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Alguns especiacles
No sé si cal veure-hi la influencia deis
.esdeveniments d'Espanya, perb el fet és
que quatre teatres ens acaben de presentar
obres sobre temes revolucionaris
Frater
nité, Beau Danube rouge, La conversion
de Figaro i Le sang de Danton. Aquestes
obres no són, d'altra banda, les úniques
‹tue deixen un ample lloc a les preocupa
erons palítiques.
Sense parlar de L'affaire
Dreyfus, que ha .aixecat al voltant de l'Am
bigu uns veritables avalots fomentats per
l'Acció Francesa ihem tingut Musse de
jules Romains, Palais-Bourbon de L. Treich
1 P. de Mont, i La charrette aux pommes
de Bernard Shaw, que no és més que una
seguida discussió política animada per un
deis esperits més curiosos d'aquest temps.
A l'Atener, Fraternité ens mostra les vi
cissituds d'una revolució militar en alguna
república sudamericana ; el que han volgut
escriure Georges Girard 1 Fernand Fleuret
és una fantasia, sobre un tema greu, penó
-és d'alta qualitat.
.Molt diferent és Beau Danube rouge, de
Bernard Zimmer, que es representa al tea
tre Montparnasse ; es tracta de la revolució
hongaresa de 1919, i aquesta obra pertany
al que es podria anomenar genere cinema
tográfic. L'éxit de Donogoo-Tonka incita
en aquest moment els directors de teatres
d'avantguarda a muntar obres dividides en
<padres múltiples, en qué el nombre de
personatges i de decoracions sedueix més
fácilment el públiC que les comédies en
tres actes i amb tres personatges de les
quals els teatres de bulevard han fet una

ben incapag de ccmcebre, i la nit, quan les
fonts Iluminoses dispensen la seva féerie,
quan el Temple d'Anglcor apareix tot bri
llant d'or líquid sota el foc deis projectors,
les revistes de gran espectacle del Casino
de París i de les Folies Bergére empalli
deixen singularment.
Per aixó les recaptacions deis teatres bai
xen sensiblement i les obres que
s'han man
tingut al cartell durant mesos i anys, com

a

Alemanya,

a

Polónia,

a

Rússia,

un

IMULTANINA"

Divertiment futurista

16 síntesis, de F. T. Marinetti

en

publicada al peri?xlic seva personalitat dins un carácter determi
pocs dies abans de l'estrena,
nat. Aquest és el seu turment.
sua Ecc.
F. T. Marinetti, academie d'Itá
Simultanina ens ve a resultar una perso
lia, explicava al seu interlocutor, amb la nificació d'aquella famosa Inquietud Uni
candorositat futurista que tots II coneixem,
versal tan invocada, 'loada i glorificada,
que aquella Simultanina, darrer fruit del
avui més que mai, pel be i millar de cada
«una
concepció
seu magí,
seria
de la má
casa, patrona deis temps moderns, advo
xima rapidesa, el record de la qual en l'es
cada i protectora de Pinnúmer ramat deis
cena
moderna quedaria
asseriyalat per ineptes i deis desorientats.
aquesta obra».
Peró, en veritat, .aquest anhel, aquesta
Deis llavis de sua Ecc., tots florits de
paraules lúcides i exactes com focs artifi
dais
així ens ho reporta el periodista —:
ateonic : dinámic : autónom : compene
alógic : irreal : simulta
trant : sincrbnic
ni
segueix el reportatge
brollen les
declaracions :
—Simultani I Quina gran paraula és
aquesta!
diu Marinetti.
«Aquesta obra; constituida de setze Sín
tesis, afermará d'una manera indiscutible
la superioritat del meu procediment técnic
enfront del passat. Amb ella resoldré el
problema deis entreactes ,que tant preocu
pa, els quals seran redults al mínimum per
mitjá de les recitacions de les síntesis més
o
menys encadenades, ja davant, ja dar
rera
el teló, sense les solucions de con
tinuitat i els inevitables allargaments de
guts a les exigéncies materials de Parran
jament de Pescenari...»
La vetllada de l'estrena al Teatre Mau
roni, de Milá, per la companyia dirigida
per Cerrado de Cenzo' la primera actriu
de la qual és la bella Arma Fontana, pro
metía ésser uná cosa d'alió més divertida.
Seria, deia Marinetti, una vetllada, vária,
policroma, polifónica i ultraeléctrica.
El personatge .de la primera síntesi por
tara una armilla-rebost, en les innúmeres
butxaques de la qual hi ihauria un aburt
dant mostrari d'aliments futuristes, sólids
i líquids ; un perfum nou, apellat, natural
ment, Simultanina, s'esc,amparia per la sala
«empresonant el públic amb els seus pe
netraras fetills». Al sabor i al perium s'a
juntarla ta•bé la música. Hom cantada
cangons novíssimes «exquisidament futuris
tes», de Carmine Guarino. Harn sabia que
intervenien en Pacció veus sense personat
ge ; hom havia llegit que a la síntesi quin
Marinetti, d'academic
zena
es
presentava un «drama d'objecte»,
en
el qual intervenien només que cadires,
taules' butaques, muts i eloqüents en el aspiració, no pot ,pas satisfer-se així com
seu
desordre que tenia de donar la sen
així. En la impossibilitat de poder ésser
sació d'haver estat «instruments d'una ba
de tots els seus enamorats alhora, una dona
ralla o víctimes d'un terratrémol». 1, per
diferent per cada un d'ells, acomplint per
acabar, si el divertimento era Aplaudit,
a
cada un alló que cada un somia d'ella,
Marinetti acceptaria controversia amb tot
un
cop els té reunits tots a casa la seva
aquell que li'n presentés.
mare, Simultanina es suicida.
Davant d'aquestprograma el bon pú
Jnerta i glagáda, perb, qui pot dir que
blic
-Milá, com -eUbm-celoriti amb. aquell és morta? En ella mort i vida són simul
famós torneo a la antigua usanza de l'Es
tanis, són el mateix. Ella va renaixent per
tadi, vejé Pavirientesa, si altra cosa no, cada un deis seus amants, sernpre diversa,
d'esbravar-se una mica, de poder cridar,
sota un aspecte diferera a cada nava renai
de poder ,avalotar a cor-qué-vols i no amb
xeng.a. Bona cuinera per Bongustaio, es
ovacions
al Mussolini i amb els caras de
portiva pel Deportista, lectora i arnant deis
Giovinezza. A la nit de l'estrena de Simul
llibres pel Biblibfil, tendra i amorosa pel
tandna hauria estat imposible de fer entrar
Professor-poeta, coqueta i seductora pel
una
persona més al teatre.
Conquistador, llibresca i petulant amb Don
El galliner, atapelt de gent, comengá ja
Giovanni, el publicista.
a
fer sordll molt abans d'algar-se el teló.
Tot aixó, més bé o més rnalament, és
Els marinettistes del prosceni aplaudeixen el que ha pogut arribar fins al públic entre
i victoregen. Marinetti, que s'hi troba com
mig de•Pavalot i les interrupcions que han
el peix a Paigua; surt a dem,anar enér
allargat la representació d'una manera exa
gicament que hom ajomi els judicis fins geradíssima. Tot aquell afany de síntesi i
a
haver vist l'obra, parlament que és aco
de rapidesa de Marinetti no ha pogut ésser
la amb més soroll i més aplaudiments.
satisfet. No hi ha hagut en tota la durada
Crits del galliner al pati i del pati al de l'obra ni una escena que s'hagi des
galliner, picaments de peus i remors, In
cabdellat normalment. Des de bon comen
sults i amenaces. Perb si hom espera que
gametnt, la lentitud iMposada pels incidents
el públic es tranquillitzi per poder comen
ha descohesionat el joc eseénic, el movi:
gar, no comengarem mai. S'aixeca el teló ment dels personatges, la successió de les
i ens .mostra en escena la protagonista,
síntesis, i ha estat de tot pura impossible
Simultainitria, pintara a la vora del mar. anar creaint l'atmosfera en qué tenia de
Com que el soroll continua, ella •ambé
moure's la peripecia.
continua pintant una llarga estona. Quan
Ja es suposará que els que menaren la
l'ambient es va calmant, surt el senyor
batalla foren, principalment, els estudiants,
Buongustaio, golafre i llaminer, que només repartits per les localitats barates i l'en
somia amb la bona taula i les seves de
tra'da general. El públic lluetnt i distingit
lícies. Tot el seu pensament és envait per
del pati i de les llotges es mantingué
seu
parlar
aquesta idea. Les imatges del
és
ciar
forga neutral. Indubtablement,
Marinetti ja comptava amb una bona ració
són tetes inspirades en l'art culinari. S'ha
d'escándol, car al cultiu d'aquest ja fa anys
enamorat de Simultanina, a la qual es re
presenta com un plat riquíssim. Ell prou que dedica tota la seva activitat, peró potser
quasi
no
es
pensava que li'n donessin tant. Un
ho vol explicar al públic, peró aquest
bé no li deixa. El seu nionbleg davant deis seus parlaments quan sortí a enca
l'escándol
rar-se arnt el pú'blic, al qual apellava «as
el teló resulta inintelligible per
que hi ha a la sala. Aquest personatge semblea d'ases», acabá amb .aquesta frase
al públic
contundent i tout a. fait futurista : l'abo
és el que tenia de fer gustar
lició dels anuncis lluminosos a la plaga del
les produccions de la cuina futurista, perb
ha valgut més que no ho intentés.
Duomo és una idea cretiníssima! La bar
Simultanina prou desitjava correspondre rila amb qué s'ha rebut aquesta sentencia
ha estat enorme.
plenament a l'amor que li demostra Buen
gustaio, perb no pot deixar-se convencer
No cal dir que en acabar la represen
del tot. Ni tarnpoc, malgrat la bona J o.• tació no hi ha hagut pas la controversia
que l'autor esperava per poder lluir les seves
luntat que hi posa, pot deixar-se anar
dots de polemista violent i incisiu. S'han
l'amor del jove Deportista, que, trepidant
tot
seguit.
de dinarnisme, s'hi vol casar
quedat a aplaudir-lo els seus addictes quan
Del seu diáleg ,amb aquest personatge nin
ja tot l'altre públic havia desfilat. Hi ha
gú no se n'ha pogut assabentar pel gran moka gent que sospita que en Simultanina
brogit que mouen els espectadors. Llavors hi ha alguna cosa de bo i es proposa tor
..surt Marinetti i els increpa. Els avalo
nar-hi per assabentar-se'n un dia que hi
tadors responen dient-li «passatista», ell els
hagi més calma.
J. C. r V.
diu que els «passatistes» són ells. «Esteu
endarrerits de vint anys !», els crida. Li con
testa una pluja de fletxes de papen
Restablerta un xic la calma, prossegueix
l'acció. Simultanina, després d'haver aco
miadat el senyor Buongustaio i el Depor
tista, acomiacla també tots els altres pre
tendents que se li van presentant : el Bi
En

•11

una

conversa

megafono

•

Bernard Shaw

Topase, Marius,

Le

sexe

faible, Donogoo

Tonka, han hagut d'acabar llur
Per provar

•

mo

dramátic de vitalitat, l'orginalitat
del qual deixen molt enrera les produccions
que els «autors de bulevard» continuen
oferint4-ros. D'altra banda la competencia
del cinema parlant es demostra singular
ment perillosa, sobretot ara que les millors
obres són posades a la 'pantalla i que els
escriptors més reputats n'eseriuen els diá
viment

•

legs.

altra competencia
de la qual comencen a patir els teatres pa
risencs : la de l'Exposició Colonial. Vet
aquí un espectacle que es pot recomanar
sense por
de decepció '• hi ha un desple
gament de mise en scene que el teatro és
Hi ha actualment

D'UN

—

especialitat.
L'heroi de Beau Danube rouge és Beta
Kun ; el de Le sang de Danton, de Saint
Georges de Bouhélier, que acaba de repre
sentar la Comedia Francesa, és Danton ;
mentre que Robespierre té un ample lloc
en La cotvversion de Figaro que J.-J. Brous
son i Raymond Esoholier acaben de donar
a
l'Odeon.
Potser és un senyal deis temps que dos
teatres oficials muntin obres com aquestes,
que posen en escena la Revolució francesa.
En tot cas cal felicitar-se que aquestes
temptatives més o menys reeixides s'estor
cin de reaccionar contra el marasme en
s'ensopeix el teatre francés.
Hom no sabria dissimular que els més
grans éxits d'aquestes darreres temporades
han estat savint obres estrangeres. Actual
ment encara, una obra espanyola, Le chant
du bercedu, de Gregorio Martínez Sierra,
i una altra d'anglesa, La charrette aux
pornmes, s'aguanten al cartell des de fa
meses, mentre•que les darreres produccions
d'alguns autor,1 celebres com Henry, Berns
tein, Sacha Guitry i Henry Kistemaeker's,
han estat acollides fredíssimament.
Hi ha en particular a l'Europa central,
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una

RRANS NOVETATS EN
CORBATES IMARRUEIABLES

nivell d'un teatre en
decadencia, hom pensa a recórrer a es
criptors que, fins aleshores, només
vien assajat en la nove•la. Llurs reeixides
han estat desiguals : si Jules Romains ha
obtingut grans éxits amb Knock i Donogoo,
si Jean Giraudoux ha conegut un triomf
amb Siegfried, pel centrad, Doublé i Ri
chard, d'Alfred Fabre-Luce, han estat fra
cassos complets. Desitgem que no passi el
Drieu
'mateix- -amly --L'.eau--fraliche-;
Rochelle, que marca el debut en l'escena
d'un deis escriptors més originals de, la

jove generació.
En resum, les úniques obres que fan di
actualment són La vie parisienne a
Mogador i Le Roi a les Variétés ; la re
presa d'aquesta darrera, de Robert de Flers
i Caillavet, havia estat acollida bastara ma
lament per la crítica, que l'havia trabada
envellida i mediocrement representada ; el
públic, fet i fet, hi va perqué és una obra
célebre 1 la seva vella reputació en fa l'éxit.
La vie parisienne, pel contrari, és un
encantament. Per bé que escrita fa més
de setanta anys, la música d'Offentiach
queda tan jove, tan esclatant com el primer
dia. Max Dearly és l'animador d'aquesta
pega ; hom sap que és el millor actor cbmic
francés, i la seva mise en seene no és pas
menys atordidora que la seva interpretad&
Amb la comedia-revista de Rip que es
representa al Palais-Royal i el títol de la
qual : La Viscosa, fa allusió als recents
escándols financiers, és si fa no fa l'únic
ners

espectacle
jaume I, 11
Teléf. 11655

carrera.

d'alçar el

que

es

pugui

Tecomanar

actual

dis

ment als que vénen
París
traccions espirituals i brillants.
G. CHAREN'SOL
a

a

cercar

Els actors "amateurs"
Tots aquells que assistiren al local de
l'Orfeó Gracienc dissabte passat, pogueren
adanar-se de la importáncia que té per a la
inestra cultura el teatre «amateur».
Es presentaren al públic quatre companyies
guanyadores deis diversos premis del concurs
d'enguany. Eren de Barcelona i de pobla
cions catalanes. Cadascuna representá un
acte d'obres diverses : Sirena, d'Apenes Mes
tres ; El cor del poble,
iglésies ;
Terra baixa, de Guimerá, i, finalment, El
Mistic, de Russinyol.
A cada companyia es revelaren tempera
ments remarcables ; tetes elles tenien gran
cura dels conjunts ; pedem assegurar que els
nostres professionals no els avantatgen en
consciencia artística, i, en els moments de
marasme que ara passem, ádhuc resten molt
envera pel que fa al
treball coordinat deis
diversos elements que entren en joc en la

representació

Un rastre pállid, demacrat, flac
trist, denota
organisme débil,
quític, esgotat.
Quins als veure's així prenen

Gabinet

ortopédic

jálvació

i

ra

de

/hernia/

el
Glíco-Kola
Doménec
Fosforegeneren la seva salut, tonifiquen els
seus •nervis i canvien el seu rostre de
dia en dia, fins veure aparéixer els co
lors sans que signifiquen vida, salut
i

o
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bliófil, el Professor-poeta, el Conquistador,
Don Giovanni, un publicista esnob. A tot's

els ha enviat

a

casa

la

seva

mare,

digiosa.
L'estil de gairebé to,ts es caracteritza pel
segell de la riostra epoca : la sabrietat. Nos
altres, en aquest aspecte, creiem qué hi pot
haver influit intensament Pescola del cinema.
Ella ha educat el gest, i l'ha reduit a les
proporcions del bon gest. No hi ha dubte
que el cinema, penetrant a tot arreu, fa
insensiblement una tasca de mestratge.

Per contra, les obres escollides encara són
repertori antic : els actors estan molt
per damunt de les obres que representen :
nosaltres haudem volgut veure molts d'ells
copsant les subtilitats d'alguna abra moder
na' catalana o estrangera, o bé alguna de
clássica del teatre : no es tracta de dar a les
perb algun
taules les tragédies d'Esquil
Hamlet o Sganarelle ens hauria agradat veu
re com anava. I ens juguem qualsevol cosa
que forga deis «amateurs» que es presen
al públic dissabte passat n'haurien
taren
sortit ben bé i amb tots els honor-s.
Cal que aquestes representacions, fetes
d'una manera anyal, perseverin. En una
época en la qual els Jocs Florals esdevenen
momificats i fóssils, aixó podria ésser els
nostres Joes Florals. Perque és necessari
com
mai fomentar entre el nostre pobie
l'amor a les coses del teatre ; aixó forma
ensems
bons actors, sortits de la massa,
un
públic ben educat i curiós. 1 entre els
actors i els públics, •seria molt que no in
fantessin el gran drarnaturg que ha de fer
donar al noble -art una passa definitiva a
d'un

Catalunya.
R. Ll.

TEATRE NOVETATS
Gran companyia lírica de LLUIS CALVO,
que figura el coIossal artista
MARC

en

la

REDONDO

Avui, tarda,
a

PREUS POPULARS,

El REY

la

grandiosa obra

QUE RABIO
Nit

Los parientes de la Natí
i la

famosa obra

en

dos

actes,

Marcha de Honor

—De
La

Púltim, passats els rigors de Phivern,
es poden
ja comengar les delicioses excur
sions estittenques.»
(Lustige Sachse, Leipsic)

que la rná de la meya filla?
resposta depén de la seva .posició

manera

meya

financiera.
nanciera

casualitat ! La meya posició fi
depén de la seva resposta.
(7'he Passing Show, Londres)

estimant-lo i fent-se'n estimar per alió que
és llur característica, per allb que cada un
d'ells ama en ella, reflex de la seva prbpia
manera
d'ésser." Dona múltiple, inquieta,
voluble, curiosa i apassionada de tot ; pinta,

escriu,

fa

esport, viatja,

es

diverteix, juga.

Simultanina voldria ésser mil
tenir

món,
impossible resignar-se
ilo,

coses

alhora,

mil personalitats diverses, volar
trobar-se a tot arreu. Per a ella

tancar-se

en

una

a

viure dins

fórmula,

un

pel
és

met

estancar la

pel

«divo» MARC REDONDO.
Es despatxa a comptadurial

gran
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FONTBERNAT
SASTRE

els

on

desitjosa de complaurels a tots.
Cada un d'aquests personatges represen
ta
per a Marinetti un tipus humá dife
rent, al qual vol adaptar-se Simulfanina
cita

«A

ens

—

La cara,
espín de la salut
un

d'una obra.

indica que la presumpta crisi de
figures de teatre a casa riostra és més fictícia
que real ; no hi ha dubte que, per algun
atzar, avui les escenes professionals es veuen
desertes de persones que prometin un brillarnt
esdevenidor ; per?) la nostra terra encara pot
llevar noves collites d'actors ; no se n'ha
perdut pas la mena ; els «amateurs» de l'al
tre día ens en són una ferm.anga.
La cosa més sorprenent d'ells és que gai
rebé tots presenten estil forga personal. No
imiten tal o tal .altre actor farnós. Preferei
l'o
xen deixar-se influir pel fons mateix de
bra ; hem vist casos d'una comprensió pro
Aixó

—

"lar
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LLETRES

La fila de la porfera
Con.fe inédif de C. A.
Maurici
Obert per

dut

en

féu

—Espera—

tancá els ulls.
una
má de dits amples i curts,
sobre el genoll, tenia el l'Ubre (In den Klauen
des L&wen) que havia estat llegint des de
Sant Pol. Les imatges de Padolescent ale
plany i la dama francesa del capítol quinzé
passaren, lentes i lleus, per entre els ulls
i les parpelles, a través del record del vagó
on es trobava
ensopidament sotraguejat.
Les persianes d'un costat de vagó barra
ven el pas al sol. En Pombra així ,produida,
els viatgers adaparats bleixaven dins l'es
calf migdial. Llur panteix dissimulat, la xa
fogor de l'hora, el sotragueig del tren, les
i•atges eixides del 'libre s'avenien a dar
al cos de M,aurici una sensació de 91ena
vigoria latent. Imperceptiblement, amb una
forea enorme, Maurici premé el sól amb
les puntes dels peus ; avangá els genolls,
el pit ; algá les tnatges ; abaixá els coles;
i la voluptat de «l'estirada li féu punyent la
dolgor de la carn.
A l'Hostal de Munic, vora les dues, Mau
fiCi
el café, i el seu repós enorme
era envaltat per una música capriciosa, sac
sejada, viril. In den Klauen des Lihoen, el
Ilibre, era damunt la taula, dos, exhaurit
després de deixar en l'horne una estela de
sexes béllics torturats. Maurici servava a la
boca el gust de la llimona, el xorigo, el
pebre i la mostassa. L'or de la pasen se li
encenia ale ulls, i a través d'aquell foc ehl
vela intensament la cama llarga i prima
d'una freirdein .propera.
Un quart després, Maurici seia profunda
ment davant la taula del seu despatx, dins
la maja foscor i la mitja frescor produides
per un tancament acurat de persianes. Del
carrer pujava ben poca remor del tráfic, alen
tit llavors, de la metrópolis. Dins el silenci
de l'estanga, Maurici se sentia bategar el
cor i els polsos de les
temples, escoltava el
seu bleix. Fumava a lentes xuclades, a llargs
Ilangaments de fum. La rutina que l'havia
es

enrera

aquel' lloc,

en

escolta.
L'home va sentir-se amb sorpresa la veu
macillant, tremolosa. Va algar-se, va fer el
tomb de la taula sentint-se el mateix tre
molor a tota la carn, mentre alhora calia
que es fermés a un caminar feixuc per tal
de no trair la forea immensa que atiava el
aman d'ella, Mau
seu cos. Davant la noia,
rici cercá amb els seus ulls els ulls que el
miraven, i de seguida, abans que ella li po
gués descobrir la intenció a la mirada, li
tingué el cos premut contra el seu. Amb un
brag, doblegat, •home subjectava el clatell
de la noia ; aanb l'altre brag, .més avall, pro
vaya de dominar-li el
cos '• i amb La boca
mantenia la boca d'ella fixada en un bes

i

aquella hora,

era

JORDANA

panteixós.

l'alé d'ella, Maurici respirava una
flaire excitara, com de sabor de faves ofega
des. Perd aviat va distreure-Pen Poposició
de la noia. Apuntalant-se amb una rná al
pit de •l'home, la filia de la portera s'apar
tava d'ell a batzecs i amb una estrebada
final aconseguia de separar-se'n del tot. Ro
mangueren l'un davant l'altre una estona,
retuts' esbufegats. Ella repetia : «Qué fa?
qué fa ? qué fa?» amb una veu apagada,
tota xopa de 'lagrimes. I se'l mirava ame
uns ulls ariguniats, aterrits...
Un gest d'el% i la noia atenyé corrent la
porta, el passadís. L'home va atrapar-la en
dos salts i aviat la tingué d'esquena a la
paret, tot el cos d'ella oprimit pel cos d'ell.
Peró amb moviments de cap embogits la
noia aconseguia de defugir el bes de Mau
rici. Repetia baixet, seguit : «No N'u'', no
vull, no vull» i els seus esforgos per a esca
par-se li feien fer petits moviments laterals
al llarg de la paret del passadís.
Aviat van trobar-se davant una porta, la
de la cambra de la minyona. absent, i la
porta cedí de sobte rera l'esquena d'ella.
L'impuls de la lluita els va dur firns al llit
i els va fer caure damunt els matalassos.
Maurici es llaneá amb una fúria lenta cap
al seu objectiu. Amb el brag i la boca immo
bilitzava el cap de la noia damunt el coixí ;
la subjectava encara amb el pes de! seu cos ;
i amb la má lliure oercava d'insinuar a la
carn d'ella la persuasió de les carícies. La
.filla de la portera es 'va debatre encara una
estona, fins que tingué un afluixament sob
tat. Va cloure els ulls. Jeia, com morta, a
mercé d'el'.
Amb

obli

dada i una altra causa de la seva estada
allí es feia dominant. Maurici esperava. Es
piava, per entre les parpelles mig closes,
la porta que el separava del restant del pis
buit.
L'espera s'allargava, es feia aguda triom
falment, s'ensopia en la seva fixesa. Mau
rici en fou arrencat de sobte per una hu
mida sensació com de coya. Aleshores, com
si ehl i ell mateix fossin dos, es va veure a
l'aguait, «cent mil arrys enrera, infinitament
nu i concentrat ;
i en tornar a confondre's
tot d'una eh l mateix amb eh, aquella visió
momentánia havia augmentat encara la seva
tensió formidable, dolga, amargant. L'es
pera va omplir-se d'emoció concretada.
Vindria tot d'utna. Carmeta, la fila de la
portera. Pujaria com sempre, és ciar. Com
sempre que eh l visitava el pis en aquella
hora. Pujarla amb un drap i un plomell,
per a indicar que s'ocupava de la tneteja del
pis abandonat. Maurici sentirla una mica
el pestell de la porta del pis, un Ileu trepig
de sabatilles, un trontoll discret de moblam.
Al cap de poc la porta del despatx s'obriria.
«No vol res, senvoret?»
L'home, miran-t fix davant seu, hi anti
cipava Carmeta. La veia des dels alegres
cabells mal tallats fins a les sabatilles esbot_
zades. Sota aquella mena de bata tacada,
tan curta, es marcaven els pits, no gaire
grans. De les mánegues rudimentáries sor
tien uns bragos llargs i iprims, de color con
fosa. El cos, magre, es movia amb una
llangor que feia una impressió d'agilitat. El
rostre era ensopa i lleig a despit d'uns ulls
negres molt grossos. Maurici en repassava
de pensament la morenor groguenca, el nas
aixafat, els l'avis gruixuts damunt les gros
ses dents blanques.
Va fer un sospir, gai
rebé un gemec. Va estrényer les cuixes i
la dolgor de la carn se li tomá cruel.
De sobte intensament quiet i alerta, Mau
rici va adreear-se a escoltar. Obrien la porta
del pis. Apuntalat al cendrer va apagar-se
el cigar de l'escoltador estrenu que seguia
pels sorolls el pas de la noia pel pis. La
porta del despatx es va obrir. «Com está,
senyoret?» La filia de la portera, lentament,
féu el tomb de la cambra. En indrets, pas
saya el plomell, el drap
lánguidament. Des
prés, al mig de l'estanga, va girar-se.
—No vol pas res, senyoret?

* *

*

Maurici sels mirava amb el cor oprimit
el drap) i una foguerada va pu
jar-li a les galtes mentré una esgarrifanga
Ii ondulava a la pell. Sereava encara en
part la bensació de neteja i frescor del bany
que havia pres rera Pestupre, sentia encara
en
part el benestar del desig satisfet, el
descans d'un ban cansament ; peró el fose
caliu del seu neguit s'abrandava amb 'a
vista del drap i el plornell que la filia de La
portera havia deixat caure al mig de l'es
tanga.
L'home seia profu:ndament rera la taula
del despatx, sentint a la seva esquena pu
jar el brogit del tráfic, despertat, del carrer.
Peró de fet tornava a ésser damunt el Ilit
de la minvona absent, on panteixava retut
per la sev-a v.ictória. Carmeta es desprenia
d'ell i u. llançava una mirada d'odi abans
d'esmunyir-se enfora de la•cambra on havia
estat violada.
I eh l s'estremia encara pel record d'aque
lla mirada, quan una clara visió de pau va
envair-li Pesment. Les amors de Maurici.
Dins l'estanga enfosquida, ,aquest les va veu
a
re sobtadament sota el sol,
la platja 11u
nyana : els fills que jugaven ; la muller ac
tiva, somrient, vigilant. Perb la dolga escena
desaparegué tot d'una sota Pornbra del mons
tre. Maurici el tornava a veure assegut on
ehl era, a l'aguait, terriblement tnu i recu
lat ; pele) aquesta vegada l'obscura visió el
turmentava amb l'horror d'ell mateix.
Els pensaments li duie,n un acorament
infinit. Maurici recordava la seva joia bru
tal en sentir les palpitacions de l'esglai de
la noia. Recordava el panteix, el tremolor,
la final pallidesa i Pafluixament mortals de
Carmeta. Tornava a veure-li als ulls la ira,
l'angoixa, l'odi. La sentia de bell nou fugir
duent-se'n al cos el rastre del monstre.
I be calla que el monstre ho pagués. Per

(el plome'',

la noia que n'havia estat víctima. Per Mau
rici mateix perqué, com podria estar mai
tranquil
que un pretext fiblador qual
sevol podia fer dominant el monstre que
•

sabént

vivia dins ell? La senténcia era : a mort!
i Maurici es sentia al frant la fredor d'una
suor
mortal.
Dins
condemnat la senténcia res
sonava com una grotesca rialla cruel. Ehl
no en discutia
pas l'escaienga. Pel seu im
mens recul vers
l'instint pur, per la seva
profunda caiguda de nivel' en cultura, Mau.
rici es desdenyava fins al menyspreu de la
vida. Perd encara va entendrir-se un mo
ment. ?No hi havia res en l'actitud de la
noia que en pogués trair una possible indul
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Caries Riba, Esiances, Llibre

precedí de
primer (Edícions «La Mirada»)

:
paraules que pre
si les animés un movi
ment de dansa, solemne i sagrada, i dibui
xen
unes metáfores. Darrera de tot, hi ha
el poeta, el creador. Cada metáfora és 'una
ámfora, bella per l'ora i plena per dins ; el

Paraules i metáfores

nen

un

ritme,

com

poeta, préviament, l'ha modelada en forma
Cada estrofa n'engendra una,
dues, tres més adquireix cada vegada nova
vida, o bé, dána novament vida a unes no
metáfores. En aquest joc,
ves paraules o
d'estrofa.

•

géncLa?
Si s'hagués

pogut demostrar esvait o min.
vat el mal que havia fet el monstre, Mau
rici hauria pogut encara oferir a aquest
Pocasió de mostrar que podia desaparéixer
tot sol. Per6 debacles va cercar el condemnat
una excusa en l'actitud de la filLa de la por
tera, de la gual veia novament la ira, l'odi,
Pangoixa. La mort del monstre, dones !...
puix que el monstre era en ell...
Lentament Maurici va obrir el calaix que
tenia davant, i al calaix hi havia un revól
ver. El condemnat avaneá vers l'arma una
má lenta i segura...
*

*

En la seva dissort, la filla de la portera
tenia aquella tarda la sort d'estar sola al
recambró de sota l'escala. Mirava l'entrada
amb ülls coents, sense veure la gent que
hi passava, i dava un mateix tamb a pen
saments insistents i monótons. Sels formu
lava per dins, i de vegades •fins els deja
baixet, amb paraules que adés eren influi
des per l'art 'iterad «Perduda, a la flor
de la joventut !», adés pertanyien al léxic
de minyona i xofer que predominava en
aquel' tros de món en solía estar-se Car
meta : «Recol, recol, recol quin bullit!»
A la Ilarga el desesper de la noia cone
post de vergonya i de pena, esmicolat en
volves brillaras de dolor, davallá al fons de
la seva consciéncia ensopida i va quedar
s'hi formant un tou no desplaent. Carmeta
va romandre aclofada a la seva cadira una
estona ben llarga no pensant en res gairebé
ni patint. A la fi es redregá,
enrera
el cap adolorit, avangá les sines, estrenyé les
cuixes i sentí intensament la dolgor de la

mogué

carn.

A Pempar d'aquel' moviment maquinal
del cos, a traició, els pensaments de la floja
s'esmunyiren pel auni d'on ella obstinada
ment els havia maraingut apartats.
ble escena es desenrotilava altre cop en el

,record de tearmeta. Peró ?era efectivament
horrible en la visió que eila en tenia ales
hores? O, si és que ho era, ?no era preci
sament l'horror el que en feia una aven
tura més puixant i més densa que no les
fetes de galans en films o admiraaors en
vorera o
.botiga? Una foguerada encara a
les galtes, un nou moment d'intensa ver
gonya, i la filia de la portera va deixar-se
lliscar per aquella via novella.
Una sorpresa auténtica, un tendre mera
vellament va acompanyar una estona els
pensaments novells fins que es va perdre en
una engrescadora revelació gloriosa. La noia
es veía .fugir d'aquell hame, es veja com el
combatia i l'odiava. Peró també se sentia
com
en protestava
baixet
amb panteix,
murrnuri, gemec
sense un crit, sense un
xiscle! Tot havia passat entre ells sense re
nou,

com

entre

segon,

la reedíció

'del

per a ésser poeta, no li ha calgut contar
se, ni contar el món exterior ; n''ha tingut
prou amb fer versos. La poesia de cadas
cun és el seu argument.Per aixd també, davant d'aquesta «poesía
per la poesia», d'aquest lirisme sense em

pentes exteriors ni vingudes anecaticament
de dintre, fa de mal posar en obra aquella
distinció entre subjectiu i objectiu. Car el
poeta no vol produir el seu estat interior,
sinó en tant que eh l és poeta ; ni tampoc
vol reproduir l'espectacle del món, sinó en
La mesura que alió és moment poétic. Car
les Riba és subjectiu en alió que l'objecti
vitat és subjectiva.; o és objectiu en alió que
nosaltres som l'objecte de nosaltres matei
xos. Caries Riba, com a poeta, és una cons
ciéncia poética.
Si llegim tot el recull d'Estances, nota
rem Pevolució del poeta només en un punt :
l'estil. El primer 'libre empra l'arquitectura
de Pallegoria. Cada poema podria dibui
xar-se o esculpir-se com un grup plástic;
una escena deturada, els
protagonistes de la
qual són abstractions personificades : la
Joia, la Mort, el Temps, l'Anima... El cre
do estétic i líric del poeta en aquest mo
ment pot ben bé precisar-se amb un vers
d'aquel' 'libre :
Val tnés la teva imatge que

no

mil pensa
Lments.

*

cómplices.

Maurici ! Carmeta va murmurar aquest
nom amb
una
tendror tota noma a la veu
i una forea novena dins Pánima. ?No cer
cava
ella l'amor d'ell, sense adonar-se'n,
des del primer dia que se li havia presen
tat amb drap i plome'', amb pretext de ne
teja? I la final mirada d'odi que ella Ji ha.
via llangat dintre els ulls, ?no era Pesbra
vament de la forga que havia hagut de fer
se per a no respondre al ritme amorós?
Carmeta ho pensava obscurament, ho com.
prenia amb una claror meravellosa. La no
va emoció
de •l'amor Ii fornia. una serenor,
una
directesa i una simplicitat que el seu
esperit no havia conegut fins aleshores. Va
algar-se ; i en empendre la marxa, escales
amunt, cap al pis de Maurici, cap pressen
timent no Ii deja que el trontoll del camió
que passava consumia el soroll del dispar
que li colpia la vida.
La filla de la portera va entrar al pis de
l'amor amb el cor pie de la nova alegria.
Al passadís va cridar : «Senyoret !» i tot
d'una : «Maurici !» Silenci. Va esperar. Si
lenci encara. Estranyada, la noia va em
pényer la porta del despatx i va entrar dins
Pestanea enfosquida. A terra, el drap i el
plomell; darrera la taula, Maurici.
—Senyoret—va dir la noia simplement—,
aquesta tarda m'ha fet molt felig. L'estimo
amb tota Pánima
Al cap d'una estona :
—Amor meu, no cm contestes?
'Els ulls de Carmeta, avesats a la llum res.
tringida, van compendre a la fi ; el seu cor
va encongir-se
dins una opressió dolorosa.
Peló la floja servava la serenor i la senzi
Ilesa heroiques que l'amor transmutador li
.donava. La revelació que havia tingut, glo
riosa, no es desavenia amb la tragklia.
S'incliná sobre el moribund, murmurá :
«T'estimo!» Als ulls de Maurici, on el tel
de la mort ja es formava, s'encengué la dar
rera flameta de vida. L'orella amatent de
«M'ho
Carmeta va copsar aquests mots
podies... haver_ dit... .abans!»
El cos, mort, caigué de costat damunt el
brae de la butaca. La noia vejé aleshores
la sang i el revólver. Allargava la má vers
quan un pensament sobtat 11 estron
cá el moviment :
—I Si s'hagués agafat l'arrós?
I quan sortí a l'escala a dar l'alarma, la
filla de la portera (canviada en seguretat,
per la illusió, Pesperanea) pensava :
—Viuré pel nostre fill!
-

S. A.

E/LIBRES

ELS

El poeta vol condensar tots els pensa
en imatges molt cancretades, esculpi
des. Llur preséncia, quan no sigui entene
dora, será bella. Val més la imatge que no
pas el pensament... quan una imatge és
també un pensament. Perd el pensament
val per la imatge, en bona lírica.
Peró l'estil estátic esdevé dinámic en el
segon 'libre; i, encara, dintre del 'libre ad
quireix un moviment creixent ; ha desapa
regut Pallegoria ; ara són espumes de me
táfora ; suggestions musicals. Més que víst
el poeta vol ésser SENTIT, en l'accepció que
els Oatalans donem a la paraula SENTIR,
tant si la referim a Poida com al sentiment.
En aquest cas la doble significanea del mot
li dóna més exactitud i més abast.
ments

Nra.,

\\,1:
•
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Caries Rtiba, per Obiols
que didett automátic, el poeta va recreant
se ell mateix ;
oil és la matéria ; i la pa.
raula i l'estrofa són la forma. Peró també
ell és la forma ; i paraula i estrofa, la ma
téria. Tant se val comengar per la forma
com
pel poeta. El poeta pot infantar la pa.
raula o la imatge, o el ritme ; o també, po
den comenear les paraules o les imatges.
L'obra d'art, a l'inrevés de la d'industria,
és reversible ; la matéria porta a l'home,
tant com l'home a la matéria. Car és pre
cisament una matéria humanitzada, o la
identificació de la paraula i l'home, el veri
table fons de l'obra lírica.
Aquesta identifieació tan assolida, potser
a Catalunya,
no es traba en cap poeta com
en .Carles Riba, en
les Estances. I, encara,
és curiós d'observar quina igualtat de con
cepte poétic resideix a la seva obra lírica,
que abraea de l'any 13 al 30 del nostre se
gle. Per tot arreu aquell negeit d'una forma
incessantment renovellada, i buida de tot
contingut romántic ; és a die sense des
acord amb ella mateixa. A Caries Riba,

N

TES

11

una

Si s'ajunten dos mots, perqué
música sense llar davant meu

viatja.

...Aquests dos versos diuen el sentit de la
poesia de Carles Riba a la
darrera
fase; paesia intensa i obsessionant de liris
me ; que
dóna
la primera lectu-a ;
perd que
ens abandona una vegada
sada ; que
giravolta per la membria
seva

no

es

a

no

ens

les frases musicals i que visita els re
cons de la nostra sensibilitat, com un per
fum invisible i lleuger, carregat d'una sub
til violéncia. I que no tendeix tant a pro
duir-nos una convicció, com feien els ro
mántics—oradors en vers al cap i a la fi—,
sinó a desvetllar-nos un ESTAT quelcom de
páradís artificial i d'experiment anímic.
com

RosEND LLATES

RIET
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Les colleceíons í el film

Crífica anglesa

Mme. Franklirx-Grout, hereva de Flaubert,
havia llegat uns quaras manuscrits d'aquest
a
un académic que. ha
escrit diversos estu
dis sobre l'autor de Maclame Bovary.
Obert el testament, el notan i digué a l'a
cadémic que calia pagar els drets de succes
sió. Aquest s'hi conformá, pensant-se que es
tractava de pocs milers de frailes. Per?) el
fisc reclamant el 40 per roo del valor deis
manuscrits segons taxa deis périts, els drets
pujaven a uns dos cents mil francs.
L'académic hagué de renunciar al Ilegat :
els seus recursos no li permetien de pagar
una suma així.
Els manuscrits de Flaubert corrien, dones,
el perill de la dispersió o de l'emigració a
Pestranger. Per sort, el Dr. Lucien-Graux,
que ja posseia d'altres autógrafs de Flau
bert, s'ha avingut a comprar els manuscrits,
per afegir-los a la seva collecció que pensa
deixar al Museu de Chantilly.
Perb quan vingui l'hora d'aquest llegat,
que desitgem ben 11u.nyana, el fisc tornará
a cobrar un
altre tant per cent, més petit
aquesta vegada perqué les deixes a museus
palies tenen tarifes especials.
Com sol succeir sovint, aquests manus
crits de Flaubert mobilitzaran sumes molt
més importants que les que valgueren al
seu autor.
Salarnmb6 Ii fou pagat en 30,000
francs—Pany 1862—i encara molts van tro
bar excessiva aquesta xifra i molts altres van
oreure que era un bluff de l'editor Michel

En el John O'London's Weekly, W. L.
Middleton ha .publicat un article sobre Jean
Giraudoux. Destaquem-ne aquesta frase, que
podríem posar al costat d'una observació
de Maurois en Els discursos del doctor

Lévy.

O'Grady

«Alguns diuen que Giraudoux arribará a
ésser un deis membres intelligents de l'Aca
dérnia Francesa. D'alees E pronostiquen
una anomenada més duradora.
Tot espe
rant, Giraudoux és un .home de la seva ge
neració, el primer escriptor francés notable
que hagi jugat al futbol.»
Per

a

una

rnillor

conebtença

A Londres, els periodistes han donat un
dinar a Bennard Shaw. En el seu brindis
final, el paradoxal irlandés va dir, entre al
tres coses divertides :
—Jo també sóc periodista. Perd és 'lás
tima que la majoria de les persones que
ens llegeixen, no ens
hagin vist mai. Per
aixd proposo que de tant en ta.nt, un auto
car descobert passegés els periodistes
pels
carrers amb un cartell que digués : «Aquí
teniu els autors del que cada dia llegiu als
diaris.»
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Dues passions han estat les dominants en
la vida d'aquest borne exemplar : la histó
ria per a fer conéixer i estimar Catalunya
als catalans, i la propagació deis ideals de
Ilibertat individual i collectiva, les quals pas
sions, de fet, eren sols una : la de retornar
la llibertat com
a Catalunya i als catalans
i senyor d'ell mateix.
a poble amo
Els seus treballs histories, publicats en
diaris i revistes, revelen la
cura, la precisió en Ilur dictat
i demostren un judici crític
afinat, quan oportunament eis
amplia amb comentaris pro
pis. Així el veiem mencionat
per En Rovira i Virgili en
la seva Histbria Nacional de
Catalunya i per En Ferran de
Sagarra en el discurs presi
dencial de l'Ateneu Barcelo
,nés en inaugurar el curs de
1930-31.
En dit conoepte és de no
tar l'extens estudi que publica
en la Revista de Gerona du
rant els anys 1885 a 88 refe
rent a La Inmortal Ciudad.
Recuerdos de la historia y de
los monumentos de Gerona,
i el reproduit en Lectura Po
pular (núm 253) tractant de
La Diputació General de Ca
talunya i d'Els Pahers i pu
miaus Consellers de Barcelo
114. No pretenem, peró, pre
sentar l'historiador ; el que
interessa és fer conéixer
ens
el fervorós apostolat adregat
a aconseguir amb la seva for
ta propaganda la definitiva Iliberació de la
terra catalana, al qual fi reproduirem al
guns fragments de la seva doctrina nado
tnlista, publicats durant els darrers anys de
la seva vida.
Com que en els seus temps no era abun
dant la premsa escrita en catalá, els diaris
com La Publicidad, El Diluvio i El Fede
ralista li feien el favor, segons eh l mateix
manifesta, d'admetre els seus escrits com
collaborador lliure• L'any 1885 entra en re
lació amb el periódic bisetmanal L'Are de
Sant Martí, que es publicava a la veina po
blació de Sant Martí de Provengals des del
1884, on no deixá de publicar un moment,
mentre l'estat precari de la seva salut Ii ho
permetia, nombrosns escrits exposant la se
va doctrina en pro del
nacionalisme catálá,
manifestant-se agrait de poder propagar el
seu credo, que era el de tota la seva vida,
des de les pagines d'un peribtlic catalá.
Talment així ho manifesta eh l mateix. «De
fa molts anys penso igual, desitjaria veure
els catalans empendre un moviment regio
nalista pací& i legal, perb enérgic i cons
tant, voldria poder commourels i portar-los
a
ocupar-se de les qüestions d'independén
cia política i administrativa de Catalunya.
»Les qüestions aranzeláries i alees d'inte
ressos materials, •per importants que siguin,
no em semblen prou poderoses per commou
re l'opinió de Catalunya en pro de l'Auto
nomia. Igual cm sembla la ,purament lite
raria i el mateix la qüesti6 de dret civil

En l'any 1925 tingué lloc a París l'Expo
sició Internacional de les Arts Decoratives.
El certamen assolí aquel1 succés mundial,
turístic i espectacular que els francesos sa
ben, com ningú, fer recaure damunt totes
Ilurs manifestacions.
I els resultats técnics, i en aquest cas ar
tístics, de l'exhibició, quins foren realment?

Completa aquest argument manifestant
«Sense patriotisme, setnse amor
la terra
i les seves glóries, sense afecte
als avantpas

:

a

sats i al

Sense

des,

record, no hi ha nacionalitat.
de poble i aspir.acions eleva
hi ha Estat. Aquestes condicions
seu

dignitat

no

morals són indispensables, molt més neces
saries que les de carácter material, les d'a
quest ordre priven a Catalunya de tirar re

Pobres, pobríssims.

.L'Exposició parisenca

féu avangar ni una passa l'art decoratiu.
Fou més aviat la consagració de les més
indigents solucions artisti
ques, i la valorització deis
nous
tópics de la decoració.
Apoteosi del gris i de liar
gentat ; de les estructures pe
sades i de les formes cante
liudes ; del cubisme més epi.
démic i de l'esnobisme menys
no

al caprici ni a la fantasia, sinó que és la
imposició de la manera actual de viure i de
la constant evolució. Així l'esperit d'ara va
marcat de les manifestacions deis nostres
dies, sobretot de l'imperi de la máquina i
de les seves derivacions—comunicacions rá
pides, cinema, música mecánica, etcétera—.
Apuntem també com a senyal de l'época, el
floreixement esportiu ; no solament deis es
ports típicament moderns—aviació, automó
bil—, sinó del clássic atletisme.

intelIigent...

Despré s, naturalment,

n'hem tocat les conseqüén
cies. D'oren molts els deco
radors

«de

provincies»

que

realitzaren la clássica esca
padeta a París, i entremig
de dues funcions de music
hall tregueren el nas a l'iEs
planada deis 'mallas per a
veure qué es feia per .6'uro
pa en matéria de decoració.
Després, de retonn a llur ter
ra i refent el viatge amb
la
imaginació, s'adonaren que
anaven
terriblement endar
rerits ; que totes llurs reedi
cions deis estils clássics ja
no es
portaven. Llavors els
nostres decoradors
sentiren
una pruija terrible de posar
soltament dret pel camí d'ésser altra vegada
el que havia estat. Un patriotisme un xic
ferm hi passaria per damunt sense dubtar
ni un moment Si el cákul fred tha d'aquilo
tar i sha de calcular .matematicament en
quant poden restar perjudicades la indústria,
el comerg i els altres negocis de .Catalunya
nació, del que ho són ara de Catalunya pro
vincia oentralitzada, uniformada i esquarte
rada, gent de negocis, calculeu-ho bé, ja que
us falta alé patribtic.»
Fent allusió a la perspectiva deis empleus,
recorda que al segle xvil bon nombre de ju
ristes catalans, alguns de mérit, autors de
boas llibres de llur facultat, eren doctors o
jutges de l'Audiéncia reial pagats per la Di
putació General de Catalunya, peró *nome
nats pel govern central i que per a servir
llur empleu a satisfacció deis que els havien
nomenat, eren injustos amb els catalans
atropellats pel govenn, el virrei i les tropes.
Donaven la ra6 als enemics de la Patria,
sentenciaven contra els seus propis gerrnans,
sostenien i ajudaven el govern desaforat deis
Privats i Virreis deis Felips de Madrid, ar
ribant a fer-se tan odiosos que quan esde
vingué la sublevació nonaenada deis Sega
dors, l'any 1640, foren perseguits cruelment
i alguns morts bárbarament per l'atropellat

se

page, importaren

més considerable i el que ha
contribuit al perfeccionament de la música
mecánica és el pas de Penregistrament
acústic a l'eléctric.
En anar a detallar el procés d'aquest
últim, cal prevenir que tot i ésser una mo
dificació radical en el procediment, té en
cara
alguna fase mecánica, al principi i al
final del procés.
Els elements de la installació es com
ponen de tres aparells : un micrófon re
ceptor i transformador alhora de les onés
sonores
en
ondulacions eléctriques de mí
nima energia, un amplificador que eleva
l'energia d'aquestes ondulacions soase to
car .1Iur
forma, i per fi, en darrer terme,
un enregistrador propi que en rebre aquesta
enegia eléctica la transrnet a un burí que
grava en forma plástica aquestes ondula
cions. Així, doncs, hi ha una part mecá
nica al comertgament, és a dir, a l'entrada
al micrófon i també en la impressió del
burí. L'electricitat és l'intermediari que ha
substituit a l'acústica deis enregistraments
mecánics.
La facilitat més gran obtingutla ha estat
la simplicitat en el control, puix l'energia
facilment es pot variar segons siguin la
poténcia i timbre deis instruments o les
N,eus, permetent a més a més una certa
mobilitat en la collocació deis executants,
els quals no han d'actuar amb les pre
caucions que abans slavien de pendre en
enregistrar llurs audicions.
Aixó comporta un camp enorme fins ara
vedat a l'enregistrament o a la difusió, és
a
dir, tots els actes i audicions que no

possibles en l'estudi, poden ara ésser
enregistrats, i aixé• que des del gramóton
només sigui un avantatge, quant al mi
e/16(ton, pot anar als teatres i sales de
eren

a

Barcelona l'estil «París
1925», el qual, si ja era do
lent de si, ho resulta molt
més a casa nostra, aliat amb
les escorrialles del modennis
me de l'época de l'Eixampla.
Producte d'aquest sobtat
modernismo deis artífexs i
inclustrials bároelonins han
estat
uns
quants establi
ments i algun cinema, que
Casa !rifará, per l'arquitecte Sixte Illescas,
la gent senzilla, plena de
reeixida realització d'abséncia decorativa
bon sentit, ha qualificat de
funer.aris. Una conseqüencia
!lastimosa d'aquesteS realitzacions equivoca
Quines sán, dones, les normes que es des
des, ha estat que moltes persones sensibles prenen de les diverses formes adoptades pel
i intelligents vegin amb recel tot el que es
viure contemporani? Pocs mots : sobrietat,
reclama de modem i de nou. En resum, un
economia, puresa, ordre... Enfront de les
descrédit Inicial per a l'esperit de la «aova complicades manufactures d'ahir, la simpli
época, ja de si prou difícil d'infiltrar en la citat de la máquina. Enfront de les penja
nostra vida urbana.
rolles sumptuáries i els salons decadents,
El tracas era inevitable, donat el concepte
el tors nu de l'atleta damunt el rectangle
especial que hora té déla decorado. Per a verd de l'estadi.
molts, decorar és anár enganxant «motius
Aquest és el nou estil de l'época. Per a
ornamentals» i «elements decoratius» damunt concretar-lo en poques paraules poddem dir
l'obra básica í les estructures fonamentats.
ne
l'estil de «la peal i l'os». Fora enfarfecs
Vestir, com si diguéssim, les formes nues. i barroquismes.
Res més—res menys
Treball per al qual es necessita ben poca la pell i l'os. Triomf de les formes pures,
intelligéncia, car existeix un vastíssim re de les línies harmóniques i de les propor
pertori de «motius ornamentals» i d'«ele
cions justes. L'unica art aplicada que va a
metas decoratius» a l'abast de totes les for
to amb l'hora, és la moda femenina : la
tunes i de tots
gustos, especialment del
roba folgada, resseguint la linia del coas.
gust de tots els pinta-parets improvisats en
Boga del mallot de bany. Divinització de
directors artístics.
les girls. Triomf de la nuesa!
Vet act que tots aquests senyors es digue
Encara un altre mot d'ordre de l'época :
ren : «S'ha de fer Modem? Molt bé : arre
qualitat. Per a tots els pseudo-decoradors,
conarem
tots els pastitxos arqueológics
modernisme és sinonim de barator. Fusta
tota la decoració floreal. En les parets, en
de pi deixada de primera capa ; llauna i
lloc de greques i de clarobscur, pintarem
vidre mal tallat... Imbécils ! El nou estil
ratlles trencades i discos de gris i de plata.
reclama poc. i bo. Als nostres sentits els
D'ara endavant, el lloc on havia d'anar un
plau reposar en les nobles i pures matéries :
gerro l'ocupará un objecte informe, i aquí,. el marbre, el cristal!, el gres...
en
comptes d'una garlanda de roses, una
Tenim confianea en les nostres joves pro
mica de llauna retallada i de vidre sense
mocions d'arquitectes. lEsperem que sabran
polir. Sobretot que no ho entengui ningú, eliminar el decorador, i cercar, en carvi,
i a veure qui és el que ve a dir-nos que nos
la cooperació dels bons artesarns, verges de
altres no som moderns?»
.preocupacions decorativistes. 'Confiem sobre
I aquí tingueren la falla fonamental. In
tot en aquest grup del G. A. T. E. P. A. C.
capaeos de percebre les característiques deis i en la seva abra de proselitismo. Són els
temps presents, no s'adonaren que l'espera joves que han nascut i han mamat en la
modem era precisament el triomf de la for
nova
época els qui han de realitzar l'estil
ma nua,
despullada d'additaments i de su
nou, i no els drpits
nouveau. directors artístics
perposicions, fossin aquestes de l'estil que maquillats d'art
fossin. L'esperit d'una época no obeeix pas
ANDREU A. ARTIS

concert

sense

artistes,

exigir

el

la radio i

desplaeament

deis

el cinema sonar
ha tingut un desenrotllarnent gran, i els ha
permés la difusió extraordinaria que actual
ment veiem.
Aixó ha valgut als discos la incorpo
ració d'un repertori que abans no era pos
sible. Tota la literatura musical a base de
l'orgue i també les obres de catnt i orquestra
que requereixen un gran nombre d'exe
cutants que no era possible encabir en un
estudi acústic, era inédita per al disc fins
que no s'ha emprat el procediment eléc
tric, que permet acudir amb el micrófon a
les sales de concert, fent de vegades simul
tánia l'audició pública i l'enregistrament
,per al disc.
en

en

J.

G.

'

poble.

Amb ocasió d'un acte de germanor entre
els redactors d'El Sabadellés i els de L'Aro
de Sant Martí, celebrat a la ciutat de Saba
dell, pronuncia el doctor Roca un notable
particular.
discurs en el qual va fer constar : «SOIS la
»Aquestes tres grans qüestions no han es
causa de Catalunya m'ha portat aquí treient
me del recó on em tenen enfonsat les ma
tat.suficients per a moure vivament i fonda
lalties i la tristesa per desgracies de familia.
ment la generalitat deis catalans i portar
Ni el desig de conéixer els companys de Sa
los a una acció autónoma constant, torta
badell, ni el de trobar-me en una reunió
atrevida. Aquesta és la causa de la vivesa
d'amics i de tan agradable fraternitat com
deis meus escrits, contra l'apatía i la fredor
aquesta, m'haurien portat, de no haver estat
deis rneus compatricis. Que no es deturin
qüesti6 de patriotisme i d'idees de llibertat
en les qüestions aranzelária o material, lite
Patria.
raria i legislativa civil o jurídica privada.
»He vingut recordant que quan s'obre un
Aquestes tres qüestions no han estat prou
camí o carretera en terreny muntanyós, fe
per a aixecar en pes els catalans fins el
réstec i desigual, va un home amb una ban
punt de mantenir un persistent i agitat mo
dereta a la má, molt més endavant deis en
viment autonomista.))
ginyers i es posa a l'indret més alt i lluny
Acusa el carácter catalá de pecar del de
que pot, a la direcció que ha de tetnir el
tecte d'ésser massa sensible i dócil als ata
carní o carretera, per a senyalar la via que
lacs deis governants, a les prometences i
haurá de _seguir i el punt on ha d'arribar.
bones paraules deis dominadors, d'ésser ex
Vull
sser
aquest home, aquest sentinella
cessivament inexpert, fient en els falsos elogis
avangat, per al catalanisme en benefici de
i mentideres qualificacions. Per ésser en ex
la llibertat general.»
trem confiats, optimistes i innocents, s'han
perdut sempre.
En un deis seus escrits, titulat Sense qui,
Altre defecte deis catalans és posar en el no farem res?, alludeix les classes populars,
treball material i llurs interessos extraordi
les quals, si no arriben a interessar-se per
l'Autonomia de Catalunya, aquesta no arri
naria activitat i gran intelligéncia, descui
bará a mig camí. Pot prescindir de l'ele
dant en canvi el treball i •'interés d'ordre
ment conservador, que posa l'Autonomía ca
moral, relacionat amb el dret públic. Dei
talana al darrera o al dessota de molts in
xar-se dominar com a incapagos per a go
teressos cosmopolites, de partit polític, o de
vennar-se a si mateixos, com
si no merei
xessin altres dictats que el de laboriosos in
classe social o de secta o escola religiosa.
Sense aquests elements el catalanisme pot
dustrials i haguessin perdut el d'indepert
fer-ho tot ; amb ells sois no feria res, serien
dents i forts de qué tant havien estat merei
una nosa,
més que Una utilitat o servei.
xedors els antics oatalans.
Sense qui no farem res els autonomistes de
Es dol de no escriure millor el catalá i
Catalunya, és sense les classes obreres cata
comenta aquest fet en un article encapgalat
lanes, les jornaleres, tant rurals com urba
amb els mots El Verb de la Patria, on parla
nes, els treballadors manuals, el proletariat,
de la llengua catalana, planyent-se de no
la petita menestralia i petita propietat rural.
saber tractar-la amb prou correcció.
La história ho comprova. Quan els con
Completa aquestes exultacicxns en pro de
filetes de Catalunya amb els reis Joan II
la Ilengua, un altre article on cerca el remei
i Felip IV, trobem que merare les classes
i la solució deis esmentats inconvenients,
populars es llengaven de cop i volta a la
parlant de L'Ensenyança i estudi del Ca
tala, iComentant la imposició de la Ilengua defensa de la patria, els nobles, els ecle
siástics titubejaven si fallirien a l'obedién
castellana, diu : cPer qué els mestres caste
cia del rei o aniden al costat de Catalunya
llans no han d'apendre el catalá per a ense
i contra la monarquia que la volia esclavit
nyar a Catalunya, com fan els nostres mes
zar i Ipolíticament destruir o matar. Per aix45
tres catalans, que apretnen_el castellá per a
el comte-duc deja que solament la plebe de
ensenyar a Espanya? Una Bel pot tornar
Catalunya estava en rebellió, procurant man
l'oficialitat al catalá.
tenir al seu costat i del rei els nobles i ecle
»Catalunya té condicions per ésser un Es
siástics, dient als ambaixadors catalans en
tat autónom confederat o aliat ; ho .prova
so de queixa que : el gobierno de Barcelona
el passat en qué durant un milenar d'anys
estaba en manos de sastres y zapateros.
ho va ésser, i ho será el dia que resolta
«L'autor d'aquest escrit—diu el Dr. Roca
ment ho vulgui, sense trencar la unitat es
ha vist encara essent un noi, els menestrals
panyola i sense renyir amb les altres nado
nalitats d'Espanya.
i jornalers de Barcelona algar-se amb les
armes a la má i fer barricades al crit de
»Per a assolir i viure tal categoria neces
llibertat i Catalunya. La tradició popular
sita no sols un conjunt de circumstáncies
materials, de geografia, llengua, raga, vida d'Autonomia, en la nostra terra, és antiga
i constant ; que no faltin, dones, els auto
financiera i económica, sino també, a la ve
nomistes catalans d'avui a la tradició popu
gada, carácter, patriotisme, resolució, yo
luntat i fermesa, és a dir, geni nacional.»
lar deis nostres avantpassats, cridant al seu
Opinió confirmada en un deis seus escrits costat els elements populars.»
titulat La llibertat regional a mercl d Ca
El concepte que li mereix la classe obrera,
talunya, en el qual recorda les paraules de l'exposa declarant que de molt jove (els anys
Pau Claris dites en el discurs dirigit als
1854 i 55, i en 1873) ha dit i repetit «Pot
Estaments, el setembre de 1640 : Qué us tenir-se completa confianga en els obrers ca
talans per la seva •onradesa i judici ; tre
falta, catalans, silbó la voluntat?

a. la

L'enregistrament eléctric

L'aveng

.

balladors i enérgics.
ocasions ben criti
ques per Barcelona, com el bienni d'Espar
tero i les revolucions del 68 i 73, els he vist
de prop, he estat en rnIg d'ells en plena
revolució i república, entre els més exaltats,
i sempre he vist seny, lleialtat i honradesa,
al costat de l'entusiasme per les llibertats i
reformes. Cert que inai no falten excessos
quan són a milers els homes avalotats o in
dignats, peró han estat tan pocs que es pot
tenir completa confianea en la classe obrera
de Catalunya.»
En defensar la doctrina autonomista, re
corda que Felip IV elcrivia al seu virrei de
Catalunya, el comte de Santa Colonia, a 9 de
marg de 1640, que primer eren les lleis de
la monarquia espanyola que les constitu
cions particulars de Catalunya ; que aques
tes no 'havien d'aturar les altres, •erqué les
antigues constitucions catalanes tenien torea
estava separada d'Espanya,
no, essent qualificades a la cort de
Madrid de menudéncies (provincials.
Per aixó, quant a llibertats individuals i
constitucionals, declara que de molt jove és
•artidari de la República democrática, í
quant a llibertat local, ho és de la Catalu
nya confederada, i com a camí intermedi
accepta provisionalment l'Autonomia fede
rada per regions. Conceptes que va exposar
en
l'acte celebrat a Sabadell ja mencionat,
els quals, junt amb els darrerament descrits,
quan

peró

Catalunya

ara

impressionar vivament els concurrents,
motivant la publicació de la següent sem
blanea : «Adalid incansable de la causa ca
talana, malgrat frisar als seixanta anys d'e
dat i tenir una salut perjudicada, conserva
un cor fogós i
cap ciar com cap altre deis
més joves partidarts del nacionalisme ca
tala.
»Respectacle pel seu aspecte recollit i mo
van

dest, frene,

sense

pretensions,

amb

un

co

neixement del món que revela a cada pas
seguida es fa seves
sense adonar-se'n, de
les simpaties de tots els que l'escolten, res

pectant-lo

savi i expert historiador. La
una
admirable facili
tat caracteritzada per una familiar entona
ció exquisida, que la fa encara més atraient
als oients.
»En veure aquell homo flac, amb els ulls
clucs quasi tnegats a la llum, el seu cabell
i barba grisos, l'aspecte trist i reconcentrat,
hom es pregunta : ?per quina admirable llei,
dessota tanta de neu existeix tant de foc?
Com explicar que dins una constitució tan
feble es trobi un esperit tan enérgic?»
Aquestes preguntes quasi ell mateix les
contesta en alguns dels seus esorits. Els seus
avis materns havien estat menestrals barce
lonins establerts a la placeta dels Fiessa
ders. Un deis seus oncles, el Dr. Oriol liar
reres, el qualific,a de segon pare, puix l'ha
via perdut de jovenet, d'ell i d'altre ancle
de norn Narcís, diu en guarda el record
d'haver estat uns sants homes. Morta la
mare, resta sol amb una germana que era
la seva companya i confident en els seus
treballs i estudis, que morí uns sis anys
abans que ell, causant-li tant desconsol 1
desesperació, que, segons manifesta, de no
haver pensat que tal vegada podria ésser útil
a
la causa nacional de iCatalunya i a la
llibertat del poble catalá, s'hauria deixat
morir. «Per aixó, per treballar per la causa
du la patria, que és treballar per la de la
justicia, de la veritat i del progrés moral,
molt superior al material i fins a l'intellec
tual, mantingut durant tata la vida, m'he
deturat a seguir els referits propósits.»
Així va sser ; durant els darrers anys no
para la seva ploma un moment mentre el
seu estat greu de salut 11
ho permetia amb
afany i frisanga, «a fi—com diu ell—que el
major nombre de ciutadans poguessin co
seva

com

paraula posseeix

tnéixer la

nostra

propaganda nacionalista,

la vida i la vista no ens duraran tant
com voldríem per a estendre i propagar les
idees i fer-les arribar a nombroses intelli
géncies en catalá i castellá, fins als qui no
car
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són encara catalanistes ni regionalistes deci
dits».
Per a assolir aquest fi demaná acolliment
a la premsa, encara que no fos addicta a les
doctrines que defensava, inclús la redactada
en
castellá, perqué els molts catalans que
haguessin perdut l'habitud de llegir en la
própia llengua que parlen s'assabentessin de
la seva doctrina.
Després de Ilargs i continuats sofriments,
morí entre les nou a deu hores de la nit del
dia 29 d'octubre de 1891, estant com sempre
treballant pels ideals que han estat els de
tota la seva vida. Les darreres feines que
deixá inacabades van ésser l'estudi de la
Carta pobla de la Vall d'Andorra que es
troba a l'Arxiu de la Seu d'Urgen i la bio
grafia de Jaume Balmes, destinada a ésser
publicada en l'edició de la Galería de Gata
lans !Ilustres que completa Josep ,Coroleu.
La tarda del 3o d'octnbre d'enguany en
fará quaranta que les despulles del Dr. Jo
sep Narcís Roca i Farreres sortien de la se
va casa del carrer de
Flassaders, núm. 39,
travessant les vies de la Vella Barcelona,
acompanyades de nombrosos aniics i devots
de les doctrines que en vida havia defensat,
constituint imponent rnanifestació de del,
acudint-hi immensa gentada, no d'aquella
que está feta a conoárrer a manifestacions
pomposes, sinó la que solament es cuida de
casa seva i no falta mal a cap deure moral
amb la familia i amb la societat
El qui aix?) escriu recorda com una de
les fortes emocions de jovenesa la pérdua
d'aquell apóstol que amb els seus escrits
ensenyá a prosseguir l'estudi de la história
de la Patria i a estimar per sobre de tot
a
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