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dies fa

just

any

un

que

des

va

aparéixer misteriosament la dictadura de
Primo de Rivera, vinguda al món també
d'una manera misteriosa. Es interessant
d'observar, d'aleshores orna, les evolucions
del Catalanisme polític, que fou una de les
déries del clifunt dictador i d'uns quants
ben pocs
indesitjables de casa nostra, mo
ralment difunts.
La dictadura de Primo de Rivera, obli
gant el Catalanisrne a colgar-se com les Ila

—

•

d'imaginació,

candidatura era un joc
dóna más valor Com

a

encara

exposició del

sen

a•quell cop no contaminada
d'interessos apassionats, ni encegada per
Pescalf de cap Iluita, sinó expressant-se se
renament, .frescament, tal com era ella ma
tir de la massa,

teixa.

partits mateixos,

I els

encara

que

a

Pinici de la
de l'opi

participaven

—I

ha tremolat el ministeri? Continua

no

hores el famós rellotge del mi
nisteri de la Governació?,
—Per ara, si, senyors. A més a más, el
doctor s'ha presentat c4,l ministre en so de
pau. Arriben a assegurar que s'ha limitat a
recomanar-se a la protecció del ministre, per
si cap contrincant, indtat en un error per les

pacific.
—Bé, vosté es creu tot aixb de les decla
racions de la pren2sa. En la realitat, el Mus
solini d'Enguera s'ha anat a oferir per si
calia reforçar la sinceritat si les eleccions no
anaven

—Jo
mal

prou ben encarrilades.
no

vull saber

pensades

precisament,

va

nable
llar amb

un

primaveral,

refet per una
de repós, dintre la qual s'h•avia expon

cura

verdor

i entonat l'esperit. Adhuc, per pri
mera
volta de la nostra histdria, ens arri
baren d'enllá de l'Ebre, alliçonats pel dolor
de la proppassada opressió, hostes que be
neiren la llibertat a Pombra de l'arbre de la
.nostra patria, Tan viva i formosa els sem
blava aquella soca!
Peró tot seguit ens adonárem d'una cosa :
que el .Catalanisine,• acost'uniat fins alesho

dit el

res

a

cos

respirar dins 'd'un ambient

dicció, necessitava

avesar-se

de contra
al clima moral

que s'havia creat durant la seva son fecunda
del temps de la dictadura. Tot l'any 1930
ens
mostra els esforços de la nostra polí
tica per tal d'adaptar-se al fet que el Cata
lanisme avui sigui una cosa indiscutible ;
i tot just avui
fa un any j•ust que caiguá
el general
comença d'entrelhacar-se un
—

—

equilibri.
El catalanisrne

ja

conseqüéncia té aixó
tots els partits catalans
a

I tots .hi

quina
nostra? —Que

indiscutible

és

casa

volen

representar-lo.

ideal que, si no
tingués prou força per. a cohesionar-se amb
les diverses t•endéncies, perdria to i eleva
ció ; deixaria d'•ésser comú i suprem. Si no
más fos possible dins d'un .partit, podria
creure's que és un mer instrument de pro
paganda o una maniobra interessada, ba
sada en afirmacions arbitrarles. Li cal aquest
carácter super-polític, aquesta virtut d'ani
mar 1
crear
totes les diversitats
fecundes,
com el sol que dóna vida a tota classe de
vides, per a poder-se afirmar Coin a cosa
auténtica, vital i essenci•al. Más que una

política

tenen

:

un

dret. Es

:

un

patriotismo,

en

el sentit més

paraula.
Tenim, dones, que el catlitanisme,

pur de la

'no

tan

repartit per tots els partits
polítics catalans—quatre •aragirats ni
reixen el
de partit—sinó que és oportú,
solament s'ha

me

nom

convenient i necessari que així sigui. Ca
d.ascuna de les agrupacions polítiques creu
en l'eficacia dels seus procediments perqué
les aspiracions catalanes es converteixen en
realitats, i, donacla.la relativitat che les coses

humanes,

no
és impossible que Unes tin
raó ; és qüestió del moment i de l'o
portunitat. Si tots els partits—dreta, centre
i esquerra
van en
nom de Catalunya, Ca

guin

—

talunya

té pas modus de planyer-se'n.
va entendre
110
fa pas gaire
aquest mat•eix estiu—Popinió •pública que va
concórrer al plebiscit de MIRADoR, per tal de
votar la probable candidatura de Barcelona.
Van composar-ne una de «catalanista», amb
elements de tots els partits catalans, com
volent ex•pressar una confiança envers tots,
no

I així ho

La seimana

que

ve

MI=

RADOR publicara

un

número de 12 pagines, al
mateix preu de 20 cantíms

tornen a la visió pri
de les coses. !Evidentment, no hi havia
gran mal quan a l'Ajuntament els partits ca
talans discutien al voltant d'un edifici o d'un
comité del cens, sempre que es servés la me
sura.
Potser—sense .voler assegurar-ho mas
sa—ja va ésser más deplorable que el malen
tés i la falta de coordinació afollés les nego
mera

eiacions

en curs per a dotar d'Una unitat
mancomunitat o, el que fos—el cos adminis
tratiti de Cata-lunya. Pero el que fóra into
lerable és que una manca de sentit polític i
adluic de polidesa, de sentit de convivéncia,
aprofités als enemics de la nostra terra, com
parses del directori i futurs conspiradors

contra totes les aspiracions de la nostra ve
ritable política.
•Resumint : l'actual est.at de separació, de
«matisació» del catalanisrne és un gran bé,
perqué ens permet a tots de poder afirmar,
al costat del catalanisme, tota una gama de
conviccions referents a punts vi•tals i que
són indispensables a una política arribada a
la majoria d'edat. Un catalanisme «seca,
per força .hauria de cohibir el pensament

forçosament divers
molts punts—dels
ta.lans. •Es impossible, amb l'excusa del
talanisme, de voler obligar la gent
en

a

la

seva

persones

tan

vaga.
el qUe,1,2411>Mla éS VOSta^ Ha. Plo
gut molt d'ença que s'utilitzaven aquells re
cursos.. Ara no els toleraria ningú.
plogut molt, és. cert; perb tamb4 hi
ha bons inmpermeables. En fi, deixem córrer
aquesta qiiestió, que ni jo ni voste no po
don tocar, perque sotn gent d'ordre...
—Vol dir que no se'n riu?

'

*

;

de

fora

"

!Es

una

república!"

marqués de Foronda al Ritz
produir certa impressió. No l'esperava

L'entrada del
va

pas ningú.

S'apropá

al grup deis senyors Pich i Ro

volgué

casa

que está molt
fi,
va dir,

marqués

república!

una

grata al republicá
dona una mala mi
Aquest se'n va adonar i

semblá

rectificar

qual

:

república

suramericano..
No li valgué de res. En Rocha afegf :
—A mí, más que una república, me da
la sensación de una de tantas dictaduras in
conscientes.
Es per aixd que en el brindis que va fer
va considerar que havia de parlar d'autori
dades legales i de regímenes democráticos.
--una

El discurs de don Noel
Aquell Noel Llopis Beltran que, segons
diuen, volia ésser un deis candidats de la
U. M. N. a Barcelona, feia saber particu
larment a tothom, que assistia al sopar re..
La

Sojo,

el senyor de

director de

Razón, de Buenos Aires. I fent-ho cons
així, cornengá el seu discurs. Després

vingueren tots aquells tdpics--«/a montana
florida», «la leyenda trágica», «el catalán
honrado y trabajador»...—, fas que alguns
cansar i començaren
periodistes se'n
fer-hi broma, aplaudint cada deu
dotze
varen

a

o

paraules tant si venia a tomb com no. De
sobte, l'orador té un rampell d'inspiració i

diu

:

—;-Todos sabéis que
europea...
1

declaró la guerra.

haguessin dit,

tota la sala
«Siiiii!» tan categd
ric seguit d'una dallada tan general, que
l'orador va exclamar amb una ingenuitat
com

si s'ho

se

respondre

va

amb

un

grotesc pujat :
—Senores, si es que hemos de hacer
poco de juerga...

d'un

Aquesta

confessió

va

da, que fou resposta

un

ésser tan ben rebu
una °vació i una

amb

altra riallada que dura llarga estona.
El senyor Angel de Sojo, director de La
Razón, de Buenos Aires, va quedar molt
ben representat pel que es veu i pot restar
ne ben agrait.
El áenyor I,lopis Beltran va ésser un deis
elementá más festius de l'acte.

El "foasf" del Sr. Culilla
El senyor Culilla és d'aquells catalans
que en els actes públics parlen en castellá,
un
castellá d'un accent molt pujat.
Advertí, en catalá, que tenint más facili
tat

de

paraula

en

castella,

he

discursejaria

aquesta llengua. Després d'un parell de
crits, va deixar amar aquesta frase (cal dir
que el senyor Culilla representava la Cam
bra de la Propietat Urbana) :
—Vosotros los periodistas, todos sois pro
en

pietarios!

Davant d'aquesta afirmació tan categdri
i evidentment falsa, tots els repórters

ca,

cridaren indignats

:

—N00000!

—...propietarios

de ideas!!
—Aaaaaah!
El senyor Culilla fou, escoltat amb la
teixa alegria que el senyor Noel.

Una mina de

ma.

Beniganis

Dissabte que ye no, l'altre, es celebrará
!L'Ocell de Foc un ball de Carnestoltes,
als assistents al qual se'ls recomaina que
vesteixin disfresses acostades als ninots del
dibuixant Benigani.
Per a donar a la feta tot el seu carácter,
En Ramon Serradell, el simpátic propie
tari de L'Ocell de Foc, mobilitzá els amics
perqué es dediquessin a la recerca, captura
i contracta de les persones amb pinta sem
blant als ninots d'En Benigani. Els resul
tats de la campanya han estat desastrosos.
El primer que emprengueren, resulta ésser
un significat dirigent de
l'Obra deis Exer
cicis Espirituals ; el segon, rnembre de la
Confraria de la Sang, d'aquells que acom
panyen els reus en l'hora de la mort.
!Els organitzadors ho comentaven deso
lats, i no sabien cap on dirigir les noves re
cerques. Benigani exclama :
—Quina oeasió várem perdre la nit aque
Ila qué va sortir el sometent!
a

En les passades festes de Nadal, el senyor
Güell aná al Romea a veure Els
Pastorets. En acabar el darrer acte, puja
a
saludar-lo a la llotja l'empresari setnyor
Pérez de Rosas. L'alcalde li pregunta, refe
rint-se a l'obra :
--Són de Mossén Cinto?
I en aquells moments l'autor, el senyor
Bonavia, estava en escena saludant!
comte

Erudíció fresca
En la tarda del dimarts de

la setmana

passada horn velé en la Biblioteca de Cata
lunya al senyor Bernat i Duran com prenia

l'any 1930 els partits catalans hau
adquirit la más noble de les virtuts
cíviques : el sentit de la convivéncia. Fou

notes davant

un

exemplar

de

Pepita Jimé

nez.

Aquella nit s'estrena al Goya la versi6
teatral de l'obra aquesta. L'endema els lec
tors
d'El Noticiero pogueren assab a-ir una
crítica documentadíssima, en la qual el se
nyor Bernat i Duran feia gala d'un pro
fund coneixement de l'obra de Valera, etc.
Després ens han dit que la cosa no té
res de non.
Les senyoretes bibliotecáries de
la Biblioteca de
atalunya s'estalvien de
mirar en els diaris la cartellera deis espec
taches : les posa al corrent l'erudit crític se
nyor Bernat i Duran arnb les seves deman

MIRADOR un inotiu de conhort i d'ale
gria, haver ne descobert, abans de ningú,
el germen dins la consciéncia del nostre
a

públic.

de la victdria?

d'una

Disfraccions del senyor baffle

que vulgui ; perd si,
electoral, li pregunten :
polítics vostres?», parlará

Les persecucions alienes, com les lluites
prdpies, han afermat la persona de Cata
lunya. Que sigui per molts d'anys i per
sempre ! .Altrament, quin sentit podria tenir
sacrificar la terra a una vanitat política?
A quin altar anida el Vencedor a consagrar

III it ilttiinu
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passions.

corona

el senyor Pich va iniciar un aplaudi
ment, que trobá seguidors molt entusiastes.
El senyor Pich estava entre els senyors Ro
cha i Foronda, i cap d'aquests dos no aplau
dí. En Rocha explicava afers municipals a
En Pich ; En Foronda tenia el cap cot.
Tothom sap que fou aquest darrer qui
va
prohibir l'entrada de l'Orfeó Catalá a
l'Exposició quan es va adonar que hauria
estat el pie más gran que hi hauria hagut
d'ençá que s'havia inaugurat.

illil111111111U111

ran

la

un

amb

ca

Dins

per

banquet com aquest, calla comp
opinions de tots colors. Així, quan
l'orquestra del Ritz va tocar La Santa Es
En

renun

són els
de tots ; només excloura els que no siguin
catalanistes : i en alguns moments histd
rics, adhue voldrá que els partits ho caten
guiri .així .d'u!na manera explícita. I tant re
pugnaría al públic una fusió, dins la qual
devorés Paltre, com una guerra a rnort
que, no Podent-se basar en cap diferéncia
essencial, per força hauria de versar sobre
qüestions petites, suscitadores de petites i
baixes

Díversifaf de parers

pina,

*

Nosaltres no ens podent fer cárrec per que
un !tome d'acció directa es tren la molestia
d'aliar a les eleccions amb el beneplácit de
les autoritats.. Amb la seva força i la sev?
audácia, en deu tenir prou anib alfar un dit
perque tota Espanya s'ajupi als seús peus.
Perb seguir la ruta vergonyosa deis demb
crates, que no en tenen•prou amb solicitar
els vots de la vil massa, sinó que, a més a
més, han de fer-se ben veure del ministre, és
una cosa que desdiu
del valor i deis mérits
del metge que vol fer d'operador de la polí
tica general.
I si és veriat que dl és tan valent, com és
que deixa que tothom sápiga que n'hi ha un
de més valent que dl : el senyor Matos?
R. LL.

la lluita

«Quins

es

La frase nó

tar

opinions polítiques

les

—Aquello

La setmana passada a penes poguérem
fer altra cosa que donar notícia del sopar.
Avui ja ens hi podem entretenir una mica
más.
El que sorprengué más, fou la preséncia
d'elements tan variats al voltant de la taula.
Hl havia el director. de La Protesta, mem
bre significat dels Sindicats Lliures, que no
fa gaires anys emprengué una campanya
contra el senyor Pich anomenant-lo setma
nes i setmanes de marqués de la Bombilla
i dient..li coses que en altres llocs duen al
procés ; hi havia l'Agustí, aquell quiosquer
de la Rambla que no tanca en tot el dia
ni en tota la nit i que en un banquet repu
blicá no deixá parlar a En Pérez de Rozas
perqué, volent ésser regidor de la dictadura,
havia escrit un article contra Blasco Ibánez;
hi havia el marqués de Foronda, un dels
que •deixá fer Pexpedient contra En Pich
quan a aquest el van treure de l'Exposició ;
hi havia En Diego Montaner (germá d'En
Joaquín), que escriví del seu puny i lletra
l'article violentíssim que signa el baró de
Viver quan En Pich va donar la seva con
feréncia justificant-se ; En Navarro Costa
bella de La Veu i En Bru de La Razón; el
senyor Mas Yebra, propietari patribtic, En
Rocha, etc., etc....
Res, hi havia alld que se'n diu totes les
clases sociales.

tar

no

parlava

presentant

manera

coses

on •es

En la variació esfit el gusf

gent...

—Parlo ben seriosament.
—En fi, con vulgui.
*

cha,

mal administrada, i el
cant-se en la conversa :

senyor Rocha, el
rada al marqués.

en

ca

d'ésser i de pensar en
: cal que .hi hagi más
i que aquests siguin ben inde
pendents i destriats.
Perd també els partits han de tenir pre
sent que cal jugar iriet : lluitar en els carrips
en
hi ha separació de criteris; .perd mai
en
el de la catalanitat : Cap Catalanisme
.no 's'ha de posar mai enfront d'un ,altre
Catalanisme. Catalunya, que ningú no ho
oblidi, té una política interior i una de rea
ció .amb la resta .d'Espanya. Les lluites de
casa
no
han de perjudicar mai la política
de fora.
També el sentlt comí' de casa nostra pen
d'aquesta manera. Cada catalá tindrá
sa
a

seguit de
d'un partit,
un

amb

dicionals,

ajó dejamassa,:
ralles, pressentim que

ciar

res

voste. La cosa més greu,
és que ni el Dr. Albinana ni
com

els que el segueixen són capaços de promou
re el més petit escándol que no sigui verbal.
Si catia reforfar la sinceritat de les elec
cions, el ministre de Governació hauria de
servir-se d'expedients más vulgars, deis tra

UN RECORD HISTORIC
Primo de Rivera sortint presentar la dimissió del govern.

fer sinó. accelerar,ne la .irrefre
creixençai Caigut el dictador, va •bro

no

poquef...

aquesta entitat periodística es va
•armar
una
mica de brogit. El Liberal, en
parlar de la derrota del seu director i de la
manca d'unanimitat a
la Junta general en
el moment de Pelecció—En Ribera-Rovira
tingué uns vuitanta :vets, contra setanta En
Pérez de Rozas—, escriví poc més o rnenys
el que segueix :
«Parece que para evitar discordias «intes
tinales», como dice don Juan Pich y Pon,
se piensa
noinbrar a éste Presidente de la
Asociación.»
A poc a poquet... El Sindicat de Peno
distes ja li va oferir, dimarts de la setmana
passada, un banquet, el nomená membre
d'honor i 11 féu present d'una placa d'ar

ria,

senyalant les

—Un. ministre, a aquestes altures! Honte,
innocent!
no sigui
—Al capdevall, el senyor Matos no pot
estar disconforme amb les afirmaoions del
programa deis malalts del doctor.
—Perb els procediments?
—Pel que veu, l'home no pot ésser más

xors,

a

Quan En Ribera-Rovira ya derrotar En
Pérez de Rozas gran, escalant .així la pre
sidéncia de l'Associació de la Premsa Dia

rabiosa.

Ara com ara, el Dr. Albinana no s'adjuffica
el paper de Cavaller del Cigne, sinó, més
aviat, de la perseguida Elsa de Brabant.
(Oui no ha vist el Lohengrin de Wagner?)
—1 qué diu el senyor Matos?
—Qué vol que digui?
—Oh, si jo fos ministre, em trobaria en
un comprornis davant d'un cas per l'estil.
—Fugi! Un ministre, en té prou amb de
clarar-se imparcial.

general

A poo

que saben del terrible Dr Albina
na, Mussolini amb pretensions de Cid Cam
peador, que havia d'imposar l'ordre a cops
d'estaca i, si calgués, d'ametralladora?
•—Ara per ara, prepara eleccions de la ma
nera más innocent.
Fins diu la premsa que
ha estat vist al despatx del senyor Matos,
actual organitzador de la sinceritat electoral

cavalleresques proclames deis neo-feixis.tes,
volia dur les coses a la punta de l'espasa.

El

MIRADOR INDISCRET

—I

per alld que feia al catalanisme, I la cir
cumstáncia de saber els votants que aquella

post-dictadura

trimestre

Dijous
a Dijous

De

El catalanis Me de
Aquests

111

Subscripció : 2'50 pessetes

QUE CAIGUÉ LA DICTADURA

de vida.

anys

—Que hí ha el

seu

soci.?

des de Ilibres.

M1RABDR
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ELS NEGRES DE CUBA
Dissabte passat,
ápat d'homenatge

fitant

l'ocasió del

celebrava al Ritz un.
Pere Coronlines, apro

es
a

retorn de terres d'A
ja saben els nost res
en
missió cultural. Avui, asso
ciant-nos al dit acte, en el qual foren
representats tots els sectors de respiritualitat

nQrica,
lectors,

on

aná,

seu

com

catalana, MIRADOR s'honora publicant unes
págines de les notes de viatge de Piblustre
conferenciant i horno de lletres.
*

*

Així que arriben' a l'Havana velera ale
gres.
Peró els hi veiem corn una fruita natural
del país. iCom la palma reial. Com el Male
cón.
T'In) havien dit, ho havies llegit, i tu ma
•

d'imaginar-ho.
que la intelligéincia és
experiéncies deis teus sentits

teix tractaves

Peró

es

veu

una

en
i les
són una altra. Dues oficines d'una mateixa
empresa que no estan en comunicació.
cosa

Un negre que enllustra les botes, una ne
gra vestida com un lloro, el negre del jazz-.
band, l'home que pels carrers ya com si
.acabés d'eixir del eirc, no em venien de nou.
Els fets d'experiéncia personal són quel
com que
mal no podrem pensar, ni intuir,
ni de qualsevol altra manera suplantar. En
tre ells i les nostres figuracions hi haurá
sempre una indiferencia semblant a la que
hi ha entre la fotografía d'una persona i la
persona viva, real.

a

la

mateixa edat que el

seu

amo,

no

se'n

yo

anar.

—,Jo he nescut a la casa, li deia. Hl era
abans que tu vinguessis d'Europa. ,Oin vols
que vagi? Qué faré? Al món no tinc ningú.
Ni et puc robar, perqué essent jo teu, si et
robo no et rabo : és una riquesa teva que
canvia de %c.
Per al negre és una ascensió arribar a la
propietat i a la familia. No tots tenen
ma
prou forta per a fer un salt tan gran.
Són els sentiments •asies de la propietat i
de la familia rornanes els que han de crear
i edificar de cap i de nou.
,Els acusen de no practicar ni conéixer
l'estalvi. A mi cm sembla que es tracta de
la mateixa dificultat. Els do
nareu la llibertat, estat ci
vil que la immensa majaria
d'ells no caneixia, per tal
com
ja havien nascut es
claus. Peró és com si als .ani
mals deis avenes més pro
funds els traguéssiu a la
llum del sol i no els féssiu
els uns que mal no han tin
gut.
Cal educar el negre per
fer-li els órgans psicológics
i morals de la llibertat. A
Pescola només els ensenyen
de lletra, i no és la lletra el
que han de menester més,
sin6 el sentiment.
Diu En Planiol que als po
bles els pares que envien pri
mer les
criatures a l'escola
són els negres. Els volen
prevenir d'aqueixa blancor
de l'esperit que és la instruc
ció. Esser instruit és ésser
blane d'una manera o altra,
és destenyir-se. Si el negre
té aqueixa voluntat d'ésser
blanc, per qué no li eduquen
els sentiments? Per qué no
ai fan entrar fins al moll deis
ossos aqueixa íntima convic
ció que la propietat 1 la fa,
milla també blanquegen?
Aqueixa podria haver estat
una missió de PEsglésia Ca
tólica. Peró en aixó com en
altres tantes coses, l'Esglé
sia ha fracassat aquí. S'ha
reclós en el seu estricte eate
cisme. Es purament, freda
ment teocrática
i viu isola
da del poble cubá, que a eh
pia de mirar amb desconfianga la clerecia
acaba de fer-se indiferent en religió. L'Esglé
sia ha seguit essent espanyola. Cree que
moltes ordres 'religioses són aquí dependen
cies de la provincia espanyola. I espanyols
són els capellans, de tal manera que segons
l'Ortiz no hi ha a Cuba més de vint sacer
dots del país. Potser exagera el senyor Or
tiz. Peró el cert és que Cuba encara no es
independent del tot, que probablement un
dia haurá de fer una noma revolució per
arrencar-se del pit aqueixa darrera capa en
ganxosa d'espanyolisme, com ha fet a Púl
tim Méxic.
I aixó no 'será encara contra la religió,
sinó contra Espanya.

Tots dos estávem amatents que es fes una
escletxa per on poder introduir l'enquesta.
Una paraula ens va oferir una mena de
camp neutral. La va deixar anar ell displi
centment Gent de color. Ja no li havia de
dir negre. Parlaríem de la gent de color. I
una
vegada comengada l'excavació en les
animes, després ja ens ho diríem tot.
Moltes vegades tot és trobar l'eutemisme.
*

*

*

Pat haver-hl amistat entre

un

blanc i

negre?
Jo cree que per l'amistat s'arriba

a

un

la més

pura comunieació de les animes. Entre un
home i una dona no hi ha veritable amistat.

Jo sento una dificultat que ve del color
davant de la negra que ho és del tot. Peró
les tnegres de color de xocolata, si es pinten
de vermell els llavis i relleven de roig les
galtes amb algun ardit de tocador, afegei

a
la seva feminitat un inoentiu aspre.
iEm diuen que a Cuba les mulates són fins
preferides a les blanques per a cocots i com
a
amants d'aixb que se'n diu un .home de
xen

món.
El diáleg cm ve bé per a una de les pre
guntes més intimes i val a dir que l'Urru
tia me la contesta coratjosarnent.
—La dona negra que li agrada més al
negre és aquella que té les linies més sem
blants a les de la dona blanca.
No hi ha un ideal negre de bellesa. La
confessió seria humillant si el negre sentís
de raga, Perb no el sent. Essent
un ideal
així la raga pot desaparéixer. El seu rnés
profund anhel és Pabsorció en la raga del
que fins per a ella ha arribat a ésser Phome
comú.
*

*

*

Aleshores la separació a Cuba entre el
blane i el negre és senzillament una qües
tió de valors. Els bornes ho han fet així, la

societat ho ha establert així.
Als cercles més distingits de l'Havana. el
negre no té entrada. En alguns hotels i res
taurants, tampoc. Fora d'aixó (i encara, cm
diu l'Urrutia; els diners hi fan de més i de
menys) la situació política i social del negre
és com la del blanc. Forma part de l'exéreit
i de la policia, vota i pot ésser elegit. Un
negre fou president del Senat. Hi ha dipu
tats
i Secretaris (aquí deis Ministres en
diuen Secretaris, com en la Novissima Re
copilació) de color. En els llocs públics no
he vist que ningú es separés
Es cert que el diumenge a la nit al capda
vall del Prado 'hi ha més blancs, i vora el
monument de Maceo hi ha més alegres.
Pert) en general la població viu del tot bar
rejada. Només és que els negres no solen
casar-se, ni saben fer-se un capital.
En la tulla Ideales de una Raza l'Urru
tia mira la qüestió cara a cara, sense senti
mentalismes, ni odis insensats. «Caseu-vos.
Feu diners», diu als homes de color. Peró
concurréncia
no cal desafiar el blanc ni fer-li
perqué és més fort i Cris vencerá.
—Qui podem substituir—em diu—és l'o
riental que s'acantona pels carrers de•Finlay
i Dragones, i el polonhs que viu a ciutat
vella. Jo he venut truites a/ carrer. En
aquesta ciutat de l'Havana hi ha oficis que
els blancs no volen fer. I nosaltres ens hi

L'APERITIU
Y
Y viu a París, hi té una casa i un
taller.; passa, peró, inoltes estofes a les
quadres de cavalls de Normandia, i deixa
anar el fum de la seva pipa pel morro qua
—

aquell
pintava Troyon

de les va
que encara té
Y ve per Nadal i
una taca de tinta negra.
per la primavera a Barcelona, i es passa un
parell de mesos a la nostra penya de l'Ate
neu.
Y sempre va vestit de color de fum, un
negre destenyit o un gris tenyit. Porta una
corbata tenebrosa ,amb cinc pésols blancs o
tres ratlles blanques. La seva cara és de co
lor ocre lleugerarnent tenyida de rosa. La
boca de Y va ésser fabricada per portar una
pipa Dual''l i per no ofendre mai a tningú.
Es curiosíssim el cas d'aquest home tí
raid com els erigans i com gairebé tots
els mamífers que metngen insectes. Poques
persones tenen una curiositat més comple
xa i
una manera més fina i original de va
lorar i criticar les coses. La seva menta
litat d'uln bizarre excessiu s'apuntala, perb,
en
una
copa de vi de Borgonya o en un
pit de senyora d'aquelles que pintava Bou
oher. Per aixó si jugava en la conversa no
perd mai ; val a dir que les seves paraules
sinó com a
ino actuen mai com a ganivet,
una
goma flexible, tolerant i comprensiva
que no fulmina mai, ni es presenta d'una
drat de les vaques ;

ques que

manera

morro

i

dogmática.

un
deis artistes más considerables
de Catalunyá. Ara vol vendre la seva col
lecció extremo-oriental, i vol comprar un:s
locomotores i uns steamers de joguina que
fabriquen a Anglaterra segons tots els pro
cediments cientifics. Y ha viscut molts anys
* * *
en
els pares zoológics. Ha precisat en el
En Vives m'havia dit : En veurás de
seu dibuix inimitable el reuma deis elefants,
«guapes».
la dispépsia deis antílops i el cáncer de les
,Sembla una paradoxa aixb de les negres
cacatues ; és un especialista en la miopía
que són belles. Peró no ho és. Des del pri
deis peixos ; els seus exemplars d'aquárium
mer dia,
en
arribar, quan en Pautomóbil
amb uns ulls inflats i unes sietes gelatino
d'En Planiol passávem de cap a cap del
ses, fan somiar en els moments més aguts
Malecón. vaig veure siluetes sensuals de do
deis pintors xinesos.
nes negres. Potser la seva sensualitat venia
Ara Y dibuixa cavalls i jockeis ; deis ca
del fet que, essent negres, se m'apareixien
valls ha arribat a precisar-ho tot. Pinta la
amb la familiaritat banal de les altres do
suor deis cavalls de cursa. Sha de convenir
nes. Ja no eren un fenomen, figures de tea,
que la suor, a9uesta cosa tan fisiológica,
es
tre o d'espectacle públic. ,Eren dones.
tan repugnant i tan poc amable, quan
A Sagua la Grande he vist una negra
tracta deis cavalls de cursa representa tot
alta, de cintura esvelta, faccions belles. El
un altre rnón. Ve a ésser l'escuma deis ner
blanc dels ulls per on u rodolaven les ninetes
vis deis cavalls de cursa.
Ii dava, perb, un aspecte de mobilitat in
.Els seus dibuixos van firmats amb la lle
sensible. Una Venus, tan apetitosa per la
tra Y i ara comencen a tenir crit a Lon
cara, com balba per als diálegs de Pamor.
dres. Es natural que així sigui ; la sólida
manca d'estridéncia de Part d'Y Higa d'una
* * *
manera perfecta amb la lenta evolució de
Al cap de molts dies d'ésser a l'Havana
la boira británica. Aquesta lenta evolució,
L'arquitecte Urrutia
gairebé imperceptible, és una de les coses
encara cm sorprén de veure un negre en les
aetituds més ordináries de la vida civil : un
més ofensives, més justes i més imposants
Fins en la relació més platónica el sexe ho
del món. Y quan torna del viatge senti
barber que surt al carrer a pendre la fres
podriem fer forts.
embrolla tot. Més enllá del sexe hi ha una
ca, un nen que ve de la bodega de comprar
,Peró, el creuen? Se l'escolten? No són mental al voltant del alas de Charlot, o al
terra promesa, assolellada, rica de vegeta
voltant del nas de l'última vedette negra,
galetes o fruita, una dona que cus darrera
més aviat els blancs els que llegeixen la
ció, i de tota mena de vida que l'home i la tulla per una malsana curiositat? El meu Ii cauen fatalment dues llágrimes davant
la reixa davant d'una panera de roba per
dona no coneixeran mai plegats.
deis moltons inflats i prehistórics, els mi
repassar. Passes pel carrer i veus un home
interlocutor no es dóna. Al principi, sí. Perb
Es en aixé com el sexe, la raga? Ho és
llors moltons del món, que serveixen per
que va vestit com tu, amb la mateixa sen
els alegres comencen a Ilegir4o. I ell
ara
el color?
acabar de destruir els estómacs de la «Cap)
zillesa polida i descuidada i és tan igual que
creu que comprenen.
Es un obstacle que dos homes de color
envernissats de mostassa.
tots els altres que ni t'adanaries d'ell. Peró
diferent no podrien mai estrompassar?
Y és un home sense ambició ; primer
penses : Té, i és negre.
El meu interlocutor está en roda. No es
de tot perqué la seva ánima té uns reflexos
Una dona negra del poble, amb les seves
que
cm presentará
M'erisenya
el
local.
Diu
resisteix, ingénuament es dána. Tot m'ho
tibetans esborrats arnb paper de vidre, des
oriatures ben arreglades, et ve sempre de
a
Don Juan Gualberto Gómez. El negre
contestará. Ja puc tirar al dret, ni que faci
prés perqué les seves corbates i les seves
nou. N'hi ha de molt joves. Pel carrer de
'Labra.
D'Europa
amic de Rafael M.a de
sang. No estigui.
pipes descaneixen el drama del problema
Cuba en vaig veure una amb la criatura al
havia tornat amb un paraigua. I una ve
económic. Y, sense fer cap mena de soroll,
brag, petita ella, prima, amb les l'imanes
* * *
goda que havia de fer la revolució, en ei
sense que el seu nom surti mai en els dia
del pit que se li bellugaven. No cree que tin
xint de l'Havana, es féu fonedís. En Pla
ris, ha dut a terme des de fa bastants anys
—Tenia catorze anys quan vaig adonar
gués més de catorze anys.
niol que m'explicava l'anécdota cm repetia delicades missions diplomátiques i delicades
el
revés
moltes,
les
criatu
me
que
aixb
(l'Urrutia
senyalava
Moltes vegades, peró
* * *
el dir de la gent :
missions de cordialitat. En les nostres ex
de la iná, negre, mentre que la palma és
res són d'un color diferent del que té la
—A don Juan Gualberto Gómez se le trabó
posicians collectives, la eua anárquica deis
He tingut una :llarga conversa amb PUr
blanca) em feia inferior als altres.
mare. Hi ha barreja de blanc en la familia
el paraguas.
Sempre més el color ha estat per a eh l l'obs
seus
cavalls, resolta amb una sola pinze
rutia, Parquitecte negre que dirigeix la tu
deis fills uns tiren més al pare i altres més
admiració
per
titu
L'Urrutia
té
una
gran
tache que no es pot superar. Una fatalitat
liada, fa constar la preséncia d'Y amb
lla dominical del Diario de la. Marina,
a la mare. He vist alguna negra que duia al
infatigable.
aquest escriptor
i elegant, de la
per a tota la vida. Ni els altres ni ehl podrien
una
mena d'exotisme gris
brag una criatura gairebé del tot blanca. En lada Ideales de una raza.
Quan ens acomiadem em dóna un retrat millor qualitat.
Me l'havia presentat En Fernando Ortiz deixar de banda aquest fet del color que el
les conillades de negrets que juguen pel
aquesta dedicatória :
seu amb
Seria difícil trobar al nostre país un con
fa un home diferent dels que són aixó que
earrer n'hi
ha pocs, molt pocs, d'un franc en visitar la casa d'aquell periódic. I ha
«A don Pedro Corominas, fraternalmente.
assistit a totes les meves conferéncies. Ehl *se'n diu tothom.
naisseur més exacte. Els seus dits cansats
color de banús,
6-93o.»
E.
Urrutia.
Habana,
Nov.
G.
El negre de Cuba no sent cap orgull de
de pendre el pols al vidre i a la ceramie,a,
mateix m'havia presentat un poeta de color,
La raga es destenyeix a Cuba. A l'Havana
Jo li n'he enviat un de meu amb unes pa
ara
mulato, baix d'estatura, molsut, de cara
raga. Gerxeralment experimenta pels blancs
senten un desig especial pel níquel i
de cada deu negres no se'n veu més d'un
del
raules que responen cordialment a les
les coses standard. En els films és d'una
lleugerament ombrejada : Nicolás Guillén.
una
irritació semblant a l'odi. Peró en el
que ho sigui del tot. Don Fernando Ortiz,
seu.
Després m'ha demanat que li enviés severitat irreductible, en el jazz només ad
Del poeta són aquests versos publicats a
secret de la seva• ánima els admira. No
que ha estudiat n'oh els negres, diu que els
dedicada ['obra meva que jo estimés més.
met les creacions 1940. Aquest doleíssim es
creu que en la seva raga hi hagi cap valor
del Congo, d'on vingueren les d.arreres ex
la fulla dominical :
perit de contradicció és en la conversa d'Y
que calgui conservar. Si sabia del oert que
* * *
traccions, no ho són del tot. Tenen un color
YAMBAMBÓ
una mena d'ensiam tendre i
gengat.
anava a desaparéixer la raga, el negre no
intermedi entre.Parám i la pega dolga. Pot
que tiren a la
(Canto negro)
tindria cap sentiment.
He explicat a don Fernando Ortiz la meya
Al voltant d'una taula de restaurant els
en
ser encara és més propi dir
Urrutia. I em
conversa arnb 'Gustavo E.
temes de conversa s'allarguen com un me
En Fernando Ortiz m'havia dit que, pro
xocolata clara.
A García Caturla, músico.
de
negres,
és
descendent
?'un
príncep
negre.
lodrama ranci, pie de color i de policies
hibida
com está
la
immigració
diu
que
* * *
Yambambó, yambambé.
I que algunes vegades ha signat escrits
engreixats. El conyac posa unes tires de ve
els blancs absorbiren els que hi ha a dins.
solongo
.el
congo
Repica
llut torrat a la conversa. Y és un lector
'El fill d'un blanc i d'una negra ja no és
seus amb el nom del seu avi africá.
lEls negres a Cuba no es casen. Viuen
negro
:
bien
repica el negro
nét es confon amb Phome blanc
El senyor Aixalá diu que l'Urrutia no
Infatigable de Púltima hora, li interessa la'
negre.
El
amistangats. Constitueixen una familia irre
congo solongo del Songo
moral com Ii interessa la intelligéncia, eom
m'ha enganyat. Ell no vol saber res amb
colrat pel sol. Cada any el nombre de negres
gular. Seria exoessiu i fonamentalment
baila yambó sobre el pie.
interessa una cuixa d'anyell o una cuixa
disminueix. En el segle xvin, segons Hum
els alegres. Pera d'engá de la guerra de la
erroni de creure que en aixó hi ha una des
Mamatomba,
de divuit anys. Aquest múltiple interés fa
boldt, els negres eren majoria a Cuba. Ara Independéncia, Cuba ha correspost a l'he
viació moral.
cuserambú.
Serembé
que les animes deis homes tinguin una me..
ja només són el 26 per roo de la poblaci6. roica conducta deis negres amb una cordia
No cal oblidar que a Cuba no fou del tot
El negro canta y se ajuma,
na de bromera que
les fa digestives.
litat que no es troba enlloc més.
D'aquí
8o anys no hi haurá més negres a
abolida l'esclavitud fins als anys 8o del se
el negro se ajuma y canta
Josep Pla, que ha fet un llibre sobre Ma
Cuba.
—Si va a Tampo—afegeix—, ja veurá que
gle xix. Molts, peró molts, deis negres ac
el negro canta y se va.
nolo, i ara té a punt de publicar un llibre
no és
tot u. Allí fins al tramvia hi ha un
Jo pregunto a l'Urrutia qué ,pensa d'aixó.
tuals han estat esclaus. I els fills deis es
Acuememe sarambó
l'euga,
sobre Pujols, diu que té ganes de fer un
de
la
gossa
o
de
recó per ,als coloured men. Un espanyol que
els
fills
Si els sabrá greu.
claus, com
aé
nom.
'libre sobre la personalitat d'Y. AixZ> se
s'havia amistangat amb una negra fou lin
—,No. D'aquí cinquanta anys no hi haurá
eren propietat de l'amo. Duien el seu
Yambó
ria interessant, porqué la gent que s'ocupa
negres com j0.
xat i mutilat horrorosament. L'endemá, les
Se'l podia vendre sense que els pares natu
aé
seves
vergonyes d'home eren exposades al de la lletra impresa en el nostre país és
* * *
rals ni ho sabessin.
Tamba, tamba, tamba, tamba,
molt possible que no tingui una idea con
mostrador d'un establiment públic.
Quan En Planiol va voler dar la Ilibertat
tamba del negro que tumba,
creta sobre la personalitat moral i artística
que
tenia
el
negre
Ja ha dit la paraula. Ara ja ens podem
negre
Guillermo,
al seu
* * *
negro,
caramba:
tumba del
d'Y, una de les més curioses, més origi
ficar més endins.
tumba;
caramba que el negro
nals i més sólides que existeixen.
li observo que ell no és tan negre com
Jo
dels
En
un
fui!
Ideales
de
una
Raza
he
yamba, yambó, yambambé.
Sospito que Y, si llegeix aquestes rat
els altres. Peró ell no es fa illusions. He dit llegit la relació que hl fa Tomás Savignan,
Iles, mossegará amb una profunda irritació
la veritat, no he volgut adular-lo vilment.
.Guantanamo.
Es
titula
Mi
Amigo
de
Blan
Jo he .oercat l'Urrutia perqué volia parlar
el broc de la seva pipa Dunhill ; sort que
Peró el cert és que ni els Ila.vis, ni les ge
co.
amb un negre instruit, amb el qual pogués
el broc és resistent. Perqué Y ja he dit que
nives no els té vermells.
A estudi, els dos nens slavien fet amics.
entre
les
relacions
conversar eruarnent de
és d'una tirnidesa•i d'una discreció una mi
—No. Jo sóc negre. La meya mare no ho
L'un era blanc, l'altre era negre. Quan
entre
les dues naces. Pot haver'-hi amistat
jo. La meya fila tampoc. El comangaven a fer-se grans, un dia el blanc ca imprópies del nostre país. Nosaltres en
era tant
com
aquí la pregunta meu avi era un blanc espanyol. D'ell cm ve
un blanc i un negre? Heus
general tenim una predilecció per les coses
no va anar més a l'escola.
El seu amic va
ireu el
de tots colors, per Parrbs terrestre i marí
que he anat formulant com un enigma a
el
nom d'Urrutia. Cree que era base. Es va
cercar-lo
pertot
arreu.
Fins
que la germa
tots els que cm semblava que Phavien de po
tim vegetal i animal ; si poguéssim ens fa
de rortyons
ajuntar amb una negra i van tenir la meya
neta del company, la més rossa, li va dir
ríem un vestit d'aquest arrós i el lluiríem a
der contestar.
mare. Peró aquesta fou dona d'un negre. I
que
els
seus pares Phavien enviat a Eu
.simpatia
tanta
perque
qualsevol missa de dotze de les moltes que
JPerb eh, per qué cm tenia
nascut jo.
així
he
ropa.
abans de conéixe'm més personalment?
es celebren
a
Barcelona.
1E11 no sembla dominat per cap emoció que
dissoli
La
criatura
va
tornar
plorant
a
casa
i
1Ens hem dat cita al Club Atenas, un cer
Y T'ornes pinta en blanc i en negre, no
transpiri.
Jo no puc enraonar. La veu cm digué al seu pare que volia anar a Europa :
parla als seus amies de debó.
cle construIt amb diners donats pel Govern,
traIria. Una tristesa profunda m'oprimeix
úric
«Que t'has tonnat boig? Si aixb cau cap a rnés
Y es diu... peró la moral de Y és d'un
que encara el subvenciona, com un tribut
el cor.
Espanya...»
negres
que
tant
chic tan particular...
que paga la República als
* * *
Van passar alguns anys. Un dia a L'Ha
cubana.
van lluitar per la independéncia
JOSEP MARIA DE SAGARRA
l'abragaven.
vana
el
negre
va
sentir
que
Només hi va gent de color. Peró era diu
Estic saliste: del
Cal desviar la conversa. No sé si aixó és
Era
l'amic blanc que havia tornat. 1Espan
no
socis.
Cree
que
són
pocs
resullars obtinguts amb
l'Urrutia que
l'amor o si hi ha alguna cosa més en
tániament l'afecte reprimit en tants anys
tURODONALentotd
arriben a cent. Potser será que la casa és
l'amor. Peró el eas és que els blanes i els
d'enyoranga, esclatá.
els casos
que esa
la
a gent de bona societat. Jo dina que
per
negres
no
es repelleixen en la procreació.
indicar.
El blanc va convidar el seu amic a sopar
no té cap
causa és més profunda. El negre
He sentit a dir molt sovint a Cuba que els
v. 170141116LIEZ
DIrecció artística : JOAN MANEN
en
un
hotel de luxe. L'amie era ric
els
separació
de races. A
mantenir
la
interés
a
escrúpol
catalans i els biscains no tenen cap
Caledrálle
Pacultat
eriats,
de mala gana, van haver de fer els
Medicina
Sevilla
article
que
Tercer
GRAFIC INDICADOR
de
Cuba
hi
ha
un
concert, cita 31 de genes, a les 6 tarda
la Constitució
a
tenir dona negra.
DEIS LLOCS
ONT
ulls grossos. ,Per6 en acabar de passar la
ES LOCALISA
formació
de partits racials. I
Saló
prohibeix
la
srigni
de Festes de l'Hotel Ritz
no
cal
donar
al
fet
una
—Sí,
perb
EL REUMA
porta, el pobre paria °Va un diáleg que aca
s'hi va posar a proposta d'un negre. El van ficació que no té—va observar-me un dia el
.així
baya
:
aprovar després de la guerra petita, la gue
meu amic Arissó----. El catalá tenia la negra
—Pero quién será el negro ese?
rrita deis negres contra els blancs, que va
per escarrás. Treballava de dia com una
Amb la collaboració de MERCE PLANTADA
—Algún «verraco»•
fraeassar.
béstia i dormia amb l'amo de nit. Des prés,
i "QUARTET CASALS", amb orquestra "da
girar-se
va veure
deis
En.
els
ulls
hostils
*
* *
quan ja havia fet prou diners, el catalá un
dos herculis cirabotes, cancerbers de banús,
Camera", sota la direcció de JOAN MANEN.
dia se'n tornava a la pátria i no es recorda
Várem estar una estona parlant de les
que feien riure els seus parroquians blancs
Clavlcembal, PERE VALIRIBERA
la
negra
ni
dels
seus
fills.
va més de
meves conferéncies i d'altres coses que no
a
la porta.
CANTATA
de Ra mea u; SU1TE, de A. Massana S. J.
Sastre
La naturalesa no ha posat en el cor deis
ens interessaven.
Segons com, les primeres
Després el negre va veure encara algunes
( estrenes )
bornes cap obstacle a la fusió de les races.
paraules podien glagar la conversa. Jo no
vegades per L'Havana el seu avale. Peró
Cançons italianes i Pastorelles
em volia estar de res i no sabia si
Un
negre
i una blanca, uno tan sovint peró
ell
venia
ja no el va saludar.
CUCURULLA, 2, 1.•
EXCLUSIU PER ALS SOIS INSCRIPCIONS: CASP, 40, entresol, de 6 a8
disposat a tot. Una pregunta meya el podia com un blanc i una negra, són en aixó no
dona.
PERE COROMINES
ofendre mortalment.
més que un home i una

Y és

.

-

.
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URODCINAL
dolor

tácid

en

Filharmónica de Barcelona
_

de

de la
de

A

Concert de Musica "da Camera"

Fontbernat

-
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A LA SOCIETAT DE NACIONá

La Comissió d'Estudis
qué tots els paisos
sentir una esgarrifanga
de por de la guerra, s'ha reunit a Ginebra,
al mateix temps que el Consell de la Socie
tat de tNacions, la Comissió d'Estudis 'Eu
ropeus, nascuda de la idea de Federació
Europea de Briand.
Entre les nacions europees evidentment
poc aptes per a entrar dins les mires de
En

un

d'Europa

moment

tornen

en

a

ANNA PAVLOVA

Mirani
Europeus lora

de les atribucions del Consell, que se
n'ha ocupat en la seva sessió. A més, essent
molt delicat tractar la qüestió política de la
situació europea, s'ha optat per començar per
l'estudi deis •roblemes económics, que en
aquest moment <le orisi de tot el món po
den tenir una gran importáncia sobre el
tre

factor polític.
En aquesta reunió de

Ginebra,

la Comissió

•

cigne ha mort. Finalment ha adquirit
un gruix
real d'agonia tants i tants cops
fingida damunt l'escenari. Ara, la contorsió
<lel coll i la genuflexió no han estat simples
El

•

Escoltani Mussolini
Un dia d'aquests érem en un cinema po
pular, a la cacera d'un film l'estrena del
qual se',ns havia escapat. Una de les actua

litats del notician i sonor era una allocució
de Mussolini als «bersaglieri». Els crits i
xmlets del públic no ens deixaren sentir més
enllá de la segona parau/a del discurs del
dictador.
Ara, darrerament, a Paris, els cinemes
han projectat un interviu concedit per Mus
solini a un periodista trances. Tot fa supo
sar que
el Duce l'havia preparat acurada
meint, sabent-la dirigida a un públic no gaire
ben disposat en principi. Mussolini no Sois
atengué a pronunciar el trances amb el mi
nim d'accent possible, sin6 que condemná
eloqüentment la guerra, declarant amb vehe
mencia que no havia peinsat mai a Provo
car-la.
Perb el públic parisenc no se l'ha cregut
vire. En els millors cinemes és on més han
abundat les manifestacions hostils.

El Kaiser

i

Alberí

puntg marcant el final de la dansa i des
vetllant l'entusiasme de les sales curulles.
Ignorem els detalls. Voldríem, perb, que
la fi d'Anna Pavlova no hagués tingut lloc
en una
escenografia massa dramática. Que
H6tel des Indes, de La Haia, del
en aquest
qual cris parlen els telegrames, s'hi respi

el Kaiser Guillem... A costat d'ells
hi manquen tampoc els noms daurats de
la democrácia : Vanderbilt, Otto Khan...
i els altres noms deis artistes que han mar
cat l'época : Eleonora Duse, Victor Bakst,
Sarah Bernhard, i, sobretot, Saint-Saéns, el
nom del
qual es veurá encara ben sovint
unit amb el de la dansarina pel guionet mu
sical de la Mort del cigne.
Apart d'aquesta nomenclatura conforta
ble és interessant •xar la dona en un 'no
ment íntim, i de contracop,.
fixat també l'artista. Ni l'u
na
ni l'altra anirein a cer
car-lec gaire Iluny. Conta

glaterra,
no

rem

.1

Bülow, per bé que pro
Alemanya, segueixen publicant-se
en altres petisos. En un deis fragments dar
verament apareguts, el princep de Bülow
refereix una conversa. tinguda, en 1916, amb
Guillem II, Parlaven de Belgica i, referint
Les Membries de

hibides

Briand, sobresortia Anglaterra, cap d'un
imperi que amb prou feines pot dir-se eu
ropeu. La idea de Federació, a més, a
molts els venia gran, de moment. Quan tot
d'una va sortir la tesi salvadora. Una Unió
d'Estats ,Europeus, sostenien alguns, no és
sinó un retrocés sobre la univer
un aveng,
salitat de la S. de N. Tots els Estats euro
peus estan lligats pel pacte de la S. de N.,
i si bé poden estudiar en comú els seus pro
blemes propis, no seria ben vist que fessin
una agrupació regional que podria anar con
tra els interessos d'universalitat.
Davant d'aixó Briand va renunciar, de
moment a la idea que havia tingut en un
principi, i els Estats europeus van limitar
se a constituir,
dintre de la S. de N., una
comissió que estudiés els problemes euro
peus i que presentés proporcions al Consell
perqué decidís, d'acord amb els organismes
de la S. de N., sobre el que s'havia de fer.
Aquesta Comissió d'Estudis ¦Europeus és
la que s'ha reunit a Ginebra. Les poques fa
cultats que té sempre seran un destorb per
a una actuació brillant. El principal conflic
te existent, que és el plantejat per les mino
ries alemanyes de l'Alta Silésia, queia din

1•¦¦

PONCHE

,

Chaco
ENTONA EL COS
PERALES NITS FREDES

NUTRITIU
AROMATIC
DELICAT
Després

del

teatre,

WE
Chaco

a

qüestions

económiques deis
d'Europa. Do
sobreproducció industrial de
del sud-est

nada la crisi de
les principals nacicxns europees, ens ado
nem tot seguit de la facilitat de fer una obra
útil i possible com a inici de les tasques
de la Comissió. El comité financier al mes
de maig tindrá enfiesta el projecte que, si
no
pot resoldre plenament la qüestió dua
nera almenys enfocará el crédit agrícola. M.
Loucheur ádhuc ha proposat, ara mateix,
als palsos importadors de oereals d'enten
dre's entre ells per tal de comprar als agrí
coles el que els resta de la collita de 1930.
Aixb seria un remei immediat.
Algú trobará que aixó és ben poca cosa i
que no valia la pena d'imaginar una cons
trucció tan grandiosa i reunir tants deper
sonatges per arribar a resultats de tan pe
tita transtendéncia. Una conferéncia pri
vada aconseguiria el mateix. Es el tema de
sempre. Peró s'equivoquen. No és tot u sim
plement resoldre un problema económic in
ternacional i plegar, o que els estadistes més
eminents d'Europa comencin per un estudi
económic els treballs d'una societat amb
perspectives infinites.
Perqué tota la importáncia del Comité
d'estudis europeus consisteix en el fet que
els ministres d'Estat d'Europa tinguin un
nou motiu per veure's i tractar-se humana
ment, i no, com abans, a través de notes
que encongien els marges de les negociacions
i substittfien, amb evidents desavantatges per
als homes i els pobles, la flexibilitat de les
coses vives amb l'encarcarament d'un me
canisme inexorable i estúpid.
A més a més, aquests ministres es re
uneixen en nom d'una unió d'Europa ,. ac
cepten, en certa manera, la idea que Euro
pa forma com una familia, i d'aquí enda
vant, poden esbravar tots els seus ,mals hu
amb la

mors

confianga

d'una

plática

de

familia.

iEvidentment, el nom de Briand és él just
per a presidir aquesta mena de cónclave fa
miliar ; de tots els polítics europeus, els
susceptibles, els altres abusadors i amics
uns
de presentar qüestions contínuament, dl
és qui sap més de portar el geni de tot
amb

de
una

compendre-ho

tot

i

de

simpatia,

fascinació de

desvetllar,

dins de

ca

dascú, l'espunna de bondat i bona fe que
tothom porta, molts de cops sense adonar
se'n ni ehl mateix, i que serveix per a vén
els

cer

PONCHE

série d'estudis encarrilats

una

paisos agrkoles

horn,

prenguí
---

ha comengat
resoldre les

I,

impossibles.

com

déiem, el Comité d'estudis

euro

tasques llavors que
l'esgarrifanga deis
himnes de guerra, després d'anys de silen
ci. Les seves tasques sens dubte que no se
ran ocioses.
V.
peus comenga les

seves

Europa

sentit

tota

ha

$I A.
Rambla

Canaletes,

2

i
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El paria disiingif
Una de les personalitats més remarcables
que ha assistit a les deliberacions de la Tau
la Rodona, ha estat el maharajá de Baroda,
les possessions del qual tenen una superficie
nzés gran que la de Belgica.
Aquest princep ha pagat els estudis en
universitats angleses a un pária de Bombay,
Bim Rao Ramdji Ambelkar, que s'ha con
vertit en un economista autor d'obres sobre
qüestions de la India que frueixen de molta
autoritat. Aixi i tot, a Bombay está obligat
a
viure en el raval destinat als páries.
Perb a Europa ja és una altra cosa. En
gn sopar que oferia als delegats hindús, el
maharajá de Baroda no vacillá a invitar-lo.
Alguns delegats hindús estigueren a punt
de no assistir-hi. El maharajá els hagué de
convencer d'un a un.:
—Ara som a Europa. No hi haurá cap
europeu que comprengui com podem reivin
dicar la nostra llibertat, tot conservant al
mateix temps aquests prejudicis de casta.

Bis informais
Els peribdics francesos ja comencen a fer
calendaris sobre l'elecció del primer tnagis
trat de la República. Seguirá essent-ho Gas
ton Doumergue, «Gastounet», com li diuen
les revues de Montmartre?
Si és aixi, no podrá produir-se cap inci
dent de la mena del següent.
L'endemá de la seva elecció, que li feia
ocupar la vacant produida per la dimissió
Millerand, Doumergue baixava pels
de
Camps Elisis, en el cotxe presidencial, en
tremig de la multitud artenglerada que l'a.
clamava.
Tot d'una, d'un grup surten
ferits amb tota la bona fe :

uns

crits pro

—Vive Millerand!
Doumeigue, amb aquell somriure

qual

—Ja
no

ha

el

veieu

cap caricatura seva,
acompanyants :
si n'hi ha de gent ue encara

liegit

els diaris I

no

aigué

sense

s'ha vist mai

ala

seus

episodi

senyora Pauleta Pá-.
tarda agafá les
castanyoles i davant de la
Pavlova dansá un bolero,
La
mias

a
la sort que escauria al rei Albert, el
Kaiser digué :
—Albert es quedará a. Belgica, perque és
un sobirá
de dret divi. Perb bailará al so
que jo toqu'i. Les seves relacions futures
amb mi seran semblants a. les del kedive
d'Egipte amb el rei d'Anglaterra.

Europeus

un

espanyoles.

a

se

Sessió inaugural de la Comissió d'Estudis

simplement

del pas d'Anna Pavlova per
Barcelona, ara fa uns sis
anys.
A la dansarina del ballet
imperial rus algú devia par
lar-li de Pauleta Pámias,
mestressa del cos de ball del
del
Liceu.
nostre
teatre
Aquesta, un bon dia, es velé
sorpresa amb la visita de
l'esnós de la Pavlova, en de
manda d'hora per a unes Ili
gons. I en l'estudi modest
del carrer de Sant Pau, el
brillant estel internacional
aprengué de la Pauleta els
passos de sevillanes, boleros,.
extremenyes i altres danses

rés un ambient dolg i avellutat, tebi com
d'ales de cigne. Que si algú té dret a un
bell morir, és indubtablement l'artista, crea
dor ell de joia, de beutat i d'illusions.
A Anna Pavlova no se li pot regatejar un
sol grau en aquesta jerarquia de l'art, car
fou una dansarina única. Aigu ha volgut
veure
en
la dansa Pan més completa, car
en
ella participen gairebé totes les altres.
1E1 Klansari crea un món amb l'instrument
senzillíssim del seu cos. Da.munt la linia
melódica basteix etéries construccions plás
tiques. Fet i fet, potser sigui la coreografia
la més pura de les arquitectures.
La Pavlova fou essencialment dansarina.
Damunt d'ella ben poca resplendor hi pro
jectaren els elements externs : decorat, llums
i literatura
sobretot literatura —, que a
molts d'altres dansarins els asseguren el
piacet i l'entusiasme 'deis públics esnobs.
Ansia Pavlova en els seus darrers temps ha
gué de lluitar constantment contra el re
cord deis balls de Serge Diaguilev, record
pintat amb els colors més llampants en el
pensament deis espectadors. A la gran russa,
peró, el triomf II fou sempre fácil, i l'home
sensible quedava necessáriament entortolli
gat en les serpentines ideals tragades pels
seus
bragos i carnes.
La imatge d'una flama retoroent-se és
correntíssima en parlar de dansarines. Si
per flama sois entenem contorsions i con
sumpció paulatina, la imatge és fácil i un
bon tros banal. Ara, si flama vol dir passió
tothora arborada, la comparanga és justa
tractant-se de dansarines de la categoria de
la ,Pavlova, dona lliurada al seu art en un
abandonament absolut i sense reserves.
Aquest amor apassionat per la dansa és
la constant en una existéncia inevitablement
farcida d'anécdota i de pintoresc.
La vida de la Pavlova a través de les bio
grafies eoncentrades d'aquests dies, té tot
el ritme d'un ballet. Fa bonic clavar-la amb
uns
quants noms brillants. D. de menuda
tractava al tsar Alexandre II, primera anell
d'una cadena coronada que es prolonga amb
Nicolau II, Oscar de Sulcia, Eduard d'An
—

una

cosa

que,

edat,

no

degut

a

la

El plor commogué la Pauleta, tot encama
nant-li les Ilágrimes ; i aquest fou Paca
bament. inesperat <l'una d'aquelles lligons
de la, Pavlova en aquell pis del barceloníssim
carrer de ,Sant Pau.
A les nostres preguntes sobre quina im
pressió Ii havia causat la Pavlova en les
seves
visites a Barcelona, cris ha respost
la senyora Párnias que en tot moment es
sentí davant d'una gran senyora ; que el
seu
amor a
l'estudi era una cosa realment
seriosa, car es desesperava si la destorba
ven en els moments de treball, i que aquest
treball .Anna Pavlova el duia a terme amb
un métode i una regularitat del tot perfectes.
I com a dansarina? La Pauleta ens din
que va trobar a la Pavlova realment a l'al

gária

de la seva fama. Peró; potser en
darrers temps ella ja no havia de
Els anys, malgrat tot, comengaven

aquests
a

deixar-se sentir.

Aquests mots ens han fet pensar si la
Pavlova, mimada del destí, no ha obtingut
també de la mort un tracte de favor. El
llorer marcit és un magre aliment pels de
voradors de la glbria.

ANDREU A. ARTIS

NOVETATS
EN CAMISES

jaume I, 11
Teléf. 11655

Fonfbernai
Sastre
CUCURULLA, 2, 1.°

Els guardians de la moral
Els racistes alemanys, no sois s'ocupen
de la incorruptibilitat deis funcionaris repu
blicans, sinó que també vetiletn per llurs
virtuts familiars.

Ja fa temps, Grzeczynski, ministre de l'In
terior, hagué de dimitir perque s'havia estat
jat en un hotel de Viena amb una dona que
Els racistes van cuitar a fer
no era la seva.
córrer la Inotícia, sense dir que Grzeczynski
viu des de fa molts anys separat de la dona,
perb aquesta no es vol divorciar.
No fa gaire, els racistes encara han fet
millor. Un dia, el prefecte de policia rebia
una
carta d'una bailarina citant-lo en un
restaurant de moda. El prefecte no en va fer
cap cas. Perb pocs dies després, un diari
racista, el «Volkischer Beobachter», publica
una
foto d'aquella carta, sota el titol :
va
«El senyor prefecte es diverteix.»

BARCELONA

Bitllets de Ferrocarrils Nacionals 1 Es
trangers Passatges Marítims i aeris
Viatges a "Forfait" Excursions acom

panyades

-

Peregrinacions,

etc.
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«181 banquers francesos
han estat detinguts.»

INFORMES

11.1?.1

I PRESSUPOSTOS GRATIS

ninamiumanumminulaminimmumanummanumiumainnumaninamallummumn1

(Els diaris)

—Qué

voleu?
—Voldria fer
sátil...

una

petita operació

(.11

420,

bur

F/OrbriCia)

seva

havia fet de rnolt
temps engá. Aquella dansa
Interpretada per la respecta
ble
barcelonina
mestressa
produí en la Pavlova una
emoció tan forta que s'exte
rioritzá en un veritable plor.
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dinglesos francesos
L'admirad() és, sovint, una forma noble
de Pambició. Es per aixb que certes admi
racions són tan reveladores. Salvador de
Madariaga, que representa per nosaltres el
tipus perfecto d'intelleetual, és un deis ho
Mes
que .admirern Inés .particularment.
enginyer de
Vingut del clamp científic
ha •conservat de la
mines
a la literatura,
antiga :professió un.a capacitat de sín
seva
tesi, un afany constructiu i una necessitat
de compareció i de discussió, que el dispo
estudis psicológies
sen especialment per als
de gran envergadura. Madariaga abándoná
la sevá carrera per a llittrar-se al periodis
me.
A ell deu l'agilitat de l'estil, la infor
mad() extensa i la seva facultat d'o•bserva
ció certera i rápida. Funcionari més tard
de la Societat de les Nacions—Director de
la Secció de Desarmament—, on la seva vas
ta cultura !Internacional i la seva gran acti
vitat trobaren una aplicad() eficaç i foren
aviat remarcades, el seu pas per aquell orga
nisme Ii aportá una experiencia deis anta
gonismes entre les nacions i el desig de dedi
de la pau universal. Cate
car-se al servei
drátie més tard a la Universitat d'Oxford,
ha perfeccionat fins a uns límits insupera
bles per a un estranger els seus coneixe.,
ments de la literatura i la societat angle
ses i ha adquirit un domini extraordinari de
•'idioma. Els seus estudis i un llarg sojorn
a
França 11 havien ja donat ocasió
lar-se la llengua i la cultura franceses, de
tal manera que Madariega escriu avui els
en

i

Henri. und Thomas Mann

de' es tres ,nacionalitats el que
serveix per al seu assaig, sinó les tres
reces,
les tres cultures, les tres eivilitza.
cimas, estudiades en cada una de les diver
esperit.
ses manifestacions de Ilur
Es impossible de resumir en un artiele
mane
un llibre cornplex i estructurat d'una
Salvador de Ma
ra matemática eom el de
dariaga. Per a ell, la característica (idea
sentiment-força) de l'anglés és l'acció, la
del francés, la intelligéncia i la de Vespa
nyol, la passió. El centre de gravetat psico
lógica de l'anglés es troba en la voluntat ;
el del francés en la intelligéncia, el.de l'es
panyol en Pánima (Fairplay, droit, honor).
o bé, dit d'una ..altra manera, més exacta,
que l'anglés, el francés i Pespanyol són els
carácters nacionals .que més s'aproximen,
respectivament, al tipus .pur de•Phome d'ac
ció, de Phome de pens.ament i de l'home de
passió. Peda eom que limitar a aquesta ten
dencia predominant fóra amputar •dos terços.
cia predóminent, fóra amputar dos terços
de llurs facultatS a cada un dels tres pobles,
Madariaga parteix del següent quadro per
estudiar de' la manera més completa i
a
precisa possible tots els casos que poden

de cada

—

treballs, indistintament,

LLET RES
espanyolo VAR1ETATS "Epitalamí", opa XXV

LES

‘41,

seus

-71

•

una

presentar-se

:

•

TENDENCIES PREDOMINANTS QUE DE;
TERMINEN L'ELEMENT ACTIU

Pensament

A cció

Passió

qualsevol

tres idiomes.
Altrament, .Salvador de iMadariaga ha sa
but •stablir una línia divisória en la seva
obra entre l'activitat poética o purament
literária i els estudis filosófics i..assaigs crí
tics. Poeta elassicitzant de pura filiació es
panyola (Romances de ciego) i humorista
de l'escola anglesa (La Jirafa Sagrada),
dates facetes me& interessants de la seva
•ctivitat creadora—personalitat étnica i due
tilitat assimilativa—, és a la vegada, i so
bretot, un crític literari intelligentíssim (En
sayos angloespanoles, Semblanzas literarias
contemporáneas, Shelley, Calderon and other
Essays) i un assagista psico-filosefic de pri
Quijote, Ar
mer ordre (Guía del lector del

deis

Ingleses ; Ingleses, franceses y
espanoles). Aquest darrer llibre—assaig de
psieologia collectiva comparada—li ha val
gut el premi atorgat per L'Europe Nouvelle
al .millor estudi de política internacional de
ceval y los

Panv 1930 i és, fins avui, el punt culminant
de 11 seva obra.
Difícilment .podria trobar-se a Europa un
home més ben dotat i més ben preparat
que Madariaga per a l'estudi comparatiu
d'aquests tres pobles. Tres reces, tres cultu
res, '.:res civilitzacions, similars en aparença,
peró d'una profunda diversitat en les capes
subeonscients. Anglesos, francesos i espa
nyols, amb una minuciositat i una lucidesa
extraordináries, posa a .nu llurs diverses ca
racterístiques étniques i les essencies més
profundes de llurs temperaments. Amb una
subtilitat meravellosa a la qual no escapa
bisturí
el més imperceptible matís, amb un
hábil i implacable, fredament científic i
apassionat per l'exactitud fins a l'exagera
ció, Madariaga posa a prova totes les seves
facultats, la seva penetració i el seu enginy
i ens dóna unes lámines completíssimes d'a
natomia psicológica. No és un home-tipus
.
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han fet

Lbpez-Picó, per
lami

Aquest quadro és el canemás del llibre
!nota aspectes que ofereix, estudiats per
columnes i per línies, li serveixen per a
l'estudi deis
pobles revelen tot un
sistema complex de semblances i simetries,
de tal manera que els tres caráeters estu
i

tres

cliats

són presentats, no com e radical
diferents, sinó com a transposicions

ens

ment

d'una mateixa melodia en tres claus distin
tes : la elau d'acció, la elau de pensament
i la clau de passió.
Peró aixó no pot donar una idea del que
és el llibre de M.adariaga que cal Ilegir per
a compendre i admirar. Si, com creiem fer
mament, el més gran escriptor és aquel! que
ens
arrenca
al nostre egoisme i ens inte

Tot dinant amb el directors d'una de les
editorials més fortes d'Alemanya—la
Scherl, del grup reaccionad Hugenberg, no
més comparable a la Ullstein, del grup
jueu—, es parla de llibres de guerra.
Un ex-combatent deis presents, diu :
—Hl ha bons soldats i sóldats mediocres.
'El .11ibre de Remarque és el llibre del mal
soldat...
1E1 Dr. Fessmann, director de la Scherl,

l'espectacle

d'altres existéncies,
aquel' que ens eleva per damunt de les bai
for
xes contingéncies materials i exalta les
del nostre esperit amb la fulguració
ces
d'una mirada que i•lurnina vastos espais,
Salvador de Madariaga és un gran escrip
ressa

a

tor.

Leuís MONTANYA

de
un

empleat
deis nostres magazines esportius. Va deixar
la collocació lleialment abans de publicar el
'libre. En aquella época, Remarque era
va

estar

tres

anys

en

el soldat desconegut...

J.
un

morosa

110CC
en

cura

de tenir sempre

a

mil. la

CAFIRSPIRIMA
solament allunya els dolors, sitió que té
també l'acció reanimadora i estirn.ulan.t de la cafeina
i arnb ella és el benestar i la satisfa.cció que us
ajudaran per aconseguir la bellesa. í la joventut.

.promocions

citad() original :
,«Us felicito d'ésser el que sou, i per con
següent també cavaller de la Legió d'Ho
nor ;
peró sou aixó com molts ; i les altres
coses, ja les éreu com a persona. Per ésser
just, caldda felicitar-vos cada •ia.»
Aquesta felicitació fou adreçada per René
Boylesve a Maroel Proust, fa deu anys.

com

de la

en

crornatisme

un

densa

seva

foguera

preguntes. Creiem que

de

és

No afecta el

cor

ni els ronyons

que

de

del

ves

seu

parla

ens

ell

Epitalami.
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A.

Obres d'Arquitectura, Escultura,
Pintura, etc. Antic i modern

Llib res d'ArtTelefon 20542

•

entre un caure de plecs de cortina, un
.caire angulós d'imatge vaga. Per contacte
de matisos, dones, el líric pot transformar
el cel, aquest espai convertit'en llar familiar
ment, en una vasta i multiplicada harmo
nsia deis angels concertada. En reaIitat, el
poema és aixó : un camp d'atzur llaurat pels
núvols i sembrat pels ángels, escenari llumi
nós que centren les figures de l'home i la
cona

dona, fent ,parella benaurada, en un nou
avatar posat al cha del mite secular de la
creació.
Naturalment, guata el Iíric que tracta
aquest tema és un mestre en disciplines de

versifieació, el terna no és més que un mer
pretext per a fer decorativisrne expressiu.
J. M. López-Picó fa servir la rima d'alça
prem, amb un funambulisme majestuós de /
dignitat, per a disparar la trajectória lenta
•

greu de les

seves

líriques paraules

retalla

_
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ESPECIALITXT
EN LA MIDA

publicarrse

volum de la

„

Dígesfiva

a

de

cla

Aígua mineral natural

Excellent per

Acaba

degut

aquesta desviació subiectiva i objectiva
l'esbiaixament de les imatges, gairebé fugi
tives al Ilarg de les estrofes, com si fossin
contemplades d'esquitllentes i dibuixades amb
un
simple toc verbal afuat. E'pitalami, més
que no pas un poema construit arnb parau
les i amb imatges, és una gradació de m.ati
sos verbals que de tant en tant descobreixen,

'

CA.FIASPIRIN.A.

senyoria

vel de

rnateix .al darrer

ver

Ola 7 de febrer,

no

Preneu, doncs:

purpuri

tot fora de mi,
: El món és
lírica recorre tots els tons cor

depressió en

Tingueu, dones, bona

López-Picó posa
jubilar T'estimo,• centrador de

a

altra.

de la Le
gió d'Honor•francesa estan planes de norns
d'esoriptors, recollim una fórmula de feli

que

unes

augural

fa

liquidador

bal

el Premi Goneourt ja no correspon a l'estat
present de la «cosa literaria». Designa arbi
tráriament,- brutalment, una obra que, de
deu vegades nou, no hi havia cap raó per

Fórmula de felícitació

una

en

.cant

un

dials i mentals,

uns

»Així encoratja en el lector una peresa del
judici contrária al principi rnateix de la vida
literaria, la qual és feta essenciahnent de
lliure examen.
»I després, es veuen bé les vocacions li
teráries que el Premi Goncourt ha encorat
jet Inés o menys legítimament, per?) no es
des
veuen les que ha reprimit, paralitzat i
truit. Breument, el fine per Inútil. El tinc
per .perillós.»

temps

un

López-Picó emmarca Epitalami amb
i
Epíleg comentadors, lírica
del •moinent d'experiencia vital que és

l'epfieg que
la gradació

encara no

Hora intenta aconseguir-les amb molts mitjans,pero
vegades s'ataca el mal en la seva rel.
rares
dolors de tota /nena, els de cap, rn.ígranyes, neuritl
gies i els trastorns rnensuals de la dona van deixant
llur rastre. Una arruga darrera d'una altra van
gravant-se en el rostre, els ulls perden
tor, puix que cada sofriment produeix al mateix

en

sea

Pacció lírica, rimant amb el mateix mot,
cona si les vibracions paradisíaques deis rnots
(['amor no trobessin un consonant prou pur
per a rimar fora d'elles mateixes...
J. M. López-Picó navega vent en popa
mar endins
del seu líric dilatat silenci. No
és cap secret per a ningú dir que la poesia
catalana actual no marca ja un to general,
sinó que existeix i s'afirma per conjunció
de matisos. .Cada matís perfecte, com .és
naturalíssim, interpreta líricament la noble
facultat lírica de cada personalitat responsa
ble. J. M. López-Picó, a l'hora de les noces
d'.argent, marca un to de totalitzada sump
tuositat verbal. Pecará d'ingenia i de bár
bar qui s'entesti a fixar «qué vol dir». Fará
bé, en canvi, si es proposa escoltar i admi
rar «cona ho dita». Aleshores compondrá que,
tant el seu punt de partida líric com la seva
interpretació verbal, estera íntimament i no
blement emboleallats i magnificats per aquest

hagi
volgut marear una tangent obligue que
transposi la seva creació del ,pla subjeetiu
al pla obje.ctitt. Del vers. del próleg que diu :
Vela a tot vent el pensament s'esfuma, al de

a

Ara que les darreres

i

el

el poema. I sembla que amb ells dos

coneguts
París. Els prefe
plantadors, els oficials de marina, els
institutors de provincia, els funcionaris,
general les persones que viuen lluny i de les
ha parlat ningú.
quals
serveis reals,
»Després d'h.aver prestat

una

Phome i la dona °cupés el lloc de la ma
dona solitária. Per dir-ho amb mots del pro
pi J. M. López-Picó, el seu poema és un
espectacte desplegat en f esta, en una festa,
ja no cal dir-ho, totalment católica, com
mena
d'ofici solemne de l'amor conju
una
gal i madurat i agrait, a través i per 'da
munt del qual totes les formes" del misten
por tant la nudlitat corn la corona teixissin
i alcessin i mantingue3sin en l'aire un bal
daquí triomfal, recen de l'eterna parella be
nattrada, representació carnal del seny etern
que llaura. Hi ha un moment, al cim de la
simfonia de les paraules radiants, en que el
lídc, fent del sol una brasa de diamant en
llar de glória, parla magníficament de la
integritat rodarla de la Forma. 1 hom no
sap ben bé si aquesta Forma amb majús
cula és el símbol eucarístic o el símbol artís
tic perfecte. Tanta és la compenetració de

M.

Próleg

ment,

reix els

a

.compost

Robbie, al mig del qual, vol
setí blau-marí, la doble imatge de

cació secular.

André Billy, ja cenegut a Barcelona, al
menys pels socis del Conferentia Club, ha
atacat, des de la Revue de la Femme, el
Premi Goncourt, més ben dit, la manera
com l'apliquen els Dix, a cárree dels quals
está la seva atribució.
«L'Academia Goncourt no estima els es

preferir-la

policromadament

mere

Della

tada de

.amb el nom d'Epa/ami, deriva, com
radi de llum, del fogar més cona
d'aquest calitt genesíac, que és la Invo

plet

en

La Bellesa í

un

ample

un

Contra els "Da"

massa

ample

per

tejada

seu

eriptors

transformat

ha

arnoroses

d'ell mateix i d'aquesta prolongació
humana del lírie que és la «muller Ileial».
Talment com en arribar al cim d'una
muntanya hom descobreix el paisatge mli
rut i en destria les gradacions de color i vo
luna, així en arribar a Po,puscle XXV hom
pot començar d'ordenar els escolis que glos
sin críticament la seva lírica completa. Per
de prompte, cal fer la separació entre l'au
tor dels .poemes curts i els .poemes Ilergs.
Epitalami continua el .ciele del poema ex
tens, continuador .aquest, al seu torn, del
vast i potser únic poema que J. M. López
Picó va transformant i complicant sempre,
corra si fos un múltiple argument ric en face
tes anímiques. El punt de partida líric d'a
quest dele en diverses parts, cada vegada
més responsablement represes, podríem dir
que és una deriv•ació nuament genesíaca.
iEs el mite líric de la creació : Déu, Mana
i Eva. La nova interpreteció,.. per tant, ba

Jean Galtier-Boissiére i Bernard Zimmer
un
llarg reportatge sobre Berlín.

la guerra,

li

Callicó

tona

d'esprit"

interroxnp :
—Remarque? El várem tenir després

se

d'argent

cases

i els

un

en

d'equesta traducció, penó atribUla

pensament

gronxa. Didem, ádhuc,
des. Diríem que
que la garlanda harmoniosa té un •ressa
ment inefable 1 enterbolidor de l'esquelétic
fons auster. Llum i roses, coloms i rossi
nyols, aloses i fruites, seda de Paigua i ve
Ilut de les branques madures, només en
.dues estrofes, decoren el poema, intermina
blement, ami) un elegantíssim i contingut
decorativisrne renaixentista. Horra pensa en

lirisme i de vida que J. M.

l'obra a nomas. Comcedia, un dia, par
lava de nomas Mann, i illustrava l'article
samb un retrat de Henri.
Ara potser encara hi haurá més confu
sions, porqué sembla que Thomas Manta
s'ha penedit. Fa poc firmava un manifest
contra la preparació militar de la joven
conferencia declarant-se
tut i donava una
partidari de l'acostament franco-alemany.

acció.

ment.

çanvi, cap

finals de

gerrná mateix. Aquest responia en
Consideracions d'un apolitic, atacant
l'Occident, la democrácia, l'herencia l'atina,
l'Imperi romá. l'Església, el, Renaixoment i
la Revolució francesa, veriris mortals opo
sets a la música alemanya, fila deis caos
profund, generadora de la cultura. Aeabava
denunciant el seta germá Henri com un pe
rill públic.
Va venir que Der Untertan, de Henri
Mann, fou traduit al francés sota el títol
de Sujet, molt malament per cert. Dones
bé, un prefessor d'alemany feia una crítica

i el

rhome
passió.

~816
en
l'homo
d'acci6.

de

en

a

1914, segur de la vietória .alemanya, publi
cava
a
la Neue Rundschau el seus pensa
ments sobré la guerra, francement bellico
Al mateix temps, també publicava un
sos.
.assaig, Frederic II i la coalició, defensant
les tesis militaristes alemanyes.
El seu germá flotad, per contestar-li sense
Weisse
censors, escriví en Die
esverar els
Blütter (desembre de 1915), una ressenya del
procés Dreyfus : atacant els militaristes fran
cesos, tirava contra els militaristes alernanys

severa

en

J. M. López- Picó ha publicat el seu opus
ele XXV i .amb ell, per tant, celebra les
se,ves
,noces
d'argent líriques. Amb poetes
com ell, peró, que fan de la vida i de l'art
una
mateixa enitaçada doble deu creadora,
celebrar unes noces d'argent .poétiques ha
d'equivaler, indefectiblement, a celebrar unes
noces d'argent vitals. Es per aixó que l'opus
ele XXV se li ha convertit en un Epita
lami. J. M. López-Picó, en cornmerorar una
data intellectual, ha fet derivar la seva fla
al costat cordial. 1 Epita
ma creadora cap

•Els Mann són dos germans, com tothom
sap. El que ja no sap tothom és quin és
l'un i quin és l'altre. El gran, Henri, no
esperá Parmistici per detestar i atacar el re
gim imperial. En juliol de 1914 tenia aca
bada la seva novella Der Untertan, llibre
feroç, sense pietat per al régim, requisitó
ria implacable que la censura, agreujada per
l'estat de guerra, prohibí ; no aparegué fins
la tardor de 1918.
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