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Barcelona, dijous, 8 de Gener, 1931

Esser conservador vol air
conservar=ho foi, menys el
record de set anys de clic=
fadura?
•

Preu

20 céntims

:

Pelaí, 62. Teléfon 15300.

*

=

Subscripció

LES NO-SOLUCIONS

:

2'50 pessetes trimestre

Els Díjous
Blancs

MIRADOR INDISCRET

—rnm

El discurs de
Espanya :
uns
una dictadura,
els altres una revolució,
altres la república pel convenciment ; qui re
Tothom

cornana

publica

cerca

unes
unes

un

remei per

a

Constituents ; el senyor Gambó
notes coronades d'herba rerneie

Les eleccions, era s'acosten, ara s'allu
nyen. El teinps passa, la gent s'agita. Hi ha
.d.esconcert, febre, fam i set d'alguna cosa.
De sobte, aprófitant una clariana de si
ra.

lenci,

en

-sona

una

mig

de la boscúria de les
anciana : «I
si
res?»
vett

opinions,

és

un

Bugallal
problema, més

inconscientment,

el

els fa fástic ;

perqué,

més com una ame
naça directa contra llurs jocs de societat
que en diuen política. Tot el discurs del
comte, llis i gris, de sobte •arriba al roig
blanc. :Es que parla del icregionalisme»,
Adbuc Ilença al cap deis adversaris Pepítet
más terrible que pot concebre un borne que
no
•i veu més enllá del mórn deis salons
i les tertúlies : «Gente falta de modales»!
vetten

...

féssim
Algú Ola girat per vettre'l. Es
D. -Garbino Bugallal, comte de
Bugallal, que ha parlat ex-cathe
no

dra, .assegut,

com

una

pillada

les grans poblacions, ja que, a
Barcelona, per exemple, elegir un local exi
geix un mínim d'informació i selecció.
Podem copsar tot un seguit de malures
en
fixar-nos en la comprensió del públic
comarcal : un instint greg,ari, explicable per
la raó. imperiosa d'haver de sortir la festa ;
el magnífic pretext que representa el ci

pitonissa

nema, per

els ex-diputats, diptt
els ex-senadors, senadors.
'Els anys que van de 1923 a 1930
houran estat un parentesi, un
concert
de xaranga, un somni,
com el
de la princesa del bosc,

ministres,
tats,

mig d'aquel] esbarzer gegantí
que cobria tot el castell. La prin
cesa va dormir, diuen les cróni
ques, oent anys, i bé va pair-los ;
iEspanya pot haver fet set anys
en

de mals somnis.

La princesa, en despertar-se,
trobar un príncep jove i fresc.
,Espanya, en iguals circumstán
eles, per qué no fer cas dels con
sells d'un senyor de certa edat?
Al capdavall, aixé es veu tots els dies.
va

•

•

,

Gabino Bugallal
Amb aquest «bibelot» es creu matar Pestre
nu
cavaller Sant Jordi i el seu cavall, el
dra1a-test.
:
No el seguirem seriosament en aquest ter:.
reny
combatre és peridre en consideració.
Més aviat planyerem la situació d'un borne
que
feliç mortal! no ha vist que hagi
passat res a Espanya, i que en els moments
actuals es presenta davant de la nació amb
les mans buides- de solucions i només amb
un
odi contra els problemes en tant que
.

«Ouan no sápigues que fer, no facis res»,
diu la dita d'algunes contrades catalanes.
Sota d'aquest consell hi ha molta de sorne
gueria, molta d'experiéncia i un gran fata
lisme ; més aviat sembla nascut terres en
dins que de cara al mar ; és de pagesos
pastors ; no de mariners ni •de comerciants.
Per poder-lo usar cal tenir una idea molt
clara d'alió que vol dir «no fer res». Es un
no fer res voluntariós i actiu
bella para
doxa ! —; és estalviar forces i gastar mali
cia ; fer Pul] viu i anar-se endreçant per
dintre ; és estar-se ferm en son lloc, com
roca, mentre al voltant s'agita i s'en
una
tretopa el desordre deis altres. Es fer un
pacte amb el temps contra la força i la vio
léncia ; amb la veritat, contra la mentida ;
amb •Pastúcia ben intencionada contra el
candor de les males intencions banals i or
gulloses. Es una cosa de gran polític, i pres
suposa una gran fe i un gran entusiasme.
Mies que no fer res, és estar a Paguait. Tota
l'activitat és dins, acumulant-se per enge
gar-se promptament quan calgui.
El no fer res que dóna com a programa
el comte de Bugallal, és el de l'antiga dita
catalana? No ens féssim illusions no ho
és. De totes les coses que ha dit en el seu
discurs del «Círculo liberal-conservador», alió
que cris sembla pitjor és la bona fe abso
luta de les seves paraules. No ; no és una
habilitat per manar i dirigir, el que ha dio
tat els seus conceptes ; no és que, intencio
n.adament, negui importáncia als esdeveni
ments 'histórics recents i es giri d'esquena
—

•

exemple, pels festeigs

--

—

problemes.
Davant del
de

recorflar

seu

cas,

l'anécdota

no

ens

podem

estar

d'aquell professor

d'Univer4itat, curt de vista i llarg d'anys,
el qual un dia va ésser tret gairebé de sota
les rodes d'un camió, quan travessava im
prudentment una de les vies de més eircu

percepció»,

«concisions»,

«riquesa

mitjans»

de

sen

un

«simplificacions»,

etc., etc. Aixé és tor

turar-se, Alió és heder.
MIRADOR einprengué la passada tempo
rada unes sessions de revisió i comprensió
del cinema, el pla de les quels ha estat
calcat per la Cinaes.
Hom ha pensat constituir un circuit—de
més o menys radi—i donar les sessions a
un
seguit de poblacions. Bé.
Vull parlar ara d'un cas concret. A Vila
franca. zyila de llarga tradició intellectual,
han 4.,:kt organitzades unes sessions espe
dais de cinema, més que res per polsar
en
el públie fips on pot arribar la seva
comprensió o el sedésnobisme. La primera
sessió, realment magnífica (I el món marxa
i.' El poble del pecat), meresqué les dures
critiques del públic, que censurava absurda
ment el primitivisme i altres defectes ima
ginaris del film d'Olga Preobranieskaia.
El públic de les sessions especials de ci
nema és
a
base d'un reduit nombre de
gent entesa i d'un gran contingent d'es
nobs. Pot tenir el volum necessari en ciutats
com
Barcelona, mentre que en ciutats i
viles comarcahes el seu exigu nombre i un
excés de familiaritat fa preveure un fracás
per incomprensió.
En aquest cas,

és preferible deixar que
aplaudeixin veritables estultícies.
P. G.

lació de la ciutat.
L'alumne, estirant-lo d'un braç, va po
der-lo fer arribar dalt d'un salva-vides, I el
vell

professor, agrait,

en

regraciar-lo

en

llen

gua oficial, va fer-li :
--Oué? Ya ha pasado la bicicleta?

Aquest número ha passat
per

la

censura

Un
guns

ro^ de

GABINO
Al 0•44

ATU/Z1

Ilurs aspiracions o convenibncies individuals.
Hi ha el cobejós ; hi ha el vanitós ; hi ha el
rnoll. Cadascú aspira a ésser a dalt per a
satisfer la cobejança, la vanitat o la mollesa.
prou : .aixé és la política tal com l'en

UN

Urit
AD.

Lá: manía

a

d'

un

digué

:

una bona
d'En Cam
bó, com a passant d'advocat, que ja pot
pensar que no era una canongia. Al cap
de poc temps me n'anava de secretari d'En
Cembo a Madrid, quan el van fer ministre.
Després, ja guanyava més de mil pessetes
cada mes. 1 ara, Je no comptem.

No val

entrar al

en

badar

a

Vilanova, divendres passat, inaugura

sessions de cinema selecte. Aixé
tindria res de particular si no fos que
tal iniciativa es realitzá amb una excessiva
intimitat, sense determinats aclariments als
diminuts programes que es repartiren, sen
se, en fi, posar en antecedents al públic de
la classe de films que es projectarien.
I per aixé, en iniciar-se la projecció d'un
.film de Man Ray, el •úblic de les altures
promogué l'avalot máxim del segle i es per
meté tota mena de protestes.
Es el que deia un espectador que havia
gaudit per endavant de les estridéncies foto
gráfiques .del film :
—Qualsevol els conveng que el maquinis
ta, en tot aixé no hi té cap -culpa !...
unes

Erudícíó barafia

d'estopa
ros

del

a

El Día

Gráfico

un

d'aquests

«de adorno» que emplenen, com
i borra, l'ampla nullitat deis núme

diumenge.

El que tenim, parla d'arquitectura ; va
allargassant-se a través de totes les, vulga
ritats possibles sobre «los griegos y los ro
manos». Un badall ens estronca, per() se
guim llegint. Mai no es perd el temps re
passant aquesta mena d'articles.
Ja ho tenim ! ; veieu, si no, la frase :
«...Hasta los tiempos modernos o actua
les. Desde Donatello a Le Corbusier.»
seus

es

diaris.

El dia de la inauguració de l'«Hostal del
a
Barcelona, fill del seu homénim de

tocrática.
Per

a

la

qual

encarregar-se

de París, que
modista—el cop.

—Anem,

anem.

ID ha

massa poca

variefaf.

Portago va
gentil capen blau, model
havia de donar—segons la
la marquesa de

un

Perb—les grands esprits se rencontrent
la duquesa de Santángelo i la senyora d'An
saldo també duien el famós model de París.
La primera de les senyores anomenades,
pretextant calor, reboté furiosament el capell
per terra. I per ara res més.
,

a

•

Desgraciadament,

es
tractava d'un senyor
i que, a més a més, n'ofetia un
bastant inferior al marcat. Després

desconegut
preu
d'un

llarg regateig, sense veure mai el com
prador i seguint els consells del Tiago, el
quadro fou venut.
I un boa dia, la senyora Rossinyol es va
trobar a casa aquell quadro.
••

Senzillament,

el. áeu marit l'hi havia

com

prat.

elogie d'En Pujols

Parlava En Francesc Pujols, com és el
costum, amb grans elogis d'un gran
amic seu.
—Per
dels homes que valen
de la nostra generació, i tinc l'esperança
de veure-li publicar obres admirables com
les que ha puLlicat fins ara.
Algú que coneixia l'opinió de Palludit per
En Francesc Pujols, li va observar que no
sois no li corresponia als elogis, sinó que
el combada a sarig i a foc aprofitant tores
les ocasions que tenia.
—Ja veureu—va dir En Francesc Pu
jols modestament—, tots dos ens podem
seu

•

despatx

l'Exposició, i nét d'un famós hostal que
encara dóna el nom a
un carrer de la vella
Barcelona, va constituir una gran festa aris

CONSERVADOR

l'esmentada senyora va fer
can
Parés. Estava oberta
feia dies i encara cap tela no dula aquell
rétol d'Adquirit que tant encoratja les- arts.
Per fi, n'aparegué un sota d'un deis qua
dros. La senyora Rossinyol se'ri va sor
pendre tant, que va demanar a un depen,
dent de can Parés el nom del comprador.

Eta

Sol»

EL PARTIT

Darrerament,
exposició

una

-

Jo vaig

casa.

14

sa-p

La senyora Lluisa Denís de Rosslnyol fa
d'un parell d'anys que s'ha posat a
pintar, i aixé que en fa uns quants que el
seu
mara Santiago omple de teles aquest

cosa

pronoi

—,Ficar-se aquí és ficar-se

desconeguf

món.

El model úníc
A1U

El comprador

El mateix Casabó parlava un dia amb
presumptes redactors del Cambusi, futur
diari del migdia que es diu si sortirá aquest
mateix mes. Com els nostres lectors saben,
el técnic Casabó és un deis puntals del refe
rit diari.
Per encoratjar el redactor catecumen,

crivís als

aquest defecte de mentaliztat els arriba
a enfosquir la intelligencia fins un
grau in
concebible ; llur passió pel no-res aconsegueix
I

Sembla que el projectat diari del migdia
C. S. A. (Unió Catalana, Socie
.tat Anónima) és objecte de grans reformes,
abans i tot de sortir.
Mireu, si no : encara han de tirar el pri
mer exemplar, ja
es diu que han
rebaixat
la nómina deis futurs redactors i collabo
radors.
No podia fallar, tractant-se del diari d'un
grup d'economistes.
Aquí está el «Bausili».

d'En Casabó

ascensos

«alarmat».

U. C. S. A.

Els dies d'hivern, als partits de futbol,
un
espectador que ocupa una bona
tat porta posada una manta damunt de les
cames, com es feia abans quan es passe
java en cotxe descobert. Acabat el partit,
l'home, amb l'abric posat i la manta ple
gada al braç, s'encamina amb calma cap
a
la sortida.
Molts que se n'adonen, parlen d'aquest
espectador amic de les corrioditats.
'sabeu qui és?—diu algun de ben
informat—. En Casabó, un deis secretaris
d'En Cambó. Aixé de la manta ho fa ex
pressament perqué la gent es fixi en eh.
'Veré En Casabó no s'adona que Barce
lona..44 és eI. seu. di.stricte.

Eh

:

sometent

una

Té ! No sabíem que En Pich talment

tenen.

s

matinal),

dirien

Llegim

t

armat de totes 'peces, amb benes
les carnes i ino sabem si case d',acer al
cap, per() no s'hi venia de gaire.
En C.amps va dir a mitja yeti als seus
a

penya nocturna (al
l'altre dia, en sor
tir-ne, tirava carrer de Ferran enllá, una
mica amoinat perqué per la Rambla encara
no
havia sentit que cridessin El Día Grá
fico o La Vanguardia, i l'home necessitava
un
diari del metí abans de ficar-se al lit.
Veié venir, en direcció contrária, un home
carregat amb un mocador pie de diaris. Sen
se més,
el •octámbul preguntá :
—Que els veneu?
I veient el gest afirmatiu, allargá una
peça de deu céntims.
—Es El Correu Catalá, eh?—va fer el
venedor, home escrupolós, pel que es veu.
concurrent

en

articles

TuN

ferista»),

de la U.

no

de

Quan es descabdellaven els darrers esde
veniments, trobant-se Francesc C,amps Mar
g,arit amb uns amics, veieren passar un so
metent (ara en diuen el mot bárbar i anal
fabet de «sometenista», que és com 'dir «xo

escrupolós

El venedor

A

consis••teix

donar-los una visió ridículament petita deis
fets més importants. Així veiem,. amb sor
presa, que el marqués de Lema, en el seu
'libre Mis recuerdos, fa prooedir tot el cata
lanisme d'una ,petita equivocació de Silvela,
iel qual, ensibornat pels Ferrer i Vidal, va
.abandonar En Planes i Casals i permetre
.que se n'arnés a passeig el «casino» deis
Tant de bo els governs no ,haguessin
aquell cede ; altres coses hau
'ríem vistes ! conclou el pueril auto-cronista, ;
que ha estat no menys que ministre d'Estat
i pertany a -dues Académies.
Resoldre próblemes el grúp deis antics,,
polítics— irreductibles? I ca ! Com més viu

Una variefad del Someíent

Vidal Salvó (Joanet), s'ha vist mal re
compensat de la solemne abjuració del ca
talanisme, que tingué lloc a Badalona i que
Ii valgué la presidéncia interina de la co
missió mixta d'espectacles, en temps dé Pri
mo de Rivera.
Ara no és res ; en participar als ~tres
amics i coneguts tan sensible pérdua, fem
extensiu el nostre condol a una trinca de
«joves» de l'Eqüestre que tenien passis gra
tis per a entrar a tots els teatres i altres
espectacles de Barcelona, en qualitat d'ins
pectors.

ren

als problemes plantejats per poder-los donar
la volta i resoldre'ls amb una táctica habili
dosa, amb maniobres envolvents. De cap de
les .maneres ! No és, en una paraula, que
no
vulgui fer res, quan no sap qué fer ;
sino que la seva posició sistemática
a
«no
saber qué fer» sempre i voler
adaptar la realitat vivent a la poquesa del
seu sentit polític.
Per ell i els pocs que el
segueixen, tot és qüestió de posar-se unes ca.
saques i manegar un poder i fer-ne segons

labandonat

;

—

auditori
Els ex-ministres seran

gloría mundí"

"Sic transít

a

timentalisme fácilment explotable
posem
per cas, l'embadaliment davant de la pa
rella ideal—, el cinema en aquest sentit ha
estat un magnífic substitut de les novelles
d'En Josep Maria Folch i Torres ; un apas
sionament desmesurat per l'argument, pro
ducte del
nostre sedentarisme. Hom no
comprén més enllá.
Evidentment, el cinema no és aixé. Tam
poc no és l'espectaele de l'intellectual, que
a
cada imatge sap trobar el comentani
subratllat de : «graos plans», «finures de

El liberal-conservador

41‘11''-

Barcelona—el cinema pateix d'ésser consi
com
un passatemps de festa, al qual
es fa cap
mogut per motius completament
,aliens a l'auténtie valor einematográfic. Una
de les causes que més infiueix en l'afiuén
cia- de públic a les sales de cinema és el
factor clima : el fred, la calor. Es ben na
tural que siguin motius importants—per bé
que ara semblin única—. No podem deixar
de constatar, pero, una manca d'orientació
derat

i una despreoeupació pel que es va a veure,
més accentuada en els p"its illocs 1 més

délfica, damunt del tres-peus ins
pirat del cercle «liberal-conserva
dor», en mig d'una fumera del
temps de Cánovas. Davant seu
hi havia un petit estol d'ex-mi
nistres, ex-diputats i ex-senadors.
Petita tropa avinguda i asmática.
—I... si no féssim res, senyors?

aplaudeix.

Actualment el cinema és l'espectacle im
a tota població.
Petits llogarrets
de cinc i sis cents habitants tenen la seva
sala ,amb el seu cinema dominical. Des
d'aquests petits llocs fins a les capitals

prescindible

•

'

equivocar.'

La munianya de Monberraf
Déiem que En Francesc Pujols era un
gran admirador de la muntanya de Mont
serrat. L'altre dia, parlant amb ell, ens ho
confirmava.
—La muntanya de Montserrat--ens deia
—tant pot ésser el mont de Venus com
era antigament,
com
el mont de la Mare
de 'Déu. Té un aspecte pagá i un aspeete
místic. La vegetació es presenta entre les
roques com les secrecions pilose sreparfides
pel cos humá. Les roques elevades mística
ment sembla que pugin al cel. Fins ara, la
muntanya era francament religiosa. Era un
pur monestir. Ara, amb els grans hotels i
les cine estacions de cremalleres, funiculars
i aeris, ha canviat completament, per() tam
bé u escau. Aquella muntanya ho admet tot.
Francesc Pujols, molt admirador del ta
lent i Pactivifdt deis dos germans Marcet,
abat i administrador del Monestir, ens
deja :
—L'obra d'.aquests dos sacerdots és ad
mirable. L'un, l'abat, ha demostrat valer
molt per Vorganització de la vida cenobí
tica. L'altre és un organitzador 'incansable
de la modernitat assolida per la muntanya.
Tant es podria anomenar, com deia el nos
tre gran Verdaguer, «el nostre Sinaí»; com
la casa Marcet Germans i Companyia.

La polífica de dos escrípfors
Les idees conservadores

són molt

cone

gudes en el credo polític d'En Francesc
Pujols. En religió, en costums socials, en
amistats, etc., dl será tan liberal com hom
vulgui, per() en política és conservador, a
condició que la conservació sigui justa.
En canvi En Cerner, degut a les seves
creences cristianes, que el fan un deis ho
mes més coneguts del
partit cristiá catalá,
ha tirigut sempre tendéncies a decantar-se
a

les idees socialistes més extremes.

Feia molt temps que els dos poetes ca
no
s'havien vist, quan un dia, en
plena época de la revolució russa, es van
trobar al restaurant Martin. En Canner no
cal que diguem que en aquells moments
simpatitzava amb el programa comunista
de la política soviética.
—Aquests moviments van endavant—deia
En Cerner a En Pujols—, i prepareu-vos
—va
afegir—, perqué dia vindrá que us ho
talans

pendrem

tot.

—Em sabria molt greu—va din en Pu
jols—que m'ho prenguessin tot, peré en
cara em sabria més greu que em prengues
sin per comunista.

MIMBDR
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L'APERITIU

Els Advenfisées del Sefé Día

L'altre dia vaig veure la
FILM 1906.
havia
d'un film de l'any 1906.
moments en qué tot el públic i jo mateix
réiem com uns desesperats ; la intensa co
micitat d'un film completament dramátic i
fet amb les millors intencions, no era supe
rada per les millors cintes cbmiques fetes
posteriorment. Les estones rnés calculades,
mies dosificades de trucs d'un Chaplin o d'un
-Buster Keaton, no ens arriben a l'ánima
com el gest desordenat d'un pobre actor pés
sim, anénim del tot, que li han plantat dues
cites de bou en forma de patilles, i que li
'han .dit que expressi una gelosta o una
desesperad() sense calendaris. Tot el film
era
plé d'aquesta gran força cómica ; els
síncopes, les faidilles i els ulls en blanc de
les senyores, els cops de puny, les insinua
cions i els barrets forts deis cavallers. Fitns
automóbil impossible, destartalat i al
un
tíssim com els llits de inatrimoni que en
cara es troben en les grans .masies de
la
plana de Vic, ens feia riure i ens feia la
impressió d'un elefant que slagués tornat
hoig o que s'hagués tornat de llauna.
I en casos com aquest, s'ha de convenir
que la part absurda i desproporcionada a la
manera de com avui
sentim i veiem les co
ses, no era solament deguda a una insufi
ciencia de técnica, ni al treball insostenible
"'deis actors ; era degut també al perfum
poca'; els barrets i els pentinats de les dones,
i les solapes de les .americanes deis homes,
—

Aníecedenía

a

má,

la

va

repartint

bocins de pa

sense

llevat.

Una lliçó

en

autómnibus

projecció

que hi ha en el mán» (i.a de Sant
Joan, 2, I5). Ni cinemes, ni teatres... no
res. No gasta més d'un deu per cent, vosté,
coses

Guillem Miller, de •'Estat de Massachus
—Dijo Jesús : Este es mi cuerpo, partido
sets, era un sant •baró que es passava la
Som a la PlOça. d'Urquinaona. Anem
por vosotros. Tomad y comed.
vida Ilegint la Biblia ámb les dents serra
quaranta o cinquanta.
en coses d'aquestes?
Quan tothom en té, ordena :
des.
—Sap que m'intriga •rnolt, germá Man
—Aleshores, la Biblia...
—Tomad y comed.
resa, aixb de la propera vinguda del Mes
—Mira, Guillem, que...
—La vivim germá. No bec vi, ni fumo,
Mengen.
sias?
Res. EH vinga encaparrar-se. No el can
ni menjo liebre ni porc, animals immunds
Ara reparteix uns vasets de vi sense al.
sava el daltabaix de les guerres, ni el mere
—Peró si Sant Mateu, capítol 24,. ver
(Levític, II, 6-7).
siele 33, "diu que ja «está a les portes»'!
—Suposo, peró, que tampoc no mengeu
javen els trons del Senyor, ni l'ofenia la cohol.
—Dijo
Jesús : Esta es mi sangre, derra
—De totes maneres, em sembla que ja fa
ni llagostes silvestres ni grills, tot i que el
ferum deis ramats.
dos mil anys d'aixb, germá Manresa.
—Aquest noi—deia la gent—qualsevol dia mada por vosotros. Tomad y bebed.
Levítie, II, 22 us recomana...
fará un miracle.
Havíem arribat a la fi del trajecte.
De poc va anar. Un bon dia Guillem sal
El Jordá barceloni
tá del llit fet un -esperitat i començá a cri
dar que havia tingut una visió.
Quan llegiu que Joan el Baptista,
—Qué has vist, Guillem?
matxat i bru, vestit de pél de carnea' i nodrit
vist—borbollá—, escrit en Iletres de-.
silvestre batejava la gent
de llagostes i mel silvestre,
flames, el versicle 14 del capítol 8 de Da
de ví
al Jora bo i cridant :
niel, que fa : «1 eh l va dir-me : Fins a dos
bries ! Qui us ha ensenyat a fugir de la
mil tres cents dies de tarda i matí ; i el
ira que vindrá?», us ve una esgarrifança.
santuari será purificat.»
Jo no •puc oferir-vos—i ho sento molt—un
—Déu in'hi doret—tvan pensar els anejes.
quadro
de tanta grandesa. El Jordá barce
1 l'animaren.
loní és un reo modest, el Rec Comtal,
I com que el text era equívoc i la qües
d'aigua que diríeu immébil entre dos mar
tió és no tenir idees ciares, la gent flairá
ges álts 'd'hube tendra.
el galimatias i el norn de Miller volá per
Baixant de l'autómnibus, hem tirat car
ciutats i camps. De seguida va fer colla.
retera de Santa IColoma enllá, i ara estem
La visioneta, peré, era un trencacolls.
parats, a punt per la cerimbnia, darrera ma
Cm calla comptar-los aquells dies? De quin
teix de les parets del molí de Can Morros.
santuaria es tractava?
A rná dreta, de la banda de Mar, es
—El santuari és el món--cligué Miller re
de l'església de Sant An
veuen les cases
santuari es tractava?
dreu. Davant nostre, en la direcció d'on
nal.
ve
el rec, hi ha el poblef de La Trinitat
AiXf, dones...
entre els turons de Les Roquetes i del Pollo.
Es •osá a comptar ; peró, poc versat en
Fa un matí fred i. ciar..
comptabilitat sobrenatural, els dies del ver
La catecúmena s'está preparant darrerá
siele inomés li arribaren fins. a l'any 1843.
una -paret morta i tots nosaltres ens aneen
Quedá clavat. Déu del cel !
insiallant pels marges. Un pontet• que salta
—El neón s'acabará l'any 1843 !—trompe
el riu
estat ocupat de seguida per la
teja als quatre vents.
mainada.
Imagineu-vos-ho! De •ertot sortiren «mi
IEls germans estan contents, emocionats.
lieristes». Tothom volia estar bé amb un
ha algun que piara.
N'hi
home tan assabentat.
Déu,—ern diu el germá Rufí
—Grácies
a
El món, peró, es veu que és bastara sé
—que
in'hi
haurá
un
altre de salvat. El
lid i que t'ornes té una cosa que hl falli
temps s'acosta, getená:..
sémpre : els profetes. L'any 1843 s'escolá
—Voleu dir?
indiferent al terrible destí que Miller li ha
—.
! L'error de Miller consistí a creu
via assignat. Peró, voleu tossuderia? Quan
Un bateig adventista al Rec Comtal, ufores d Sant Andreu
temple que fóra purificat seria
re
que
el
tothom ja maya a respirar de bell nou, Mi
aquest
.món.
Era el Tabennade celestial.
Iler vociferá :
Aquel! temple que velé Moisél, en visió, 1
Quan tothom en té :
—Ja ve! Ja ve !—crida el germá Pons.
--Ep! Es veu que m'he descomptat! Se
que imitá ací a la terra. El.que en realitat
—Tomad y bebed.
Vol dir l'autómnibus de .Sant Andreu. Pu
rá a'any 1844.
va passar
l'any I843—acomplint-se la pro
Ara ve el lavatori.
geu, que anem a bateig. No busqueu la
I, tornem-hi ! Tot un altre any amb l'al
feria
de
Daniel—fou
que Jesús entrá a fer
—Los
hombres
que
pasen
a
mi
despacho.
criatura.
Anem
a
batejar
al cor.
aquella senyora enlació en el Tabernaole
celestial i a co
Las
mujeres
que
se
queden
aquí.
que
seu
Acabat l'any 1844, no cal dir que tothom
al costat del Pastor.
mengar, per tant, el .Judici Investigador.
Passem al desp_atx. Fora sabates i mit
Així que comencen els sotracs, el germá
hagué de reconéixer que aquests dos fra
Es aixé el que sabem els Adventistes...
cassos equiparaven Miller amb
els grans jorts! Vinguen rentamans! Renteu els peus
Manresa m'explica :
sabeu prou... Eseolteu : i aixó del
germá que us faci més grácia. Després
.--E1 moviment adventista és una cosa
profetes de l'antiguitat. 'L'home escriví un del
ell us els rentará a vosaltres.
Judici Final, com us sembla que está?
llibre demostrant que amb una mica més
seriosa. La Conferencia General és a Was
—Tots elesenyals s'han acomplert... Una
Recordeu la máxima de l'amic Fritz : «El
hington i la presideix Watson. Té tretze
l'endevina, i, com que la secta la tenia
cap fred i els peus caletnts»? Ací va a l'in
mirada al mán ens diu que ja hl som...
Divisions que es subdivideixen en Unions.
l'empenta i en qüestió de religions a Amé
revés. Els peus els teniu en remull i, men
--Voleu dir que no n'hi laurá sempre,
La Unió Ibérica, per exemple, pertany a la
rica sempre hi fa baixada, els milleristes
trestant, heu de cantar :
d'Isaias profetitzant malastres?
Divisió Sud-Europa, que té la central a
seguiren dant tomballons fins que es troba
—I ca, home! Dad a trenta anys no
Jesús .es mi fortaleza,
ren «Seventh-Day Adventists»
(Adventistes
Berna. I aquesta Unió Ibérica té, encara,
nada quebranta mi fe...
tres Seocions :
del Seté Dia), nom sota el qual han arribat
Espanya-Est (Barcelona), existirá res...
Dono una ullada melangiosa als turons
Espanya-Oest (Madrid) i Portugal (Lisboa).
als nostres dies.
Us eixuguen amb una tovallola que diu :
assolellats. Peró, que faig, badant !
,a Barcelona és on hi haepaés ad
Avui remenen milions i tenen una orga
«iglesia». Si pareu de cantar, sentiu les
El Pastor ja baixa l'escaleta que dóna al
nització mundial poderosa. No us interessa
ventistes. Un centenar. A Madridafhi ha
noies com,. des de la capella els peus a
rec, séguit de la catacúmena, que davalla
uns
quaranta.
Pel
conéixer l'estat actual del moviment a Ca
que
fa
a
Catalunya,
.a
l'aigua, canten amb veu enfrédorida :
.amb pena.
més de Barcelona hi ha església a Terrassa,
taltinya?
aIm,a siente harmonías
I' en- entrar, decidits, a Itaigua, tothom
'Lleida, a Serós. Tm
abé hl ha germans
y canciones...
escampats. Dos a Reus, un. a Agramunt... entona, exaatat :
tl "Salón Adveniisfa"
Un cop calçats, heu d'abragar un germá
—I de que viu aquest moviment?
En las aguas del bautismo
i• besar-lo a la cara:
Vaig pujar-hi. I després•hi he tonnat mol
—Del delme (la desena part dels guanyS)
hoy confieso yo mi fe...
—Pau,
germá !
tes vegades, en aquest pis del carrer del
de cada germá. «Tot delme... pertany a
Són
dintre
el rec. L'aigua els arriba a
--Pau!
Jahvé», diu el Levític, 27, 30.
Corisell de 'Cent. L'atto del bar de baix te-'
mitja cuixa. Aleshores, en mig d'un silenci
El
Pastor
fuig
corrent.
Ha
d'anar
a
ce
—Ara m'explico que siguin tan .poes...
nia raó. Són bona gent.
que només interromp el petament de dents
lebrar a Terrassa.
--Volien convertir-me i potser ho h.au
IEls catéales ho fan més baratet.
de la dona que está a. l'aigua, el Pastor
Sortim
a
la
.capella.
Les
senyores
ja
van
rien aconseguit.
llambregá les bó
—Sí, sí. Peré miri qué els diu Mala ji agafa les dues mans amb la má esquerra
calçades.
No
es veu cap rentamans enlloc.
tes—faria un mal negoci. Figuri s que no
quias : ,«Qué Chavem robat? 1 el senyor i alçant la dreta, oberta,, en l'aire, diu amb
Unes jovenetes assagen un himne a l'har
beuen vi...
digué iEls delmes i les primícies» Mala
veu greu
i emocionada :
ménium :
La capella és una sala llarga i estreta.
qtiias, 3, 8). Nosaltres vivim emb la cons
—Querida hermana. Por tu Profesión de
goza
mi
alma-delicias....
cieskia tranquilla. L'any passat, els delmes
Avui, dissabte i fi de trimestre, és plena de
fe, yo" te bautizo en el nombre *del Padre,
gent. Un centenar de persones. Encabim
A la porta, els germans s"acomiaden amb
arribaren a 13 miilons de délars, que fa
del Hijo y del Espíritu Santo.
nos ací.
efusió.
un promedi de 43 dólars per germá. Només
Les dones sangloten. Alguns criden
—Germana Maria, ja han acabat l'Es
--tAdéu, germá !
així s'explica que sostinguem 6,557 esglésies
—Germana! Germana!
cola .Sabática?
—Adéu, germana!
i 20,278 missioners. Pensi que publiquem
Llavors la dona, sostinguda pel Pastor,
—Sí, germá, ara mateix.
—Veu aquesta senyora?—em diu el germá
215 peribdies i que treballern en 394 kilo
inclina el cos endarrera fins a submergir-lo
--Qué han estudiat, avui?
Piquer—. Pobreta! Ha estat catélica, espe
mes i dialectes.. El
portantveu ibéric. és la completament dins de •'aigua.
—La Lletra als Romans.
ritista... i que sé jo !
revista mensual Las senales de los tiempos,
Surten xops, peró radiants. IEls germans
'Fa tres mesos que l'estudien. Bé aprofi
La dona s'atansa.
que es publica a Madrid.
s'abraonen a la batejada i la besen.
almenys,
tem,
el sermó del Pastor.
—He cainitnat molts anys per les tene
—Germá Manresa, les ereences us costen
La germana Merla, les llágrimes als ulls,
Es un senyor ,alemany, fresc com una
bres, germá. M'ha costat molt de trobar la cares...
crida exuatent :
rosa, que de dalt de la tarima estant parla
!luna
—No ho cregueu. Encara hl surto gua
tenim una germana més !...
as fidels.
.Darrera d'ell, pállids com eiris,
-1 ací s'hi troba bé?
nyant. No veieu que per nosaltres el món
Alleluia !... Alleluia !...
seuen els quatre «obrers» que la causa té
—Que si mili trobo bé !
no
existeix?. «No estirneu el món ii les
JOAN ALAVEDRA
a
Barcelona.
~Mi
—Hermanos.!
crida el Pastor—. Oue
réi.s,ver al Cristo?
--i-Sí! Sí!
—Queréis verlo, hermanos... Podemos ver
PASSATGE
RAMBLA DEL CENTRE, 33
2
lo, hermanos... Seguid la santidad sin la
cual nadie. Verá. di Senor. Leedlo en He
breos12, 14-15.
Es 'fa un silenci irnpressionant. Alguns mi
ren la figura de Jesús d'un cuadro del fons,
representant el Sermó de .1a Muntanya. Al
tres acoten el cap.
—141 palabra de Cristo es fuego, herma
nos. Es un martillo...
Tothom escolta amb una atenció commo
vedora.
—Ahora, hermanos, el himno 421.
Obrim •l'Himnario Adventista.• Una senyo-.
ra.russa es posa a l'harménium.« 1 el .'cor
s'alça, desafinat per?) fervorós. Senyores ele
gants, dones del poble, nens i nenes, alguns
homes... tots canten :
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BAC.ARDI,

-

eren

unes

pessigolles excéntriques pel

•

s

nostre

sistema inerviós d'avui.
ara pensem una cosa : la nostra cruel
tat i les clanes amb les quaas tractárem el
film de 1906 són completament injustes. Pot
ser la cosa més adequada hauria estat que
el film s'hágués destruit, com nosaltres hern
destruit tot ailo que. vivia l'any 19°6 en
nosaltres inateixos, i si .no ho hem destruit
materialment, hi hem anat superposant no
ves capes de greix, de banalitat, de trage
dia o de barrila fins a modificarlo del tot.
Perqué, pensem-hi bé, •osaltres, en pen
dre el pea 1 tractár com a un deliciós beneit
el film de 1906; no fem res més que trac
tar-nos Com a beneits a nosaltres inateixos ;
la festa no la paguen ni els nostres avis', ni
els esmolats troglodites que menjaveri nens
amb bacallá i compraven la dona própia amb
.un sac d'avellanes ; els que paguem la festa,
som nosaltres mateixos.
Pensem que aquest film 1906 no té Inés
erillá de vint-i-quatre o vint-i-cinc anys, que
els seus produetors procuraren posar-hi totes
les coses més picants i més suggestives de
la modernitat que aleshores feia un cert
'afecte. Pensem que aquest film i altres com
aquest els várem anar a vence amb una bona
fe absoluta i que aleshores no' ens feien
riure gens, sinó tot el contrari.
JO recordo que en aquella época, amb el
meu amic
Josep Barbey, els dijous a la
tarda, quán ene engegaven de,
famosa
gábia que els jesuites tenen a carrer de
Casp, anávem a contemplar aquests films
1906, 1907 i 1908, i quan sortia una senyora
ámb un barret pie de plomes limfátiques i
amb una cotilla mecánica i inalterable, i
aquesta .senyora aixecava ,un pam de faldi
lles, I ensenyava uns enagos rissats com un
camp d'escarola,' Bárbey i jo, que estudié
vem l'Epístola d'Horaci, i encara no havlem
utilitzat cap mena de máquina d'afeitar, ens
pensávem tocar el col amb el dit.
I a nosaltres se'ns podia perdonar, perque
érem unes criatures i vivfern sota la influen
cia ascética d'un jesuita que, -pobre senyor,
je. és mort, i es va ferir a conseqüencia: de
tant rapé i tanta retórica. 'Per() jo -recordó
perfectament que els grano poetes d'aquells
dies, i els fabrioants de sabates, de política
o
de prostitució' a l'engrés, feien exacta
ment igual que nosaltres, i més d'un d'ells
anava, d'amagat de la dona, de sis a set
de la tarda, en aquests cinemes de 1907, i
es posaven al darrer
rengle acompanyats
d'una senyora volcánica, que dula la ma
teixa perruca, el. mateix barret, i que pro
bablement deuria ésser molt més imbécil que
la pobra actriu que ara ens fa riure en el
film pie de grotesc i d'innoebncia.
Perb, és ciar, aquest senyor clandestf va
lliurar la seva dama volcánica a les tisores
i a les impertinéncies de la moda, i un dia
li tallaren tres pams de cabell, un altre
dia li tallaren tres panas de faldilla, un al
tre dia li substituiren la cotilla hórrida per
un
Madame X asfaltat i afrodisfae, després
la pintaren de cap a peus, fins que a l'últim
el senyor es va cansar de, tantes modifica
cions i la va substituir per una altra, mo
del 1931, una mica més viable. I ara el se
eyor, com tots nosaltres; rieni com uns deses
perats davant del film de 19°6.
jOSEP MARIA DE SAGÁRRA
•
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VIDAL

bric reciam
Abric novetet.
Abric fantasia.
Abric Austrálla
Abric folro camussa
Trinxeres des de.
.

Festegen el dissabte per convicció i el dile
menge per força.
-,--ePerb el dia set/ és sábat, consagrat a
jalivé, ton Déu» (Exode, 20, IO) m'in-,
diCa el germá Rufi.
----M'estranya, peró, que amb un progre
rna de dues festes cada setmana no hágiu
fet més

eS.9>›

.:,
<, La millor collecció
(>
(.>
Lis millors preus
Les millors classes >

Levántate, cristiano,
levántate y
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75
90
125
150
175
35

..,

ptes.
ptes.
ptes.
ptes.
ptes.
ptes.

PLOMES ANGLESES 20 ATES.

ç.

adeptes...

—Todos los hermanos que estén bauti
que -se levanten—cridá el Pastor.
No us mogueu. Us pensáveu estar bate
jets? Illusions! El bateig adventista és per
immersió. («I després, pujant de l'aigua...»
Sant 'Marc, I, ro.)
Tothom s'alga. El Pastor, amb una plata
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MIRARDR
TOT UN GRAN HOME

Mariscal Joffre Mirani
lora

El

El aaom del mariscal Joffre sempre as
sociará el de la batalla del Mame. I la
fama del vencedor segueix, ha seguit i se•
guirá les vicissituds per on passin les qües
tions referents al combat més combatut de
la história, així com n'he estat fins ara el
més gran materialment i moral.
Qué va ésser la batalla del Mame? Quin
mérit hi té el general Joffre? Aquestes dues
interrogacions seran responsables del ves
sament de mars de tinta i de la creació
d'una polemica probablement
mal ben closa del tot.
Nosaltres, per la nostra ban
da, no pretenem decidir-la ;
peró no ens sabríem estar de
dir-hi la nostra. L'opinió d'un
catalá qualsevulla, parlant de
Joffre, el catalá, sempre podrá
contenir suggestions intres
sants.

•

ordre del 27, ordenant al VI una ofensiva
damunt 1?ala "dreta enemiga en la direcció
Nord-Est (és a dir, en. dates anteriors al
nomenament del general Gallieni governa
dor Militar de París), demostren qué el ge
neral havia previst la •batalla tal com va
esdevenir-se : que eh l n'és l'autor.
1, eeidentment, no podia ésser altrament ;
si no, no -podria compendre's com el ma
teix general que, tranquillernent, feia re
tirar els seus exércits, doni tot d'una l'or

,

la gran

excessiva,

n'armara

—Els Izo tinc promés des de fa moltes set
No me'n puc ni me'n vull excusar

—digué Joffre.

de

parlar mai,

seus

no

derrota.

Aquest número ha passat
censura

RAMON BES & C.
Maquinária, Tipus, riletatge
de brenze, Tintes 1 utillatge
per les Arts 6rifiques
~u

AgaNars, 1, 1 Vla Leidas', 4. BARCELONA
Apartat 8%
Telilla' 15524
Dir•cclá telegráfica °ANISES
-

~MI"

ESPECIALITAT
EN LA MIDA

jaume I, 11
Teléf. 11655
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*
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SI All

passats ;

ment

i

general respongué, plácida

el

:

—Es que

vaig

adonar-me que ignoraven

tantes coses, que hauria caigut explicar-los
tot un cttrs d'art militar per ,comenfar de

parlar.

Trets
més

com

aquests

afernissats

li
que els

van

crear

enemics

alemanys. Aixi,

a

part del seu radicalisme republicá i el seu
apartament, malgrat les conviccions, de la
política activa ; coses que desplaien força a
l'Acció Francesa, autora de tants «bourrages
de cráne» a França i, sobretot, a Barcelona.

L'explalació

del furísia

Actualment, ja no són possibles disputes
poblacions sobre la paternitat d'un home
'

de
ji
lustre. Si-set ciutats discutien entre elles la
glbria d'ésser la ciutat natal d'Homer, tot
hom está d'acord que Joffre és fui de Ribe

saltes. Peri sempre queda algun cap en
l'aire.
No fa molt, un turista que visitava aquest
poble, escoltá la. següent singular resposta,
d'unhabitant al qual demanava que li ense
nyés la casa on havia nascut Joffre:
--7.Us portaré a la seva principal casa natal.
Sembla, en efecte, que diversos covilatans
del difunt mariscal atribueixen aquest honor
cada un a la casa on viu.
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GRATIS

-

las

Espanas, ha•obtingut

per

a

mi

una

des d'un

car

poc més

au

diencia del President Mr. Nicolau Murray
Buttler, un dels més grans prestigis del món
científic americá. A conseqüencia de tot aixó
he dé sotmetre a l'Institut d'Estudis Cata
lans un projecte que feria entrar la cultura
catalana en aquell país per la porta més
gran i per la més honorable.
Li preguntem si pensa fer algun altre
viatge a América o si té algun programa
concret de treballs que justifiquin el seu

[11:I1111-11 NAL
neiela
la sang
inioxicada
per

ácid úric
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un

l'un

es

preparar doeció

efieos i el

recomen°

emb

free
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GRAFIC INDICADOR
DELS LLOCS A ONT
ES LOCALISA
EL REUMA

Feu fer eh vostres gravats
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SUAER
Pisiologla
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de Barcelona
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TEMPS DE DESGRACIA,

—Jo era banquer !
—I jo era clierit !

-

11~11

Quinta Avinguda,en

rer

pensament, més es convenç que en els
camps de la investigació filosófica i cien
tífica tenim moltes coses a dir.
A poe a poc la conversa es deriva a par
lar deis Estats Units.

=

-

la

seu

-

=

seva

meyes impressions en un quadern de no
avall de Wáshington Square. Als eme mi
tes. Generalment el dia del retorn el qua
nuts d'esser a Nova
en sabeu prou
dern ja está llest, .perqué les .notes les es
per a guiar-vos en la immen sa quadrícula.
cric a peu dret, al passeig, al tren, a .1a
»La massa más gran de la població viu
coberta del vapor. Són observacions direc
a
Peltre banda de la ribera de l'Est que
tes, reflex de les coses que veig, tornessces• separa el cenó de la nostra .brow.ning de
del meu pensarnent, imatges fresques que "Long Island. Allí hi ha Broocklyn •amb
un horn
oblidaria si no les 'escrivís tot se
2.300,000 h. i Queens amb 854,00o h. Ert
guit. Peró aquesta ve, gada he deixat per a. la culata del revólver hi ha el Bronx amb
escrium-las -aquí algunes. reflexions .que no
un milió
més d'ánimes. El riu Hudson se
he tingut ternps d'assentar. Les coses que
para l'oest del cenó de l'Estat de Nova
veia em retenien presoner.
Jersey, peró al sud, a la desembocadura hi
ens ensenyá el seu quadern, de lletra
ha el barri de Richmond a Staten Iáand
atapeida amb dibuixos i tot. Les notes hi
amb 150 mil habitants que també formen
són preses tal com ragen, soase cap orde
part del més gran Nova York. Cal afegir
nació precisa, sense cap cempromís de clas
tots aquests barris força dispersos per a fer
sificació. No sÓn ni una crónica diária,
els sis milicias d'habitants. Londres encara
ni un assaig. Li preguntem si les publi
en té més.
cará.
»Si us
passegeu decidits a trabar que
—No he publicat mai les meves notes
Barcelona és més bonica, els arguments no
de viatge. Hl ha observacions massa inti
us mancaran. A dins de Nova York no hi
mes, retrats i gestes de persones a cop ca
ha cap carrer com la Diagonal, ni com el
lent. Si no s'hagués fet tant per a dar del
Passeig.de Grácia, ni com la Gran Via. La
document una idea grotesca i ridícula, di
Quinta Avinguda, sense arbr,es, no és més
ria que 'són documents. Són materials, es
ampla que la Ronda de la Universitat. De
telles, blocs sense polir, que després apro
places veritables no hi ha més que la de
fito en els meus llibres.
Washington, que no és tan gran com, la de
Per damunt de la taula encara hi ha
Catalunya. Les altres són els espais que
Ilibres, diaris i revistes, postals, fotografies, deixa Broadway en trencar esbiaixadarnent
tota una balumba de coses i de records que
la quadrícula.
En Coromines ha dut del seu viatge Per
»Times Square a la nit és una brasa de
fectament arxivats per la seva filla Maria,
foc. Masses compactes de Ilums en movi
que li ha fet de Secretária, ens ensenya dos
ment et produeixen
un
efecte fascinador.
grans paquets d'articles que donen idea-del
Peró al cepdavall de Broadway i gairebé
gran interés amb qué han estat seguides les
sota la Quinta Avinguda, estan a les fos
eonferencies a l'Havana i als Estats Units. ques en compareció de la Gran Via.
A tot arreu ha estat rebut amb grans
»Peró aquesta preocupació provincial de
honors. A Tampe es va veure obligat a im• veure sempre les coses segons una mesura
posar moderació perqué el volien declarar
cordialment preferida, és una de les moltes
hoste illustre de la ciutat i fer-li una arri
que destorben de veur,e res. Quan et pas
bada amb música i tot. Els•diáris de tota
seges per Nova York-sense. pensar eh cap
mena de partits li
han dedicat artieles a
altra aiutat del rnón, t'atrau, se t'enduu en
dues i tres columnes i han publicat sota
un
vertigen d'actiyitat. Aleshores els skys
grans titulars les ressenyes de les seves con
crapers se t'apareixen COM les més atrevi
ferencies.
des ereacions de la supérbia humana i N'Ova
--!Per aixó—diu—m'ha estranyat molt que
York com Peina de treball més geg.antesca,
se m'atribulssin observacions molestes per
útil i confortable.
als revolucionaris de Cuba. Jo anava allí
Es compren que una conversa així no
com un
ambaixador de la cultura catalana acabarla ; Pere Coromines porta del seu viat
hauria estat en mi una torpesa pendre par
ge a Cuba i Estats Units tal quantitat de
ta en qualsevol moviment polític local. Jo
visions i observacions, que són materia per
havia de fer per manera que tots formessin
tot un 'libre.
un gran concepte del pensament catalá i es
Com que Pere .Coromines és fonamental
tic segur d'haver sortit' amb la meya. Je
ment un borne de lietres, sospitem que d'a
veurá corn seran convidats a dar conferen
quest viatge en sortirá, si no un llibre,
cies a l'Havana un bon nombre de profes
algun assaig.
sors d'.aquí. Entiese he fet' política partidista,
No sabem si l'eseriurá o no, encara que
ni erilloc he -ocultat ni atenuat el seny me
ho desitgem. De moment, u hem demanat,
diterrani, i encara més eoncretament catalá, després d'haver-nos llega les notes que en
de les concepeions que exposava. Amb gran
té preses en els seus cannets, que ens en
sorpresa meya, els asturians i els gallees,
vulgui donar unes guantes sobre els negres
que formen la majoria de les colónies es
de Cuba, per a ésser publicades a MIRADOR.
panyoles, s'han enorgullit deis meus émits La seva resposta no ha estat categórica en
davant deis estrangérs. A Nova York han
cap sentit, peró ens sembla que podem creu
estat els hispanófils •els que m'han obert les
re en l'afirmativa.
portes de Columbia University, on organit
J. S.
zaren
una recepció en honor meu. El senyor
Federico de Onís, director de l'Instituto de

—Primer ho he de dir a l'Institut d'Es
tudis Catalans. Personalment sé que 'hl ha
el propósit de convidar-me a dar conferen
cies al Paranimf de la Universitat de Mé
xic. Si accepto d'aner allí i a altres repú
bliques sud-a.mericanes, será per_ a deixar
obert un camí a l'expansió cultural catala
na.
No cree que ens hagi de guiar cap in
tenció de conquista ni de proselitisme espi
ritual. Peró em penso que no fem bé de
viure tan retrets. Altres companys de l'Ins
titut han fet ja molt, sobretot a Europa, per
a
fer saber que hi ha una cultura catala
na. Peró fins ara gairebé ens havíem limitat
els estudis históries i c0m Més un va pel
món i coneix més de- prop. els homes i el
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optimisme.
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Viatges a "Forfait" Excursions
panyades Peregrinacions,

a trobar-se al
adreceu a W. 72
St. ja sabeu que és a Poest de
ve

.
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No obstant aquestes consideracions, hi ha
el fet que el mariscal va tenir nambrosos,
detractors i que, fins que la mort ha tornat
a
fer brillar el seu noan, vivia basteen obs
curament. Aixó, com que és un fet, no
pot negar-se. Cal cercar-ne la causa.
I potser els catalans, més que ningú,
podríem dit-ne alguna cosa. Tenim la sort
que Louis Thomas, des de L'Opinion, coin
cideixi amb la nostra tesi : Joffre posseia
en alt grau les
qualitats racials catalanes ;
ara
bé, els catalans som encalles de l'a
fectació i de la pose, tant, que tot sovint
caiem en la contrária : l'afectació de senzi
Ilesa i grisor : alió que el rector de Vall
fogona en deia «la Ilanesa catalana». El
mariscal tota la seva vida va conservar
aquest posat que es qualifica amb un mot
catalá intraduible : «fer
Sempre va
sentir un horror per les exhibicions. Una
barreja de'pudícia i bon sentit i potser una
mica d'orgull Papartaven d'una forma so
vint brusca.
aixó en la nostra epoca podrida de
literatura i novellisme ; on cada u s'explica
a
eh l mateix i es teoritza cent vegades al
clia, per força ha d'ésser deoepcionant per
tots els periodistes i literats fabricants de
fama. El mariscal Joffre no era un cap
d'estudi ni una novella psicológica ambu
lant ; era, breument, només un gran home.
ROSSEND LLATES

filia Maria,
viatge

ha dues que

(Madison i Lexing
us

,

Fugini de feina
Un c_ril Joffre fou convidat a un ápat.
Les dames l'interrogaven sobre qüestions de
táctica i estratigizt; el general contestava
amb evasives j donclkla,.sensació de l'home
més negat del món.
Un periodista assistent a l'acte va retro.
bar el mariscal anys després ; havien passat
els de la guerra i el mariscal i el publicista
van parlar llargament de qüestions d'art mi
litar que Joffre va tracia?' amb un gran
seny i ciincia.
Aleshores el periodista no va poder-se es
tar de preguntar-li 1.. raó del paper que
havia fet el mariscal durant l'etpat d'anys

seva

n'hi

nom

ton), aquella
mig. Quan

secretaria durant el

a
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Pere Coromines i la

oficials l'obligació
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tenen

Després de 14 guerra, guarda el-silenci més
absolut davant de totes les polimiques. Un
dia queun importú l'estrenyia a preguntes.
contestá:
—L'important és que la batalla del Mame
hagi estat guanyacla. Oui l'ha guanyada, no
té cap interis.
Quan el primer aniversari, un cop acabada
la guerra, de la batalla del Mame, el maris
cal,voltat de societats de combatents, de fe
rits, crinfermeres, etc., visitava els llocs.
Una senyora exclama:
—Senyor mariscal, el Mame!
Joffre capa el cap, mira i digué :
—Es un riu ben bonic, eh?

dia, si no hi hagués en el pensa
de Joffre la visió d'u'na batalla de
cisiva?
Joffre, diuen els altres, va encertar la
batalla del Mame ; perb en canvi va des
gaster-se en la eontinuació de la guerra.
Guanyador un cop per casualitat, no sabia
repetir la jugada.
Pez-6, pensant així, oblidem que la guer
ra, amb altres generals, va durar uns
quants anys, i potser seria més natural
atribuir el desgast del prestigi que Joffre
tenia aleshores a la impaciencia de Papi
nió pública aliada que no pas a defectes de
comanament del, general en cap. Mal ningú
no podrá demostrar
que, seguint al cap de
les forces aliades, no hauria sabut fer durar
la guerra fins que s'hagués creat la situació
de supedonitat, crhomes i d'armes que va.
donar la victória a Foch. Al Contrari, el
seu cop
d'ull del Mame i aquella energia
vital qué no l'ha deixat ni davant de la
ileon fan suposar que ell hauria estat horne
ben cápaç de guanyar tota la guerra.

Viles
Rambla

Avinguda,

Fer romí

ment

és la ille de Man
el Nova York estricte.

avingudes (n'hi ha unes quin
ze) i de banda a banda pels
carrers (n'he contat 244). Com
que a l'Est de la Quinta

res.

dre del

brow

una

No excedeix gaire d'un milió
i set cents cinquanta mil ha
bitants. Passada la -punta on
hi ha la ciutat vella, amb
tumulte deis skyscrapers de
Wall Street, tot el carió está
creuat de baix a dalt per les

a

preocupava

en'

(Pheu d'allargar

xic)

un

calma

en

penseu
carió

batan,

l'hora. de menjar,
tots. Un dia que les no
ticies eren greus i veia elsseus oficials negui
tosos, va fer uná escena a/ 'mine? perqué unes
perdius no estaven ben guisades. Després
d'aixi, se n'allá a dormir com si no passés

Avui dia aquesta opinió, que tingué gran
boga en temps de la post-guerra, és insos
tenible. Hi ha documents que proven el
contrari. Una instrucción general del 25 d'a
gost, ordenant la juntura dels exércits IV
i V per formar una massa ofensiva i una

I

York

ning. El

jo fóra culpable.

que els

Era tan fácil com eixó? Evidentment que
,Els francesos tenien davant un exéreit
que en pocs dies s'havia empassat tot Bél
gica i derrotat les millors trapes. A més, hi
havia Pombra de l'any 1870. La moral per
força havia d'haver-ne sofert i no poc.
realment, tenir molt de tremp i de
coratge per impedir una desbandada. Co
ratge i calma que mil anecdotes demostren
que eren qualitats que Joffre possela en.
grau heroic. Afegiu-hi el cop d'ull per en
devinar el moment preCis de Popéració.
Aquí ye,la segone, de lee o.bjeeciorks. J9,fe
fre no va preveure la batálla.:. es va 'fer
sola ; el general. Gallieni és l'autor de la
maniobra decisWe, quan els franoesos es

—Jo—ens diu Corornines—he estat disset
dies als Estats Units, i si un obre bé els
ulls i escolta bé, ja en té prou per a una
primera impressió. Peró seria excessiu atri
buir als fruits d'una experiencia personal
les moltes coses que he llegit sobre aquell
país. Sobretot no conec Chicago, i tant de
les meves lectures com de les converses que
he tingut amb persones que mereixen la
meya confiança, resulta ésser un centre més
característiCament americá, tant en la vida
real com en el pensament, que Nova York
i fins que Washington i Filadelfia...
»Si voleu tenir una imat
ge molt aproximada de Nova

—Peris i la -mobilitzaCió?
--La mobibització no és uina circumstán
cia fortuita per un cap d'estat major. Es
una
operació- preparada amb molt de temps
per endavant i qui,.
cop comenfada, ha
de rutilar tota sola. Si me n'hagués d'ocu
par avui; Os que estaría mal preparada ; ales

Havia imposat als

no.

E

uns

veure

manes.

donada

1~

dinar amb

amics. Viviani,
el seu terror per
alli que li semblava d'una inconsciincia
a

sobresaltat, deix4

afecció.

aprofitar-se'n.

per la

Joffre,. acomiadant

de 1914,

Total llarg de la guerra, dona proves d'a
questa sang freda. Quan algú se li admirava
de la calma deis seus nervis, responia que,
per un militar, la guerra és un esdeveniment
normal que no té per qui afectar el seu sis
tema nerviós.
Ni enels. periodes més compromesos perdé
aquesta calma. En plena batalla del Mame,
en una carta a la seva filia,
demanava noti
cies d'una gosseta envers la qual sentia gran

massa

plena

-

deViviani, president del Cohisell, per po
sar-se al cap deis exircits.,.li anuncia que se

Nervis

d'homes que movien ; cal
que havien debilitat les reserves,
amb la tramesa de tropes a Rússia. Peró
el fet és que el general francés va tenir
prou presencia d'ánim i prou cop d'ull per

en

d'agost

El 3

hores

afegir-hi

taven

cionals festes d'aquests dies al costat de la
seva
familia.
Com tothorn deu saber, Pere Coromines
va
anar a
aquelles terres invitat a donar
una serie de conferencies.
Hern..volgut dernariar-Ii que ens en parles,
tant
del viatge com de les conferencies, i
heus aquí un resum de les moltes coses que
ens va dir,
asseguts al seu despatx.
—Com en altres viatges, he apuntat les

se

•

manera

Pere Corornines, economista, novellista,
assagista, ha tornat del seu viatge a Cuba
i Estats Units just per passar les tradi

Confiança

-Examinant tota la munió de
circumstáncies que es referei
xen a l'acció de guerra que,
potser, va transformar la faç
del món, ens trobem en pri
mer lloc que s'esdevingué es
sent cap de les tropes france
ses Joffre, de manera
que si
no hi hagués cap raó en con
tra, caldria atribuir la victó
rie a la seva direcció. No obs
tant, slan fet diverses objec
cions i cal tenir-les en compte.
La primera és que la ba
talla va ésser guanyada apro
fitant alguns errors comesos
pels alemanys. Per6 aq.uesta
objecció no resisteix Panálisi ;
perqué és evident que totes les
batalles del món, on hi ha un
equilibri, més o menys exacte,
entre les forces cembatents
els mitjans de guerra, une part
guanya perqué l'altra ho fa
pitjor. Si tots dos ho fessin
s'anullarien. Joffre, en
efecte' ve treure partit de t'er
ror dels alemanys
consistent
a allunyar-se de les bases d'u
ne

El retorn dePereCoromines

a

en

la
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=
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Caricaturista
L'art de la caricatura

existeix sense
esperit literari. Caricatura vol dir deforma
ció, i una deformació corresponent a una
intenció moral i crítica. La caricatura d'un
personatge, per exemple, és el retrat del
seu físic,
en
fundó del seu moral ; el joc

d'expressions,

els

gestos,

no

certa

en

manera

«caricaturitzen» ; pez-6 és d'una ma
nera insuficient i dispersa a través del temps.
En canvi, la línia i el color tenen més flexi
bilitat i sintetitzen més. De la mateixa ma

ja

ens

nera

que

alguns

artistes

en

doble POESIA Ex-1ms lirics de
Mazade, Magallon

bé de caricaturista internacional. Aquel en
cert a trobar el detall característic i saber
lo descabdellar,
és acoessori o

prescindint de
contraproduent.

les metáfores grotesques ; hábilment ponde
rades ; una tendéncia a deixar cadascuna de
les composicions ben començada i acabada,
de manera que totes les divagacions de la

imaginació vagin supeditades

una
fanta
a
sia central ; el tallar les frases en faceta
i els pensaments en punta ; i, finalment,

«moviment»,

vol donar la idea
de «vida» i de «critica d'aques
ta vida».
I la idea d'analitzar la ,mo
ral i el carácter deis objeetes,
i donar-ne una siintesi crítica
és literária per excelléncia. No

pot ésser altra cosa.
Per aixó nosaltres, quan ens
trobem davant del cas d'un ca
ricaturista que, a la vegada,
és un bon literat, no en sen
tim gran sorpresa ; el cas
monstruós fóra el contrari.
Peró el bon sentit obliga a
fer un aelarirnent : de fet, no
existeixen gaires caricaturistes
que despuntin com., a literats.
JVIanüel Fontdevila i Jaume PaSsarell.
I és que els manca l'ofici. To
queda
ta la seva literatura es
l'art de cloure els capítols—en aquest cas
dintre de la intenció i com embeguda dintre
retrats—amb una Unja de moviment, apa
del dibuix.
rentment perduda i indefinida ; •eró, si us
–Per ella>, també, com més culte és un
país, els seus caricaturistes són més donats la mireu de la vora, acabada i resolta.
Una altra cosa remarcable en a'obra co
L'exemple Inés escratant és
a la literatura.
Thackeray. Es sabut que, abans de tot, era mentada és l'estil ; un estil completament
d'ací va brollar-li la vena parlat, suggestiu del gest i de l'expressió,
un caricaturista ;
un rostre que parla
i d'uns ulls que brillen
literária, una de les més saboroses de l'An
s'esborren. Un estil acabat de sortir
o que
glaterra del xix.
de l'home, una paraula encara tébia, com
Aquí, diferéncies guardades, se n'ha pro
el pa recent eixit del forre Es inútil que
duit un •cas : el de Jaurne Passarell arnb el
busqueu dintre d'aquelles dues centes pá
seu llibre
Cent ninots i una mica de lite

gines

La literatura de Jaume Passarell és ben

Chaco
ENTONA EL COS
PER ALES NITS PREDES

NUTRITIU
AROMATIC
DELICAT
Després

del teatre,

prenguí
¦111=1•

PONCHE
—

nza

-Chaco

d'afectació,

un

pds

satge de cartipás, de llibreta, o de quartilla.
I, malgrat aixo, tampoc hi ha desmanega
ment ni deixadesa.
Un altre encert del caricaturista-escriptor,
és

,

sol moment

un

haver-nos

estalviat

aquel reguitzell

de

frases fetes que acostumen a servir-nos els
eseriptors que volen ésser «naturals». Aquest
darrer procediment, en comptes de donar
naturalitat, •rodueix vulgaritat. La vulgari
tat és una
afectació ingénua i pc:orativa,
peró, fet i fet, una afectació, una exagera
ció com, qualsevol altra ; la missa negra del
preciosismo. Peró quan un autor té prou
vigoria de llenguatge, no necessita aquests
expedients ronecs. En comptes de frases fe
tes, en fa que són tan naturals com les del
folk-lore, amb la diferéncia que són més
«natives» i, sobretot, més avinents i es
caients, com cosa feta a mida.
No endebades Jaume Passarell és de Ba
dalona, ciutat on es parla un deis barcelo
nins més pur ; no tan solament de léxic,
sinó d'estil, d'ánima lingüística ; és contra
posat al barceloní de terra endins ; és una
parla que té totes aes grácies del bel barce
loní amb una punta de rebeldia i d'alegria
marinera. Un deis matisos més simpátics
de la nostra parla. Pompeu Fabra ja sap
el que es fa residint a Badalona.
ROSSEND LLATES

WY

poetes.

de

André

Cayafte

Sebastia. Sánchez-Juan

D'engá

que la poesia descarrila, tornera
e
la prosa, sovint més poética quan un
jove prova una prefiguració de l'aventura
que porta dintre seu, com aquest Artaban
de Cayatte (La Renaissarice du tLivre). Tris
tan, Juliette i Méphisto reunits com a sím
bolos. Peró l'horne no abdica pas. Cayatte
estima que novela significa poesia de per
sonatges inventats i descripcions de la vida
tnovellada per la visió fantasista, és a dir,
sincera, puix que está sota la llei de l'in
conscient. Poesia és també franquesa ; per
exemple, aquest elogi de la paraula, no.
en si, sinó per la mentida : «La funció más
gran de la paraula». Págines d'aquest diari,
com
per éxemple les de l'evasió,que ha
d'ésser la finalitat de la poesia, desérnbaras
sen el camí d'aquest escriptor 1 indiquen
la
seva ruta.

Paul Claudel
(Nouvelle Revue Fran
m'ha fet l'efecte d'una revista del
Folies Bergéres. Aquests dos volums, d'a
Le Soulier de Satin

çaise)

quells

que hom

es

guarda

per

llegír

a

part

de l'actualitat, quan s'han refredat en llur
novetat, contenen potser «la .poesia de les
incompatibilitats». La separació que ni ha
entre el somni i el que n'ofereixen les dife
rents mises en scc'?ne orientals, occidentals,
espanyoles amb llurs desbordaments caste
Ilans i aquesta tendéncia antiatenenca que
deu sser altra cosa que l'enyorança de
la boira en un lionés con Claudel. Tarima
teix si es posés una mica d'ordre en aquest
garbuix, en sobrenedarim una série d'eta
pes poétiques.
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Exofisme
aquesta poesia

Evitareu infervencióde mecánícs

adquirinf

una

del que
Ja que som en
és incoordinat, del que és rar ti del que és
destructiu, citaré la traducció tan cursiva de

Rapace (N. R. F.), d'Ilya Ehrenburg, oda
als brutals, cant de vigor maleit.
també aquesta Vie de Dostoievslei, per
la

seva
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prou

Es d'un

posar-los

d'aquells

títols que

deis lectors d'aquesta Anthologie coloniale
(Peyronnet), deguda als Marius Ary Leblond.
De Bougainville i .André Chénier a Duha
mel. Tanco .aquest bel! llibre : massa aire
perfumat ha entrat al meu cap. París se'm
torna intolerable...
ADOLPHE DE FALGAIROLL'E

de

realització lírica

com

ha

acomplida

estat

d'aquestes

la realitat objectiva de cada poema, sinó
la visió subjectiva de cada lector. Hi ha
Iluminós, des
una quantitat de lirisme aeri,
lligat de lligams sensibles, poétic peró que
den ofegats, als ulls del lectorLcliriem a
l'Oída del lector—, per la cataracta del verb.
Alguna vegada parlant de la poesia d'Agus
tí Esclasans, he dit—i segurament cm recor
dava d'alió que els arbres no deixen veure
el bosc—que el á ritmes són una mena de
teló .metállic. Una reixa de sonoritats, tan
enérgica, que no deixa veure ben bé el que
hi ha a dins.
Ara •odria repetir-se aixó mateix. Hom
podria parlar, a més a más, de la monoto
nia del ritme anapéstic .adoptat sistemática
deis
ment. Hom pot .agafar-se a l'exemple
grees i els Ilatins que, efectivament, cons
truien una poesia de base rítmica. Cal tetnir
en compte,
peró, que els poetes clássics te
nien un joc rítmic per a cada génere, i éls

la

actituds.
Agustí Esclasans presenta un nobilíssim
cas de menzbria, en el sentit de cointinuitat
exacta del pensament inicial. Aquesta fide
litat al mot d'ordre del seu sistema—que no
és pas exactament el mot d'ordre del seu
temperament—se'ns apareix alhora com una
formidable prova de confiança en si mateix
i de 'fervor per la doctrina de la Intelligén
cia, que no sabríem estar-nos de relacionar
arrib les concepcions orsianes unitaristesus
ceptibles d'una vivificad() constant. Podríem,
evidentment, trobar contradiccions en jla seva
línia de conducta ; alguns contes, algun frag
ment •oemátic ; ádhuc la seva tasca de tra
ductor : Baudelaire, ,Constant. Exceptuem el
magnífie Happy hipoerite i d'altres. Pero
presideix tothora les conviccions sistematit
•

en

•

impossible

era

peu épic.
Amb tot,

construir

elegia amb

una

sabríem estar-nos de situar
lírica d'Agustí Esclasans cona
deis fenómens literaris más interessants

un

no

Catalunya.

de

A l'extrema .dreta. A l'extrema sesquerra,
un
libre de Sebastiá Sánchez-Juan : Diva
gacions (Eds. La Revista). Tot alió que és
controlat al Ilibre de l'Esclasans és ací en
llibertat. El poeta s'ha 11una desferm.ada
mitat a anotar les sensacions rebudes en
instants d'hiperestésia lírica. A penes, si als

primers
deis

.poemes, la rima cavalca les puntes
despentinats, estranyament lliu

versos

res i plástics ;
amb unes •breus, ágils notes
de color violent, i de vagues intuicions im
precisables. La subconsciéncia .actua peró
en mig de sensacions de coses .externes. Amb
tot s'hi copsa l'éxtasi Iíric, angélie.
No creguéssim, perb, que desapareix una
lúcida vigiláncia, que fins i tot—de vegades
arriba a transformar-se—lainentablement
en ironia.
Els extrems es toquen. Als Rit
mes de l'Esclasans trobaríem la petjada sub
conscient malgrat els seus escarafalls anti
sobrerealistes. Aquí trobem un sentit intelli
gent que presideix ádhuc els rnoments más
embriacs del vers ; les notes que acompanyen
el libre ens donen la clau d'un procés men
tal treballadíssim.
Mi ha, peró, una gran quantitat de poe
sia rendida, desm.aiada en els versos de Se
bastiá Sánchez-Juan. Poesia d'alta tensió
transportada en una vaga somnolencia que
no
es
deixa perdre la depuradora vigilia.
Aixó—Agustí Esclasans, Sébastiá Sánchez
Juan—als extrems de l'any líric. Al centre,
presidencial en una madurada consciéncia
d'equilibri, Josep Maria López-Picó. Repre
sa de
la primera ofrena : Vint-i-set sonets
perfectes com vint-i-set columnes exactes.
GUILLEM DIAZ PLAJA

Acaba de sortir un nou llíbre
de Víctor Cafalé

CONTRAIIUMS
(Narracions)
Un magnífic volum de 330
phgínes : Preu, 5 pessetes

zades.
La poesia d'Agustí Esclasans és una poe
sia de base verbal. Es el verb qui crea la
.poesia ; es tracta, dones, d'una amplifica
ció del co:ncepte renaixentista de la rima
creadora. Ell diu en comerigar el Ritme 36 :
orgia deis mots, dissimul del misteni mecá
nic... El verb es llença sonorament amb un
redoble de timbals solemniosos. Ritme épic,

Administració i venda:

Llibreria Catalbnia
17, Plaça de Catalunya, 17

massa sorollós per a les afinacles cons
tatacions liriques. La imatge, la creació .poé
tica resta tothora superbament embridada
talment un cavall violent—per la cadena rít
mica. Aixo que, mentre llegim, .pot arribar

potser

a

afadigar-nos,

—com

un

placable,

se'ns

Atrinftl.'

apareix—conjuntament

espectacle magnífic

ttA

•

FILM SIBiet

de control im

seré.

Diríem, peró, que el poeta es mou angu
niadament en mig de la seva pompa verbal :
Orgia deis mots : tot un món de somriures
de parna—no és prou per omplir de clarors
una
espluga tan fosca (Ritme 36). lEs, evi

NOVETATS
EN CAMISES
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dentment, el verbalisme que ha pres una
preponderáneia excessiva. I la pren, no pas

pelilicula
producció espanyola:

Breument, presentació
cim
BALART &

Aragó,

de

la

SIMÓ

de la

p pi m
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eléctrics
Llibres de text i traducció
il.lustrats
correctíssims

Italiá, Francés, Anglés, Espanyol, Xinés, Rus

Alemany

Solució meravellosa per
a

a

professors

No

perdeu

temps.
vos tot

més
Informeu

seguit

un

preséncia

la

Fonogrames

Esperanto,

alumnes i per

dona.

sobre la cerda de la lira
porqué es transformi en metxa explosiva i
aparegui el món deis paradisos prohibits.
Altrament, Ilegint el Journal intime de
Raskolnileov (Plon), he
retrobat aquella
amarga i cruel força lírica de Crim i Castig,
de la qual és la primera versió.
Quant a originals, confesso haver llegit,
amb un plaer complicat de despaisament,
Malaisie (Stock), que es mereix el Premi
Goncourt que ha tingut i en la qual un co
lonial, Henri Fauconnier, ha collocat el des
encant de la realitat exótica, i per tant la
poesia de la creació imaginativa. Són men
tida que ilumina com una lámpara, els pai
satges en qué ens entretenim esperant el mis
ten i quafn el sol ha desaparégut del cel.
Reflexió que vindrá igualment a la idea
es

Tanmateix aquest triangle de posicions lí
assolir una categoria universal i
significativa. Sirnbolitzar l'ecléctica ambició
de la poesia d'avui que oscila entre l'exacta
mesura
d'un Valéry i la desfermada fanta
sia d'un Eluard ; entre la dura precisió d'un
Guillén i la lliure concepció angélica d'un
Alberti. Fins i tot, les línies que marquen
aquestes actituds poden desvetllar la polé
mica sobre el combat étern de la Sensibili
tat i la •ntelligéncia com a matéries primes
de poesía, amb capacitat d'excloure's mú
pero, en la seva enver
tuament. El tema,
gadura cósmica no pot pas ésser objecte del
inostre temps testricte. Sinó, més aviat, l'as

riques pot

senyalament

l'any.

en

1930
s'ha desenvolu
L'anyada lírica
Dos amors se la disputen : uns esposos,
pat entre dues aetituds extremes. Una, que
funcionaris de laboratori, i els Don Juan una
defensa un lirisme regit per un control ri
mica bohemis ; si ho preferiu, els nórdics ;
gorós de la Intelligéncia—Agustí Esclasans :
els mediterranis. Aquests acaben de dur-se'rt
Segon !libre de 1?itmes. L'altra, que cerca
una
victória que podria marcar una con
quista. Fernand Mazade emprenent amb la la ereació mitjançant una pura actitud d'in
tnició sensible, .incontrolada—Sebastiá Sán
lógica i el raonament que anexen les con
vicoions, i amb la flama que dóna zel als ohez-Juan Divagacions. Al centre, preSiden
assalts, una rehabilitació de la poesia—«do cial, Josep Maria López-Picó—Represa de la
impossible de reemplaçar per l'estudi i el primera ofrena—en una madurada comején
cia d'equilibri.
treball» i un elogi de la predestinació. En
la instrucció del procés de l'artificial i de la
creació irreal contra la inspiració i la natu
ralesa, Fennand Mazade aporta una decla
ració, la de Virgili, per la mitjanceria de
Xavier de Magallon, que publica a la Librai
rie de France la versió poética francesa de
les Bucbliques. Per sort, la teoria és ací jus
tificada per l'exemple. Magallon, latinista
de quaranta anys, está doblat d'un rural 1
triplat d'un provençal, susceptible dones de
transvasar les seves
prépies sensacions en
el motllo deis versos llatins. Aixo per que
fa als elements lingüístics en joc. Peró,
d'altra banda, Magallon és un poeta nat. El
crec
dotat de •prou de lloable peresa per
somiar els seus versos abans d'escriureqs.
No és pas d'aquells poetes que deslliuren un
poema sense que els hágim vist prenyats
del menor pensament poétic. Magallon es
crita en vers a intermiténcies—en els mo
ments en qué el foc diví cremant els seus
lligams amb la terra l'alça cap al cel. D'al
tres han abaixat la tpoesie a la baixesa d'un
ofici continu, lucratiu, transigent, destinat
a
l'aparador, reemplaçant la virtuositat de
la rima amb jongleries d'idees i equilibris
de paraules i se'ls veu encarcarats sempre
com per sostenir l'afirmació de llur professió

no
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