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partits,

deis

lluites i les

seves

ficar-nos

sense

seves
*

*

en

mig

important d'aquesta setma
hem dit, la constitució del nota
partit d'esquerra catalana, que sembla pas
sar a
ocupar el lloc d'esquerra d'oposició.
és,

com

principal importáncia d'aquest

La

fet s'es
dubte en l'estructuració de les
forces d'extrema esquerra fins ara disperses
com
a
resultat del seu inconformisme per
sens

cau

manent.

Dijous
a Dijous

Seria imperdonable que els esdeveniments
polítics trans,cendentals de la setmana ens
fessin oblidar de comentar un fet que me
reix ésser senyalat al/4 pedra blanca : la
inauguració del ferrocarriil de Núria. Allá
on no s'arribava només a peu o a cavall de
mutes, hi arriba un tren. En menys de qua
tre hores es va de Barcelona a Núria! En
menys de quatre hores es pot pujar des del
nivell del mar fins a 2,000 metres. Ouan es
construeixi el funiculcvr del Puigmal es po
drá, en un dia, anar de Barcelona al cim
del Pireneu, fins a 3,000 metres, i tornar.
Des d'ara, disposem d'una atracció que po
ques grans ciutats del món poden presentar.
S'han acabat les típiques peregrinacions
a Núria, perb no hi perdran res ni la Mare
de Déu, ni la devoció, ni l'excursionisme,
ni l'esport. Cada any anaven a Núria, des
dels dos vessants del Pireneu, de vint a
vint-i-cinc mil pers(nes. Tothom sap el que

representava
sió

peregrinació

una

Núria.

a

trépid

Lertamenit

o

una

excur

!'excursionista in

aconseguit pendre

havia

al devot
el record que possekt des de molt,s. anys.
Anar a Núria a veure la Mare de Déu i les
congestes volia una gran vocació. Els que
antb Inés fe ernprenien el roniiatge, amb la
déria de ficar el cap a l'olla, eren els matri
monis sense fills. D'avui end,avant, anar a
ficar el cap a l'olla no exigirá cap sacrifici
i será tan cómode que és d'esperar que les
estadístiques de natalitat aviat ens en di
ran

no

alguna

cosa.

No cal que plorin els amants del tipisme,
cal que somiquin els devots. Ja he dit
que ningú no hi perdra res. En l'excenent
Histbria de Montserrat que acaba de publi
Auselm M. Albarecla no s'admet
car el P.
que hagi fet minvar la devoció el detall que

no

La

tomátic,

presidbncia

car

del

l'opinió,

i

nziting de presentació del
diumenge passat al

Partit Catalanilta Republicá,
Tea tre Bosc

sobretot l'opinió

Evidentment,

que

és conservadora i, per tant, no sent la
necessitat d'una coordinació constant que
formi una barrera reaccionária, no és gaire
no

arnant ,d'estructures tancades fins que té el
.sentiment de necessitar-les cWídirt d'una- mis
sió de govern. La coincidéncia protestatária
no
és pas nexe gaire práctic ; la comunitat
de certes afirmacions ja ,pot crear iligams de
més.eficiéncia i durarle. Peró cal la sensació
de trobar-se davant d'actuacions determina
des d'ordre pragmátic perqué una massa po
lítica adquireixi la plena sensació de la res
ponsabilitat ; que s'adoni que cal aferrar-se
a
uns principis i
arrenglerar-se segons uns
reglaments. La ilibertat només es Diga quan
es

sent

responsable.

I aixó és el que ara passa, com a termi
nació d'una .progressió de consciéncia ciuta
dana. Hom ha tin„dut la convicció que és
arribat el moment de les esquerres.
Els que es diuen veritables esquerrans
volen blasmar el partit cátalanista repu
blicá trobant-lo un partit massa de dreta,
quan, en realitat, el formen les veritables
esquerres d'ara fa uns anys. I seria lamen
table que els homes que constitueixen
aquest partit es deixessin impressionar per
un atac així,
i, per tal de no ésser titllats
d'arribistes que han prescindit dels seus
ideals a fi d'arribar a ocupar els llocs de
govern, deixessin passar aquesta gran oca
sió de portar les reivindicacions liberals a
les esferes governamentals.
Han de tenir en compte que si hi ha qut
es troba més a
l'esquerra que ells, no és
pas perqué hagin evolucionat cap a la dreta,
sino perqué la realitat política s'ha trans
transplantat
plantat a l'esquerra, i
tant, que ara la fundió de govenn pot ésser
exigida a un gove•n d'esquerres.
Si comparem les posicions relatives que
els bornes del parta catalanista republicá
ocupaven abans de la Dictadura, arnb les
que ocupen ara, veurem que no solament
no s'han mogut,gens cap a la dreta,
sino
que s'han decantat més cap a l'esquerra.
.Aquest fet, al cap i a la fi, és natural en
l'evolució política deis pobles. Les esquerres
.d'un dia són govern Inés tard grácies a la
transformació de l'oPinió pública, deguda
precisarnent a les campanyes que han por
tat a cap, i aleshores hi ha qui pren el
seu
lloc en els combats polítics. Davant
d'aquest fet, yoler representar constantment
el paper d'esquerra d'oposició, no vol dir
conservar els seus ideals, sino fer-los evo
lucionar amb noves aportacions espirituals ;
"oler ésser sempre més esquerrá que ningú
representa un inconfonmisme constant, els
resultats del qual són deixar sempre als
bornes de dreta la iniciativa de govern.
El pigor que, al nostre entendre, podria
passar al partit catalanista republicá,
deixar-se impressionar per la campanya ex
tremista que és portará contra seu, i la
qual, si se'n valen defensar massa, podrá
costar-los la pérdua d'una °cesio de go

amb
metre

quasi ningú

celebrat

les

aplegar-les

quan unes guantes forces
semblant no es voten sot
unes
a
les altres, el millor és

formació eminentment
democrática. Aquesta és la virtut essencial
del nou partit d'esquerra catalana, que ha
fet desaparéixer, incorporant-se a ell, l'Es
tat Catalá, el parta catalá republicá, agru
pacions comarcals que ,anaven per compte
propi, nuclis federals i noves promocrons
de republicans socialistes i socialitzants.
Ara falta saber si tots aquests nuclis dis
persos sabran unir-se dembcráticament i for
mar en les assemblees de partit una espécie
en

una

parlament, d'on, pel joc de majories,
surtin les directives del partit,
bé si,
de

a

o

la primera diferéncia de
rará pel seu cantó com

país

criteri, cada
a

ti
ciutadans d'un
u

poc evolucionat políticament.
La forma en qué es va desenrotllar la
conferéncia creadora del partit fa pensar que
no

succeirá

d'aquesta

hi

no

vagi

a

peu descalç

genollons.

ideologia

manera.

El nou partit que neix en unes hores de
formació política del nostre poble, no creiem
que aspiri de moment a una funció de go
Peré la seva °reacio pot contribuir
vern.
molt a l'estructuració política del país, a
la seva educació democrática i a la for
mació d'homes nous que constitueixin les
nostres millors esperances pel dia de demá.

a

ma..

—

perden prestigi davant d'aquest progra
Quan el Metropolitá Transversal fo,ci

funcions que ha de. fer, quan es lhiuri
de la tutela del senyor Mainés, es podrá
anar a Núria des de la Plaça de Catalutlya,
sense
donar cap importancia a l'excursió,
les

com

aqz.ell qui

no

fa

res,

com

aquell qui

va

Terrassa. Llavors caldra posar uns pas
quins semblants als que anuncien les grans
línies de turisme : «De la Piala de Cata
lunya a Núria en tres hores i tants minuts.»
quan hi existeixi el funicular del Puigmal,
aquest anunci en produirá a tots una certa.
ernoció.
Fins ara, només els devots, els excursio
nistes i els .esportius s'atrevien a Anal' al cor
del Pireneu. I a l'hivern, tenien més sentit
que nwri els goigs d'En Maragall: la Mare
do D414 de Núria era voltacla de solldats.
El tren tampoc no ha fet perdre res a aques
ta poesia: els goigs d'En Maragall s'han fet
més actuals, i ara, a Núria, hi van las ciu
tats.
M. B.
a

dogma.

un

fendéncía

una

MIRADOR INDISCRET
en
automóbil, acompanyat per la seva
esposa, a la Sala Parés. Unes hores després,
consultava el rellotge, i deia a la senyora
Lluisa :
—Noia, potser que ens en anem. Són
prop de les sis i ja saps que els metges
han de venir a fer consulta. Si no tro
baven el malalt a casa, s'ho podrien pen
dre com una desconsideració.,.

dur

Dimecres de Peltre setmana, al saló de
l'Alcaldia. El Comte de Güell ha rebut un
paquet de fotografies de gran tamany i les
contem,pla ,amb visible complaença. En Mai
nés s'hi acosta, i, una mica distret, li fa
un compliment :
—Són boniques, oi?
I el .Comte de Güell, rápid :
—Ja que yeig que li agraden, li'n de
dicaré una.
I hom va veure aquell vespre En Mainés
sortint de l'Ajuntament amb una fotogra
fiassa de l'alcalde que sobreixia escanda
losament de la serviette.
Comentad d'un regidor regionalista :
—iUna cosa així, jo no la feria ni per una
dona!

Mal documeníaí

Píquiponíana
Una de les finors diplomátiques d'En
Pich és la de tutejar els xicots amb pares
que hagin figurat o figurin més o menys ;
així simula una gran amistat arnb aquests
darrers.
En una «asió, essent visitat per un jove
que es troba en aquest cas i que, llavors,
fruia d'una fama de Don Juan, En Pich
dir

va

:

—Qué tal,

N...? Ja m'ho han dit que
de Cuenca.

Una de les gestions de la gent que s'han
interessat .perqué la Conferéncia del Desar
mament es celebri a Barcelona consistí en
una visita,
capitanejada per En Joan Estel
rich, a l'Alcalde, el qual, pel que sembla,
en
sortí molt ben impressionat.
Després, el comte de Güell en parlava
amb uns regidors.
—Aquesta gent saben el que es porten
entre mansdeia—. Sobretot, hi ha un tal
Hostalric, que sembla un jove molt alpro
fitat.„

estás fet

El Nadal d'En Cambó

A la

La polémica Ortegaleamb6 ha tingut la
virtut de treure de pollaguera al senyor Joa
quim Maria de Nadal. Així confiava a un
íntim les seves indignacions :
hi ha dret a tractar-nos amb tan
poca consideració. De totes maneres, ja has
vist com Ii hem contestat...
—Ah! Tu també?
—Per qué no? Que et penses que només
serveixo per oferir cigarrets als periodistes?
I, ábaixant la veu, prosseguí, amb to
confidencial :
—Allé de l'anarquista de Terrassa, gai
rebé es pot dir que és meu...

iEn Sanxo Farrerons está cercant un se
gon cognom pel seu pseudónim de Laura
Brunet. Després que l'home &ha passat cinc
anys escrivint llibres amb aquesta signa
tura femenina, ara li ha sortit a Madrid
una senyora Laura Brunet i Garcia
Noble
jas que es dedica no menys que a fer eiogis
de Primo de Rivera...
En saber aixé, ens ha semblat que lle
un capítol
d'El fantasma de Canter

L'ínconformisía Valls

Ii

Taberner

un

pájaro

*

*

*

Una persona de l'entourage administra
tiu del senyor Pich u há preguntat qué li
semblava el panorama electoral que pre
senten els partits polítics baroelonins.
7--Te diré—va fer don Joan—. Me parece
que las actas van a disputarse a
estira
cabellos, tal como hacíamos cuando éranzos
canallas...
Volia dir quan eren criatures.
recerca

d'un segon cognom

vgifiere.

Cuplefísies

a

l'esíranger

Jacinto Benavente,

A

í

essent

a

París,

Raquel Meller. Surt
l'hotel i
dirigeix al seu domicili. Li
passer-targetaf -Lo Raquel el fa passar
acut

visitar la

se

de

es

-Quan

.e6rrer la veu que el cointe d'e
Güell es presentava en la candidatura re
gionalista del districte IV, a can Puig i
Cadafaleh va haver-hi un gran disgust.
—No ho entenc
deia el famós arqui
tecte—. La Lliga no cm vol a la Diputació
perqué diuen que seré més útil a l'Ajunta
ment, i ara cm posen el comte de Güell a
la candidatura per privar-me de ser alcalde.
A la meya edat i amb la meya
história, ja
no estic per ser soldat ras.
—Vol dir, senyor Puig
podria haver-li
respost algú
que no el volen a la Dipu
tació porqué no s'hagi de barallar amb En
Vous i Taberner ?
va

•

—

—

fa
äi

rebedor, peró el fa esperar molta estona.
—Usted perdone—li diu en entrar—. He
visto su tarjeta, pero no le recue_rdo. Diga
usted qué se le ofrece.
Benavente s'alga i respon :
—Usted dispense, senora, yo creía cono
cerla, pero ahora precisamente me doy cuen
ta de que estaba en un error.
Agafá el harret i se n'aná. La Meller es
donava importáncia, car l'havia pres per

empresari espanyol..

un

—

Norma de conducía.
Parlávem la setmana passada de l'exci
tació del senyor Vinaixa perqué sembla
que el seu partit no el vol presentar per
regidor. Aquest tema sortí en una reunió
on, corn en la majoria aquests dies, no es
parlava de res més que de les imminents
eleccions municipals, i un deis contertulis
explicá una anécdota del temps—ai, llunyá !
—en
qué ehl i En Pich i Pon eren a l'A
juntament.
L'i•lustre amic deis seus diaris trobava.
massa vivesa de carácter al seu
correligio
nari. Ell, en canvi, és un perfecte con
vençut deis avantatges de la diplomácia,
que per ehl vol dir anar a la seva i no fer
soroll. Parlant de les exterioritzacions pro
testatáries d'En "Vinaixa, En Pich ya dir
un dia :
—Es d'aquells regidors que els convindria
un
pitet que digui : «Come y calla».

Fermesa de convíccíons

Eficiacía de procedímenís
En una parréquia del Pla del Llobregat,
vicari deu haver trobat ineficaços els
procediments fins ara seguits per reclutar
Filies de Maria, ja que ha fet circular unes
fuilles de propaganda amb aquestes frases
textuals :
«Es necessari que vosté vingui. Demés,
ara
farem una visita a un Centre Católic
de Barcelona, en hi ,pot trabar un bon aco
modo perqué hi ha molts .joves guapos,
boas i rics.»
el

En Milleí í el cinema
Unes setmanes enrera, un redactor de la
revista Films Selectos es procurá una es
tona de conversa cinematográfica amb el
mestre Millet amb el propósit de convertir-la
en interviu.
Villa de les preguntes formulades fou
aquesta :
—? Y el sonoro, maestro?
----No sé. No lo he oído. Tengo referen
cias, pero...
aquesta altra :
—?

?Será potser

el mate! ex-regidor el que
va dir en
una
reunió del partit radical, de
fensant la seva aspiració a ésser presentat
candidat M'ho faré a ganivetaes?
Ja és romanticisme i ganes d'anar a l'A

juntament.

Qué intérpretes p'refiere?

Ah! Pues... los

—Si,

senor.

intérpretes, ?eh?

?Cuáles prefiere?

—Todos.
En arribar aquí, assegura el repérter que
es
trobaven enfront de l'Escola Municipal
de Música i que calgué acomiadar-se ; peró,
tanmateix, vistos els corrents
d'una ame
nitat i illustració cinematográfiques bo-n xic
dubtoses
en
qué es desenrotllava la con
versa, hom no pot pas reprimir els seus
dubtes.
—

El candidaí

Rossinyol

—

El senyor Lerroux va recomanar als radi
cals de Barcelona que fessin una candida
tura de regidors a base d'homes populars,
i els radicals silo varen pendre •tant al peu
de la lletra, que ,anaren a invitar--fixin-s'hi
bél—al docto.r. Corachan, el senyor Uralita
Roviralta i En Santiago Rossinyol.
En Rossinyol va rebre la comissi6 sense
moure's del lit. Va escoltar els arguments
raonadíssims i, finalment, els va respondre :
—Jo, regidor radical? Moltes grácíes...
Els meus, el que se'n diu els imeus, ja els

vern.

Pertot arreu hi ha unes masses que son
les que formen l'opinió governamental. Si
aquestes masses realment, com en tants
(Peltres ipaisos, han evolucionat, ara és
l'hora deis homes d'esquerra. No del que
ara és
esquerra d'oposició, sinó del que
fins ara era tinngut per esquerra.
Els bornes que en formen part, al cap
i a la fi, han de meréixer també la con
fiança de Poposició, la qual veurá en la
seva
intervenció en el govern un nou pas
cap a la lliure evolució política del poble.
Aquesta és, pensem, la situació actual

o

«Els que així par/en
diu !'his
toriador benedictí— obliden que les mani
festacions externes de la pietat són diver
sissimes, que varien segons els gratis de lati
tud, i es modifiquen amb el curs del temps.»
Ara anirent a Núria els que no ens ha
viem vist amb cor, o no haviem tingut opor
tunitast, de fas aquesta-excursiá. Barcelona
Núria! Totes les altres atraccions domini
cals

Març 1931

de

2'50 pessefes frímesfre

El fren de Núría

esperances.
*

Es

DI:.

és

Delikaiessen

de les

Un nitre fet

na

:

De

l'hora de los esperres
El Partit Catalanista Republicá, definiti
vament estructurat, i una conferéncia d'es
querres de diferents •atisos, la qual ha pro
duit una nova entitat política, l'Esquerra
Catalana, de caient més extremista. Vet
aquí les noves realitzacions que ha vist
aquesta setmana, primera de les .primave
rals. La primavera fa el seu fet, arreu i en
política. Tot són prometences de fruits esde
venidors ; la força s'inscriu en ritmos orgá
nics i eSdevé la vida.
I aquest daler d'estructuració que mos
tren les esquerres, ultra lloable, és ben simp

no

:a III II lel

Subscripció

Barcelona, dijous, 26

L'esquerrísme

o
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—

•

Sóc l'afinador de balances. Venía

a

denunciar.vos.

Una coníesía

tinc fets.

Bellido passa en jiTistícia per
borne una mica esquerip.
Ja fa alguna anys, al tornar de fora, un
company seu 11 preguntá :
—I qué, doctor Bellido. Com li ha pro
vat, l'estiu?
—I vo... vosté qué... qué... en té de
f... f... fer.

Rossínyol, malalí correcíe

.A.spíracíons jusíes

Fa uns dies que Santiago Rossinyol está
greument malalt. Aixé no obstant, el ve
nerable artista encara ha tingut humor su
ficient per animar amb una anécdota picant
les hores tristes de la malaltia.
Un matí de l'altra setmana el visitá et
seu
doctor, i en vista de la gravetat de
l'estat del malea, acordá celebrar aquella
mateixa tarda, a les sis, una junta de
metges. Peró heus ací que, havent dinat,
En Santiago es va reviscolar una mica i,
vulgues no \migues, es va llevar i es féu

El doctor

ésser

A

un

propósit

de professors, conten que una
havia un de molt bona pasta
examinant. A un deis alumnes, que havia
desbarrat molt, per a salvar-lo, ti preguntá :
—A ver, ?cuántas vértebras
tenemos?
—Veintiocho—contesta l'individu peix.

vegada

—Váyase... Váyase...
El noi, efectivament,

se

n'enava, per6

al

trobar-se a la porta es repensa, torna i diu
respeettiosament :
—Perdone usted, senor profesor. Voy por
nota. Catorce a cada lado.

/V1KAIDADIND
.11~iiv

2

Obres de ittament
Interessant-se per un actor castellá, un
va
demanar al inostre company
Joan Tomás, importador de comédies es
trangeres, si en tindria per a aqueli alguna

periodista
novetat.

En Tomás, que guarda contra Palludit ac
ressentiments, 'contesta a l'acte
—Ja ho cree! Hi ha unes abres excel
lents.
tor antics

—Les obres— del Metro.

El dilefanf Viladomat
•ense sortir del seu feu de Sardanyola,'En
Viladomat es traslada al «Cordelles Club».
Hi havia comen. Un violinista, un pianista,
un violoncellista i dues guitarristes delecta
ven els presents amb els seus acords me
!odiosos.
En Viladorriat, amb el cap repenjat a les
mans
els tills clucs, escoltava.
—Que dorritS?
li va preguntar un.
respongué en Vi
—No, cm concentro
ladorriot.
Perb,quan una bellíssima xicota inicia un
recital de guitarra, En Viladomat es des
•concentrai obrí •uns tilis com unes taronges.
insistí el ma
—Qué no et concentres?
teixide Paltra vegada,•
! Ara'eni recordó que sóc scultor
que la iplástica és una de les meves debi
litats.

dimeores, a les cinc de la tarda, es
reimeix en sessió privada la ,Comissió Muni
cipal Permanent. Els signes .exteriors de la
reunió els forneixen, de moment, uns orde
imposants que guarden la porta de
inances
la sala on discuteixen els deu regidors pri
vilegiats ; cap .allá les set comencen d'anri
bar els áperioclistes i els ciutadans que imés
tard presenciaran la sessió pública. Uns
altres formen una massa espessa i munici
pal que .passeja el
7,T111.'41.",,115 seu mal humor
pel vestíibul de
l'escala de mar
De tant en tant
s'obre la porta de

iEl programa d'un dels concerts darrers
del compositor i grata-violins Mateo consti
tueix. una epopeia.
Parlant de les seves obres, diu que són
«expressió de sensitivitat, quasi morbosa,
moguda per un anhel d'aspiracions ininter
rompudes», ,son obres «burilades en silen
ci» ; de «modernitat retrospectiva.» Una
d'elles, anomenada elegantment Sensitiu
quartet, acaba amb un fragment intitulat
Toccata i frisança.
Altres obres : Tablado-cobles amb subtí
tols : Alegrías, quereres, dardos, saetas y
exaltaciones Preludi, fuga, tango i fox-trot 1
finalment, unes «notes de color sobre pai
satge i impressions en la nostra ponderada
costa Brava» que conté unes Caramelles en
un

pati

En fi, dernanio.

Per

a

la kísédria del feafre

Un aficionat a ,les estadístiques ens ha
tliurat una cópia del document que pensa,
regalar al Museu del Teatre, amb una rela
ció detallada de tots els éxits d'En Roure
i •els principals elements i accessoris que hl
han contribuit
Corpus. El pas d'una processó i lilla
banda tocant la marxa reial.
Muntanyes del Canig6.—Un ciar de lla
na, un rossinyol i un baríton.
El rei del xotis.—Un piano de maneta.
La reina del mercat.—Sis gábies de po
llastres i mig moltó auténtic.
Sant Antoni gloriás.
Una persiana de
ferro i un tramvia.
I encara hi ha empresaris gasius que es
resisteixen a presentar les obres amb pro
—

—

pietat !

Suplemenf gráfíc,
peró

no

íl'lusfraf

En el suplement gráfic de La Vanguardia
de dissabte passat, aparegué, fent-li els ho
nors de la primera página, una vista parcial
de Viladrau, acompanyada d'aquesta expli
cació :
«Vista parcial de Viladrau, una de las po
blaciones más llena& de atractivos del Piri
neo catalán.»
I nosaltres que, després d'aquella posta de
sol «en contradirecció» a la platja de Blanes,
ens créiem que no s'atrevirien a reincidir !...
Cal dir que algú de la casa se'n va ado
nar, perqué les paraules Pirineo catalkt es
taven mig esborrades.
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reunió privada

la
i

apareix

nyor

el

Pich,

se

el
Martínez
Domingo, o el se
nyor Rocha. Por
ten Pabric tirat
sobre Pesquená
o

senyor

clesápareixen sigi

losament per un
amplie corredor.

—Qué, ja

aca

ben?
els pre
gunta el .periodis
ta, impacient.
El senyor Rocha,
--Em sembla
cap deis radicals
queencara n'hi
ha per estona...
I és veritat. De la reunió privada, sempre
n'hi ha per estona. Horn sap vagament a
l'hora que comença per() ningiá•no pot pre
dir quan s'acabará. Deu tinents d'alcalde
reunits entorn d'una taula. Tenen unes pos
sibilitats de conversa illimitades. S'hi ar
,repengen tant, que en algun rnoment hem
sospitat que la durada inhumana de les se
ves reunions
obeIa a una mena de chiqué
municipal i efectista destinat a meravellar
el ,poble. Perb sembla que nó : els tinents
d'alcalde discuteixen realment i ni tant sois
es .permeten la llibertat de fer una becaineta
quan el senyor Mainés pren la paraula. No
és pas que el que diu el senyor Mainés, en
cara
que llarg, no sigui interessant ; peró
els seus gronxaments oratoris conviden tant
a la dormida...

Canaletes,

--

,

—

„

Tot té ún fi

en

aquest món, i arriba

un

moment que la reunió privada s'acaba. Hl
ha un gran moviment d'ordenanees 1. d'alts

ernpleats

i hom passa al Saló de la reina
Maria Cristina que és allá on els tinents
d'alcalde s'hari d'encarar amb el poble.
El poble, per la seva banda, ha eltat en
cabit en urna tribuna penjada al sostre, en
la qual, ben estrets, sempre.hi cabran. qua
ranta ciutadans. Nombre prudent, si es té
en cornpte
que els regidors són seixanta i
podria ar
que
qui sap, Mare de Déu!
ribar un dia en qué l'habitual concórdia en
tre el poble i els seus representants es tren
—

qués.

A l'abra ibanda del saló, fent peizdant
amb la tribuna popular, hi ha el aloe reser
vat a la Premsa. El énot reservat, en aquest
cas, no és res més que una pura abstrae
ció, un símbol, un element d'humor muni
cipal. A la tribuna de la Prernsa, de fet, hi
pot seure tothom i si per casualitat queda
una mica de lloc per algun periodista, mi
llor que mili«.
Mentrestant, a Phemicicle, sembla que ha
començat la sessió. Diem sembla, perqué no
hi ha iningú al món que sigui capaç de per
,cebre el moment just en qué la sessió s'en
gega. Els tinents d'alcalde van d'un escó a
l'altre, s'enfilen a la tarima presidencial per
contar una anécdota picant a Porella del
senyor Martínez Domingo, es ipassegen,
s'arreglen els elástics, en fi : es lliuren a
tota mena d.'activitats per mostrar el seu
amor a la democracia i fer veure que una
sessió pública no és una cosa tan solemne
sembla a primera vista. La gran sort
com
que el comte de Güell, arnb la seva elegan
cia de beato, vieux d'opereta, amb el clavel
al trau
,amb el seu mig somriure arnarat
d'aristocracia, es cuida de donar una mica
de dignitat a l'acte.
De la taula plena de paperam, en la
qual els secretaris, taquígrais 1 alts em
pleats 'naufraguen en una mar de literatura
municipalesca, en puja un vague in.urmuri,
un zum-zum de prosa oficial, que no és altra
cosa que
aquella ilauna divina que s'ano
mena
acta de l'anterior, despatx ordinari,
etcetra, etc. L'Alcalde, marcant el ritme de
les seves decisians amb •tendres cops de
pipa sobre la taula, va dient, ,amb una veu
monótona :

—S'aprova, s'aprova, s'aproYa...

A.
Rambla

Meditació de Formentor.
Una de les
coses que tenen de tant en
tant una
punta .d'interés pels pobres
que
Els alcaldes de certa edat, portats pel seu
Quan, al cap de cinc minuts, l'auditori ja volcIdem linar d'una estrella desgraciats
i ca
impuls aprovatori, arriben, de vegades, a s'ha rétornat, s'aixeca el senyor Rocha i çar la veritat pura, és cercara l'abra
un
contrast
seguir aprovant dictámens de S0111411, quan el diu 'que ell no está gens conforme amb la excepcional dintre aquest
ramat ado
secretad ja fa estona que ha callat.
proposició que es presenta, perb que la signa lora i grotesc deis bornes,gran
rarnat
perqué no sigui dit. El senyor Rocha és nosaltres som uns númerosdeltanqualinsignifi_
* * *
l'home que está conforme amb més poques
caints com es vulgui. lis bornes i les dones
I bé. Ha arribat l'hora dels discursos.
coses, per() contráriament al que es podria
és evident que són pee distrets, per6 qué
El primer de rompre el foc sol ésser el
creure, aquesta actitud inconformista no Ji
voleu, son eis únics éssers que tenim a la
poddem
senyor Massot. Té una veu clara, vibrant,
gaires
tnals
de
cap.
Fins
porta 'pu
rná per fer ,experiments de moral i de follia.
de
facilita
gestió
que encomana una mica de vida,
movi
dir que, més aviat, Ji
la sev,a
Dones bé, tractant-se d'homes i dones, un
ment, a la sonsbnia general de Pacte. Os
consistorial.
va
fent barretades, prodigant somriures i
dios de batalla, el senyor Massot es traba sol
El senyor Ro
acceptant preSentacions, i al cap de dies 1
contra tots, assistit només per la muda pro
cha no está con
dies ens adonem que ens hem ayorrit pro
torció del seyor ,Coll i Rodés. Per6 aixb no
forme amb els
fündament, que no poden' apuntar cap si
Solament no l'espanta, sinó que fins ens
ni
pressupostóá,
lueta notable en el nostre carnet de ruta.
atreviríem a dir que li agrada.
amb els arbitris
Perb de tant en tant les coses canvien, i en
En les sessions que, per endavant, se sap
extraordinaris, ni
cara que només sigui en un sentit purament
que la discussió será una mica forta, el se
que vagin comis
decoratiu, ens salta una liebre de pél origi
nyor Massot us confia amb un to perfecta
sions a Madrid,
nal davant dels ulls i aixb ens distreu una
ment satisfet :
ni amb el Go
mica. Ara jo cm trabo a Formentor, en com..
—En sembla que ,avui tindrem batalla!
vern, ni anib la
panyia d'úns quants atriles que fem de coixí
está
En canvi, el senyor Mainés ja no
Lliga, ni arnb el
a aquesta gran estiba de cann i ossos, de bigo
per batalles. Es limita a repetir tantos vega
senyor .Santama
tis i de suggestions, que es diu el comte
des com calgui necessari els .mateixos punts
ria, ni ainb el se
de Keyserling. Ponderar la bellesa única de
de vista,. els mateixos conceptes, els matei
Piel', ni
nyor
Formentor i les grácies d'aquest loe d'án
xos fets, .amb una veu serena, pausada, tran
.amb el senyor
gels i de pirates en el qual ens tróbern, no
quilla, que fa les delícies del redactor de Mainés... i aixb
és ,precisament feina d'aquesta estona.
discurs.
Quain
La Veu, que li ha de pendre el
no vol dir que en
Peró a la .nit, després de sopar, encara
arriba el mament de fer una precisió impor
el fans del seu
que per la gran finestra oberta ens entra
no
tant, el senyor Mainés s'adreça als periodis
cor de radical
un ruixat de meravelles 'ebsmiques que
ens
tes, i
guardi els millors
insulta els ulls, i el blau negro de la mar
Prego a la Premsa que reculli aml) afectes por tots
El senyor Martí
amb prou febles ens deixa respirar, com
exactitud les meves sparaules.
aquests senyors,
nez Domingo
que estem dintre una arquitectura blanca,
tan i
tan
apar
La Premsa fa el que pot, i el senyor Mai
,poligonal, de llums amagados que lecotbu
nés continua gronxant-se indefinidarnent en
tats, políticament, peró que, vaja, qué vol
siereja discretament ; com ,que ens volten
el balanct de la seva oratória regionalista,
que li digui ara jo, no šé si m'enten...
unes angleses largues, destenyides i angu
fas que l'alcalde, els regidors, els secretaris
loses, que són les persones més tristes, mes
* * *
ine
en
general
presenten
senyals
i el públic
sentimentals i més distingides del món, po
Aleshores,
el
senyor
quívocs d'estar grogy.
dem entrar una mica dintre el camp ácid
El senyor Santamaria té l'exclusiva de l'ús
M,ainés s'asseu, a.mb un somriure fred al>
de la ,moralitat concreta, i deixar l'entusias
de la següent frase :
llavis ; ha arribat el torn del senyor Pich.
me per l'aigua, pels pins i per les roques.
Los que hemos venido aquí para de
* * *
Entremig del món que aquí baila i fuma
fender los intereses de la ciudad...
hi ha una .parella singular acompanyada
El senyor Santamaria, .petit, biliós, carre
El senyor Pich s'aixeca i diu :
republicá de d'unes persones borroses. Eh l és un minyó
Perqué, senyors, ens trobem davant del gat de bufandes i de mal humor,
prim i negro com una anxova,- té un nas i
la F'ortaferrissa, amb una silueta precisa
següent poblema.
un bigotet
robats d'un film de Menjou ; les
d'Inunci de pastilles per la tos, quan parla
El pobienta del senyor Pich, no per estar
patilles pcxlrien ésser d'un gitano esmola
deis intereses de la ciudad, els ulls 11 surten
rnancat d'una r deixa d'ésser tic en confu
det, d'aquests que rosteixen un gat a l'Em
del cap, les ulleres u trontollen i diríeu que
sionisme, majorcontribuentisme i érnbolica
palme amó la gaita recolzada sobre l'herba.
Phorne es deixaria matar abans que ningú
quefafortisme. Per entendre els discursos del
L'aire d'aquest minyó és d'un sinistre ama
Ii toques oquells ;intere
bilíssirn que ofega de tan correcte. M'he
ses.
Espectacle reconfor. fixat que als braços hi porta unes anelles
d'or, terribles, unes anelles de presidani
tant per al eiutadá amb
d'una preso sobrenatural, i en el dit on els
poca imaginació.
Finalment, hi ha els bisbes acostumen a huir l'ametista, el hi
Ilueix un brillarit fora de comerç, un bri
regidors que no parlen.
llant tan, gros com una tassa de pendre
Entre aquests, es dis
café.
tingeix el silenci mag
Al costat d'aquest gitanet hi ha la seva
nífic del senyor Martí.
parella, una noia de quinze anys, vestida
nez Domingo i el mu.
de color de sang calenta, que té la pell de
tisme eloqüent del se
nyor Coma :Cros. El se. dátil barrejat amb llet. Es una noia pre
ciosa. Sota el vestit escotadíssim se li mar
nyor Coma Cros té la
quen, amb una violencia celestial, les dues
sort de veure's repre.
limones enjogassades deis pits. Ella i ell
sentat i interpretat pei
Poratbria allucinant del
bailen completament enganxats i seguint el
Els senyors Mainés, Martínez Domingo, comte de Güell i
senyor Pich, i grácies a
ritme dels cabarets més olles 1 méá medul
Con i Rodés a la tarima presidencial
lars del centre d'Europa. Aquest minyó és
aixb, pot estalviar-se de
el marajá d'Indor, i ella, naturalment, és
ficar el> seus nobles
bigotis de patriarca en el bullit consis
la seva dona. Amb ells seuen una secreta
senyor Pich no queda pas altre remei .que
torial.
ria fresca, de cabell ros, que parla cinquanta
llegir-ne laVerSió facional titte'en dóna l'en
tres idiomes, un metgé i una metgessa que
demá El Día Gráfico o La Noche. De mo
* * *
són els pares de la secretaria, i un ajuda
ment, perb, no podeu evitar.que us surti el
A les acabales, quan sembla que tot está
de camp que potser només té catorze anys,
corresponent fum del cap mentre escolteu
dat i beneit, s'aixeca un regidor i fa l'elogi
perb que sembla un campió de boxa, hindú
oracions com aquesta :
gent per cent.
fúnebre d'un ciutadá ilustre que acaba de
Nosaltres hem vingut aquí com a con
morir. IEsgarrifa de veure la quantitat de
Aquest marajá ha estudiat a Cambridge ;
tribuients, i aixo no vol dir que no defen
ciutadans ilustres que es moren cada set
la seva dona, aquesta mena d'ocell de toc,
sern els interessos de la ciutat, perqué com
ha estudiat a Oxford. Eh l parla el francés
mana. La gran sort que la Conporació té
que la ciutat és deis contribuients, els con
gairebé tan bé com el> acróbates alemanys
unes reserves de cabal oficial que no s'aca
tribuients són de la ciutat i els mteressos
que s'han hagut de guanyar durament la
són-comuns, i per tant, el poblema no és tal ben mai.
vida. Es un noi que posat dintre aquest
com el plantejla el senyor Massot, perqué
I després d'aquesta nota d'emoció, da-a
aire fins, resulta cordial i corrent. Si jo l'ha
nosaltres només som contribuients i com que
per acábades les seves tasques la sessió pú
gués trobat en una carretera de PErnpordá
blica de la Comissió Municipal Permanent.
som contribuients no som polítics, i aix6 no
amb unes grans tisores d'esquilar cavalls,
vol dir que eadascú en el fans de la seva
JOSEP MARI& PLANES
m'hauria sem,blat un gitano de ,perial ; si
ánima no estimi la política, per?) aixb ja és
etc., etc.
(Apunts d'Opisso.)
l'hagués vist dalt d'un elefant carregat de
un altre poblema,
plomes i de pedes, de segur que l'hauria
admirat com un espectacle pompós, com
una
'nona de farsa sagrada.
Ara, vestidet
de smoking, amb aquesta perla torrada que
li fa companyia, ballant i enraonant d'una
manera tan occidental, per més que vulgui
no puc sentir ca,p gota de respecte ni cap
gota d'antipatia per aquest príncep, que deu
ésser dels pus que guarden al món tota
la magia d'ésser prínce,p.
I és que totes les coses aquí a Formen
tor perden la sev,a irascibilitát humana," per
agafar una irascibilitat de cosa salada, fos-.
forescent i marina, sense cap mena de peT
rill: No em vindria de (mili que d'aquí qua
tre dios fossim mies d'aquest marajá si no
se n'hagués d'anar denla •Mateix. Já m'he
fet amic del seu gos que es diu «Mtquei»
i he ballat un ball amb la seva secretaria.
Fora d'aquí dl será un príncep carregat de
milions i d'elefants 1 jo continuaré escrivint
i fumant ; vull dir que entre ell i jo no hi
batirá manera d'entendre's sobre els quatre
o
cinc problemes essencials. El fet que
aquest noi bagi estudiat a Anglaterra fará
que es senti més hindú i més marajá que
mal, quan es trabi entre els seus esclaus,
que cada un deu costar uns trenta chhe cbn
tims ; imagineu-vos un gitanet pie de bri
llants, infvestit d'un poder divi 1 despbtic!
Es molt possible que aquesta noieta tan
dolo i tan cremada de pell, que .ara encén
Esta tranquilidad Con que Vd. se traslada en,
la seva sensualitat de prIncep, arribi un di»
que Ji exciti el pou tenebrós de la crueltat
tren de un lugar a otro desaparecería de su
i de la cólera, i la faci rostir de viu aii viu
rostro si no depositase toda su confianza en
o
la faci servir per esmórzar a les seves
panteres. Porqué 'els marajás són laixt. No
la mano y vista seguras del maquinista. Lo
hi ha dubte que l'ambient pot molt en
más esencial para mi es „seguridad"; por eso
aquests casos i el fet de saber que quan et
moris t'han de tenir en remull dios del Gan
tomo exclusivamente
ges i després t'han de rostir sobre una pira
de perfum d.avant de tres cents milions
d'homes que grinyolen i molts i•'ells meo
gen serps i porten una lámpara d'encens
enganxada al nas, és cosa que no es paeix
així com així. Jo cm faig cárrec de totes
cuando me siento enfermo puesto que sé con
les possibilitats que existeixen dintre el sis
tema nerviós d'aquest gitanet
me'n guar
certidumbre que la
elimina en
daré prou de criticar-lo. Tota
que
porta dins a base d'Universitat, de cabarets
corto tiempo los dolores de toda clase
de
i d'aperitius transeendentals, nornés servirá
cabeza, de muelas, jaqueca, neuralgia, etc.
per enfosquir i per fer més acides les con
vulsions morals d'aquest xicot. Ara, d'a
al mismo tiempo que reanima y
questa aigua de Formentor, estic certíssim
despeja el cerebro, sin afectar al co
que n'hi ha de restar un alcohol fi'níssirn a
la sang ; potser aquest record salvará la
razón ni a los rinones.
vida d'aquesta noieta que l'acornspanya, en
el moment que el marajá S'enamori d'un»
Tome Vd. también CAFIASPIRINA.
geganta amb unsipits con' dos núvols i amb
una estrella .clavada entre la boca i el nas,
afecta al corazón ni a los rinones.
JOSEP MARIA DE SAGARRA
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Un altre
blicat

jornades

les inoblidables

desembre passat.
no

estiguéssim

del

vigéricia d'un
Codi dictatorial, d'una llei de jurisdiccions
única al món i altres argolles que amenacen
Si

la premsa d'una

sota la

manera

UNA

de Guerra Miran,

hagut uin altre
Aquesta setmana hi h
Consell de guerra : la vista de la causa con
tra els signants d'un manifest republicá pu
durant

3

més eficaç que la

censura, es podria establir unparallelisme en
tre les causes de Jaca i la causa de Madrid.

drid

haurien

d'haver etats condemnats
afer de pura comédia
a
uns quants
anys
de presidi, i aixó hauria permés un altre
acte de magnanimitat per part del Govern i
la corona. Una senténcia severa a Madrid
hauria salvat la severitat deis altres dos
Consells de guerra. No hi ha hagut .absolu
ció i la condemna ha estat illeu. Amb aques
ta mica. d'apariéricia de severitat el Govern
actual pretén justificar la duresa de la sentén
cia de Jaca i l'horror de la senténcia d'Osca.
-

—

;ora

•

deis sepulcres
S'assegura que les Mernbries,
publicar-se, del trutriscal Joffre,
La

a

pau

pula de
contenen

a

més d'un passatge en qué el mariscal Foch
és l'objecte de certes critiques, la qual cosa

ha fet
segons diuen.— que la vidua d'a.
quest darrer es dirigís a la d'aquell primer
indicant-li que, pel bon nom deis desapare
guts, per respecte a llur gldria, per. patrio
tisme, potser convitickia suprimir en els es
crits pOstums de Joffre tota mena d'apre,
ciadons poc amistoses sobre Foch.
Sembla .que la vidua Joffre ha respost que
essent cada pagina del manuscrit numerada
i firmada fiel seu autor, el respecte a la
voluntat del difunt impedia de modificar res
del que havia escrit.

FIGURA EUROPEA

El canceller Míiller
La noticia de la mort de l'ex-canceller
Müller ha tornat a donar un instant d'ano
menada a la seva personalitat, certament
eminent, perb que, per diversos atzars, no
havla assolit mal en' la política internado
nal el nivell que li hauria estat degut pels
seus mérits.
La causa principal va ésser el prestigi
immens que durant la post-guerra va acorn
panyar la figura de Stresemann, el .qual,
,

Finida aquesta, quan es negociava la pau
de Versalles la seva figura torna a emergir
de l'obseuritat : Brockdorff-Rantzau, minis
tre d'afers exteriors d'Alemanya, no volgué
signar el tractat de pau ; Müller succeí el
ministre dimissionari 1, juntament amb el
diputat del centre Bell, va dur a terme la
tasca desagradable de signar un tractat que
consagrava la derrota de la seva pátria :
feina utilíssima, peró que tenia el do de

L'anti.Bülow

Els senyors .41bornoz," Alcald Zamora, Largo Caballero, Fernando de los Ríos, Ca.
sares
Quiroga Maura esperant-se per comparkixer a la darrera sessió del Consell
-

La relació de fets és evident. Per consegüent
si aquesta relació de fets és innegable, les
dues senténcies pels fets de Jaca són massa
severes. Si la relació entre aquestes tres cau
ses és óbvia, cal reconéixer que els militars
han perdut, i no perqué el seu Codi sigui
més sever, sinó perqué en aquest plet eren
la part débil. El Consell de guerra de Ma
drid ha estat molt sensible a la cavallerosi
tat d'uns homes que s'han negat a donar
els norns de llurs cómplices. 1 el Consell, de
•

sitjant

•proporcions catastrófiques

treure

a

ha .cregut obrar prudentment con
demnant els líders republicans a la pena de

l'afer,

die de pres6, senténcia que
permet l'aplicació de la llibertat condicional.
Senténcia injusta! Si no hi havia relaci&
entre la causa deis líders republicans i la
deis militars de Jaca, la pena ae mig any
de presó per haver redactat un manifest, que
no se sap qui el va fer imprimir, i d1 qual
la policia només pot dir que en va trobar
exemplars al carrer, és una pena molt forta.
Si hi havia relació entre els fets de Jaca i
•aquell manifest fáznós, el fiscal podia denla
nar la pena de mort contra el capitost del
moviment •olític. La conseqüéncia éš evi
dent : la senténcia de Madrid és injusta.
si aquesta senténcia és injusta, fa també
injustes la senténcia que va condernnar a
mort 1 executar els capitans Galan i Garcia
11 ernández 1 la recent senténcia de Jaca.
1 el general Berenguer continua essent
ministre de la Guerral...
Els processats de Madrid espenaven un
fan absolutori. Aquesta illusió era un gran
error. Una senténcia absolutória hauria po
sat en evidencia, encara una mica més, els
errors d'Osca 1 Jaca. Si hi hagués una mica
de lógica en les coses, els processats de Ma
sis

mesos

i

un
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L'assaig d'aquesta

comédia ha estat molt

deficient...

Romanones ha catIlat en ésser preguntada
la seva opinió sobre la senténcia de Madrid,
i quan aquest Imane calla ja sap per qué
calla. Calla perqué és massa evident que les
tres senténcies són desproporcionades i con
tradictóries.
En resum : tant les sentéricies de Jaca com
la de Madrid, són dos actes destinats a tirar
una mica de terra sobre una altra senténcia,
sobre les tombes dels capitans Galan i Gar
cia Hernández. Realment alió va ésser molt
fort, tan fort
ho re,petim
que a hores
d'ara el general Damas Berenguer, en bona
lógica, no hauria de formar part del Go
vern. No hi havia cap altre home tan poc
qualificat com el general Berenguer i els
seus ministres, ex-redactors de fulles clan
destines; per fer afusellar dos homes que, al
cap de vuit anys de no existir les Ileis fona
.mentals de la nació intentaven implantar un
ordre jurídic i una situació aova. Foren fu
sellats perqué no tenien conlança en la ges
tió Berenguer... El Govenn actual, en el
qual hi ha gent que també ha ,passat vuit
anys conspirant, tampoc té cap autoritat per
a representar cap paper en históries de Con
sells dé guerra. No cal oblidar que Roma
nones ha pujat novament al Poder ,emparat
en
la bandera de l'amnistia prévia, sense
processos.
Aquestes tres senténcies injustes hauran
demostrat al país que només es pot conspi
rar sota
cortes proteccions i inspiracions,
que només es pot conspirar per portar die
tadures. No és pas un trencaclosques difí
cil cercar 'el conspirador. Parleu-ne al se
nyor. Santiago Alba, o feu memória de les
converses pnvades d'aquest senyor abans de
caure la Dictadura...
Hem vist un altre Consell de guerra. Tot
protestant que la senténcia no hagi estat ab
solutória, com exigien les circumstáncies de
viure durant vuit anys al marge de la llei
des del primer al darrer deis espanyols, i
la poca autoritat del Govern, cal tenir en
compte que, grácies al senyor Primo de Ri
vera, ha passat alguna cosa a Espanya :
hem pogut veure un ex-ministre, un conse
Iler d'Estat i un fill d'En Maura davant
d'un Consell de guerra, acusáis d'haver .pres
part en un complot republicá. I encara hi ha
altres senyors que no obliden, no perdonen,
ni _perdonaran mal más. Ja es pot ésser re
publicá i ex-aninistre. Hi ha republicans
fills d'ex-presidents del Consell. iEls repu
blicans ja no són els descamisats. Aixó vol
dir que s'acosta l'hora de la Reuública. Cer
tament, ha passat alguna cosa a Espanya.
Es l'únic •benefici que devem a aquell gran
illús que es deia Primo de Rivera.
Ara cal exigir l'amnisti.a per als candern
nats de Jaca i de Madrid. •I consti que no
considerarem Parrinistia com un acte de pie
tat, sinó com un acte de justicia, i, per con
següent, no l'ágrairem. Ha passat l'oportu
nitat de fer «rasgos» de pietat i d'entennir
la gent. En mig d'aquesta comédia hi ha
la sang de dos homes que no varen fer mes
que seguir els procedirnents .que tant éxit
varen proporcionar a Primo de Rivera. En
tre ells i aquest senyor només hl ha una di
favor deis dos
feréncia de valor personal
capitans : ,aquésts nornés comptaven amb el
seu corátge i áquell jugava sobre segur.
—

—

Teléf. 11655
MANUEL BRUNEI'

Aquesta qiiestió de les Memóries publi
cades massa arran deis esdeveniments sem
pre dóna lloc a incidents.. Jek Bismarch ha
via disposat que el tercer volum de les seves
no
es publiqués
fins després de la mort de
Guillem II. Perb la casa editorial Cotta va
tirar al dret i el publidi en 1921.
Ara, tothom ja sap la polseguera que han
armat les Memóries del princep de
Bülow,
fins a impédir-se'n la continuació de la seva
publicació a Aletnanya. Perb amb aiteb no
n'hi havia prou. L'alemany necessita que
algú U dond el mot d'ordre. En aquesta oca
sió qui ho ha jet ha estat Edgar von
Schmidt-Pauli. El titol alemany del ilibre
de Bülow era : Denkwürdigkeiten ; el del
sea contradictor és : Fürst Bülow Denkun
würdigkeiten, que es pot traduir aproxima
dament per Coses d'indigna membria del
príncep de Bülow.

El film prohibit
El govern del Reich pot haver prohibit la
projecció del film Res de nou l'Oest, per()
els alemanys omplen cada diumenge els ci
de les poblacions frontereres de Fran
fa, Holanda i Bélgica,
els ianquis
plen els bars de la frotiterá catu2detica.
A Verviers (Bélgica), per exemple, audi
ren més de 2,000 alemanys, socialistes la
majoriet, procedents d'Aquisgran (Aaehen,
Atix-la-Chckpelle). L'Associadó d'empresaris

El canceller

Müller, lord Cushendum, Briand,

formaven

la Camissió deis

importáncia.

Stresemann era un pacifista ;
un horne pacffic
aques
ta comparació, que no és cap joc de parau
les, pot alustrar molt sobre el fenomen.
Müller pertanyia a la petita burgesia .ale
manya (el seu pare fabricava vi escumós);
el seu temperament d'apacible burgés ; les
seves
déries inteilectuals ; la seV-a mentali
tat estudiosa i poc amiga de soroll, el van
I 'és que

Müller, ultra aixó,

netnes

om

de cinema del Reich protesta; calcula en
250,000 el nombre d'alemanys que han anat
a
veure
el filni fora d'Alemanya, amb un
perjudici de prop d'un milió de mares. En
el seu document, el president de l'Associa
ció adhuc declara que en,- aquestes carava
nes dominicals
figuren molts racistes
tants

Cuina Tuturisfa
Aquell gran histrió de Marinetti, que els
barcelonins ja varen tenir ocasió de veure
actuar, inventor d'un futurisme, xantre del.
ha empré.s de fa poc una campa
nya contra els rnacarrons, la pasta eixuta

altres

•

plats

caracteristics de la CUM4 ita

liana. El primer resultat de la campanya
ha estat la inauguració, el lo de Tru2r1,
Tori, d'un• restaurant futurista, la «Cantina
del Santo Patato», amb un discurs de Ma
rinetti declarant que «la cuina pa,ssatista és
un
ilac mort que ha adormit l'estóntac i
espatllat el Paladar ; avui neix l'art de men
jar bé i amb vetrietat».
Com que al menú inaugural d'aquest res
taurant figuraven plats com «entrada intui
tiva», «ultra-viril», «alambrada. celestial», et
cétera, no sabem si aixb del menjar bé és
•

veritat.

Escena

ae

mulfiruds

Pels voltants de Niça,

firma cinema
d'Edmond Ros

una

tografica .roda L'Aiglon,

tand.
Uns anuncis als diaris han jet saber que
calien «extras» per a les darreres escenes,
al camp de batalla de Waterloo.
Més de dos mil, dé totes tes nacionalitats,
es presenten i, en sner
que notnés es ne
cessiten, quatre cents granaders
cent sol
dats d'infanteria, s'arma el gran rebombori.
Ex-oficials russos, austriacs que volen fer
valer ilur nacionalitat per representar Inés
prbpiament els soldats de l'arxiduc Caries,
polonesos; armenis, etc., sitiaren literaiment
les reixes deis estudis, mentre els més atre
vits res escálaven i saltaven dintre.
Tot esperant els gendarmes, un deis ci
neaStes exclatnava :
—Quin Moviinent de rnasses més bonic !
Quina llOstiMa no trobar-se preparats per
•

impressionar-lo!

Les

sorpreses cte

Sedal*,

que

projectar una ombra maléfica damunt eIs
que l'emprengueren
recordeu, si més no,
els assassinats d'Erzberger i Rathenau.
Després d'un poc de temps; allá l'any 20,
que fou canceller del Reioh, l'any 28, tonná
ocupar aquesta dignitat per
méS Ilarg
terrnini ; i l'any següent, tingué ocasió d'in
:

a

un

tervenir

les deliberacions de la Societat
per raó de la malaltia de
Stresemann. Tampoc la sort va acompa
nyar-lo gaire. Refiat excessivament en l'am
bient
concórdia aleshores existent, va ma
nifestar amb una ingenuitat inoportuna, els
desigs deis alemanys de veure evacuada de
finitivament la Renánia. Adhuc ya fona
mentar aquest punt de vista amb conside
racions de dret. Briand, llavors, sobtat i
tement que un excés de franquesa i de falta
dé taete malaguanyés tota la tasca iniciada
a Locarno,
i el fruit deis treballs del «trina
Stresemann-Chamberlain-Briand, va respon
dre-li amb una forma violenta. Müller en
fou el primer sorprés ; i després .d'ell Euro
pa i el món, que no comprenien com, a les
conferéncies pacifiques, fracassessin preci
sament els representants d'un partit paci
fista : el socialista alemany.
Tot i aix6, és de la reunió deis sis, que
tingué lloc aleshores a Ginebra, que va sor
tir l'acord d'empendre .unes negociacions
per tal de formular les bases a qué havia
d'ajustar-se la liquidació de la guerra; Par
ranjament .de la qüestió de les reparacions
i l'evacuació de la Renánia.
Müller, dones, havia donat una impar
tant embranzida a l'obra de la pau europea.
Si no d'una manera brillant, havia actuat
d'una manera eficaç.
Héus aquí el resum de la vida d'aquest
home intelligent i voluntariós, no gaire
acompanyat per la sort, peró. Tant a París
l'any 14, com a Versalles, com a la Socie
tat de les Nacions, sempre l'acompanyava
una estela malastruga, que és causa que el
seu nom no hagi sonat entre els personat
ges de primer rengle d'Europa. I, veritable
ment, ho era, tant per la seva abnegació en
acceptar missions .inecessáries, per bé que
desagraides, com és 'ara la signatura del
tractat de pau, com per la seva positiva
áctuació en benefici de la concórdia, sense
kr mai cap traició ni al seu país, ni a
Europa, ni als seus ideals. D'altres han
tingut més ventura, peró pocs mereixen més
be de la seva pátria.,i del món.
de les

en

Nacions'

.

conegudissims.

feixisme,

i

-

dintre de les tendencies pacifistes d'Aleme
nya, havia de jugar un paper de primera

a

com

Adaci, Hymans
Sis, a Ginebra

El canceller Müller

portar des de jove al partit socialista ; de
actuá dins els secretariat ; més tard,
d'una manera lógica i conseqüent, formá
cap,

part del comité directiu : actualment era un
deis líders del partit.
Tota la seva carrera política, dominada
per aquest colorpacifista 1 pacific, és natu
ral que no .fos molt brillant ; en canvi, era•
sólida. Bona prova del concepte d'home se
riós i ferm en qué el tenien, és que ell fou
escollit pels seus partidaris quan va ésser
qüestió de trametre un enviat a París per
tal de cloure tractes amb els socialistes fran

V.

cesos.

Pocs dies després d'haver dut a terme
aquesta missió a gust de. tothom, va escla
tar la guerra europea. Müller es vela des
•enta per l'atzar deis fets ; aixé, 11 havia
d'esdevenir sovint dins la seva vida. Els
socialistes alemanys, trencant els pactes ne
gociats per Müller, votaren els crédits de
guerra.
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1'esradística

Chicago, ciutat d'elecció d'Al Capone, de
de Jeta Diamond, eš creia asar
al davant en les estadistiques crimlnals, quan
els recomptes de l'atty passat han demos
trat que ocupa el lloc que fa seixanta vuit.

Big Bill,

entre les ciutats americanes de més de
mil habitants.

cent

•

Mentre que, per exemple, Toledo (Ohio),
compta amb 236 crims per lo,000 habitants,
a
Chicago nómés li'n pertoquen 64 per deu
mil.

que 1.4 mala reputació de
de propaganda. Es
a
dir, és deguda al sentit modem de l'es
pectacular que tenen els garigsters i a/ pin
toresc que saben donar a ilurs fetes.

Sembla, dones,

Chicago

FONTBERNAT

és

una

qiiestió

SASTRE
TRAJOS MIG TEMPS
A

PRtUS

CUCURULLA,

MÓDICS

FEU FER

::

ELS VOSTRES

Unió de
Casanova,

2,

1.er

BARCELONA

GRAVATS EN LA

Fotogravadors
160-162

:

Teléfon

77406

—Él

LA CRISI AMERICANA
dineeter és a dinar.

senyor

(Lile,

Nova

RAMBLA DEL CENTRE,
N'ol-i‹.)

-

IPASSATGIE BACAUIDL 2

M1R\BDR

4

LES

Nyde

LLETRES

Arthur Schnitzler Ull fet de cultura Lletres franceses
MI•¦•¦•¦

temps, la bibliografia catalana s'ha
amb la traducció de dues novelles
de Schnitzler : La senyora Berta Garlan,
traduida per E. Martínez Ferrando (Mi
cions Proa) i La senyoreta Elsa, traduida
per Joan Alavedra (Biblioteca Univers). Pe
ró el nom d'Arthur Schnitzler no era pas
un nom
inédit en catalá : fa més de quinze
anys, al ven Principal es representa una co
media seva, Anatol, tradada per Franoesc
Presas, que'consisteix en set quadros de la
vida d'un celibatari incorregible ,alhora sen
timental címic, que han acreditat molt el
diáleg de •ohnitzler. Perque aquest home,
que ara ja passa de la seix.antena, fora de
seva
casa
ha ,estat conegut principaiment
per les •seves obres teatrals. No és fins
aquests darrers anys que les seves novelles
han estat tradukles a idiomes llatins.
,Schmitzler és austríac, .més concretament
encara,' vienés. Encara que sigui .un home
independent, iprou personal per no cabre en
un. marc redult, cal associar el seu nom i
la seva obra a la seva ciutat natal i al mo
viment «Jung Wien» que es idesenrotilá
abans de 194, imspirat en un «maturalisme
cLui sent 'bon», que endolceix els pessimis
mes amb una nota malencómica i «desabu
sée» d'home de móm que no pot eludir les
qüestions greus, peró llisca daanunt d'elles
amb amable ironia.
No és possible d'imaginar Sohnitzler fora
d'aquella Viena d'avamtguerra' «Capua de
l'espera», a cavall entre el móm germárnic
i l'eslau, próxima a Italia 1 a Munie. Aques
ta condició de vienés, fonamentalment vie
nés, dóna á les pagines de Schmitzler aquel'
dring que distingeix tan netament, entre els
escriptors de Ilengua germánica, els aus
•ríacs dels alemamys. Hom sent aquells més
a prop
de mosaltres que aquests, més do
tats de tacte, més despreocupats de trans
cendentalisme i menys exagerats. I així i
tot, sense tenir-ne l'aire, saben arribar tam
bé al fons de les qüestioms, encara que les
ernbolcallin d'una manera agradable.
Els tres motius sohnitzlerians que es pre
senten .comstantmerd en la seva obra són
l'amor, la vida i la mort, tractats amb una
vibraci6 freudiana que ha fet creure als
generalitzadors precipitats en la influencia
del creador del ,psicoanálisi damunt l'obra
*de ,Sohnitzler. Per?), si un interviu amb
aquest, publicat al D'Aci i d'Allá, no fos
prou per negar-ha una senzilla confronta
d() cronológica ens asseguraria que es trae
ta, tot al més, d'un freudisme «avamt la
lettre». Fins hem 41,egit en algun lloc que
Freud va dir en oerta ocasió recent a Schnitz
el psicoamálisi sou vós».
ler : «el creador
Sc'hnitzler, de família de metges, metge
eh mateix, fon els problemes físics i psí
qüics, i encara quedeclari interessar,se molt
més
anisteris ide l'anima humana, és
fácil de sentir la presencia del clímie, do
blat de gran artista de la paraula, en la
En poc

enriquit

péls
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seva obra. Indubtablement, a la seva car
rera
científica deu la passió per l'observa
ció minuciosa i exacta deis seus personat
ges i la descripció del complex deis impul
sos a qué obeeixen. Peró Sdhnitzler ens els
presenta i es guarda. ptou bé de jutjar4os ;
és massa esceptic per ni tan sois insinuar
un judici. Un home que com ell, davant
de la varietat de la vida i l'enorme curio
sitat que aquesta 11 desvetIla,' no: creu en
cap sistema filosbfic, ha de bandejar de la
seva obra tot 'comeritari de qualsevol ordre.

a

es

a

resum

.

,

neració : •el tema de la Contra-Reforma
Fins fa ipoc temps, els manu.als d'histó
ria de la cultura establien una relació de
contimuitat entre els segles xvi i xvii. Hom
parlava d'una prolongado de .sentiments
humanístics accemtuats vers una extrema
actitud violenta —barroqUisme, culteranis
me
que arribava fins a la reacció aleó
clássica del segle xvin. Avui, en canvi, el
segle xvii és conoebut com una claríssima
megació de la centúria anterior. Hom parla
d'una edat barroca enfront d'una edat re
naixentista. A EsPanya, hom situa una épo
ca nacionalista enfront d'una época italiá
nitzant. A Europa ems trobem amb una vio
lenta reacció católica que tendeix a 'neutra
litzar l'activitat protestant. Una contraofen
siva del Sud oposant-se al béllk desplega
ment del Nord.
Aquesta contraposició ressonant té per ori
gen la veluntat de ferro, la tenaç energia,
d'un* heme magre i violent, decidit i .prag
mátic : Ignasi de Loyola. Ignasi de Loyola,
talment un feixista de la Religió, s'orga,
nitza inilitarment per a cornbatre les nove
tats que véneri de la Mitteleuropa. (Talment
com l'Italia bárbara de Mussolini i de Ma
taparte es contraposa a les noyes conquistes
de l'espera nbrdic, ami) un aferrissament
reaccionad.) Ignasi de Loyola predica obe
diencia i disciplina portades al darrer ter
me. Venç. Atura la invasió dé l'enemic, re
organitza les forces amigues 1 ádhuc des
munta la rnillor artilleria contraria. Loyola
és un dels homes més interessants, més
apassionants que han. existit mal ; home de
voluntat i d'eficacia, és objecte d'una bi
bliografia copiosíssima i contradictória. Peró
la seva envergadura d'home d'acció resta
indubitable.
encapçala el seu !libre amb
una biografia de Loyola 1 amb l'estudi de
la transfonmació que porta a cap en el camp
de la mística, considerant-la, mo pas com
una graciosa intervenci6 de Déu en l'espe
rit humá (criteri medieval), simó com el
fruit d'un, edorç progressiu (exercicis espi
rituals) que fa remuntar l'home,per la seva
pr6pia voluntat, a chns de divina contem
—

,

qué

No sa:brem mai

pensa l'autor de les

heroines, la senyora Berta Garlan
i la senyoreta Elsa
referint-nos momés a
seves

—

les movelles de Schnitzler traduides al ca
tala, de les quals La senYoreta Elsa ens
sembla anolt més característica del tal'emt de
Schnitzler que no pas La senyora Berta
Garlan.
Aquella primera 'novena tan curta que
no arriba a un centenar de pagines
és,
en efecte,
l'alcaloide de Schnitzler. La seva
trama és senzillíssima. Una noia vienesa,
barreja d'ingenuitat i de perversitat, hoste
d'un hotel elegant, rep l'encárrec de dema
nar a un altre hoste, Dorsday, un vell cone
gut de la seva familia, trenta mil florins
per salvar de la ?resé, el seu,pare, advocat
que ha malversat els •éns .d'uns rriemors
confiats a la seva custódia. La condició que
imposa el que rep la demanda, és la de
contemplar nua la senyoreta Elsa durant
un quart d'hora. Elsa s'hi mostra peró no
davant de Dorsday sol, sisnó en el hall de
l'hotel ; després, Elsa es suicida .amb una
forta dosi de yeromal. I res •més. Amb aques
ta petita história Schmitzler n'ha tingut prou
per fer una de les seves millors obres, que
és a la vegada una ,de les millors novelles
—

—

contemporamies.

•

Tota, l'obra está escrita en forma de ano
nóleg. Com ja •és del domini corrent, en la
novena, Joyoe passava per haver inventat
aquesta forma, fins ell mateix senyalá a
Valery Larbaud una obra dé Dujarclin,
Les tauriers. sont coupés, la primera CII
qué s'emprá aquesta forma. Peró Schnitz
ler .assegura, en una carta que tinc davant
deis ulls, que escrivi Leutnant Gustl (publi
cada en 1900) sense coneixer ni de referen
cia l'obra de Dujardin, realment caigudá en
l'oblit fins que amb l'enrenou provocat en
amb
torm de l'Ulysses de Joyce s'ha reeditat
un
próleg de Larbaud, cornac del célebre
irlandés i d'alees movetats literáries.
El iprocediment monologat exigeix una
virtuositat excepcional. Fugir del rjsc de la
monotonia sense caure en la impuresa de
prooediment, o en la inversernblança, yol
tot un domini de l'ofici d,'escriptor. Schnitz
ler el ,posseeix ; perb no aixt, solament. Com
en una pantalla, yeiem tots els pensaments,
totes les reaccions de la senyoreta Elsa, al
transparent. Sota una aparença frívola,
amable, molt própia de l'autor, aquest ens
iliura la més minuciosa dissecció psicoló

gica.
Aquesta .aparença exterior de les obres de
Schmitzler no en fa alló que per aquestes
latituds se'm diu una obra «forta». Tamt Ii
fa ; una yegada més, es demostra que la
,profunditat auténtica no té absolutamerit res
a veure amb l'exterior pretensiós o rebarba
tiu i que els grans escriptors 16m els que
saben assolir concordancia entre el fons i la

forma, l'agençament d'aquesta no empalli
dira, ans bé accentuara aquell.
El traductor, Joan Alavedra, ha sabut
conservar amb .forga encert les qualitats que
fan de Sdhnitzler un deis més
estilistes de llengua alemanya.
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cultura, com
de la projecci6 espiritual de la Companyia de Jesús
damunt la vida espiritual d'Europa. Tamma
teix Fül6p-Miller toca un deis temes més
apassionants per als homes de la nostra ge
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plació.
Després

de ,Loyola la Companyia de Je
sús és en un primer terme d'Interés en tota
la história política i cultural 'd'Europa. (len
se comptar les intervemcions missionals a
Asia i a Amérka.) Si, com diu Goethe, tota
la história és en el foris histbria religiosa,
la Compamyia de Jesús divideix el camp de
l'esperit europeu. No hi ha més que amics
i enemics de la Comparryiá. De les polZmi
ques de Port-Royal en surten Racine, M'a
clame de Sevigné, Pascal. Descartes és tam
bé un home apassionant eri retado arnb
aquestes lluites. I tants d'altres.
Peró l'empremta jesuítica agafa una in
tensitat molt típica en el camp de les arts
plástiques i del teatre. Fül6p-Miller fa re
marcar tot aixb demamant-se, com ho han
fet molts tractadistes, si existeix un estil
propi de la Companyia de Jesús. El que hi
ha és, més aviat, una habilíssima adapta
ció del jesuitisme a la seva época ; oipotser,
més aviat, una inútua reflexió d'influen
cies.
Fülep-Miller no cita els máxirns definí
dors d'aquesta edat. Sóm dos crítics d'avui :
Ludwig Plandt, que anomena el segle xvin
espanyol Ipoca nacional, i Benedetto Cro
ce, que l'anomena, en general, eta barocca.
Es evident que aquest nacionalisme i aquest
barroquisme serviren magníficarnent l'ideal
jesuític. D'un.a banda justificava una acti
tud hriperial de l'Espanya amenaçada ; d'al
tra banda el barroquisme pláltic s'avenia
amb la teatralitat i l'espectacularitat ,esce
nografica que els jeáuites que amb aix6
refermaven una viva tradició católica en
front de l'austeritat i la nuesa del culte re
forinat
imprimiren al seu sentit de la re
----

En estudiar les relacions de la religi6 1 de
la cultura, el mou llibre de Jacques IVIari
tain inaugura d'una manera anolt 'brillara la
collecció de les Qüestions discutides que di
rigeix amb Charles Journet, i que té per
objecte aportar solucions practiques, si no
definitives, sobre els problemes més actuals.
La utilitat d'aquesta collecció és tant anés
gran que la impossibilitat em que hom es
troba de vegades de resoldre-les i¦mmediata
ment, no impedeix (pas que .aquests ,proble
paper considerable en la
mes juguim
un
nostra societat, i que, convé domar-los tot se
guit una solució temporer:a que ens permeti
d'incorporar-los a la nostra vida. Tal és la
finalitat d'aquesta col•ecció en qué está anua
ciat.: La juridiction de l'Eglise sur la Cité,
de Charles Journet ; Les Hommes-Salaman
dres, d'Olivier Leroy ; tres llibres d'Eugene
Devatid : Les étapes d'une révolutión sco
Harnbourg, La doctrine scolaire de
laire
la Russie solfiétique, De l'école active a
l'école intelligente, La multitude transcen
dentale, de R. Le Masson ; L'orclre sociai et
la divine charité, per Daniel Lallement. «En
l'estat actual de la cultura i del pensament,
problemes
es plamtegen un 'gran nombre de
mous
o
renovats—, que no podran donar
lloc a una sistematització científica comple
ta ,fins més tard. Tot esperant, importa d'e
xaminar-los, sia per posar de relleu els prin
cipis fonamentals sense els quals no podrien
ésser abordats útilment, sia per proposar-ne
solucions alniemys parcials i subjectes a re
visió. La posta- a :punt d'una prob/ematica
inspirada en els primcipis d'una sama filoso
fia i aplicada a les qüestions difícils o con
trovertides que fan sorgir el moviment del
temps és, segons el métode constantment
prácticat pel mateix Aristbtil, l'únic mitjá
de preparar la solució científica d'aquestes

versals, que totes les races poden bescan
viár, i els valors eterns que no arrisquen de

•

—

mateaxes qüestions.»
De tots els problemes de la vida

d'aquesta magnífica

intelligencia,

anorrea

da abans d'haver donat tota la merave
per
liosa fecunditat que se n'esperava
qué, de tots els escriptors morts a la guerra,
no
n'hi ha cap que plorern tant com Pé
guy—, el jove director deis Cahiers de la
Quinzaiine ens dóma un estudi molt substan
cial sobre el pensament polític i social del
jus..
seu pare, estudi en el qual defineix molt
tament la noció de la ciutat futura, d'aques
ta harmonia espiritual o social que Péguy,
reformador, desitjava instaurar. Aquest és
un del& aspectes mes importants de la seva
obra i ens fa molt contents de veure Marcel
Péguy aportar clarícies exactes sobre aq.ues
'ta qüesti6.
Dos assaigs s'afegeixen al de Marcel N
guy : un d'Emmamuel Moumiel : La visiott
des homes et du monde, que analitza els te
mes favorits de Péguy, la denúmcia del pen
sament fet, la seryitud de l'esperit, l'espiri
tualitat en la vida, la salvació per l'esperan
ça i la joia ; l'altre, de Georges Izard, sobre
«er'pensament-religiós», defineix d'una ma
Péguy, les
nera perfecta el catolicisme de
relacions del seu pensainemt social i del seu
—

moderna,

n'hi ha cap de anés vivament controvertit
o
que el de les relacions que existeixen
deuem existir
entre la cultura i la religió.
Tots els elements socials, psicológics, mo
rals, entren aquí en, joc, puix que totes les
activitats de l'home, en tots els dominis i
en tots els graus, en són afectats. Jacques
Maritain aborda la qüestió amb una kam
quesa que, d'arrauvi, defineix la cultura i
mostra que el substrátum hecessari, per es
séncia, de, tota cultura i de tota civilització
no pot
passar-se de la vida espiritual. Al
contrari, és ,aquesta puixança de l'esiperit el
que la fecunda; el que 11 dóna la seva forma,
el seu sentit, la seva veritable eficacia. Con
siderada sota, el seu doble .a$pecte.,tebric i
práctic, aquesta associ.ació deis dos termes
representa un enriquimerit considerable del
pensament. Maritain anuncia amb una ad
mirable netedat tot un ordre d'idees sobre el
qual la filosofia ila sociblogia anodermes alo
mes rarament han aportat conclusions tan
precioses. Perqué l'autor parteix de les ye
ritats primeres de la vida espiritual, i com
binant-les amb les dades practiques del pro
blema, compon aquesta «ciutat ideal>) 'en qué
cultura i religió collaborarien a la instaura
ció d'una veritable civilització, no ja sola
ment civilització cristiana, simó civilització
católica
en, el sentit etimológic del mot—,
universal i perfecta. Universal en el sentit
que tots els pensaments i totes les activitats
humanes estarien d'acord segons un .mateix
ideal i una mateixa norma de vida. Per
fecta, perque les inevitables diferencies,
atemperades, també arribarien a completar
la meló mateixa de civilització.
Jacques *Maritaim no aporta pas una solu
ció temporera. Ben al contrari inspirant-se
de les veritats etennes, immediatament i sen
se equívoc ha posat .el problema sobre el pla
on no pot
sino rebre una sola solució : la
que dicten alhora les ileis de La raó i les exi
géncies del cor.

decebre aquell que, un dia ha basat en ells
tota la seva vida social i la seva vida mo
ral. Es en aquest sentit que Péguy fou un
gran constructor. Infatigable i modest com
els que alçaven catedrals, ha acumulat .aques
ta obra veritablement gegaraina en qué el
poeta, el socióleg, l'historiador, cadascú al
tonn, parla per proclamar les veritats
seu
humanes.
Quan hom contempla la collecció deis
Cahiers de la Quinzaine, que eren la seva
activitat, la seva ánima, la seva força, me
sura l'aportació immensa d'aquest home que,
arnb un ample esguard llançat vers el futur,
mostrava els camins. L'actualitat d'aquest
pemsament 63 tan gran, que obrint un deis
seus ilibres, eris quedem sorpresos de des
cobrir-4111 una virtut immediata, com si la
tinta en fos encara molla, i el consultem, de
vegades, com si encara estigués entremig de
mosaltres, com si visqués la nostra vida in
quieta, Ilançada vers tots els atzars del des,
conegut, mentre que dl posseeix, ara més
total, tan completa com pot ésser-ho, la gran
certesa' la que és atribut deis morts. Peró
els Cahiers de la Ouinzaine no sóln pas
morts. Encara viuen, continuats amb un
gran talent i una noble pietat pel seu fill,
Maroel Péguy.
en
.Marcel Péguy ha esorit alguns llibres
els quals ens transmet una imatge del seu
pare, una interpretació del seu pensament'—
que enriqueixen la bibliografia de les obres
sobre Péguy. Exegeta tubtil i apassionat
—
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(Desclée).--- La pensée de
(Pion).

ei cullure

Charles Pég uy
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de protecció

Ja.cques Marifain, Religión

—

tinguda. M'interessa,
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Expediente

René Fül8p-Miller acaba de publicar una
interessantissima «monografia de cultura
histórica» sobre la 1Companyia de Jesús.
Javier Bueno l'ha traduida al castellá, i ha
curat
la seva edició Biblioteca Nueva de
Madrid. El títol
El poder y los secretos
de los jesuitas
dóna una idea nriolt equi
vocada del que el llibre pugui ésser. Jo no
sé pas si es tracta d'urna actitud editorial a
la recerca ,d'un tipus determimat de gros
públic ; en tot cas el fet és blasmable per
que el lector es troba amb un llibre que no
té res absolutament de pamilet. Sino, ben
contráriamemt, una obra documentada, se
riosa, objectiva i serena.
No m'interessa pas una actitud apologé
tica o pejorativa en aquest 'libre ; si una
passió determinada és en ell moblement con

pensament religiós.
Aquests estudis, partimt de punts de vista

diferents i

grades
Péguy
•

a

multiplicant aquelles ,perspectives
quals ens apareix el geni de

les

en
tota la seva fertilitat creadora,
i aixl, era opor
mostren al mateix temps
tú
la seya complexitat i la seva unitat.
—

MARCEL BRION

,

—

*

*

*

El pensament de 'Charles Péguy 1 De ve
gades ens sembla que no n'hi lia cap de tan
actual, tanta part de profecia, de presa de
possessió en l'esdevenidor, co.mportaven l'o
obra i receló de l'escriptor. Totes les im
quietuds del nostre temps slan expressat en
Péguy. Millar que cap nitre, eh veié les di
reccions que prenien les societats'modennes ;
més que cap altre es !preocupa de l'existen
cia i de l'anima d'Europa.
Aquesta Europa, ell l'ha vista fer-se en.
ells Ilibres deis seus perisadors, en les gestes
deis seus pobles. Ha aspirat puixantment a
un retorn a l'Eclat mitjana, és a dir, a una
epoca en qué la família europea sentia més
iligams que no pas avui entre els seus
diferents mernbres. Ha cercat els valors uni

—71 pensar que

port !

ja

tinc

una

xicota

a
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(Judge, *Nova York)

ENTONA EL COS
PERALES NITS FREDES
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ligió.

La religió, diuem, no és pas solament
negoci i una concreta proximitat ; cal que
tot arribi pels sentits.- Cal substitiair les
abstraccions dogmátiques per signes sensi
bles (el cuate de la Trinitat, per exemple,

NUTRITIU
AROMATIC
DELICAT

un

és substituit lentament pel de la Sagrada
Família). iL'educació religiosa fa multipli
car als libres arnb imatges. Aixb no és pas
exactament una novetat ; l'Orbis pictus de
Comenius és ja Iluny ; peró és que la cate
quització per via sensible tendeix a abastar
tots els sentits, i així s'aconsella que es des
criguin les sensacions de les penes de l'im
fern referides a Polfacte, a la vista, al tacte,
al gust, etc.... Tot aix6 dona a l'art influen
ciat per la Companyia de Jesús una mena
d'exacerbació morbosa, una esoenografia
d'un barroquisme carregat de patho§ que
va des de les decoracions del Pozzo fins
als
relleus del Bernini, i fixa els trets essen
cials d'Una época molt definida dins la Cultu
ra de la Humanitat, obra d'un esforç coor
dinat i d'urna 'yoluntat de guany inexhau
rible.
El Ilibre de Fül6p-Miller
a
part .aques
tes Ilacunes d'orientació —'serveix per a si
tuar-me les característiques I l'evolució. Es
ben illustrat i ben imprés.
'GUILLEM. DIAZ PLAJA
—
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