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LES ELECCIONS MUNICIPALS

Per l'interés de la Ciutat

fet digne d'esment que la gran
d'oradors d'esquerra•que han p.arlat
en els rnítings electorals de la setmana s'es
foroen a remarcar Paspecte de plebiscit yo
lític que presentaran les yinents eleccrons
municipals. En cenvi no ditten res dels seus
programes administratius, que segurament
deuen tenir : o bé, com en el cos del Bloc
obrer 1 camperol, el qual promet tota mena
de reformes profitoses, no especifiquen com
ho faran per dur a cap aquells violents
trasbalsos, dintre el terrni
ni del seu rnandat popular.
Es

Aquesta anornalia,
entendre, cybeeix

tre

raons

al

nos

a

dues

França,

on
en
el primer torn d'escrutini
la majoria absouta i en el segon
torn tots els eandidats que fan nosa són des
cartats, no hi hauria res a dir. Peró havent
de quedar elegits els candidats en una sola
eleeció, la dispersió de vots, per bé que pu
gui ésser profitosa des d'un punt de vista

un

a

rnajoria

s'exigeix

plebiscitad, pot falsejar una mica la ven
tabla representació de la ciutat.
I no parlem ja d'aquelles candidatures
que sois representen un interés personal,
u

ELECTORA

:

flctií titilan

Primera (encara que no
la principal), perqué
-ho creuen així.
Segona, Iperqué, donada
la cárrega passional d'a.
quests moments, és molt
més simple predicar .idees
generals, quan n'hem patit
dejuni de tants anys a
causa
de generals sense
idees, que no pas detallar
programes
administratius.
Tothorn té por de refredar
les masses, o, cosa pitjer,
presentar-se com a fred da
vant una opinió abrandada.
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I, no obstant, una certa
refiexió, un pensament 'de
fredor, és molt oportuna en
aquests moments per part
de tots aquells que vulguin
servir lleialment

la ciutat,

mai per mil
greus problemes pendents i
deis que no tenen espera. I
servir la ciutat, ara com
ara, és la millor manera
per dir-ho en un mot, la

amenaçada

com

A hores d'ara, entre a-ssemblees i mítings,
els ciutadans de Barcelona hem pogut sentir
discursos de tots els divos de la política, els
que es presenten per candidats a les prdxi
mes eleccions municipals i els que es reser
ven per a ocasions millars. 1 cal reconlixer
que, en general, l'idioma deis oradors és
rn4.1 conecte que abans de /a dictadura. De
mateixa manera que ha millorat el llen
guatge escrit, també s'ha perfeccionat la
nostra manera de parlar. Ja quasi és im
possible descobrir un orador que fact t'ts del
sin embargo, del pues o de l'algo. El senyor
Josep Maria Pi i Sunyer, que va. defensar
una tesi durant la Conferencia Nacional Ca
talana de l'any 1922, va conservant el seu
No demanem que els oradors s'expressin
en un llenguatge purista esmaltat de «llurs»
i «ultra aixd». Seria excessiu i, per altra
part, la paraula no necessita els recursos li
teraris de l'escriptura. No obstant, si no
pot assegurar-se d'una manera absoluta que
els graus de catalanisme d'un orador els
hagi de marcar la puresa de llenguatge, és
licit de sospitar que un orador sense gra
mática tampoc no és capa9 d'escriure. I si
un polític
no parla ni escriu, ja cm direu
com
s'ho fará per expressar les seves opi
nions, si és que en té. La ploma o Voratb
ria són les dues (migues disciplines conegu
des que ens permeten de cenyir i concretar
un pensament. L'home acostumat als exer
cis literaris o oratoris domina millor que
altres el seu pensament. Es un fet demos
trat que els mecanismes excitants del pen
sament són la ploma o l'oratdria. El secret
de l'exit deis advocats en la política cal cer
car-lo en la facilitat de paraula, i a vegades
també de ploma, posada al servei de la in

injust desconeixer que hi ha
homes que ni parlen ni escriuen i han fet
l'Ajun.tarnent. Aquests
gran paper
Seria, perd,

un

a

electors.
Ben mirat, els misteris de l'oratória són
inescrutables. Es per aixb que, ara que hem
de fer política, seria de desitjar que les co
missions de propaganda deis partits poses-.
sin cátedres d'eloqüencia.
I més que mai, ara que la tIcnica i les
reabitats són les paraules més corrents del
iéxic politic que s'estila en l'actualitat.--

M. B.

de cada partit es
el de l'ideal que tots iplegats
Aquest ideal que els abranda, i

com en

sustenten.
que de vegades els entusiasma tant, que de
més bona gana el cantarien que l'estu

diarien.
Per sort, les observacions nostres i les
de moltes persones molt diverses, coinci
deixen a adonar-se que, durant els actes
de propaganda, la nostra massa ha signi
ficat clarament una. repugnáncia dav.ant de
certes estridéncies que la sinceritat i el bon
sentit ens obliguen a confess.ar que eren
demagógiques. Que aixt com ha sábut
aplaudir el coratge i la ferrnesa de con
vioçions, ha reaccionat vivaanent quan es
tractava de substituir la qüestió principal
per d'altres d'accesbries quan els oradors
descendien a .personalismes poe generosos.
Llavors que, més o menys a gratcient, con
fonien les qüestions de táctica amb les de
moral

o

a

deis

gran

dirigents polítics,

polític

un

*

Guals

de

misión Ejecutiva.
Si no fos que el monument a Pi i Mar
gall el qual es defensa a la página cinquena
de La Noche forma part
i de quina ma
nera!
d'aquells monumentos lamentables
els quáls hom condemna a la primera !pá
gina, potser no tindríem res a
—

La modésfia d'En Pich

vots, l'Amadeu Vives,
sempre incisiu en el comentan, ha frenat
aquests darrers dies la "lengua.
--Consti, peró—observava fa poc en un
dinar—, que es pot malparlar d'algú i al
hora ésser-hi arnic. Són dues coses diferents.
Ara com.prenem per qué, malgrat l'a
mistat que l'uneix amb l'Adriá Gual, digué
en ocasió de
celebrar-se acf el Congrés In
ternacional del Teatre :
—Han vingut tots els ,Guals del món !
La frase és bona. Com que En Gual
no vota
al districte cinqué, no tenim in
convenient a ressuscitar-la.

iEls que han llegit la convocatória i con
dicions del concurs de Montserrat vist pels
pintors catalans, hauran observat, en la 'lis
ta de premis, alguns d'oferts per persones
que amaguen el nom amb exem,plar mo
déstia.
Un d'aquests premis és el «Premi Santa
-Cecilia», de 4,000 pessetes,
Dones bé„ encara que sigui ofendre la
seva
modéstia, que ja hern quedat que era
exemplar, hem de fer saber que el donant
no és altre que
Pich i Pon.
En Márius Aguilar ho sep tan bé com nos
altres, com també sap alió de Sant Pan
crás, peró dissimula.

De candidaf

Mosíres de facée

Disposat

a

sumar

a

infervenfor

Tothom sap que En

popular.
Peré,

com

Camps Margarit

és

l'Amadeu Vives i com al
popularitat en més d'una

a

més pintat, la

ha girat igualment l'esquena.
Quan més satisfet es trobava En Camps

°casi() li

de veure's

la candidatura d'Acció Ca

en

empleat de les seves
Pemprén i u pregunta

talana,

alt

un

oficines

electorals
:
—Voldria ésser interventor?
Per primera vegada a la vida, el nostre
amic es sentí altaner :
—Senyor meu : sóc candidat.

Un Pellícena í mig
Pel mateix districte quart, els regiona
listes presenten el senyor Pellicena, director
de La

V eu.

—En Camps Margarit és important—deia
a
la Lliga un porter del districte--, peró
el senyor Pellicena el guanya.

—Ja

ho

cree!

mecanógrafa

comentava

després

una

oficines—. La prova
está en que a la nostra candidatura hi han
posat un Pellicena i mig.
El mig, segons aclarí la mecanógrafa,
admiradora de Munoz Seca, és el senyor
Pellí, candidat pel distriete nové !

de les

Els «tenles

parlen

que parlem d'En Pich. De casa seva
setmanari izquierdista, amb el títol
de La Calle, per fer oblidar que de la matei
xa casa
sortien retrats a tota plana del cap
de l'Estat, del capitá general Barrera i de
tots els personatges i personatgets de la dic
ara

surt

un

tadura.

Vetaquí

que al darrer

—

—

calma? Dones us equivoqueu.
Té la paraula En Bausili :
--Pesprés d'una nit de tormenta, ha vin
gut la primaveral
Si admetem que la tormenta era la Dicta
dura i que la primavera és la Lliga Regio.
nalista, veurem que no ha estat pas en va
que En I3ausili ha pronunciat equells tres
cents citnquanta discursos en els dinars del

número,

La Calle

reproduia del reaccionaríssim Chavctrri de
París, menja de camelots du roi, una carica

en
qué la República francesa atroti
nada i ensorrada en un bassal de liot, pre
gunta a l'espanyol que se la mira repenjat
al Pireneu : «Qué, aixo us tempta, senyor?»
Coses així deuen formar part d'alió que
En Pich anomena filtreo.

tura

Píquipon í ana
que Palustre Piquipon
la candidatura lerrouxista.
—Es oert, don Joan?-4i preguntaren.
—No. Que no sap que m'he ipassat als
coas... tu...
ti... cionalistes?
Aixó dels constitucionalistes 1i costava de

rumorejat

aniria

en

sortir...
El seu interlocutor insistí :
--Als qui diu?
—Als cons... tu... Miri : m'he tornat
canviar de partid

El general

A un centre regionalista de la Barcelo
neta. Míting de presentació de candidats.
El prohom Bausili es llença de ple a l'ora
toria Ilrica i simbélica.
—Després vingué la tormenta diu—.
Després de la tormenta, de tota una nit de
tormenta
insisteix --"vingué...
Qué us pemseu que va venir? El dia? La

Glória í

pro&

seu darrer article, histórico-instruc
Francese Cambó recomana a Josep Ma
ria de S,agarra que es llenci de Ole a escriu
re drames
histories d'ambient poemátie. Si
així ho fes
diu En Cembo
«quina g145-ria per l'autor ! Quin profit ,per .Catalunya!»
En canvi, En Vicens Solé de Sojo sosté
que la verssió camboniana está equivocada.
diu
seria la següent :
—La veritat

En el

tiu,

—

—

—

—

«quilla glbria per Catalunya! Quin profit
per l'autor !»

En qué

greu

a

Burguefe

Aquests clics s'ha parlat anolt del general
Buaguete. Peré potser la gent no saben que
l'ex-president del Tribunal Suprem de Guer
ra i
Marina, a més de militar, és histo
riador.
Títol d'una obra seva : Historia militar
universal y del Japón.
No en parlem més?
Entesos. No en parlem més.

Tanís

peus,

fanfs

parítés

En una penya d'amics hom parla d'un co
negut doctor, esportiu, ciutadá i periodista,

que sempre s'ha distingit per la llargada
deis scus articles i parlaments, i per la in
estabilitat de les seves conviccions políti

ques.

—Aquest minyó, no bada
diu un deis
contertulis. A hores_d',ara, ja té un peu a
l'Esquerra Republicana Catalainista i un al
tre a l'Acció Catalana Republicana.
—...1 encara li resten dos altres peus per
collocar
afegeix En Rossend Llates.

quedern?

La Noche de divendres passat publicava
primera .página un article dedicat al can
didat a regidor Oleguer Junyent. Entre al
tres coses, deia : Junyent puede mejorar la
riqueza de nuestros Museos y, principalmen
te, evitar los emplastres arquitectónicos que
afean las más hermosas vías barcelonesas,
conteniendo ese afán de cargar panoramas
urbanos con monumentos lamentables, des
dicha en lo que parece especializada Bar
celona.

—

Aquesfs oficiosos
La Veu, donant compte de la Setmana de
Saviesa de Formentor, deia :
«Estelrich, recollint les conclusions de la
conferéncia del dia anterior, exposá el con
fiicte espiritual del nacionalisme i de l'in
ternacionalisme. En la conversa intervin
gueren brillantment Reyserling, Alomar i
Font. Fosen moments realment sublim4»
(el subratIlat és nostre).
Home. Nicol, 11S heu excedit.

El déu Shíva, socialisía cafalá,
En la Setmana de la Saviesa sembla que
el cornte de Keyserling ha donat una espe
cial importancia a l'estuca de les religions
orientals. En una de les converses, el comte
filósof presentava als oients la interpreta
d() cósmica del déu Shiva. Terminada
plieació, el doctor Cosme Rofes, s'aixeca,
amb el rostre
i diu :
—Pero si aixó és el programa de la Unió
Socialista de Catalunya!

Comenfaris

a

*

Un altre aspecte de les properes eleccions
hattrá oridat l'atenció deis
es pot relacionar amb el que
hem dit, és sens dubte la gran quantitát de
candidatures que es presenten
Si les eleccions es fessin aquí seguint un
sistema semblent a Parloptat, per exemple,

pluja

—

rnaneament a l'ética.
Car és lícit i ádhuc 'loable desitjar Pa
plaudiment del pelyle ; pecó cal també que
sigui per les bones obres que hom fa i no
per des ,paraules que hom prediga o les
excomunions inoportunes que fulmina.
*

Una

del monumento a Pi y Margall en el cruce
del Paseo de Gracia con la Diagonal y apo
yándose en razones sofísticas de estética ur
bana, los senores Massot y Maynés impidie
ron. la aprobación
de.1 dictamen de la Co

—

diu també Amadeu
Vives. fothom de per allí el coneix.
Decididament, el •ón és petit. Feu una
Dona Francisquita i us surten de dins d'un
«colmado» a disputar-vos la gloria!
es

—On és?
va preguntar a En Trigo, un
dels redactors esportius de La Publicitat.
—Es allá baix. Mireu.
Bernades parlava amb un home allunyat
del grup.
El fotógraf va dir :
—Sembla un carreter.
—No ho estranyeu. Deu estar preparant
redes.

; per banda

constitueix

9ué? Perque

En acalbar-se el míting d'Acció Catalana
del dissabte passat, el fotbgraf volia fer un
grup dels oradors, per-6 hi mancava En Ber
nades.

Catalunya.

de sentit

Per

tament, La Noche publicava unes titulars a
cinc columnes que deien així :
Continuando el boycot al emplazamiento

—

patriotisme.

manca

adroguer.

un

Fia't deis amics...

L pensar d'altra forma, és absurd i mul
titudinari. Respon a .peresa mental o a pri
mitivisme. Per banda del nostre ipoble, seria
una

La popularitat té, de vegades, les seves
fallides.
Així, per exemple, Acció Catalana, que
presenta Peminent compositor Amadeu Vi
ves, com heme popular, pel districte potser
més popular de Barcelona, s'ha trobat que
per tot el batir', del carrer de Carretes es
disposava la gent a votar equivocadament

Rotary.

Cal que, veient els arbres, no ens oblidem
de la selva ; peró també ,és important, en
alguns moments, que per amor de la selva,
.descuidéssim la vida dels arbres. Seria un
amor ben mal entés.
En altres termes, les eleccions rnunicipals
interessen, en primer terme, el Municipi
les mesures municipals que es derivin de
Ilur resultat ; Catalunya té el seu problema ;
peró Barcelona és una part de Catalunya.
1
en
aquest inoment, a Barcelona, per
exemple, no podem prescindir de pensar en
els problemes barcelonins, si tés que tenirn
amor

ca

són rarissims, perd quan se'n presenta
algun de típic podeu assegurar que ctquell
regidor mut, incapaf de parlas en les ses
sions consistorials o de formular per escrit
una
proposició, desplega una gran aztivitat
subterránia j té una influencia definitiva en
les comissions.
El que no ha millorat és el bagatge d'idees
deis mitings electorals. Es fa tanta dema,gbgia com abans, o més. I sembla que els
oradors que no diuen barbaritats obtenen
poc exit. Generalment els oradors d'idees
mediocres són els que administren a l'audi
tori una dosi més forta de barbarie. ?Cal
dfsaconsellar la truculIncia oratória? ,Cal
dria abans saber si l'Ixit electoral pot és.ser
influit per una. campanya de mítings. Sem
bla que certs discursos que obtenen exits
grandiosos no han de tenir cap acció deter
minant a ?'hora d'anar a votar, i que un
bon discurs d'un lides pot decidir molts
sos

cr?dit particular

el

querrá,

MIRADOR INDISCRET
El món és pefif

,

única—de servir Catalunya,
el catalanisme i la causa de
la República ; que mai no
vindrá si el país no arriba a
la convicció que els partits
republicans, així com qua
nyen els dinástics en valor
ideolégic i ética política, sa
ben superar-los en sentit de
la realitat i de l'oportuni
tat. Cal, ara més que mai,
Els transeünts, que ja n'estaven desvesats,
tenir cura de desfer, l'equí
tornen a aturar-se davant deis cartells
voc
que, malauradament,
electorals.
una tradició histórica ha es
tablert en Pánima del poble entre República
perqué és d'esperar que els electors decan
i «xirinola».
taran les seves preferéncies envers les can
•dhuc, no negant l'indiscutible sentit ple
didatures que ofereixen, si més no, la ga
biscitad que tenen les presents eleccions
rantia d'ésser presentades per un partit po
municipals, hom en pot treure el millor litic solvent, i menysprear aquells que fan
de la regidoria un fi i no un mitjá de servir
argument per tal d'exhortar els nostres po
la ciutat, els interessos de la qual són els
lítics d'esquerra i la massa intelligent a
tenir una plena consciéncia de llur respon
únics que han de prevaler en la consciéncia
i en els actes de tots, eleetors i candidats,
sabilitat i avantposin, en un moviment de
serietat, l'aspecte administratiu a cap altra que els han de servir.
consideració, multitudinária al capdavall.
Pel bé de tots, cal amar eliminant, a més
Certament, aquest carácter plebiscitari ha a més deis indesitjábles, els frene tinadors,
d'ésser causa que hom vagi amb més d'es
entre els quals també podria ésser que n'hi
guard en tot alio tocant els problemes ad
hagués que es pensessin de bona fe tenir la
fórmula salvadora per a resoldre tots els
ministratius. Un. fracás, una fluixedat en
qualsevol d'aquests aspectes, ultra la gra
complicats problemes municipals d'una gran
vetat que té sempre, en aquests moments
ciutat com Barcelona.
n'adquirirla una altra d'especialíssima. Re
percutiria no pas tant en les persones, ni
en

Els Díjous
Blancs

record.

~nora

TUIViür

iínguí.

2'50 pessefes frímesfre

ELOQU EN CIA ELECTORAL

hem

que

municipals, que
electors, i que

Tenim ordres terminanfs de precípifar el reíorn
la normalifaf.
—

a

D'acord.
Peró a la página
mero,

en

cinquena

del .mateix nú
la ressenya de la sessió de l'Ajun

Els nedadors del C. N. Barcelona tenen
manera
molt dinámica i esportiva de
comentar les coses.
La setmana passada, per exposar un
exemple recent, a Pentorn de la piscina dos
nedadors conversaven sobre els accidents
ocorreg,uts a Madrid en equest to :
—1 quants trets clius que varen tirar?
—Quatre mil.
una

--J només

en

varen

matar

un?

—Sí.

—Renoi, quina .péssima .punteria

1...

M1RABDR

2

Raquel Meller, pellículera

eyserling Forrnenfor 1931

la filmació de la pellícula Carmen,
la Raquel i el metteur en escena
s'entenien. Aquest volia que la Meller es

Quan
París,

a

Ino

a interpretar el tipus deserit per Me
rimée ; la Meller s'entestava a fer-lo com
sern bl av a.
—Mais l'auteur a décrit le personnage de
eette façon et it faut que..
—No «faut» nada. Ya sé lo que tengo
que hacer!'
I aixf a totes les escenes. I a totes les
escenes, raons. Com que la Raquel no en
podia sortir d'aquell metteur, que sempre

=

cenyís

s'excusava

l'autor,

un dia li va dir :
el número del teléfono
de este senor, le telefonaré y arreglaremos
el asunto.
en

—Dígame

usted

L'edai de la

S'ha parlat aquests dies en els diaris, de
la «Setrnana de la Saviesa» ; arnb precisió
ningú sap ben bé del que es tracta. Algú
suposa que Keyserling i uns quants amics
han anat a Formentor a realitzar la famosa
Setrnana, com si haguessin anat a fer ex

les entranyes d'un conill, o
haguessin anat a batejar la proa d'un llagut
amb una ampolla de rom, o a verificar sim
plemont una costellada olímpica. Un cop

periments

en

Raquel

mica fatalista del nostre cervell amb l'exci
tant d'una pastura més ácida, més carre
gada de punxes o més matisada de man

drágores. L'esperit necessita les seves cu
res. les seves drogues, els seus reactius. Si
no
és aixf, l'esperit acaba identificant-se
amb l'asfalt, amb el tantsemenfurnisme, o

amb la dosi de pican que prenem per casti
gar l'estómac.
I Keyserling-Formentor han creat un estat
de nervis, han estat uns exer
cicis espirituals sense gota de
«standard», perqué &han pro
duit amb una vida a tota ten

sió, amb una originalitat ex
clusiva, que no hi ha manera
de reproduir, que difícilment
es podrá reportar.

No hi ha pas manera d'establir amb una
corta serietat l'edat exacta de la senyora
Raquel Mellen Com a punt de referencia,
no
tenim altre remei que acallir-nos a la
sistemática frase d'En Costa i Deti, el sa
badellenc redactor de La V eu.
—Jo —diu
tinc .1a mateixa edat de la

Naturalment que moltes co
que ha dit Keyserling es
troben en els seus 'libres, i
que di mateix ens tornará a
dir, en un te complicat de la
ques i de somriures o vera
ses

—

Raquel Mellar.
Les cróniques no esmenten
Raquel s'hagi atrevit mal

que la senyo
afirmar que
té la mateixa edat que 'En Costa i Deu.
ra

del

a

Cenfroamericanísme

Dijous passat,

dia deis aldarulls escolars,
un estudiant
nacional d'una república centroamericana.
En passar balanç de la jornada, el jove
aconsella :

es

trobava dins la Universitat

—Que

una

vez

os

cojan desprevenidos,

basta. Ahora, cualquier día laborable, vais
a

comprar pistolas...

jeroglIfic
La setmana .passada, El Mati eo•ocá
bale?) una pisarra parlant de les decla
racions del general Burguette. La calligra
fia de l'encerat era tan i tan revessa, que
a Canaletes es formá un considerable grup
de persones inténtant desxifrar la notícia.
Un tranquil digué en veu alta :
—Está escrit en llatí.
El bo del °as és que molts s'ho cregue
ren
i fins anaven a deturar un sacerdot,
com
a traductor ocasional.

Yang-tsé-Kiang,

al

*

seu

El pitnic d'en Salvador
En Salvador, el cicerone políglota de les
GaIeries Laietanes, está .passant uns dies
dolents. Com que el pintor que exposa ac
tualment és En Meifrén, que té un geni com
la pólvora, cada vegada que acompanya
.amateurs a visitar les obres, passa moments
de veritable angoixa.
Aquest pánic és motivat perqué l'altre dia,
mentre feia els elogis d'una tela de Cada
qués, amb els seus mots de costum : «El
agua es muy bonita, ?verdad? ?Y estas flo
recitas? ?Qué me dice de estas florecitas?
?No encuentra que también son muy boni
tas?», En Meifrén va entrar d'imprevist i
va
cridar-li :
—Que bonito ni que cartons 1 Que el vo
leu per penjar-lo a la palma aquest quadro?
Diuen que En Salvador va quedar tan
afectat, que d'aquel' dia ençá no ha fet res
més de bo.

El "gimo" del canari
Els nostres ninotaires

estan

descanhor

tats.
Fa cosa d'un paren de mesos, va visitar
los un humorista canari, demanant-los obres

Saló d'Humoristes que havia de.
a Tenerife.
Els humoristes catalans, que mal no te
no, varen intensificar la producció
nen
un
i el canari va volar carregat amb un cen
tenar d'obres.
D'aleshores ençá han passat dos mesos
i no es tenen altres notícies de Canáries
que les que fan referéalcia al cultiu de la
per

a

un

celebrar-se

-

banana.
Els nostres

ninotaires, en vista de l'éxit,
han acordat no concórrer mai més a cap
Saló d'Humoristes Canari, comprenent que
els canaris són molt més humoristes que
ells i no hi ha competéncia possible.

Deu fer

DOR

celebrada la Setmana de la Saviesa, el tras
balsament del món és complet, les ungles
de les noies s'han tornat de diamant, i els
cervells dels homes porten una mantellina
de verd puríssim. Dones, no, no ha passat
res d'aixée
Es ciar que vist des de la Rambla, el mot
«saviesa» agafa unes proporcians de diplo
docus guarnit de cascavells i carregat de
fum. Per aixó, el mot ultra ésser pedant,
és inexacte. Més que Setmana de la Saviesa,
se n'ha de dir «Setmana Pormentor-Keyser
ling», i amb aquest norn queda gravada
d'una manera inesborrable en el meu re
cord, perqué Formentor i Keyserling són
dues personalitats personalíssimes, incata
logables. Keyserling és un home d'excepció,
peró, qué és en definitiva? Es simplement
Keyserling.1 Formentor? Oh, Formentor!

un

*

*

un

any que vaig

re

primer
Keyserling. Fou
el

meu

contacte

una
nit
amb el comte de
tempestejada d'idees i de rialles, de xam
pany, de cançons i de suor. Una nit d'una
vitalitat enorme. Keyserling em va semblar
una
força cósmica suggestiva i allucinant,

gairebé impossible de compendre.
Aquella vitalitat de Keyserling s'havia
famosa, les anécdotes que

es

contaven

fet

d'ell,

pectacle

primera qualitat.

de

Es possible, com comentava
moltes coses de les que engega

abans, que

Keyserling

egcrites per ell mateix, peró
aquí a Formentor les paraules encara sem
bla que arrosseguin un cord6 umbilical, tan
l'efecte de cosa novíssima, amb la convul
sió i l'estupor d'un naixement.

hagin

veure

•

una

un

més complot de creació
el pintoresc i tot el

creació.

Keyserling diu que els savis de la Xina lí
dejen dl dragó; el dragó és el símbol pri
man i creador que
representa l'aigua i el foc
inicials. Ell está orgullós que li diguessin
aquest mot terrible i estrany. I Keyserling
1 la seva camisa verrnella i el seu barret de
pirata, van suant i van clavant fuetades ;
la bromera blanca de saliva que se li arre.
cona a la vora deis Ilavis i els péls electrit
zats del bigoti i ?le la baeba, són coses de
somni febrós, coses de dragó que vigila bri
llants i

princeses despullades...
*

*

*

Ja he (lit que Keyserling és

un borne d'u
latitud mental molt diferent de la nostra.
Nosaltres vivim anreconats en un punt de
l'esclofolla de la terra. tEns arrapem com
insectes prudents ; els més arriscats de nos
altres, al costat d'una vida com la de Key
serling hem de confessar que duem una ca
misa teixida amb covardies. Keyserling ha
saltat d'un continent a l'altre i sembla que
només u interessen les corones de neu de
les muntanyes, i les capes profundes de la
terra en les quals es crien l'or i les serps lle
gendáries. Nosaltres hern menjat un pinso
treballadet de cultura francesa i per aixó
és impossible el diáleg i la discussió amb
Keyserling. Per altra banda ell no adrnet
aquestes coses. Fa acrobácies ipenjat de
Panella de Saturn ; de vegades les
mans a
costelles cauen de ple dintre la pa
seves
leantologia. perqué Keyserling parla deis
déus asiátics més remots com si li hagues
sin esgarrapat la pell d'una. manera posi
na

tiva.

Aquest

home

porta

tot l'occident

poden durar massa, mentre
Formentor
parla Keyserling respireu molt poc i gasteu
energía fantástica.
certa compli
Es possible que hi hagi
citat per part del paisatge, per aixó he dit
pot separar Keyserling de Por
que
una

quaflro
podria
espiritual amb tot
grandiós d'aquesta

es

'garbe

no

es

mentor

en

aquesta orgia de pensaments,

que
gairebé clandestina,
Setmana de passió de l'any

s'ha celebrat la
que vivim.
Personahnent, he de dir que quan
caben les converses sota els piins a la posta
del sol, necessito un canvi absolut de roba,
necessito onsabonar el cervell per oblidar
bany ben cáent per tenir la
una mica, i un
pell 'disposada ,a totes les banalitats. Key
serling a les nou del vespre se'n va a dor
mir carn un lleó rebentat, amb tot el ventre
pie de verdures i d'aigua mineral.
Somia com els apbstols, arnb les sandálies
al peu del llit i la barba punxeguda damunt
la gira del llençol.
Abaix hi ha unes espatlles nues i uns bra
ços carregats de brillants que serveixen per
oblidar Keyserling, per treure'm l'obsessió
deis seus ulls blaus i de la seva boca amb
una bromera de febre.
Hl ha el bar i les ampolles de gin que
tenen aquella etiqueta del gat amb la cua
arromangada. Hi ha unes angleses de mu
en

llargues, artrítiques, desenquadernades,
escotadíssimes, en-lb unes crosses i unes per
ruques blanques que fan rodar el cap. Aques
tes angleses juguen al bridge arnb Una calma
seu

que si es roseguessin el
les altres. Per sopar han

implacable igual
fetge les

unes

a

ou passat
per aigua barrejat amb
mica de xampany i una pell de ta

pres

un

una

ronja.

Una xicota descarnada i vidriosa baila
a perdre
el pols i nosaltres miren-1, les
bombolletes del vas de whisky soase aca
bar-nos de decidir...
Tot aixó serveix per oblidar Keyserling.
fins

*

*

*

Keyserling dins de l'hotel també serveix
per oblidar el Keyserling cru i auténtic de la
camisa vermella i del barret de color de
pebre.

blanca i

niquelada

de corb

o

amb el somni d'una ala
d'un bec de gavina que passa
fregant l'arbre mestre... Formentor és For
mentor... i allí només hi ha ab(?)
«ordre,
bellesa, luxe, calma i voluptat» ; i aquests
conceptes els poso per ganes de robar al
guna cosa, i ara rn'ha vingut de gust ficar

la má

la calaixera de Baudelaire.

rell.

Aigua, pedra, vegetal,

una
massa
polié
mallots, llagosta a
la brasa, gin, anques i cuixes britániques i
de tot el xnén estrelles en carn viva, estre
lles glaçades del col a flor de respir, vaixells
fantasmes, yachts cancrets, d'una realitat

perfecta

drica blanca,

a

*

*

i

Ara

*

Jesús sabem alguna cosa d'aquests exer
cicis, del seu aire irrespirable i de tot el
que puguin tenir de grotesc i de cruel. En
els ejercicis espirituals hi havia, perb, una

de

cosa

positiva,

'os

:

Sant Ignasi de Loyola va inventar els
exercicis espirituals. Aixó que potser en al
gua moment, en alguna época, tenia l'au
tenticitat d'una poderosa cremada en el cor,
s'ha convertit en un producte «standard».
Tots els que de criatures i de jovenets hern
estat lliurats a l'educació de la Companyia

que tenia valor

d'experiéncia

estat de nervis espe
: creaven un
cial. Jo sempre he cregut en la importán
cia que té el fet de crear un estat de nervis,
de descentrar la rutina quotidiana, de can
viar aquest ritme una mica amoltonat i una
humana

Com una cinta blanca i interminable, la carretera, amb les seves pujades
esgotadores, descensos perillosos, corbes enigmItiques i sol tan aviat bo com
infernal, és pel ciclista un obstacle que comença a la sortida i acaba a la meta.
Amb el seu esforç, la seva energia corporal i el seu cervell, deu el ciclista
triomfar en el rnés aspre dels esports. 1 un cop vençudes totes les adversitats,
conseqüln
quan ha pagat el triomf a un preu tan car, es presenten llayors les
cies d'un esforç irresistible i continuat en forma de mal de cap, malestar general
i esgotament.
En aquests casos, la CAFIASPIRINA éS el remei

preferit

per tots els espor

sois elimina en breu temps els dolors de qualsevol mena
mal de cap, °Ida i queixals, migranya, neurálgies, etc.—, sinó que reanima i
regularitza la circulació de la sang, sense que afecti al cor ni als ronyons.

—

Formentor hi ha l'hotel més solee
el Mecliterrani. Hi ha una carretera
per trencar-s'hi el coll, si el que porta el
volara és una mica donat a les orgres, una
carretera espectacular amb uns punts de vis
ta que fan plorar al turisme més garbellat
i més inexpressiu.
Aquest sorríni de Formentor és obra d'A
dam Dihel. Sens dubte, Adam Dihel és l'ar
tista més important de tots els que han cal
gut sobre la pedra de Mallorca.
te de

llarg ca
explica en
pítol autobiográfic, comprobaven el que jo
ulls. Ara Keyserling ha
veia amb els
alió que dl mateix

un

meus

estat malalt, encara li dura la convalescén
cia i sobretot li duren les aprensions. Beu
només que aigua, monja pefx i verdures,
aixó sí, si ell volgués en un ápat podria li
quidar un déntol mitalbgic i dos coves d'es

carxofes tendres.

Keyserling

va una mica cansat, el cami
li destarota els nervis, necessita reposar
hores i hores, peró malgrat aquesta punta

nar

tota

la

seva

máquina

mental es belluga amb l'ágil musculatura
d'un déu de vint anys.
Les converses de Formentor, que gairebé
es
converteixen en un monóleg Keyserling
cent per cent, són erran de platja, el sol es
filtra per aquest verd de Xipre de la pinassa
viva, i els arbres, castigats de sal i de vent,
són uns arbres cantorsionistes, xnurris i so
ferts ; són uns pins que no tenen edat com
les Mimes esparracades. L'aigua és irnmó
bil. Grácies a la vegetació submarina i el
reflex deis arbres, l'aigua gandulíssima
d'aquesta platja arriba a un verd blau me
tállic que jo només l'he sabut veure en les
ales de les grans papallones ditinnes de l'A
•érica tropical.
Keyserling ha portat un guarda-roba ad
hoc. Les calces de golf, ara d'un gris o ara
d'un canyella, les sabates apostóliques i les
mitges de llana morta, juguen amb la ca
misa vermella, amb un barret de gautxo de
color de pebre o una,gorra de vellut tenyi
da de sang que és igual que les que duen
els botxins orientals. Keyserling quan dóna
una
conferéncia porta les robes negres de
l'espectacle académic folgades i generosos,
es permet un to de canari a "'armilla i proa
per aixó les seves conferóncies, encara que
siguin agitades i explosives, es ibelluguen
dintre el marc estereotipat de la conferéncia
briillant. Sota els pins de Formentor, la pa
raula i el vestit són més a la vora de la in
coherbncia, del bizarre i de l'imprevist.
Amb una canya de bambú va furgant la
terra .com si cerqués un niu de formigues,
la seva paraula és nerviosíssima, va a tot
gas, i de vegades subratlla un sospir o una
Halla estrident cagant dotze brins d'herba i
escanyant-los. Keyserling a l'aire lliure mul
tiplica la gestieulació i la veheméncia, la
barba mongólica té un tremolar salvatge,

pait, per?) porta en el pensament unes
impenetrables d'un groc millenari amb
el seny deis queixals intactes dels man

llat i
coses

tot

darins. Per aixó

Keyserling

té

almenys

una

dotzena de ganivets per tallar la carn, i un
humor agre, tartáric, per escapar-se carre

gat d'astúcia com una guineu 'luminosa.
Keyserling té set de signes Ipositius, aix6 no
priva que ens faci Pefecte de vegades d'un
gran destructor, esclafant les coses amb la
voluptuositat i la fúria d'un que trepitja
raims en el cup.
Ara bé, Keyserling vol caçar la llum en
forma de símbol o imatge, u interessa més
acluesta llum del símbol que la veritat ma
tema. No vol saber res amb la lógica. El
símbol, si és viu, encara que sernbli men
tida, per Keyserling té una veritat i una efi
cácia. Ara que Keyserling no té cap mana
de pressa, no li ve de mil anys.
Potser el que castiga més els ulls en la
visió de Keyserling, és la claror poética ;
aneu a saber si el punt més agut de la fas
cinació de Keyserling és l'anatomia sacse
jada i el verb en ziga-zaga, imprecís o precís,
rápid i arrossegant-se, i tot, tot, d'una pura

Dintre l'hotel de Formentor, Keyserling,
disfressat de smoking, les nits que no está
massa cansat, i vol afalagar els ulls de l'es
nobisme, menjant-se l'ensiarn a la taula del
menjador fa l'efecte d'aquel' comte de Key
serling, senyor rural, cavaller de la Rússia
tsarista, que es distreu clavant una bala de
plom a les anques d'un llop.

JOSEP MARIA

(Els

-x.

Fonfbernat
SASTRE

Aquest home és positivament fatigant. En
d'el' no hi ha manera d'evadir-se,
manera

míg ‹emps

a

preus módica

*.

preséncia

hi ha

S'AGARRA

gravats representen dos moments del
Keyserling caçats amb la punta
del llapis per Oleguer junyent)

Trajo,
*

DE

comte de

qualitat poética.
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Poques vegades

seva trajectória mental. de vegades d'una
inceheré,ncia magnífica, no es pot perdre la
tensió. Sentiu en vosaltres alguna cosa de
la pell electritzada del perdiguer, entusiá
mat amb un rastre desconegut. I aixó a la
llarga desinfla éls nervis ; els monólegs de

la

L'hotel de Formentor és una mena de
somni. Abans en aquest lloc només hi ha
via la Naturaleza cafre i metállica amb cent
mil colors, amb cent mil bogeries d'aigua i
de pedra. Era un deis llocs més desenfre
nats i més dramátics del Mediterrani. Hl
havia els pins contorsionistes. i entre ells
el més contorsionista de tots, aquell que
Costa i Llobera va definir líricament amb
tota la pompa agrisada de la seva retórica
de gran senyor.
Abans hi havia les cabres salvatges, els
corbs negres com una ala de corb, els ali
gots, els xuriguers, les milanes, les busaro
ques, els fakons, els esparvers i les gavines,
que de vegades queien contra una pedra amb
tot el pit pie de sang.
A Pormenor anaven els pescadors que sor
tien del post de Pollensa, i algun pintor
sudamericá ensorrat dintre la barca, que
treia el nas clavara de la gran follia cós
mica i es iposava a tremolar com un passe

El
ciclista

no

en

portar a les págines de MIRA

d'esgotament físic,

tistes, perquI

o

capvespre pie de papallónes, de
tangos i de senyores uruguaies
rneravelloses d'excitad&
Peró la inaportáncia i l'ori
ginalitat del que acaba de pas
sar a
Formentor, és que un
pot deslligar les .paraules
no
de Keyserling deis pins de
Pormentor, d'un yacht ador
mit en la badia, del pijama
blau-cel d'una noia finíssima
que guaita esverada la boca
del mestre guarnida de dents
i de saliva llençant imatges
fascinadores.

dintre la fina deis seus ulls blaus es bara
llen tots els microbis de la fascinad& Es
per aquestes causes que Keyserling és un es

i venda:

Rosselló 258,junt et.Passeig d.Gracict
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REVISTA D'ACTUALITAT
•

La

semana

de oassió

Varen passar tantes. coses i tan greus la
getmana passada, que, molt encertadament,
RoManones va qualificar-la de Setmana de
Passió. Perb el comte, home acostumat a
qué tot capital presti el seu rendiment, ádhuc
el capital-dolor, deu creure que la política
seguirá el ritmo del calendari 1 que des
prés de la ,passió vindrá la pasqua. Potser
entre la passió i la pasqua encara hi ha la
Setrnana Santa, o sigui la mort política del
ministeri. I no parlem de la mort civil de
les persones que formen part del Govenn,
perqué l'experiencia ha de
mostrat que el gran cadáver
de :Garcia Prieto pot ocupar
departament ,ministerial.
un
En tota la nostra vida no bem
vist nomás una mort política,
una puntada de peu mortal :
la que va rebre Primo de Ri
vera. Tots els altres cadávers
s'han ainat reviseolant, res
suscitant, i 91 ministeri actual
n'és :ple.
Durant aquests dios han

passat

moltes

coses

a

estupefacció.

a

Realment

Madrid

tnecessita una
despreocupació per haver estat un col
laborador de la dictadura i dernanar ara el
cap deis dictadors. Si no está mai •é que
un
militar es promuncii, només un borne
molt pur i d'un prestigi popular que no es
guanya acumulant entorxats i condecora
cions, es pot permetre un rasgo, un tret
d'aquesta mena. Literáriament, la nota va
divertir molt a totes les persones capaces
de fer una carta i es va demostrar que es
pot arribar al Consell Suprem de Guerra
es

certa

les d'afalac

o

unes

aceeptar

garreta oferta

Primavera

•

política.

El termbmetre

regis

tra els quaranta graus de febre. Una flora
ció enyorada : manifestos, programes, car

tells, mítings...

Sobretot, mítings.

Cine Frégoli : «Partido Liberal Catalán».
Concurrencia distingidíssima (fiegeixi's es
cassa). Gairebé sis rengles de butaques. El
doctor Gassol, cap del partit, retreu les glb
ries del liberialisme barceloní. Els assistents
escolten plácidament, mastegant Phavá. Pla
taforma electoral? L'Exposició del 88. Qui
ho havia de dir ! L'Exposició de l'any 29, en

Les balances de Msr. Seipel
Mentre el Comité d'estudi per a la Unió
estava reunit, ha caigut com una
bomba la noticia del projecte d'Anschluss
austro-alemany, en el qual han treballat no
sois els ministres d'Afers estrangers deis dos
paisos interessats, Curtius j Schober, sinó
també el propi president de la República
austriaca, Millas. Algú també diu que l'ex
canceller austriac Msr. Seipel, hi ha contri
buit eficaçment, entre bastidors.
Perb el seu predecessor al poder, el socia
lista Renner, pensa que mossén Seipel no
arribará fins al capdavall.
—Aquest home Pija dir
té sempre els
ulls fits en una balança, amb un pes a cada
plat : l'Austria i el Vaticá, i sempre és
aquest el que pesa més.
Per MS'Y. Seipel, l'Anschluss es detura a
les fronteres del catolicisme, és a dir, no
passa de Baviera.

Europea

=Mifing

l'entusiasme i als taxis, en una mateixa nit
parlen a la Barceloneta, a Sans, al Poble
Sec i a Sant Martí. Viatjants de programes
polítics, n'han agafat ja el plec professional
i les expressions : «El com,pany X. us par
lará de liberalisme i democrácia. Es una co
sa espléndida.» I tenen un truc infallible per
a engrescar el públic fred deis suburbis. Fan
per manera que els amonesti el delegat de
Pautoritat. Una breu interrupció ; utns mots
canviats en veu baixa arrib la presidéncia,
«,Senyors : el delegat m'adverteix que em ce

¦••

Madrid,

Imatges fisiológiques
Alguna opinió francesa confia

que, abans
realitzi l'Anschluss, poden sorgir difi
cultats d'ordre psicolbgic, perqué l'austriac

no

és

parau
una ci

amb afectació

democrática. Un fall del Con
sell Suprem de Guerra i Ma
rina condemnant els signants
deis manifest revolucionani de
desembre a una pena que po
da beneficiar de la llibertat
condicional, va posar en evi
déncia, com era de suposar,
la injustícia deis altres con
sells de guerra pels fets de
Jaca. I com que en els mo
El notable escritor general Burguete
ments de la repressió orga
nitzada per Berenguer després
deis esdeveniments de Jaca era impossi
i Marina essent un analfabet i escrivint en
ble de protestar perqué funcionava un ve
rupestre
i sembla que aixb que diem no
ritable terror, sobretot contra la premsa, la cau dintre la gloriosa llei de Jurisdiccions.
protesta, sufocada durara tant temps, ha
Seguint la rnateixa táctica que en l'afer
estat violenta. Per intentar organitzar una
dels estudiants, el Govern, sense fer soroll,
manifestació demanant Pamnistia, els estu
ha destituit el general Burguete i l'ha en
diants de Madrid foren tractats com el spit
viat a reposar dos rnesos a un castell. En
jor deis enemics i tirotejat l'Hospital Clí
arribar a Cádiz, el general ha publicat una
nic de San Carlos com si es tractés d'un
altra nota tan confusionária, absurda i mal
edifici militar situat en la línia de foc. Des
escrita, que fa pensar que no li anirá mala
prés d'aquesta barbaritat tnomés s'ha comes ment una llarga temporada
de descans.
una
altra barbaritat : el liberal Romanones,
Sembla, dones, que es pot afirmar que el
l'home que tenia com a programa previ de
general no ha guanyat aquesta batalla a
tot govern la concessió d'una amnistia, va
favor de la democrácia. Senzillament : ha
dir que era inútil parlar d'amnistia abans
arribat amb més de set anys de retard, ré
de reunir-se les Corts. Després d'aquestes
cord indiscutible de marxa lenta.
dues ibarbaritats el Govern va decidir callar,
* * *
fer el mort i prodigar poca literatura. Una
nota de vint-i-cinc !Mies dient, entre altres
Sense relació amb aquests fets n'ha tpas
coses
que el Govenn sabria mantenir l'or
sat un altre de molt deplorable : la posta d'El
dre, fou Púnica expansió que es varen per
Sol i de La Voz. El Sol era un diari digne
rnetre el senyor Aznar i els seus collabo
d'un gran país, iperé era massa intelligent,
radors.
i allá no es tolera. Uns quants ducs, mar
Entretant, l'entrada al període electoral
quesos i comtes d'una no'blesa i una cate
havia obligat el Govern a aixecar la cen
goria que nosalres no podem ni sospitar,
sura, i els diaris parlaven del retorn de
s'han apoderat de les accions d'El Sol i han
Martínez Anido a Madrid i, sobretot, .de
decidit fer-ne un Debate camufiat. I ho han
reunions de generals, fet que no té res de
aconseguit. Aquesta batalla sembla que for
particular en un país, cas únic al món on ma part d'un ipla de conjunt que dubtem
hi ha •més de set cents generals. Per-e: un
que arribi a realitzar-se. Recentment un
d'aquests generals, el senyor Burguete, si
amic nostre ens deja que una elevadíssima
tuat a la presidéincia del Consell Suprem
personalitat u havia manifestat que no oreia
de Guerra i Marina, cridava els periodistes
en la
inyopularitat de la qual parlen els
tot vessant mitja llagrimeta, els llegia
republicans, i que tot es redueix a l'hosti
una
nota extensíssima en la qual, entre al
litat d'uns grups d'intellectuals que dispo
tres coses, deia que el país no tolerarla la
sen
d'alguns diaris. La táctica contra S/
vergonya d'una altra dictadura, que es un
Sol ha confirmat que es dóna molla impar
escándol que no hagin estat portats davant
táncia a aquesta opinió i que per 'adormir
deis tribunals els responsables de Padveni
el malalt ja s'acut a la morfina. Aquesta és
ment de la dictadura i del Iladronici de la
la única victbria del régim durant una set
mala administració dels dictadors, i que com
mana.
a presldent del Suprern de Guerra i Marina
Han passat moltes coses en vuit dies.
estava disposat a fer-ho molt fort contra
De vegades, els esdeveniments senten la
qualsevol general que es pronunciés.
prulja d'acumular-se, I un dia pot produir
Tant des deis punts de vista polític com
se el collapse.
literari la nota del general va causar gran
MANUEL BRUNET
—

,

EL

;ora

a

—

que?

sentir

Miran,

I Barcelona

—

que és .allá on es juga la par
tida contra un veí envers
el
qual sembla qué tener> motiusI
de greuge imites persones
havien considerat com un ho-)
a
flor inscriure's
la 'lista de

doméstics,
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MODA

es

torea fatu i l'alemany
—Elpols de l'Europa

susceptible.

molt

batega

Central

a

Viena--deia Malas a una delegació estran
gera.
Un deis delegats, president d'una Cambra
de Comerç
mentari

alemanya,

va

fer-hi aquest

co

—Si, perb és grácies a l'oxigen propor
cionat per nosaltres que el pols de l'Europa
Central pot bategar encara regularment a
Viena. Si el tallem, ja veurem qué pa.ísa.
Per aixb alguns austriacs sobretot indus
trials, es pregunten també jul passara quan

alernanys puguin, grácies
ficar-se massa a Austria.
els

a

l'Anschluss,

Sobrenatalliaí
Els diaris han portat un telegrama de
Lisboa segons el qual una dona hauria po
sat al món set criatures d'un sol cop. Tot
seguit un redactor d'un diari francés de la
nit ha anat a veure el Dr. Potocki, director
de la Maternitat de París, el qual li ha asse
gurat que no ha vist mai citat cap cas de
més de tres criatures d'un sol part.
Si a París sabessin la fama que els por
tuguesos tenen en aquesta banda de Pire
neus, ja no s'haurien amoinat tant.

Una

cara

coneguda

chapiin és l'actualitat europea, que no
sols proporciona als diaris matéria d'arti
des i de noticies referents als seus despla
çaments, sinó

Una,

a

contada

anécdotes de la

per

ell

seva

mateix,

és

vida.
de les

millors ; sembla una escena d'un film seu:
Un dia, quan ja començava a ésser céle
bre, un policia U posá una multa per excés
de velocitat. Davant del jutge, aquest digué :
—La vostra cara no m'és desconeguda.
—Es molt possible—va dir l'acusat, inte
riorment afalagat• pensant que potser el
jutge l'havia vist en algun film.
—Si, sí; ja us he vist alguna altra vega
da. Deveu ser un reincident...

Eníreienimenís fuiurisies

intervivador que caldrá resoldre
de l'alimentació amb extractes
contenint tots els elements nutritius neces
saris i, de tant en tant, un ápat que será
una
veritable expressió de l'art eu/inari.
I, donant detalls de la tinauguració del
Santo Palato, decorat tot en alumini per
Finja i Diulgheroff, ha dit :
«Els plats eren presentats com obres d'art,
veritables escultures alimentáries. La idea
futurista és que tots els sentits han d'ésser
satisfets alhora, que totes les arts han d'es
tar d'acord. El servai de cada plat anava
acompanyat d'una música i d'un perfum
ad hoc. 1 al mateix temps que un comen
sal era servit, se li posava sota la má es
guerra una tauleta táctil, revestida segons
els casos d'esponja, de cuiro, de vellut, de
manera
que les sensacions de tacte corres
ponguessin a les del gust, de l'audició i de
el

a

un

problema

l'olfacte.»

La Reina de les Colónies
c)...

11

.4.

La designació de josefina Baker com a
Reina de les Colbnies en .ocasió de l'Expo
sictió Colonial que es prepara a París, ha
estat objecte de nombroses protestes diri

gides

a

Doumergue,

a

Briand,

La

canvi, ha

municipal

a

011ivier,

comissari general de l'Exposició. La majo
ria de protestataris són súbdits francesos
negres, que entenen que els negres de jazz
i de music-hall no són la mataixa cosa que
els negres de l'Africa i de les Antilles.

estat
de la

presidéncia

del

míting

Papoteosi de Padministració
Lliga, dels republicans i de

la dictadura. Cal, per tant, votar els candi
dats liberals, verges deis malbarataments
d'abans d'ahir, d'ahir i d'avui. Ells faran
Pengrandiment de Barcelona sense demanar
una pesseta més al contribuent. Crearan de
nou les finances municipals, espafilades pels
homes de la Lliga, pels republicans i per la
dictadura. Dues °entes vuitanta vuit mans
(clues per individu), s'ajunten per a aplaudir
el triomf de la candidatura liberal. El can
didat senyor Cab:allé i Clos explica el proce
diment perqué el triomf es ,produeixi. Molt
sertzill : n'hi ha prou que els trescents libe
rals del districte busquin cada u cinc amics,
i els convencin de la necessitat de votar el
senyor Caballé i els altres companys. Ara,
no n'hi ha prou amb una simple recomana
ció ; cal acornpanyar els amics fins davant
la urna. No passés que fessin el salt 1
El senyor Caballé i Clos confia que els
electors ho faran així, perqué, «qué caram 1,
entre nosaltres ja es pot dir tinc moltes ga
nes d'ésser regidor».
Després parla de les
seves illusions jovenívoles, de les seves pa
tilles
també jovenívoles—, de la «Colla de
l'Arrbs» i d'altres coses tan suculents.
En el moment d'acabar, el senyor Caballé
i Clos diu que dula allí l'estudi i solució
d'uns quants problemes municipals ; perb
que ha te
com que es fa tard... El públic,
mut per un moment que l'orador espatllés
un discurs
tan divertit, s'apressa a confir
mar que és
tard. i opina que el senyor Ca
bailé pot guardar els problentes per a quan
es trobi al Consiscori.
diu:
El president tanca Pacte. A la sortida, un
—

palabras.
pudieran agarrarse!...
—Todo

Parlávem aquí mateix de la nova revolu
ció7--ara culindria—del professional de l'es
peterrament, el futurista Marinetti. El fla
rnant académic
és a París, on ha de
clarat

1

1

un

eso

altre

son

Ah,

si éstos

:

les
L'equivocació és presentar-nos
eleecions per majories. Nosaltres havfem
a

—

d'anar per minories d'acord amb la ,Lliga.
o bé per majories en segons quin districte,
ipactant amb els republicans:
Visca la moralitat i els boas costums po
lítics!
*

*

*

Un ateneu de barriada.
La Lliga, contra el que fan córrer les ma
les llengües, també compta amb l'adhesió
de la joventut. 1 per a destruir llegendes,
exhibeix als seus joves : Carabén, Roda i
Ventura, de Carreres, Solervicens... La gent,
perb, els troba ja una mica crescuts.
Parlen mesuradament, combatent l'esquer
risme, i cada dues paraules pronuncien el
mot realitats. Ara en parla un que duu el
discurs anotat en targetes de visita. Al nos
tre costat, hom diu :
Sembla que jugui a cromos.
Qui sap!
jove. Quan arriba el torn
dels prohoms, són tantes les realitats que
s'amunteguen en l'escenari, que acaben per
inundar la sala. El vei del nostre davant en
té les ales del barret plenes. Aquests desea
misats de republicans, incapaços de formu
lar un programa...
El públic s'ho pren seriosament. Abun
den en la sala les mánegues de camisa : el
graner del xamfrá i Padroguer de més avall
entre balangada i balançada, han acuda
l'Ateneu a representar el pa,per de ferces
vives. Els aplaudiments són també molt se
riosos i han administrats, tal com cescau als
electors de la Lliga. Res de lirismes. Al peu
del cartells electorals, una nota diu : «Tren
ta anys d'histbria catalanista, d'honrada ad
ministració regionalista, avalen les nostres
candidatures.» Així anuncia la gent com cal.
Proveu-los i us en convencereu.
—

*

*

*

El café d'una societat de suburbi. De les
parets pengen calendaris virolats, i un pa
per color de mosques i manilla. Al plafó del
centre, un bust de senyora grosserament
maquillada i amb gorro frigi : la República.
Sota d'ella, la taula de la presidéncia. Un
jove exaltat parla de democrácia i de re
publicanisme. Peré, inútilment : les seves

damunt el públic
no fan impactes
distret de la barriada. Toca el rellotge, la
dona del cafeter badalla darrera el tauléll...
El jove orador s'esvéra un moment, pene de
seguida torna a la cárrega. Sembla que,
finalment, toca el cor deis oients. Peró heus
ací que a mig parágraf, s'alga un de pri
mera
fila i se'n va, o bé un altre fa botre
una pesséta damunt la taula, tot cridartt el
cafeter. Tot l'efecte destruit.
Elpúblic sembla que s'eixoriveix quan ar
riben els oradors del partit. Joves, som
rients, apressats... Bellmunt Regás, Thió i

paraules

L'ORGULL DE LA FAMILIA
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pensa, fill meu, que no elle pagat un
uniforme de nacional-socialista perqué el
Iluissis, sinó perqué els jueus es posin a
tremolar aixf que et vegin.

(Simp/icissimus, Munic)

Rodés,
d'Acció

Martí !Esteve. Els- peopagandistes
Catalana Republicana, grácies a

del teatre

Espanyol

nyeixi

al tema.» El glaç está definitivament
D'ara endavant, el públic és del tot
sensible a «les garlandes oratbries i als bolis
pomells de flors que li han ofrenat els ora
dors», segons paraules pronunciades pel pre
sident en cloure l'acte.
trencat.

*

El meridiá

*

*

roig

passa ja per Barcelona.
Diumenge, marcava la Rambla del Prat i
el Saló de Sant Joan. Malgrat ella>, si dos

mítings

es

dreçaven

contra

un

l'altre,

eren

ben bé els oelebrats a Bolles Arts i en el
Teatre del Bosc.
Bolles Arts. La Confederació Nacional del
Treball canta una vegada més el seu credo
apoliticista. I ornple la nau del Palau una
multitud color rajola. En l'estrada, parla un
borne destilarlt. de veu ronca i un mocador
de seda blanca nuat al coll. Després d'ell,
puja a l'entarimat un altre, i un altre. Mi
litants anarquistes, exhaurits en la preso.
Llurs imprecacions s'enfilen com coets fins
al sostre del Palau, i, en descendir, aixequen
en la massa una polseguera de crits i aplau
diments. Contra les institucions, contra la
burgesia i contra tots els farsants de la po
lítica. En les ennegrides pintures de les pa
rets, als reis i generals se'ls posen els ca
bells de punta.
*

L'actuació

*

*

apolítica,

la denuncia

en

el

Bosc, Maurín, el líder del Bloc Obrer i
Camperol. Damunt la catifa roja, *l'orador
queda sec i enérgic ; la seva figura no té da
vant : només perfil, i, a tot allargar, tres
quarts. I, com sempre, profetitza. Veu com

s'apropa la nova dictadura. Amb el braç
dret enlaire traga el vol de les «aves sinies
tras y agoreras», que ens l'han de dur de
nou.
Amunt i avall de l'eseenari, Maurfn
evoca tota la história contemporánia
d'Es
panya. 'Els noms propis que surten de la
seva !pea resten suspesos en l'aire.
clavats
pels adjectius més violents. Generals, finan
ciers, polítics monárquics
L'orador no perdona res,
En

i

republicans...

l'escenari,

hi ha muntat el elássic de
del Bosc de les obres teatrals. En dies
de míting, els decorats pierden en absolut
Ilur poder de suggestió. El paper i la fusta
corat

gemeguen sense dissimulacions. Avui, en el
teatre del Bosc, Pescenari és una enclusa, i
el públic coreja els cops de mal'. Maurín
parla de Pem,préstit Morgan i preveu una
intervenció nordamericana en els afers pen
insulars, intervenció que fará d'Espanya una
Nicaragua. Baixa de les altures un crit de
«Visca San.dino!, obrer metallúrgic», uná
nimement contestat.
Fora el carrer, per a contenir el meridiá
roig, triconnis hegres i rnáusers i cavalls co
lor de cuiro. A la porta del teattre, darrera
la taula de publicacions comunistes, fa front
a
la guárdia civil el perfil tranquil i som
rient d'unes gracioses afiliades.
*

*

*

En el teatre Espanyel, una altra tallada
de poble, que sobreix del local. En l'esoena
ri, la multitud ofega la presidáncia. Per
fons, un teló curt, colors lila i verd propi
per a les evolucions de les «girls». Iunt a
la bateria, Pantítesi de les «girls»
Francesc
Macla. El cabdill es belluga dins un bany
Maria de tendresa popular. Totes les mira
des coven l'Avi. En justa correspondéncia,
Maciá predica amor. Les imprecacions en la
seva boca sonen una mica falles. El Maciá
auténtic és el del vestit gris i el caben Nene,
que obre sovint els braços amb el gest dels
Sagrats Cors. No vol resoldre solament el
problema catalá, sinó que somia també amb
la definitiva pacificació del món ; entreveu el
dia aquell en qué tots els bornes se senti
ran germans...
I Maciá acaba simplement,
amb un comiat familiar. El teatre en pes va
vers Maciá.
L'escenari és'assaltat, i al coll
del cabdill es pengen les eabelleres i les cor
bates romántiques d'Estat Catalá, i, tam
bé, ondulacions de noies molt 1935. Els
amics han de fer cordó al seu voltant, per
evitar que el poble el faci a migues, amb
l'objecte d'endur-se'n a casa un bc>cí d'aque
lla pell colrada, com fan amb la tela deis
avions que han travessat l'Atlántic.
ANDREU A. ARTIS

ESPECIA I.ITAT
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L'Edip de Gide
L'emancipado total,

la dis
ponibilitat absoluta enfront de l'instant pre
sent. Rompre tots els heretatges, .defugir
tota sistematització, oferir-se sernpre enter
i virginal* 'a les eXpériéndes sticcessiVés,.7
En Edip Illtüten, la voluntat de puixanga
i la voluntat de corieixenga. Es malt gidiá
que aquesta darrerá venci.. Tota l'obra de
Gide no vol sino Mar abrandada per un
moviment de sinceritat? L'heroin.a de L'Eco
le de femmes 'no vol sino la veritat. Es el

André Gide acaba de lliurar al públic el'
s.eu adipe. Res no fóra més Impertinent
que tráctar d'establir aquí un parallelisme
entre_la tragédie sofocliaria i aquesta, la dar
rera 'obra de l'autor de L'IMrndrálisfe. En
tenc quella solidaritat hipotética que pot ha
ver-hl entre l'obra, excelsa del Watre grec i
aquesta tragédia en tres acte's que ens ofe
reix el talent d'un deis mestres més consu
anats de la .Ilengua francesa conternporánia,
deu passar a segon terme enfront cle la pre
ocupació de marcar la solida
ritat real que deu existir .en
tre l'obra nava i el seu au
tor. Endebades per boca d'E
dip Gide ens diu que ell no
es reconeix en
els seus actes,
i aquesta obra darrera de
Gide delata prou bé, com les'
seves anteriors, una clara pa
ternitat.'

tures 'terrestres.

ExaMinem, dones, aquest
acte gidiá. El mite d'E
dip enclou una experiéncia
moral prou vastaperqué
generació el mite
cada
resplendeixi .amb una nova
llum, a la claror de la qual
els homes nous poden pen
nou

a

nova

El segon ofici deis literats VAR1ETATS
Antecedents literarís
Le Crapouillot, la interessant revista fran
cesa que publica birnensuelment uns núme
meres especials molt recercats ha dedicat el
darrer a un Viatge a París.
de pa
xit deis números anteriors, que ens parla
ven de la «guerra desconeguda», deis ame
ricans i deis alemanys, amb interessants re
portales i fotografies ben seleocionades,
els redactors d'equesta revista, com a ve
ritables francesas, s'esguarden ells meter
xos. i es disposen a cantar-nos les exoellén
eles de llur gran clutat.,
Prou sa'bem que, a despit de l'autor, l'oda
es cenverteix
sovint en elegi,a.'Hl h.á forga
caires descoratjadors en el reportatge de
Galtier-Boissiére i Claude :Blanchard que
°Triple tot el darrer número' del Crapouiliot.
Alguns sectors políties afer Oustric—,
l'estat actual de Part i de la literatura fran
cesas, en particular, no surten pas .másse
ben parats de les informecions de l'enques
ta que mena el «fúnebre Mandel», ni de les
amargues declaracions d'un Camine Mati
olair, Penemic predilecte deis avantguardis
tes de tót 'el '.món; o d'un Bernard ,Grasset,
el tamos editor intelectual.. No Vull comen
tar les paraules del crítie d'art ni podria
fer-ho, encara que volgués, perqué aquesta
és una de les moites activitats que hi ha al
món.en les quals no entone; per?) en canvi
em sembla prou útil de recollir les paraules
de Grassét sobre algun deis temes de la con

besprés

!libres, dones, a Frena.
( je m'he canoat, gairebé, de constatar, ver
balment i en articles, que. equesta crisi exis
111

ha crisi de

públic, el públic anénini que
aquest cás va del deis reis de 'Bélgica i
Bdand fins al coone de qualsevol celénia, és
No sois el

proporció ádequada la nos
indigéncia editora i cultural.) ICrisi de
compradors, d'editors, d'autors. Les parau
teix: aeí

en

una

a

l'admirador de Chaplin. Els litérats també
en .són, i cal dir que de vegades li han fet
ben poc favor amb el que han eserit sobre
ell. Ara, ámb motiu del seu viatge a Euro
pa, Chaplin ha estet de nou Pobjecte de
Patenció de la gent que viu amb la ploma
Jaloux, des de la seva
a la má, i Edmond
acostumada crénica de Le Temps, es pre
gunta si Cha,plin té antecedents literaris.
I li sembla trobar els anés directes en la
literatura anglo-saxona, i en .particular en
Dickens, del qual cita diversos personatges
soase malicia que viuen sobre les 'fronteres
de la folia i del seny, que no tenen raó,
paró tampoe perversitat. Per llur candoro
sitat que els protegeix del anal, s'emparen
ten amb certs •folls de Shakespeare. De més

tra

les
Grasset -no enganyen. I les conside
racions que fa sobre' la neoessitat que tots
els •autors tinguin un segon ofiei, una ma
nera més segura i constara de guanyar-se la
vida que la ploma, deixaran ésbalaits molts

a

Sóri

aquestes

ipe

«...—Així entrem
ríode de deflació...
»—Ja ho cree! Personalment, he renun
ciat a «jugar tot el campe. ;Els escriptors
que es planyen d'aquest indispensable res
triccionisme no han de fer més que diri
gir-se a la Nouvelle Revue Française,' que
segueix publicant cinquarita volums cada
mes
dels quals .potser dos són Ilegibles...
encara! Pero si els joves traben di
fícil .11ur situeció, ipotser .és perqué noznés
són hoanes de Iletres. Abans, la majoria deis
escriptors asseguraven de primer enoment
llurs necessitats i ziomés pensaven després,
durant les hores de lleure, a crear obres
mestres inmortals.
»--La famosa qüestió del «segon ofici»?
En primer loc. nornés la Princesa podria
retribuir «un segon ofici»...
»—Tal com el rei atorgava pensions?
»—...Perqué un amo no seria pas tan
ximple de mantenir un empleat que només
soma fer una altra cosa.
Perb els escriptors joves que
havien comptat únicament amb llur ploma
per a viure, no es veuen obligats actual
ment a cercar un nitre ofici? Eis correus
literaris ens anuncien per exe,mple que Del
teil és viatjant de comerg a Jurangon.
»—Hom no pot pas blasmar-lo. Caldria
persuadir els j oves massa entusiastes 'que
les Iletres no són una carrera. Un escriptor
jave ha de resignar-se a manjar «de la va
che enragée» (morir-se de gana, més o
ménys), •o bé ha d'assegurar primerament
les seves necessitats. Segons la meya opi
nió, hom ha de fer de bell antuvi el «se
gon ofici». Veieu, jo, ala vint-i-cinc anys
era un apassionat de la literatura...
M'ne
fet editor i al cap de vint anys m'he posat
en

un

perspectiva defectuosa—,

Gide ha publicat aquesta
obra en la qual el dolor juga
un
rol de primer pla. eFill
de l'error i del pecat, neix de nou. Et man
diu el
cava •per regenerar-te el sofriment»,
sacendot a Edip. I encara aquest rol hi és
doblement accentuat com a factor contra
puntístic. No tant el dolor és exaltat, coin
uná humana sort hi és senyalada com la
pitjor calamitat.
Edip és un borne felig, i aquesta felicitat
inquieta dues persones, Tirésias que és savi
i Antígona que és pura. Tots dos saben
implícitament que la sort comporta una ofus
cació perillosa. I no és pas que Edip cerqui
la felicitat : «Com si la benaurenea fos el
que jo he cercat ! Es per a fugir d'ella que
vaig anar-rne'n del costat de Polibi.» Aquest
Edip és 'ben bé el germá literari de l'heroi
de Les nourritures terrestres : «Abans que
existéncia paté
una vida. tranquilla, una
tica.» Perh Edip a desgrat de tot és felig.
Cau en la trampa que evita de totes mane
étroite.
res Pheroina de La Porte
Felig, després ignorent. «De la meya ig
norancia, en faig la meya torea.» Després,
orgullós. Tirésias 11 diu que només creu
amb el Déu que eoncedeix incondicional
Ment Paprobatur. Edip está (record amb
Déu, «un déu em condueix», perqué eh s'ha
identificat amb eh ; s'ha deificat i ha sudes
titult la posició teocéntrica d'Antígona per
la posició egocéntrica de l'humanisme.
Quina resposta fa, si no, a la pregunta
con
de l'Esfinx : «L'Home.—La meya forga altra
sisteix que no aeceptava .donar cap
resposta, tos la que fos la pregunta.» Res
per dantunt de l'home, i efectivarnent, Edil)
acompanya el relat del seu encontre amb
l'Esfinx amb un discurs -que hauria signat
qualsevol filbsof del progrés, estil segle xvni.
I lEdip realitza plenament el tipus més
fonamental de tota la literatura gidiana.
A eépia de repetir-se el gran escándol, la
gran novetat gidiana, amenaga passar al ca
•aix deis llocs comuns. Independéncia abso
luta! «Pa no em reconec en els meus actes.»
•ditp no coneix cap vincle de comunió. Edip
és una mena de bastad? Nat de pares que
iEal mateiik ho diu : «Nat de
no coneix.
Pinconegut, sense passat, sense model. Res
sobre qué repenjar-une. Tot a crear. Pá
tria, avantpassats... a inventar, a descobrir.
Ningú amb qui assemblar-se, si no és amb
mi mateix.»
Es l'exaltado característica de Les nourri

André Gide

que desitja furiosament Edip retenint per la
túnica la seva Jocasta que tremola davant
de la revelació. Edip, mal hagi de morir-ne,
vol veure la veritat de la seva condició, fit
a fit, i de grat abdica la reialesa, la pui
xanga, abans que renunciar a la més per
fecta sinceritat.
La fórmula teatral convé admirablement al
pensament de Gide, la preocupació fonamen
tal del qual és no fixar-se mal a fi de no
comprometre l'éxit d'una aventura espiritual
futura. ;Els personatges sostenen el joc dia
léctic d'un esperit essencialment infixable.
«No és mai llarg temps, eh l mateix... Pren
la forma del que estima.» L'ambició penpé
tua d'aliar el cel i Pinfenn que és la clau
de tota l'obra gidian,a, ambleió condemnada
avortar indefinidament com eh l mateix ha
explicat en un text capital de Numquid set
tu?, del qual no puc resistir-me ,a transeriure
l'original, tan atemptatori a la seva impon
derable bellesa ióra tot assaig de traduoció :
«Le vraj c'est que cette chair que je hais,
escriure.»
je l'aime encore plus que V ous-méme. Je a
meurs de n'épuiser pos son attrait. Je vous
demande de m'aider, mais sans renoncement
véritable. Malheureux qui preteras marier en
toi le riel et l'enfev.»
CEdipe, dones, més que una conclusió, s'o
fereix com una pluralitat d'experiéncies mo
rals que per cert véiern molt sota els.esque
mes olássics que ens han llegat els gratas
mestres espirituals de tots els temps. El ma
teix un Plató que un Goethe que Kempis po
cíons
drien sostenir els aforismes que es poden ex
treure del libre de Gide. Fóra pesat demos
trar-ho en detall. A la lectura teniu la im
pressió més d'un cop de rellegir un !libre
Guillem Díaz Plaja, apreciadíssim cola
vell, i és que Gide em sembla que nornés borador nostre, ha inaugurat una rúbrica
ha fet que repetir i repetir-se en aquesta
inédita en la bibliografia catalana, en la qual
darrera obra, que és un nou volum en la
potser el seguirá, un any d'aquests, el nos
larga série de volums que no semblen sinó tre amic Armand Obiols. El seu llibre té,
tenir un objectiu : combetre l'ordre, com a
ja, dones, de bon principi, un valor de ;pri
simptoma mortal ; oferir per aixé mateix una mera podre en una construcció que no (pot
justifiéació a tots es desordres. Massa ráons faltar en cap cultura, ja que el cinema és
hi ha per creure que adipe, sota el seu apa
i no en rebaixem
Pesforg artístic
rent dogmatisme, no seria sino un moment
més important deis temps moderns,' el que
en,Pobra de Conjura, per a no creure, al las!, obra damunt un sector més vast, 1 el que
prou justificada equesta aseerció..
més ha contribuit a donar una fesomia ca
Qué cerca .Eteocle en els llibres? Una auto
racterística a la nostra época.
1Peró el llibre de Díaz ,Plaja po .pretén
rització a la seva passió incestuosa envers•
Ismena. No cal dir tom els libres de Gide
abastar tata la complexitat del cinema. Ja
són fértils en tota classe d'autoritzaeions, i
abans de Ilegirme una sola radia; el .subtí
no hi ha desordre
sobré el quel una certa
tol, Introducció a una estética del film, ens
aclariria les intencions de l'autor, més ex
frase de Gide (escriptor &montee, com ha
dit amb la seva fogosa parcialitat Massis) no
plícites ja en el primer capítol, en decla
"POLITICA 1930", de Cecílít projecti una auréola de bellesa.
rar : «Aquest libre voldria ésser... un índex
suggestions amb una indicació deis ca
aquesta eepugnáncia per tot el que
Gasólíba..Mancaní el darrer plec és Adhuc
estable s'inspira d'una ortodbxia ; la veig
mins bibliográfies que cal fressar. Un libre
vena
en els exemplars posaís a la
en el gest d'Antígona trencant el vot de ves
destinat a ésser un préleg per a la feina de
d'abril,
es de=
demá.»
primer
tal,
emancipant-se
de
Tirésias,
per
a
seguir
abans
de
da
el seu pare, el qual ,fins al final conserva el
L'home que escriu de cinema, no per fer
quí els
mana excusa í es prega als
seu orgull. En aqueas mots : «Des d'ara sen
orítica de films a mesura que els empresa
adquiría-en que passín a canvíar. se llar, sénse pátria», .no hi ha pas el crit ris els presenten, sino per destriar-ne els
fenómens essencials, topa amb una conside
d'un ésser que es plany s'Ilumina!
los per un exemplar complef en
rable limitado, la imposada per Porganit
* * *
el mafeíx lloc on el compraren.
zació comercial del cinema. Aquesta
és tant mes sensible que, essent la
M'he prohibit, eri comenear, de parlar per
ni
i el ritme els valors eulminants del
res.de Sófocles. Amb tot, cm semble que pel plástica
ni comentaris,
film
film, res no pot substituir
sol fet d'adoptar 'el mateix mite, l'oba-a de
la
de determinades esoenes
básica
que
és
transporta
l'experiéncia
Gide
seva yisió directa. No obstant, fora excessiu
da
mite,
experiéheie
que
está
per
al fons del
pensar que el valor d'un film és. únicament
ACABA DE PUBLICAR-SE
munt del famós complexI freudiá
plástk, per bé que, sigui aquest valor el
per damunt probablement de tot assaig de
dominant
al qual es subordinin tots els al
crítica. Estem davant duna exCepcional com
tres. Díaz Plaja, en el seu libre, estudia
com
deja
d'elements
dramátics
.que,
binació
únieament la plástica cinematográfica, enca
porten virtualmént una possi
en comengar,
en
alguna °cesio, .aflori en el seu
ra que,
per
*d'interpretacions.
Es
ar
hilitat inexhaurible
comentad algun áltre aepecte del cinema.
ANDRÉ MAUROIS
riscat petjar aquest terreny. Més que el fons
Peró, innegablement, aiieb no pot ésser ma
eomú, he volgut sirriplernent notar álgunes téria d'un retret a l'autor, si no Ola pro
Preu: 5.40 pessetes
particularitats especifiques, porqué gidianeá, posat portar més enllá el seu estudi, del
de PCEdipe d'André Gide.
qual cal loar sabretot l'estructuració, ano
DE VENDA:
JOSEF PALAU del de rnétode. El que potser ja constitufria
matéria de retret, és la unilateralitat de do
Llibreria Catalbnia
cumentado i un cert verbalisme anolt estés
entre els assagistes frencesos sobre cinema.
17, Placa de Catalunya, 17
Perb, (aixt i tot, el de Díaz Plaja resta
Obres d'Arquitectura, Escultura,
un libre a remarcar, no perqué sigui l'únic
on trobareu sempre les darreres
Pintura, etc. Antic i modern
en catalá, sino pel seu valor intrínsec, com
novetats franceses
IBAN» NOUS, 5
a índex deis resultats a qué havia arribat
Teléfon 20542
el cinema mut, tan enyorat en equesta épo
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LE PESEUR D'AMES
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Llibres d'Art

tro--

es

en

tota la terra.

Fontaine

Bernard Grasset
autors catalans que somien

digne per la nostra
passada, una reposta

en

estat més

un

literatura. Seran, de

a

a

la

polémica

que

sus

oitava A. Esclasans a les págines de la
Revista de Catalunya i que, per ara; romea
insoluble.
Literats purs? El conreu únic i simple
—remunerador, per tant
de la literatura?
Sembla que a Franga, fora d'una dotzena
d'elegits, no és .possible. La immortalitat
literária? Surar, fer-vos célebre en les Iletres
amb una novela, un Ilibre de .versos? Sabeu
guantes edicions retornen, gairebé intactes,
a
Ilur origen, destinades a fiorir-se en la
desesperada virginitat de llurs págines blan
ques, al fons dels soterranis de les llibreries?
Cal, doncs, segons IGrasset, tenir un se
gon ofici. 'Encara que aquest pugui semblar
molt próxim a la liWratura, com el de tra
ductor o de periodista. 1 deixar els afanys
creadors per a quan hom tingui ja ben re
solt el problema econ&mic urgent. Hom po
dria adduir, ja ha sé, molts exemples ilus
tres contra aquesta tesi. Pero, deixant de
banda la realitat que pugui tenir a Franga,
cal confessar que a Catalunya, mekntre se
gueixi l'estat anémic i intermitent de la pro
duoció literária i de l'edició comercial o
amateur, será ben difícil resoldre aquest pro
blema i caldrá resignar-se a la modéstia anti
romántica ; iperb, en eanvi, més remunera
dora i segura, del segon ofici.
RAFAEL TASIS i MARCA
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de ballbuoeig del cinema sonor, nascut
infectat de teatralisme i music-hallisme.
Una cultura del cinema és, sobretot, una
sistematiteació utilíssima, més que del pro
cés constructiu, del procés expressiu del ci

ca

e

Cal dir-ho : comengárem a ilegir El doc
Rip amb una punta de malfianga, desvet
alada precisament per una noticia de Caeles
Soldevila en el próleg que hi ha posat
«Salvador Espriu és molt jove : no té divuit
anys encara.» Peró la nostra poca fe en les
preeocitats literáries
i, en general, en
tata mena de precocitats
aquesta vegada
s'ha quedat sense trabar un argument que
vingués a reforgar-la. La qual cosa no vol
dir tam:poc que el libre del novel escriptor
sigui una obrá definitiva o que calgui dis
parar vint-i-una canonades celebrant la seva
tor

—

aparició.

En h•aver

llegit

El aoctor
hom s'adona 'de

pro

d'histoire littéraire.
«La Fontaine ha vist la societat amb ulls
de magistrat ; els seus personatges es pre
senten al més sovint a la leva ímaginació
en la situado en que la gent de lleis ecos
turnen a veure els bornes, a través del Codi
civil o del penal. Una trentena de faules
de La Fontaine són, en tot o en part, una
exposició de qüestions eivils o criminals, po
sen
en
escena individus tan aviat deman
dats o demandants en matéria civil, tan
aviat acusats o culpables de delictes va
riats.»

La

píndola

a

de reportatges de Jean Galtier-Boissiére i
Charles Blanchard. D'un d'ells, ens pláu
reproduir unes frases d'Elle J. Bois, redac
tor en cap de Le Petit Parisien, el diari de
més tiratge d'Europa.
((—NO és una mica triste aquesta passió
del públic pels crims?
))—Si ho voleu, peró grácies a acuestes
seccions hem pogut desenrotllar considerable
ment els articles de lletres, d'art, d'especta
cles, que fan deis diaris francesos les tulles
més literáries del món.
»—E1 que em sorprén precisament és que
pugueu fer accept,ar al gran públic seccions
purament literáries.
»—La fotografia, la illustració ens hi aju
den molt. Peró potser no us adoneu del pú
blic variadíssim que toca un diari que tira
prop de dos milions d'exemplars. Es diu que
Le Petit Parisien és el diari de les porteres.
Ho va ésser. Penó amb les nostres seccions
artístiques, hem atret una nova clientela rriés
cultivada, i mentre les porteres a poc a poc
es posaven a
seguir les oróniques de libres
i d'art i tot, el públic lletrat no desdenyava,
en tenim proves, de recorrer els fets diver
sos. La dificultat és la dosifieació exacta.
»--Tret d'una notícia considerable que bui
da els quioscos en alguns minuts, quan te
niu l'ocasió de constatar un algament brusc

tiratge.

»--IEn aquesta qüestió el reportatge fa el
papen de l'antic fulletó. Un gran reportatge
que apassiona el públie fa pujar de quaranta
a cinquanta mil el tiratge d'un diari.»

LLIBRES

de l'autor,
Pesforg d'aquest
per a sser impersonal, puix que ha triat
un tema
per al quid de ben poca cosa pot
servir-li l'experiéncia prépia. Perb, com fa
notar el prologuista, «la intensitat o l'ex
tensió de l'experiéncia no-está en ra6 directa
amb la. qualitat o la profunditat de les rea
litzacions literáries». I, d'altra banda, ja
no ,és cap novetat per ningú
que les quali
tats d'una novela tenen ben poca cosa, o
cap, a Veure arnb el seu terna.
El que potser sorpendrá anés, és el to
pessimista d'El doctor Rip, pretesament len
propi de la joventut, i l'abséncia de doctri
narisme molt propi als assaigs literaris de

l'aelotes?éncia.

Davant del llibre d'Espriu, el que s'ha
fet un, lema de la frase de •egas «Deseo
ratgeu els' joves», roznan en una prudent
expectativa que no -exclou la recomanació
d'estimular l'autor a prosseguir escrivint.
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sabent l'edat

daurada

Le Crapouillot, una de les revistes més
independents i més eives de Franea, creada
les trinxeres i menant després de la guerra
una vida activíssiana, acaba de publicar un
número monográfic, Voyage. a Paris, seguit

de

nema.
*a

un

fessor, Louis Guignot, s'ha adonat d'algue
na
cosa més
i, abans de fer-ho saber en
volum, ha cuitat a avangar-ho en la Revue

G. Díaz Plaja, Una cultura del Cinema (Publica=
de la "La Revista").
Salvador Espriu,
El doctor Ríp .(Llibreria Catalónía)
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anglo-saxons

faules per entreteniment. Peré

ves

LLIBItES

•

autors

Generahnent, La Fontaine ens ha estat
presentat com un diletant, esorivint les se

.

-

altres

magístrat La

El
actualment

en

popular

:

—

on

més,

ben tipus, Si no iguals, molt semblants al
menys : George Elliot, Wilkie Collins, Na
thaniel .Hawthorne.
En canvi,. en la literatura francesa, més
racionalista, més subjecta a tota mena de
cánons i regles, cal remuntar a les eangons
de gesta del .dotzé segle per trobar tipus
qüe puguin relligar-se al .pers.onatge més

reportada.

-

versa

,

en

'

dre eonsciéncia de Ilurs pro
blernes vitals i actuals, i Gide
encarna d'una falso tan mag
nífica üerties característiques
del que podríem anomenar
Pánima oontemporánla, lque
hi ha com un doble interés a
pendre coneixenea del nou
Edip, fu de la N. R. F..
Es una coincidéncia xocant
que hagi eestat precisament
ágines en
les mateixes
en
les quals un Marcel Arland
senyalava Pabséncia de l'ex
periéntia del dolor com una
gran llacuna en l'obra de
Gide
del fet de la qual ab
séricia el món gidiá acusava
una
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