles duent-
vos una misa de la frescor de la mar. I els 
aítres carrers —l'wistocritic i bell Passeig 
de Gracia amb la seva solitaria alzina; la 
¡larga, severa i catalana Via Laietana, la 
Diagonal, la Gran Via, el carrer Major de 
Gracia— cada un té el seu ambient espe
cial. Cap endintre ens vetlla e¡ Tibidabo, i 
la cadena de turons de la qual fíomxi parí 
us volta; a l'altre cantó, el Montjuic i la 
mar. 

I, a foro de Barcelona, el paisalge cá
tala el conec malauradamfnt massa poc, 
pero me'n queden uns records de brillantor 
i de llunünositat inoblidables. Com Mara
gall podría dir que: "Dues coses hi ha 
— que al mirar-les juntes — me jan el 
cor mes gran: — la verdor deis pins — la 
blavor del mar". I amb ell podría parlar 
d'uns prats ben verás sota d'un cel ben 
blau. Catalunya té tres aplors: blau verd 
i vermell: la blavor del cel, esgarrifós, que 
en: fa mal ais uüs, poc avesals a tanta 
claror i a la blavor de la mar; la verdor 
deis pins, deis pollones en les valls verdes 
i de l'alfals; i la térra —vermeüa—. / qué 
dir de "la dansa mes beüa", que un bon 
amic em va ensenyar a ballarf I deis ca-
ta¡ans mateixos, de vosaltres, qué us en 
diré? Un escriptor cátala ha expreSsat el 
que jo sentó d'una manera immillorable 

— i un citaré les paraules d'En Joan San
tamaría. 

"Hola! La primera impressió no és gens 
dolenta. Cert que aquella térra i aquella 
gent semblen, qué us dir'éf potser una 
luica broegues. Pero son timpátiques, tan-
maleix; teñen una edidesa d'ejusió i un 
tremolt cordial continguts sota uns posats 
greus i sorruts que els fon de closca; son 
com l'ametlla: ¡lisa i dura de jora i blanca, 
alba i dolca de dins". I així us he trobat 
i així he trobat la vostra ¡lengua, la qual 
a mesura que us anava coneixent /anava 
tornant mes dolca, mes matisada. Sota la 
seva closca tan dura i másela. 

Sóm de paisas i d'idiomes diferente, de 
temperaments aparentnxnt poc semblants. 
pero en el fons cree haver notat una mena 
de similitud entre els carácters anglés i 
cátala; la mateixa laboriositat i fermesa, la 
mateixa sinceritap, la mateixa amplitud de 
criteris. 

PAUL RUSSELL-GEBBETT 

No té res d'estrany en el clima de me-
diocritat en qué vivim, que el traspás de 
grans figures en la vida de l'esperit, tañí 
nostres com estrangeres, passi gairebé des-
apercebut per la majoria de la gent, com 
en el cas de Nicolau Berdiaeff, mort el 
mes de mar; en la seva casa de Clamau, 
prop de París. 

La seva desigual obra, reflex de les in-
quietuds sentides al llarg de la seva agita
da vida, és tota ella impregnada d'una forca 
i unes caracteristiques especiáis. Anima es
lava, duta per l'universalisme rus, era, amb 
el báltic Walter Schubart —1'autor de 
"Europa i l'ánima d'Orient"— i l'angiés 
Belloc, l'últim vident de l'Europa entre 
les dues guerres mundials. 

Berdiaeff, debel.lador del sentit de les 
próximes generacions i anaitema de la ge
nerado actual, era en el gran sentit bíblie 
de la paraula, un profeta. No el fácil en-
devinaire, visionari i teoritzant divagador i 
utópic —Wells o Huxley— sino el pensa
dor abocat a la vida, immers en la Socie-
tat que ascendía del refugi de la soledat 
i l'aillament que l'havia formal ,per en-
frontar-se amb la realitat que l'envoltava. 

I encara que la Societat d'avui en dia, 
en la seva preocupado social, menysprea 
la posició de l'Home pensant, del Filóscf, 
perqué el creu tancat en la seva torre de 
vori, alié ais problemes del moment i a 1a 
recerca de solucions necessáries, és sobre 
l'Home, fet a imatge i semblanca de Déu, 
i no sobre la Comunitat amorfa, que ha 
de bastir-se tot intent de superació del mo
ment actual. 

Berdiaeff veia en la crisi que travessava 
Europa, una época de gran trascendencia 
histórica: en una síntesi original i audac, 
considerant la majoria deis problemes con
temperaras, elevant-se i abstraient-se de la 
propia circumstáncia, destria de l'época ac
tual el seu sentit teleológic, en 1'exacta 
valorado del final del Renaixement, com 
a culminado d'una época i comengament 
d'una nova era. 

Aquest fenomen historie, el veu en tota 

Georges Bernanos ha mort 
Havia nascut a París l'any 1888. La seva 

primera obra fou Sous le soleil de Satán 
(1926), l'aspra novel.la de la santedat, a 
la qual seguiren, entre altres, Le jowrnat 
d'un curé de campagne i Les granas citne-
tiéres sous la ¡une. Durant la guerra fou 
fidel al seu país i a les seves idees, pubh-
cant una Lettre aux Anglais (1943). 

La vida de Bernanos i les seves actituds 
successives davant els problemes canviants 
del nostre temps, constitueixen una res-
posta al pretés problema de Yengagement, 
del compromís (de comprometre's) necessa-
ri. Rebutjá, com li demanava la seva 
honradesa, tota temptació de torra de vori 
o á'ezKisió, pero no cregué que la seva vo-
luntat d'encarar-se amb el sofrimení de! 
món, l'obligués a acceptar amb docilitat de 
xai la disciplina ni les consignes d'un par-
tit. Amarg i solitari, mantingué tostemps, 

la seva magnitud; els moviments de masses, 
el-s totalitarismes en el camp social i 
futurisme, eubisme i surrealisme en el 
cultural son els intents d'aconseguir unes 
noves formes .trecant els motiles del Re
naixement i les idees individualistes i de 
Progres. 

El pensament cósmic de Berdiaeff pre-
diu l'advedment d'una nova Edat Mitjana 
i el cebrament de la filosofía universalista 
que informa l'esperit medieval. Per a 
molts, pero, l'época medieval ja no té 
aquell regust obscurantista, retrógrad, bar
bar i misterios que tenia per ais homes 
del segle xix. Perqué, ben tnirat, quin es-
perit obscur podrá teñir l'época de la Ca
tedral gótica i de l'Angel de Reims? 

I Catalunya, que en el traspás misterios 
i difícil del primer mil.leni tingué homes 
com l'Abat Oliva, pot mirar tranquilament 
qualsevol Edat Mitjana que pugui esdevt-
nir. Mes que tranquil.lament, podriem dir, 
ja que és deis pocs pobles que están pre
paráis, per l'esperit que ¡'informa, per a 
enfrontar-se amb un nou medievalisme. 

Qui, sino ella, en el segle xx emprén l'obra 
colossal, única, de construir, per ais segles, 
un temple catedral com el de la Sagrada 
Familia En quin lloc es dona la florida 
i el fervor popular de la nostra vida mo
nástica? En quin la forca poética religio
sa que ens dona un "Nabi" i un "Mont
serrat " ? Si vé, dones, una nova épeca me
dieval, mirem-la cara a cara. 

I no té res d'estrany que sigui en mo-
ments difícils i dolorosos, després que 
Europa ha sertit d'una prova de foc; bé 
retreu Berdiaeff la frase de León Bloy: 
"El sofriment passa, l'haver sofert no pas-
sa mai", i la Higo que ha sofert la Hu-
manitat no s'oblida fácilment. Altra vega
da el sacrifici i l'esperi: vitalista i supera-
dor davant la posició catastrófica o fata
lista, podran salvar Europa. 

Es amb esperit cristiá. com deia Ber
diaeff, que Europa podrá complir amb la 
seva missió universal. 

J O S E P MARÍA AINAUD 

així com l'exigéncia del seu catclicisme, la 
seva adhesió a l'esquerpa veritat. 

Joan G. Junceda 
A un mes de distancia de la nova de la 

mort de Feliu Elias, ens arriba la del 
traspás, a Blanes, de J. G. Junceda, el 
gran dibuixant, l'il.lustrador de Lau o les 
aventures d'un aprenent de pilot i de tan-
tes obres per a infants, el popularitzadór 
deis personatges creats setmana rera set-
mana per J. M.* Folch i Torres a les pla
nes de El Patufet. Junceda era el narrador, 
sentimental i tot, de la bonhomia burgesa 
del nostre país d'avantguerra, l'hábil per-
cagador de les ironies de la vida vulgar, 
el biógraf humorista i de gran cor deis 
personatges de carrer, botiga i metro. Es 
tanmateix per mes que un atzar o l'efecte 
d'una coincidencia cronológica que el seu 
record romani Uigat ais deis anys agitats 
de les primeres victóries del catalarúsme. 



Dues enfrevisfes: LA N O Y EL 'LA , genere essencialment temen í? 

Celia 
Sunyol, 

guanyadora 

del 

«Joanot 

Martorell» 
/•t*~i 

—Senyora Sunyol, voldria dir-nos qué la 
porta a escriure la seva n'oveüa Primera 
pitrt? 

—iFora absurd negar-ho, i altrament ho 
sap tcthom qui em coneix, i jo mateixa 
ho he dit ja alguna vegada: en aquesta 
novel.la, hi ha molls elements autobiográ-
fics. Mes n'hi havia primitivament perqué 
de bell antuvi vaig escriure-la com una 
narrado confidencial per ais meus filis. Des-
prés, pero, vaig fer-ne una nova redacció 
mes elaborada. Finalment vingué la sor
presa que guanyés el premi Joanot Mar
torell. 

—E'scriurá una Se gema parí? 
—No. 
—Tanmateix, pensa continuar escrivot? 
—Aixó sí; me n'han íet venir ganes. 

Treballo en una altra novel.la i tinc ai-
guns contes enllestits. Em sap greu no ha-
ver comencat mes jove, Potser sigui cert 
que cal haver viscut per a escriure una 
novel.la. Pero em faig ben bé carree del 
que em manca i que així hauria pogut 
adquirir. Sempre els meus coneguts m'em-
penyien a fer-ho. Pero no em decidía. 

—Creu que el fet d'ésser d'autor feme-
ní les dues noveUes considerades millois 
peí jurat del Joanot Martorell, sigui sig-
nificatiu d'una preponderancia de la dona 
en aquest genere literari? 

—No. Dones i homes poden igualment 
reeixir. 

—Creu que les novel.Ies femenines teñen 
alguna característica diferencial ? 

—Diria que les dones parlen bé del que 
coneixen, amb una facilitat per a capear 
amb justesa el sentiment. Sovint, pero, els 
falta informació, documentació. En aqu ;st 
aspecte, em sembla una excepció ben inte-
ressant El vent s'ho ha endut, de Marga-
iet Mitchell. 

—'Podría demanar-li quines son les sevts 
preferéncies dins de la noveüística cata
lana? 

—No puc pretendre ésser una persena ben 
informada ni a la p&ge, no voldria res-
pondre jutjant amb el record de velles lee-
tures. 

—I en la novel.lística estrangera? 
—M'interessen molt els anglesos. Huxlcy, 

naturalment, i Thackeray, i Dickens. Pero, 
a quí no agrada Dickens? Altrament, té 
una itendresa de sentiment quasi femenina. 
no? 

—L'escenari de Davos, que trobem en ¡a 
seva novel.la, ens empeny a demanar-li qué 
pensa de Pobra de Thomas Mann. 

—No puc pretendre jutjar La muntanya 
mágica. No és, pero, Túnica novel.la que 
parla de Davos. Recordó Vaixells pas.¡e¡t 
de nit, de Beatrice Haraden, i també una 
altra d'una noia castellana... Altrament, Is 
meus parsonatges no sois passen per Da
vos. 

—I quin creu el valor mes positiu de la 
seva novel.la? 

—L'haver-hi parlat, directament, del que 
sé. 

HIERONIMÜS 

Mari a 
Aurelia 

Campmany, 
autora de 

NECESSITEM 
MORIR 

Ens hem citat amb ella al jardí de l'Ate-
neu, al vespre. M'ha explicat l'argumení 
de la seva novel.la amb una facilitat mera-
vellosa, amb precisió i claredat. 

En una síntesi molt estricta, és la vida 
d'una dona que entra de petita en una fa
milia cem a órfena, afiliada en el seu tes-
tament peí cap de casa. Viu obsessionada 
per la conquesta dáquell ambient on se 
sent estranya, pero amb drets de cosa pro
pia, fins que n'arriba a ésser la rnestressa, 
;asant-se amb el xicot. Temps després !a 
cunyada l'acusa, en un rampell de gelosia, 
d'haver-se casat amb el seu propi germá, 
i a ella, li fa la impressió aquesta revelació 
—la certesa de la qual no s'aclareix— d'ha-
ver li confirtnat una sensació que ja tema. 
La idea d'una culpabilitat la turmenta, fins 
que arriba a un estat anormal. La mort 
fa retornar la tranquil.litat a les seves fac-
cions. El lema de la novel.la és un frag-
ment del poema Salvat Papasseit Res no 
és mesqiú. 

—Es la primera? 
—No, de bon tres. La primera la vaig 

escriure ais n anys. I quan anava a l'Ivs-
titu".-Escola, ja em van premiar una cosa 
meva. Es titulava "Vida i miracles d'un 
pésol caputxí". En tinc una altra Je be", 
acabada. I algunes mes, poc reeixides, al 
meu judici. 

—Bé, i qué me'n dius, d'aques'a inva-
sió creixent del camp de la novel.la per les 
dones ? 

—Pío trobo molt normal. Et dic meo • 
la novel.la és un genere essencialment fe-
mení, perqué és un tros de vida, i les dones 
vivim i copsem la vida amb mes intcnsilat 
que vosaltres. El camp que no ens és pr-pi 
és mes aviaí el de l'abstracció. 

—-Així, dones, haurem de deixar la no
vel.la per a vosaltres ? 

—No, no es poden portar les coses a 
Pextrem. A mes, hi ha un tipus de no
vel.la masculina, com és ara el representa! 
per les d'en Huxley: allá, mes que vida 

hi ha idees. En canvi Emily Bronte ens 
podria servir d'exemple per al tipus de no
vel.la femenina. Els seus personatgesi exa-
gerats si vols, son pero sempre vivents. 

—Es bastant estesa l'opinió que les do
nes, quan us peseu a escriure, ens passeu 
ia má per la cara ais homes, en qüesció 
de dramatisme i violencia en els conflici.es  
que exposeu. 

—Xo és cert. El que passa és que sor-
prén trobar aquests elements en una ot'ia 
femenina, i per aixó la gent s'hi fixa mes 
Pero recorda que "La casa de Bernarda 
Alba" és d'en García Lorca, i "Huis d o s " 
es d'en Jean Paul Sartre, per no citar-te 
mes exemples. 

—Bé, pero així i tot, no em negarás que 
les dones escriviu cosetes que Déu n'hi no. 
i tú no nets pas una excepció, peí qu? 
he vist. 

—Mira, et diré una cosa treta de la V¡r-
g'nia Woclf: els homes us penseu que i¿s 
dones som naturalment oloroses i castes, i 
aixó, és una il.lusió com una altra. Ni 
fem olor quan no portem colonia, ni la 
castedat ens és regalada. Veig que no em 
fas una pregunta que em fa tothotn, i aixó 
en fa gracia. 

—Quina? Si hi ha cosa autobiográfica? 
—N'hi ha, com sempre. Pero no es 

aquesta. 
—-Dones no sé. 
—Si son o no germans, la Georgiiu : 

l'Ignasi. 
—Mira, no m'intrigava. I tu dirás... 
—...Aixó, que no ho sé. Si ho hagués 

sabut, ja ho hauria posat a la novel.la. 
JOAN H. R. 

DOS CONCURSOS 
DE NOVEL1A 

Premi de Novel.la "Joanot Martorelln 
1948. 
Aymá, editor, convoca per segona vegada 

el Premi "Joanot Mariorell" per estimu
lar la producció de novel.Ies en llengua ca
talana. 

Les novel.Ies presentades a concurs hau-
ran d'ésser medites i escrites en cátala, en 
quartilles mecanografiades amb doble ínter-
Unía, amb un mínim aproximat de 225 pa
gines del fermat corrent de noveüa. 

Les obres s'hauran d'enviar per duph-
cat, signades per l'autor i amb l'adreca 
corresponent, abans del 30 de novembre de 
1948, al senyor Maurici Serrahima, Petrit-
xol, 5, Barcelona. 

El premi és de 10.000 pessetes, percebent 
a mes l'au.:or, el 10 per 100 sobre el preu 
fort de la novel.la de totes les edicion¿, 
compresa la primera, que en fací Aymá, 
editor. 
Premi internacional de Primera Novel.la 

1948. 
L'editor barcelcni Josep Janes i Oliver 

convoca per segona vegada el Premi Inter
nacional de Primera Novel.la. al qual po
den presentar-se obres escrites en qualse-
vol idioma étnic europeu o americá. 

(Passa « la página 8 i 
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LLIBRES I 

Raímond Cssellas, per R. Casas 
(Maseu d'Art Modern, Barcelona) 

RAIMOND CASELLAS 
Els sots feréstecs 

¿-'rodena Bertrana morí ra poc i deixá 
UIÜ obra considerable en coma , piosts i 
.ovel.les. Mariá Vayreda i Rackm Case-
lías, en canvi, formen línia al costat d'a-
q^ells altres homes truncats en piena v*ia: 
_n Folguera, un Crexells, un Borní i iaa-
tcs. Ara torna la seva obra a nooaltres 
per mitjá d'aquest esforc. editorial at la 
Biblioteca Selecta, que hem de fer remar
car cada dia mes com un «els estorbos 
mes seriosos que s'han fet per actua
l izar la nostra literatura. Llegint aqües
tes obres o rellegint-les, ara, sorprén llur 
valúa universal, llur oes específic de crea-
ció. Valúa i pes que amb els anys es man-
tenen i es solidifiquen. Sorprén també llur 
insolent ¡inmodestia. Perqué escriure en 

átala ha tingut sempre un punt aspre a u i -
^ull, aquell orgull que Carner maniíes^ 
a que sentia, en un deis seus prólegs in

mirables. Es possible que fins i tot hi hagi 
qui escriví en cátala per punt. Com tots 
els pobles o els individus ais quals les 
circumstáncies els han fet gairebé sem
pre un mal joc, el cátala és com a poblé 
i com a individu forca puntos. No obli-
dem que quan queien rítmicament els de-
crets centralitants sobre el eos jacent del 
país a mig segle dinové, aleshores mateix 
comengava la Renaíxenga. Jtn aquesta me-
-ovellosa reacció ni ha un orguil insun-
tiu, i quan la llengua es retroba l'orgull 
esdevé un cn t exultant, que es viu, mol-
tes vegades, en l'épica, en la lírica, en el 
drama i, en el cas present, en la novel.la. 
Aqüestes novel.les son dures, primitives, 
amb brutalitat, orgulloses i ardents. Teñen 
una llarga i opaca maledicció oberta so
bre el rostre. Molt mes enllá del pur puttt, 
hi ha ací la descarada coníessió de la joia 
i la violencia del retrobament, 

Vayreda com, o millor que Mérimée i 
Casellas com Andreiev, ni mes ni menys, 

REVISTES 
es revolten en un món plenament assimilat 
per cadascú. Irregulars, poc acurats, els 
sobreix la forga i se'ls desborda. Pruden-
ci Bertrana, que té una mirada fixa, de 
gran escriptor, sobre les coses i els homes, 

en primer lloc sobre la seva vida, traca 
amb "Lhereu" un cercle molt mes ampli 
que el deis anteriors, els seus precursors 
en definitiva. Bertrana té l'instrument —la 
llengua— afinat fins a la perfecció i un 
mo'lle —el seu món i el seu país— dócil, 
aturat i indubtable. Potser menys novet-
iísta que Oller, pero amb una tradxió im
mediata que aquest no pogué teñir, escriti 
una gran presa, lenta i plana com els seus 
paisatges, amb robustesa polida i densa. La 
novel.la catalana moderna té ací tres autors 
que son ja historia, pero que donen vida. 
Perqué el Itibre és obedient a la seva Hei, 
i ens espera sempre, sense canviar. Som 
nosaltres els que canviem si per cas. 

J. TRIADU 

Es c í a 1 s 
Amb alegria hem llegit el primer nú

mero de Esclats, revista que es publica en 
la nostra llengua a la ciutat de Valencia. 
No cal dir amb quina atenció i quina sim
patía la seguirem, ni com desitgem que 
la seva vida sigui llarga i ben profitosa al 
bé de la nostra térra. 

Quaderni Ibero-Americani 
En el tercer número d'aquesta interes-

sant revista italiana dedicada a les acti
vitats culturáis de la Península Ibérica i 
de l'América Llatina, s'inclouen tres im-
portants articles sobre literatura catalana. 
Un encertat estudi, en cátala, de Pere Bo
ñigas Balaguer sobre la traducció a la nos
tra llengua del poema Epipsychtdion, de 
Shelley, feta per Mariá Manent; un arti
cle en italiá, del Dr. Caries Cardó, sobre 
l'obra poética del jove escripter valencia 
Xavier Casp; i un elogios estudi de G. M. 
Bertini, director de la Revista, sobre l'obra 
del Dr. Cardó Histoire spirituelle des Es-
pagnes, publicada a Franga. En la secció 
de Notician dona compte de les activitats 
deis catalans que escampats peí món con-
tribueixen al prestigi de la nostra cultura. 

En el número 4, destaquen la col.labo-
ració del P . Miquel Batllori, S. I., amb un 
interessant article sobre Balmes e Vitalia 
del 1848, I'estudi de G. M. Bertini sobre 
una antiga .traducció castellana del Llibrc 
d'amic e d'amat i una elogiosa recensió 
de les obres catalanes d'Arnau de Vila-
nova, recentment publicades per Els Nos-
tres Clássics. També A. Ramellin de Fou-
géres hi publica una noticia sobre alguns 
músics catalans i llur obra (Mompou, 
Toldrá, Blancafort, Montsalvatge, C. Su-
rinyach i el P. Massana). En la página de 
poesia s'inclou un fragment de Nabi. 
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Formes de la 
vida catalana 

Josep Ferrar'er Mora ha estat potser la 
mes important revelació de 1 emigració. 
Revelació perqué en poc temps ha acon-
seguit el máxim prestigi com a pensador 
de punta a punta d'América i revelació 
també perqué allí ens ha mostraí una pre-
ocupació per Catalunya que, ádhuc els qui 
c¡ tractávem abans de la guerra, desco-
neixiem. 

No cree fer simplement una frase si dio 
que íes arrels profundes de la personali-
tat catalana están encara per descobrir. Ca
talunya no s'ha enriquit encara amb una 
prcocupactó angoixosa, emocionada com la 
que trobá Castella en la generado del Q8 
lot i la urgencia amb qué les circumstán
cies actuáis la reclamen. No vull dir que 
aquest llibre que ara ens arriba molt temps 
després de- publicat en sigui l'expressió 
exacta, pero sí que entre les múltiples ma-
nifestacions en .qué aquesta atenció podría 
orientar-se és una contribució de capi al 
importancia. 

Ferrater analitza successivament en les 
quatre parts del seu llibre (1) la conii-
nuitat, el seny, la mesura i la ironia com 
a característiques essencials de l'ánima ca
talana. L'exposició és feta en un pía es-
trictament filosófic, volgudament abstráete, 
sense apel.lacions a la psicología o a la 
sociología que il.lustrin amb "exemples" la 
doctrina. Així per al lector ingenu el llibre 
resultará difícil, excessivament teorétic. 
Pero si es pren la pena de meditar cada 
concepte abans de decidir el judici copsa-
rá la pregona justesa de moltes observa-
Cal repassar sobretot el capítol sobre la 
supérbia i el ressentiment en el cátala—. 
Cal repassar sobre tot el capítol sobre la 
continuitat de l'án ¡ma catalana que és al 
meu gust el millor del llibre. Com son 
també d'un fort interés els paral.lelismes i 
contraposicions que estableix amb les cultu
res que han imprés la seva empremta a 
Catalunya: Mediterránia, Europa, Espanya. 
El fet que Ferrater hagi meditat a fons 1 
ádhuc escrit sobre cada una d'elles asse-
gura que les seves afirmacions no es limi
ten a metáferes brillants. La serietat i la 
sinceritat son de fet les característiques 
que mes agradablement impressionen en el 
llibre. 

Sois dos mots sobre el llenguatge. La 
manca en el cátala modern d'un conreu 
seguit de la prosa filosófica fa particular-
ment difícil la tasca del qui vol escriure 
amb aquesta intenció. En el cas present el 
domini que té en Ferrater del castella 1 
concretament el rastre de la prosa d'Orte-
ga son clarament visibles encara que ba-
langats per la voluntat d'escriure un cátala 
absolutament corréete. 

No volem cloure aquesta nota sense re 
comanar ais lectors el delicat assaig so
bre Maragall que amb el títol "De la uni
dad última de la filosofía y la poesía" figu
ra en un altre llibre d'en Ferrater: "Va
riaciones sobre el espíritu". 

MIQUEL SIGUAN 

(1) Formes de la vida catalana. — San
tiago de Xile, 1943. 



El guanyador del 
«Xavier Nogués» 

JOSEP HURTUNA I GIRALT, gua
nyador del Premi de Gravat "Xavier No
gués" 1947, nasqué a Barcelona el 1913; 
té, per tant, trenta-cinc anys. 

Freüentá Llotja i practica la pintura en 
aquell Centre Oficial i en el taller de Ma
nuel Mensa. 

Aprengué litografía en diversos obradors 
i la técnica del gravat a les classes noc-
.'urnes de 1 "Institut Cátala de les Arts 
del Llibre". 

Ha concorregut amb les seves obres a 
l'exposició de gravat convocada peí 
"Círculo de Bellas Artes" de Palma de 
Mallorca (1946) i a la denominada "Vi-
sió artística del Circ" que patrocina, el 

PINTURA 
Aiguarrás a la badk. 

La pasta pictórica, a Tossa, va agafant 
una consistencia deliqüescent. Altrament 
dit: pérd consistencia. 

Es va a Tossa per costum, per simple 
rutina. Ramades de pintorassos i pintareis, 
lentament, alégrement; van esmussant els 
caires d'un paisatge que no fa gaires anys 
era nou i feia goig. Era quan pedia aga-
far-s'hi amb les mans una pin. ura cua-
lluent, nerviosa, fresca. Pero Tossa ha 
passat per massa retines venerables i sem-
bia que cosía, per anar-hi, de no empor-
tar-se,'n una de Uoguer. 

Aquest estiu de Tossa, Benet, pontifex 
máxim, ha rumiat indefinidament un cliniR 
pictóric que per a ell s'ha fet llesquivot 1 
planer com un carril. Delitosament ha in
terpreta! mitja dotzena llarga d'obligots de 
pinzell curts d'alé, perfeetes, pero... peí 
fectes, heus ací el problema. No ens fa 
pas l'efecte que Francesc Domingo hagi 
ensopegat tampoc amb gaires trencacolls. 
Les vacances han estat enraonades i ie 
bona llei. 

El menú fretin s'ha escaldat la pell per 
les platges i els tossals, tot llui ant, els 
uns amb dificultáis de técnica i xipollejant. 

mateix any, el "Foment de les Arts De-
coratives ". 

Aixó no obstant, el seu indiscutible do-
mini de les técniques del gravat i la lito
grafía és mes conegut per' les seves pin-
tures a l'oli, genere dintre deis qual s'han 
acred'tat els seus paisatges, de factura de
licada i moderna, que ha exposat, amb ca
rácter particular a les galeries "Syra" els 
anys 1944, 1945 i 1947 i que aporta ais 
Salons de Primavera deis anys 1933, 34, 
35, 36 i 37-

els altres, en una mar de calma mental. 
"Toño" Roda ha pintat furiosament, hon-
radament. Caldria que Roda descobris el 
desllorigador d'una candidesa redemptera o 
d'una malicia genial —diríem— amb tot i 
que va sortiní de dnbtes. 

Jansana, derivant qui sap cap a on dins 
la mar dé la pintura "ben entesa" ens fa 
pa'.ir una mica. A part, Ráfcls Casamada 
1 Mana Girona han procurat anar per les 
seves tot mirant-Se els mestres de cua d'ul!. 
Sembla que Ráfols ha trobat la manera 
de treure espurnes d'una Tossa post-aca-
demitzada. I Nuria Picas que ha inventar, 
aferrissada, una Tossa verge, esquerpa, i 
mol; prometedora. 

A aquest i a Pere Creixams, que també 
ha vingut a la badia, els demariom que 
ens la retorn'n, la nostra veritable, incom
prensible, Babel pictórica deis bons temps. 

J. P. GUIÜ 

Pere Creixams, que exposará a la Sala Pares 
aquesta tardor, en el seu estudi de París. 

UNA ENTREVISTA AMB SALVADOR DALÍ 
(Sóc presentat). 
—Sap? jo venia per fer-li un reportat-

ge per a ARIEL, m. mmm. N ha sentit a 
parlar alguna vegada? Es una revisteta 
així i aixá. 

—No hi fa res, sempre m'agrada "sor-
tir ais diaris". Vosté dirá. 

—Qué li sembla de Barcelona? 
—No és Nova York. Es nota molt la di

ferencia perqué Nova York no té un "Barri 
Gótic". 

—Quan temps fa que no havia estai a 
Barcelona ? 

—De llavors del pa de barra. 
—Parla de molts anys enrera. Com pin

ta ara? 
—Oh, sóc molt mes bó... i sobretot ac

tual : pinto " La bomba de Bikini" i coses 
així 

—Caram, no s'está de res!... rnmmmm. . 
Perdoni si sóc indiscret pero voldria saber 
si encara fa aquelles coses, com diría:... 
tant "origináis"? 

—Qué vo.1 dir? Aquelles "coses den Da
lí ? Ja ho cree.. Aixó sempre agrada. Vol 
que li siguí franc? Molta gent fa mes cas 
d'aquestes "coses" que de la meva pin. u-
ra; a mes la meva llarga experiencia 

m'accnsella seguir fent el "plaga", em fa 
vendré mes. 

—Pero en la seva "Vida secreta" deia 
que aviat acabaría el període de les excen-
trkitats per a comentar una época gaire-
bé austera. 

—Sí, era un projecte... pero ara encara 
no puc. Potser un día... Veurá, el pú-
blic té les seves exigéncies i no se'l pot 
descuidar... ara mateix, he vingut una 
temporada per descansar i aixó no obs'ant 
he hagut de posar-me per barret una 
calavera dase.. . pero em sembla que ha 
agradat. 

—No es parla d'altra cosa. 
—Ja m'ho pensava; efecte segur. 
—A propósit del seu viatge; qué opina 

del nostre poblé ? 
—Oh, Cadaqués és el pcble mes bonic 

del món. 
—.No sé si m'ha entes, li parlava de Ca

talunya. 
—Cadaqués és, el poblé mes bonic del 

món. 
—Pero... 
—Cadaqués és el poblé mes bonic del 

món. 
—Qué me'n diu deis surrealistas ? 

—'No m'hi faig. 
—Perdoni. 
—No i ara! Pregunti, pregunti... 
—En sap greu insistir, pero vosté no 

deia que era surrealista ? 
—Qué havia de dir! Pero, confidencia 1-

ment, d'aixó no n'he estat mai. 
—Ja m'ho sospitava. 
—Cada dia m'agrada mes 1 "art putre-

facte". 
—Ser'a demanar molt si li pregues que 

vosté mateix ens denés una definició del 
seu art actual? 

—Sóc una barreja de Rafael i Vermeer 
a base de bé. 

—Me ¡'apunto. 
—Com vosté vulgui; li adverteixo que 

en tinc mes. 
—I ara per acabar, valdría adrecar unes 

parauletes ais lectors de ARIEL? 
—Sí... 
—Digui-les. 
—"Un saludo a la afición". 

INVERECUNDUS 
N. de ha i?. — No responem de la 

sinceritat del senyor Dalí, pero des-
graciadament tampoc de la del nos
tre redactor. 



MÚSICA 
Les can^ons deis nostres mariners 

Una bona pensada la de Jaume Torrents, 
de Radio Barcelona. L'enregistrament de 
les cancons deis nostres mariners és una 
feina que calía fer. I que entra de pié 
dintre les funcions normáis d'una emissora 
ben regida. De coses com aqüestes en tan 
diariamen: la B. B. C. i la Radiodifusio 
francesa. En aquest cas, la rád'o fa d'orc-
11a del pcble. Es converteix en un organ 
viu, de bó de bó. 

Es llástima que la radio s'utilitzi només 
com un mítjá difusor de la música mecá
nica o de matéries "artístiques" d'excre-
ció. 

Desitjariem poder anotar la tasca da rá 
com un primer simptoma d'intel.ligéncia en 
aquests topants. 

Manca música a l'estiu 
En va ens hem enorgullit d'una tempo

rada passada tan plena que gairebé no do-
navem l'abast: concerts i concertets, ópera, 
ballet, etc. Tot plegat, no obstant, cosa 

HEM VIST 
Un nou genere cinematografié? 

Hollywood, després d'abastar gairebé ex-
clussivament el mercat cinematografíe mun
dial durant anys i anys, travessa una crisi 
d'argumeiV.s que sembla insuperable. Les 
segones i fins terceres versions de films 
no gaire llunyans es repeteixen i els besi 
sellers que continuament apareixen en el 
mercat literari anglosaxó, representen tant 
sois un insignificant combustible per a la 
gegantina máquina deis "estudis". Trobar 
un bon guió constitueix un serios proble
ma per ais directors ianquis, malgrat la 
bona voluníat deis James Hiltons o les 
Rachels Fields de tota mena que escriuen 
novel.les amb la manife&ta intenció que 
siguin " fumables". 

Prova d'aixó és la tendencia darrerament 
manifestada de prescindir en el cinema de 
la literatura de fiction i donar a les realit-
zacions un to aproximat al documental. 
Alió dé "qualsevulga semblanca que pu-
guin teñir els personatges d'aquest film, 
etcé'era, etc.", ha estat orgullosament subs-
tituit per advertiments al públie de que 
alguns deis personatges que en ell ínter-
venen son el mateixos que en el seu dia 
foren testimoni deis fets que es van a re
latar, generalment reconstruits en el ma
teix lloc en que succeiren. 

Ens referim a dues produccions que hem 
viit suara, després d'aquella gairebé no'i-
ciarí sobre el funcionament de la F. B. I. 
americana que crida fortament l'atenció 

relativament minsa. No hi ha manera de
cent de fer comparacíons entre la nostr.i 
temporada musical i la d'altres ciutat d'Ku-
ropa. Les personalitaits de primera cate
goría s'han passejat abundantment per tot 
arreu. Ací hem pogut comptar-les amb els 
dit d'una má. I encara ens en qhedaven 
de sobrers. Amb tot, reconeixem ho, res 
han restat ocasions variades de peixar la 
nostra sensibilitat. Ens n'han restat fins a 
l'esúiu. Ha vingut l'estiu i, com de cos-
tum, una mena de letargía. 

La música és morta. Descansi en pau fins 
a l'hivern. 

Perqué? No és pas cert que a l'es
tiu la música faci nosa. Hi ha gent i gent 
a Barcelona qu n'escoltariem de bon grat 
d'altra que la que ens vé de l'estranger, 
a través de la Radio. Volem dir de la 
de ''viu en viu". 

Perqué no s'estilen a la nostra ciutat els 
concerts d'estiu a l'aire lliure? No caldria 
pas donar-ne amb la frecuencia de la resta 
de l'any. Pero una bona repassada al re-
pertori de l'Orquestra Municipal no ens 
enfitaria ni ens produiria "mal de música". 

En pié juliol, a Valencia, dirigien Haus 
Ven Benda i Joan Lamotte de Grignon 
Victoria deis Angels hi dona un recital de 
primera. 

P. 

per la seva novetat: "13 Rué Madeleine" 
i The Boomerang ("El Justiciero"). 

El primer, pot ser per estar dirigida per 
Henry Hathaway no pot prescindir del tot 
aquell estil thrilling que li és peculiar, el 
segon, obra de Elia Kazan el rus de qui 
recordem, fa dos anys, un film admirable 
sobre Fhumil existencia d'una familia a 
Brooklyn, és molt mes suggestiu al narrar
nos sense exageració els fets. La historia 
del fiscal d'una petita ciutat americana on 
és reproduida evitant tot element novélese, 
inclús presentant el cas judicial amb aque
lla incertesa i ambigüitat amb que es do
nen generalment en la vida. 

Dostoiewski 

Amb l'adaptació de "L'idiota" la cine
matografía francesa s'enfronta valenment 
altra vegada amb l'obra de Dostoiewski. 
Encara és present en la nostra memoria 
la digna versió que feu de "Crim i cástic" 
Pierre Renoir contrastant amb l'inconsis-
téncia del film americá del mateix argu-
ment i que es presenta a Barcelona gaire
bé simultániament amb la versió francesa. 

Es evident que mai una pel.lícula podrá 
teñir la profunditat espiritual de la narra-
ció literaria en la que s'inspira: la cine
matografía será tant sois, una reproducció 
esquemática i simplificada de la novel.la; 
reconeixent aquest fet podrem valorar el 
que té d'apreciable aquest film de Geor-
ges Lampin que reix en donar-nos si bé 
d'una manera sumaria, una cálida versió 
deis personatges i el clima de la tremenda 
obra del novel.lista rus. 

Ava Gardner. 

Experiment 
Deis films darrerament importáis deis 

estudis británics hem de remarcar-ne un, 
no sois per les seves qualitats intrínsiques 
sino peí que representa: un nou experi
ment en materia de direcció cinematográ
fica. Es tracta del presentat amb el tí'-ol 
Al llegar la noche, obra conjunta de qua-
tre realitzadors anglesos: Cavalcanti, Ro-
bert Crkhton, Basil Dearden i Robert 
Hammar. L'argument del film: una reunió 
de persones en la que es parla de somnis, 
coincidéncies misterioses i pressentiments, 
dona unitat ais distints fragments con
fiáis a cadascun deis directors, al mateix 
temps que ens demostra com després de 
tant banal assumpte psicología sortit de 
Hollywood, encara es pot fer un film inte-
ressant. 

Vivere in pace 
Un exceUent film d'aquells que s'han 

pneduit darrerament a Ltália després de 
tanta disfréssa, trampa i cartró i que cons
titueix una llicó de senzillesa i auténtic 
estil cinematografíe: la historia d'uns cam-
perols que s esforcen per viure pacífica-
ment en un món trasbalsat per la guerra. 

L'austeritat i economía de mitjans, que 
és gairebé una norma comú a totes les 
pel.lícules post-mussolinianes, fa que el 
film transcorri, en la seva major part, en 
escenaris naturals; els actors es mouen so
bre un fons de paisatge que no els desfi
gura i dona ais personatges les seves ve-
ritables preporcions d'homes. (Anotem en 
un incís les qualitats fotográfiques d'aquest 
paisatge üaliá que tant ens recorda el de 
Catalunya). 

Pero el que ens és mes simpátic de "Vi 
veré in Pace" és l'optimisme (que no és 
despreocupament) deis personatges, la seva 
actitud, tant llatina, de resoldre d'una ma
nera fácil i alegre els problemes, com el 
dissipar-se per un " boogie-boogie" la tensa 
atmósfera en una casa de pagés on casual-
ment s'enfronten un oficial alemany i un 
negre del eos expedicionari americá. 

Aquesta preducció de Luigi Zampa sem
bla concebuda amb la preocupació de fer 
perdonar per la ironia i la sincerita'-, el 
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"gran peeat" d'uns homes que sentint en 
llurs carns el dolor de la guerra volen 
"viure en pau". 

L ' INDI FERNANDEZ 

TEATRE CÁTALA AL ROMEA 

VEUREM 
Un film de John Ford que, com tots els 

seus no ens defraudará Drums along the 
mohawk, interpretat per Edna May Oliver, 
Claudette Colbert i Henry Fonda. 

La reaparició de Joan Crawford al c&s-
tat de Dana Andrews, el jove "valor en 
alca", en Dcssy Kenyon, del germánic Otto 
Premminger. 

Ingrid Berman, Cary Grant i Claude 
Rains en la pel.lícula d'Alfred Hitchkock 
Notorious, títol que ja ens dona'un indici 
per a endevinar que el argument cau din-
tre el mes pur estil " hitchcockiá" ("noto-
rious" significa en anglés ¡ tristement cé
lebre). 

El film The Long Night, del director 
txéc, Anatole Litvak, que treballa fa temps 
a Hollywcod, després d haver passai pels 
estudis francesos. Es basa en la novel.la 
de l'anglés Richard Greene i els seus i:i-
térprets son Henry Fonda i Bárbara Bel 
Geddes. , ¡ \ * 

Hoagy Carmichael, el músic autor de 
"Georgia on my mind" i "Blue Orchids" 
que torna novament al cinema, després de 
la seva actuario en "The best years of 
ours lives", en la realització de John 
Cromwell The Night Song en la que ac
túen Merle Oberon, Dana Andrews i Ethel 
Barrymore. 

El film del director Elia Kazan, un al-
tre "valor en alca": Sea of Grass inter
pretada per Spencer Trace, Katherine 
Hepburn i Melvyn Douglas. 

El guanyador de 1'"Osear" d'Interpre'a-
ció 1947, l'incomparable Ronald Colman, 
en la pel.lícula que li valgué el premi: 
Dliuble Life dirigida per George Cukor. 

El film de l'alemany que també s'acli-
matá a Franca: Max Opuls denominat A 
letter from am unknow woman i que té per 
intérprets Joan Fontaine i Louis Jourdan. 

Clark Gable i Hedy Lamarr en el film 
de King Vidor Comrade X. 

Gary Coper i Bárbara Stanwick, la pa-
rella de "Fire's ball" en la realtzació de 
Frank Capra Meet John Doe que segons 
referéncies segueix la tónica deis argu-
ments predilectes del director ianqui-italiá: 
la senzillesa deis humils ení trontollar les 
mes altives intencions. 

L'adaptació cinematográfica de l'obra de 
Steinbeck Tortilla Fiat la divertidíssima 
historia d'uns desvagats de California i que 
representa en la literatura moderna una 
afortunada resurrecció de la novel.la pica
resca. La diregeix Víctor Fleming i és 
representada per Spencer Tracy i Hedy 
Lamarr. 

I una altra adaptado, la de la novel.la 
Arch of Triumph, de Remarque, "l'aut^r 
que necessita terribles esdeveniments per a 
escriure obres reexides". La dirigeix Lewis 
Milestone i els seus actors son Ingrid 
Bergman, Charles Boyer i Charles Laugh-
ton. 

Sois recorrent al caire mes tolerant del 
nostre esperit, arribem a admetre que ca-
piga a la vinya del Senyor el genere de 
teaure que cultiven a casa nostra els autors 
que estrenen, amb alguna escassíssima ex-
cepció. I no és que creguem, ni molt menys, 
que convingui que les obres es mantinguin 
constantment al to de noble avorriment 
de la subl:mitat, pero ens reca de veure 
com els escriptors, abandenant-se a totes 
les facilitats, es queden netament en?á deis 
iímits de la comprensió i la sensibilitat del 
públic. 

Tanmateix, potser tinguin rao els qui 
afirmen que mes val aixó que res, i que 
tot plegat pot servir per a desplacar quel-
com de pitjor; de manera que acceptem el 
genere i fins el nivell cultural on el col-
loquen, amb tots els tópics i convencions 
que requereix. Si no hi ha mes remei, es-
tem disposats a veure encara la comedia 
del marit calcasses i la muller tirana, o 
el drama de la gent pobra pero honrada. 

Ara que, com deia no sé qui, en aquest 
món, tot pot fer-se de dues maneres: bé 
i malament. Admetrem que amb "Mada-
me" o amb "Amalia, Amelia, Emilia" el 
senyor Elies sabe trobar la primera de 
les dues maneres. Hem de confessar que 
no hi ha pas reixit amb "Blancanegra", 
la comedia que ens ha presentat darrera-
ment, Suposo que no cal anar-li a expli
car, a fcU que a visit l'obra per dintre men-
tre 1 anava fent, que el segon acte és 
inútil, i que sobren personatges, per exem-
ple, o que, sebretot, no és pas de massa 
bona llei de desfer el ñus de la situació 
descobrint-nos al darrer acte que al pri
mer se'ns ha enganyat Uastimosament, i 
que aquella senyora que durant tota l'obra 
hem cregut casada, és sois la filia adoptiva 
del que créiem el seu marit. 

El que sí, segons sembla, és útil de dir-li, 
i fins cridant una mica, és que la paraula 
"sello" és inaguantable. Jo solet em com
prometo, si ell vol, a omplir el Romea de 
gent a la qual sentir-la li produeix otitis. 
Altrament, i per si mai n'ha dubtat, els 
amics que reben una carta meva de tant 
en tant i una tarjeta per Nadal, poden 
garantir-li que fins els estanquers nascuts 
a Badajoz comprenen el mot "segeUs". (Jo 
sé que ni els estranya, ni els mereix cap 
comentan). De manera que... El que po
dría fer si vol no allunyar-se massa del 
Uenguatge parlat, tora no substituir sis-
temáticament buscar per cercar i arreglar 
per arranjar, i, posat a deixar-se de fal-
ses elegáncies, deixar ben de banda X'enve-

lop que és un gal.licisme que ningú s'em-
passa. 

També fora bó que no oblidés que í'exo-
tisme és una arma molt delicada, a la 
qual sois amb molta cura es pot recorre 
i que, en tot cas, no serveix per a salvar 
un personatge. Es difícil, molt difícil, dissi
mular que un personatge és buit, ventint-
lo d'esquimal o de lord anglés. 

Consti que ens plauria molt que el se
nyor Elies no es prengués malament els 
nostres retrets i consells, evidentment gens 
auteritzaís i potser pressumptuosos, perqué 
creiem de veres que si volgués atendre'ls 
un xic i donar audiencia a la modesta exi
gencia que els inspira, tots plegats hi gua-
nyariem un dwertidor ben considerable. 

Posats a donar consells, ens plauria de 
donar-ne alguns de bon xic contundents ais 
empresaris i promotors. Els diriem: 

No digueu que salveu el teatre cátala. 
No barrejeu coses que a tots ens importen 
massa a l'exposició deis vosíres propósits. 
Feu el que podeu, que ningú no us de
mana mes, tnirant de no excedir-vos en 
paraules enllá d'aquell excés característic 
de la propaganda tal com avui s'enten. Si 
reíxiu, ja dirán els altres, ja diren nosal-
tres que sou els pares de la patria. Ens 
hi comprometan. Si fracasseu, no ens 
haureu fet tant de mal. I el fracás és 
sempre mes probable que l'éxit. 

Deixeu, d'una bona vegada per sempre, 
la mala costum de comparar-vos a !***-
Pranger. Es una marca de provincialisme 
de mal gust que repugna al paladar mes 
bast. Convenceu-vos que les obres catala
nes, com Jes franceses o les kalianes o 
les angleses, son mes o menys bones o mes 
o menys dolentes, i que no vol dir abso-
lutament res asseguarar que aquesta o aque
lla podría haver estat escrita en francés o 
en noruec; aixó sempre és veritat i sem
pre és fals. Esser europeu, veieu, no és 
teñir a la butxaca un bitllet d'avió per a 
París-Londres, sino teñir un concepte un 
xic ciar de qué és una baj añada. Caries 
Soldevila, en un llibre que tot voldriem 
no haver pogut llegir, assegura que el Put-
xet no és el Gólgota; i és veritat, una ve
ritat com una casa, ni el Gólgota, ni Mont-
martre. Pero deixeu-vos deis turons de 
fora de casa, i treballeu tnodestament i 
ambiciosament per la gloria del Putxet. 
Una obra és universal quan és molt, pero 
mc-k bona. La resta son orgues. 
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Cent anys de íum Carta obería al Presidenl 
del «Rosselló Pórcel» 

Durant el transcurs deis passats darrers 
mesos, una ailau de literatura periodística 
sobre el .tren de Madrid-Aranjuez i la per-
sonalitat del banquer Salamanca ha servit 
per a fer-nos saber, incidentalment, que 
dmtre de poc es commemorará el primer 
centenarí del primer ferrocarril construii 
a la Península Ibérica i que, no sabem per 
qué, circula entre Barcelona i Mataró. En
cara es conserva en una masia del Masnou, 
ran de platja, una inscripció de rajóles pin-
tades on una décima castellana commemora 
el fet, bo i assabentant-nos que: 

Todo español ensalzó 
el genio de Barcelona 
que con vapor proporciona 
ir volando a Mataró. 

Atents a la significado histórica del fet 
i a la debilitat manifesta que la nostra re
vista sempre ha tingut per la ciutat de 
Mataró, vam decidir celebrar la data en 
la mesura de les nostres forces. No ens 
lia estat possible d'emetre peí nostre compte 
una serie filatélica en la qual poguéssim 
esplaiar el nostre humor reproduint un 
disc de senyals de Portbou, l'aqüeducte de 
Tarragona, la primera máquina del Trans-
siberiá i el retrat de César Borgia, emble-
mes tots darrera els quals hauriem pro-
curat velar el nostre entusiasme peí tren 
mataron!. 

Ara, pero, repiquem les campanes com 
ais dies de festa grossa, i fem constar, 
ais efectes oportuns, bé que no a petició 
deis interessats, i com a .testimoniatge de 
l'interés d'ARIEL pels progressos mate-
rials del país, que l'auca que fou presen
tada al concurs organitzat a Mataró seta 
el tema de lluro, i que fou premiada, és 
obra conjunta del poeta Joan Barat i de 
il.lustrador Enric Jardí, redactors dA-
RIEL, naturalment. Ho publiquem fent a 
miques la nostra modestia. 

A V Í S 
Qualsevol reclamació o anomalía sobre 

la Revista, els nostres suscriptors son pre
gáis de fer-la constar per escrit i lliurar-la 
al nostre repartidor sota la indicació: Per 
al senyor Administrador d'ARIEL. Agraí-
rem l'ús d'aquest mateix procediment sem
pre que calgui notificar una nova subs-
cripció. En aquest cas, el nom i adreca del 
nou subscriptor caldrá adjuntar la indica
ció del número a partir del qual interessa 
rebre la Revista. 

(Ve da 1« página 3) 
El premi és de 25.000 pessetes, pero en 

el cas de que fos atorgat a un autor es-
tranger, es concedirá un Premi d'Honor a 
la millor novel.la d'autor espanyol. Un ju-
rat internacional determinará 1 adjudicació 
i fará públie el veredicte el dia de l'As-
censió de 1949. 

Recordem l'excel.lent participació catala
na en el Primer Concurs en el que sobre-
sortiren els noms de Márius Gifreda amb 
"Sis o set sirenes" i Ramón Planas amb 
"El pont llevadas". 

Com el Valles no hi 
ha res 

El Valles era una comarca modesta i 
tirant a pagesa: quatre masies descolori-
des i vellotes voltades de ceps cargolats, 
unes pinedes aspres i plenes d'argelagues 
i algún trosset de regadiu de tant en tan:. 
Hi mancava... com ho direm? Hi man-
cava l'empremta que deixa, en els llocs 
per on passa, la "má de l'home", que és 
alguna cosa mes que la má grossa, i 
harroera del rústec terrassá. 

Sortosament aquesta deficiencia va camí 
d'ésser amplament subsanada. La má de 
l'home ha aparegut i es multiplica, incan
sable, sembrant aquells terressos de peti-
tes i encantadores mostres del seu enginy. 
El Valles s'está urbanitzant! La "Gran 
Barcelona" trenca el cercle de Collceroia 
que l'asfixiava! Ha arribat l'hofa' de la 
demolició del quart recinte de muralles! 
Barcelona s'ha llangat a la conquesta deis 
"vint milions de pins" que en pié segle xx 
romanien, selvátics i escabellats, com un 
ultratge vivent al nostre talem urbanístic! 

I el Valles s'ha convertit en lloc de cita 
de tots els estils folklóricoarquitectónics 
que campen pie món. Granada i Neuchá-
tel, California i Monterrey empal.lideixen 
d'enveja al veure com en un recó de món, 
damunt d'un terreny ingrait i de rigorós 
secar, ha pogut florir una concentració 
grácialment combinada deis respectius es
tils que servaven gelosament, com a joies 
irreproduibles. El geni de les empreses ur-
banitzadores, de noms pregonament evoca-
tius, ha fet possible aquest miracle, amb 
un mínim de despeses i un máxim d'habi-
líssim aprofitament del terreny. 

Torretes de delicades proporcicns esquit-
xen el paisatge de notes multicolors. En-
ginyoses combinacions de rajóla i arre-
bossat sorgeixen entre les vinyes i els ma-
tolls; gelosies i persianes d'un verd es-
clatant escarneixen i superen les verdors 
humides del paisatge alpí. Un filet d'aigua 
que raja en la font de la placeta comú 
evoca amb intensitat els dolls gelats de 
Palta muntanya. Minúscules teuladetes de 
péndent aitrevida desafien les incleméncies 
d'an hivern que les respecta amorosament, 
deixant-hi només cada tres o quatre anys 
uns quants borrallons blancs; baranes fetes 
de teula, i pilars de polits maons, d'un 
vermell de foc, hi posen una emoció de 
tierra caliente; bassetes d'enraonades pro-
porcions son la réplica mediterránia ais 
llacs brumosos que enorgtilleixen els suis-
sos. Un sol géneros i absolut inunda e', 
cenjunt amb davassalls de llum i cálida 
aleñada. 

Molt senyor meu: 
He llegit el veredicte del Ier. Premi 

"Rcsselló-Pócel" de Poesia, i he vist amb 
veritable sorpresa que s havia declarat de
sert per unanimitat. He examinat detingu-
damení el text del veredicte i no he ob-
servat el perqué ni la justificació d'aquest 
acord, que peí ressó que ha tingut en el 
nostre ambient, no pot deixar-se de banda. 
I és per aixó que en lloc de fer-ne sim
ples comentaris detractors, he preferit es-
criure-us aquesta carta per .tal d'aclarir-
ne alguns punts. 

No dubtem que les raons que han in-
clinat el Jurad a declarar desert el Premi 
deuen ésser convincents, pero desitjariem 
que s'haguessin fet publiques en el ma
teix veredicte. Pero, al mateix temps, per
qué no s'ha publicat la relació completa 
deis concursants? Perqué a l'obra del se
nyor Cots, .tan elogiada peí mateix Juiat 
—"que veurta amb satisfácelo la seva pu
blicado"— no se li ha donat el Premi? 
Peí fet de ser només un recull d'onze poe-
mes? Per un primer llibre, i íenint en 
compte la seva qualitat, no és suficient? 
Si el mateix Rosselló-Pórcel havia escrit 
els seus "9 Poemes" i el "Quadern de 
sonets" d'una extensió no gaire superior! 

I entre els altres concursants, sense aban
donar un lloable criteri selectiu, hi havia 
obres d'interés, sobre tet tractan:-se d'un 
premi d'estímul i no de consagració. Per
qué creiem que el Premi, tant per la con-
dició deis membres del Jurat, com peí nom 
que el patrocina i per la quantitat a con
cedir, només pot considerar-se CGm un pre
mi d'estímul. I aquest estímul, declarant 
desert el Premi la primera vegada que 
es convoca és inexistent. I el que és pit-
jor, pot induir a creure desapareguda ia 
jove poesia catalana, i aixó ja no és exac-
te. Els joves poetes catalans —el mateix 
Jurat n'és testimoni—_ treballen a través 
de totes les dificultáis i la seva obra no 
sois no és despreciable, sino en moks cas-
sos digne d'una atenta consideració. No era 
preferible, dones, supeditar una qüestió de 
quantitat a una d e qualitat i concedir c¡ 
Premi abans de declarar-lo desert? Per a 
íes lletres catalanes el resultat ha estat des
favorable, i no creiem que aquesta fes la 
intenció que es tenia en instituir el Premi 
"Rosselló-Pórcel". 

Esperem que el Jurat de la propera con
vocatoria esmeni, dins el possible, l'efecte 
que el veredicte "desert" ha causat avui 
entre els que estimem les nostres coses. 

Res mes, senyor President, sino que vul-
gueu acceptar amb aqüestes lletres el tes
timoni de la meva sinceritat i consideració. 

Vostre: 
JOSEP M.* AINAUD 

No és en aquests llocs de somni on v.s 
agradaría viure? —ens pregunten íempta-
dorament els anuncis de les Empreses ur-
banitzadores ; i nosaltres ens veiem obli-
gats a respondre, un xic avergonyits des-
prés de tanta insistent bona voluntat: —No. 
i dispensin... 

N. 
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