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•

pot paa negar que estem atraves
sant 'en el teatre, com en tetes les altes arts,
una-epoéa de graos pensarles. Ens trobem
ja inolt lluny d'aquel] temps d'abans 'de la
guerra en qué Pheroic,a troupe de Jataaues
Copeau .donava al teatre,r1Pl Vieux Colom
bier aquell Amor nietge del qual pog•ué dir
André Suares que «no havia vist Moliere
.rnés ben servit», aquella Nit* deis Reis de
la qual un deis qui, amb més autoritat po
No

drama, d'una comedia, i flirts de
la intenció de l'autor se'n prescindeix abso
lutament, car el postor en escena no els fa

es

tura

d'un

•

.

morir per altra cosa que per crear la seva
Obra 'personal. Val, a dir, pela), que, en alló
que toca a Meyerhold, els autors quasi sem
pre són ja anorts i enterrats o •bé són estran
gers,, i• ja saberrí que la U. R. S. S. no re
coneix els drets 'd'autor deis paisos capita
listes. "I quan són russos i valen a Rússia,

.

lEvidentment, Munoz-Seca és una figura
important en pi teatre,. Ha agabellat durant
anys i anys els cartells i l'interés deis pú
blics. Darrerament, peral), Pinteres que ins
piraya ha, deseendit i sembla que de' mica
en mica es sittia al lloc que li pértoca.
Anotem un fet simptomátic. La coinciden
cia d'aquestes puges i baixes, entre el tea
tre de Linares-Rivas, de Benavente i de
Munoz-Seca. Al seu temps, aquells també
.

agabellaren

l'interés del públic. Benavente
arribá a encega•r els intellectualsf i tot. Li
nares-Rivas, ja no. Era l'agabellador d'un
palie que en general és constara per
aquesta mena de classe mitja castellana
de la qual a Barcelona n'hi ha una repre
sentado abundant
1 que es caracteritza
per tenir les tardes desvagades i assisteix
assíduament al Poliorama. Aquesta mateixa
classe rnitja és la que, cansada del teatre
problemátic de Linares-Rivas i Benavente,
ha suportat i mantingut fins ara el prestigi
del de Mrin'oz-Seca. A qué obeeixen aquests
canvis del públic? 1Es molt senzill d'expli
car.
Generalment, a la repetició constant
d'un tema, o duna modalitat única. Amb
Benavente, per exemple, l'agudesa. Amb Li
nares-Rivas, la mateixa agudesa, pero ja
una
mica esmussada de les puntes. Amb
Munoz-Seca, el xisto recargolat fins a l'in
fina. D'ora d'aixb no conté res mes. Tots
aquests elements, no ja un de sol, no bas

Xavier Gols, Sude

pzan. (Ed.

pour

Aquesta Suite de Xavier Gols; impresa
Maurice Sénart, rue du Dragon, 20,
París, és la primera mostra que jo he

una' arandeendéneia universal.: Els ..problemes
qué,' Mella 'plantejat ens afecten á tots: Cal
acarataLs'iri,• 'per treuren les conseqüencies
que lom. vulgui; les conseqüencies que hom

chez

pogut conéixer de la música que escriu el
jove 'compositor tarragoní., No és prou,
evidentrnent, per' deixar entreveure la fe
sornia 'espiritual d'un .músic en plena for
mado, en el qual la influencia dels mo
dels admirats i el vocabulari de manilleu

pugui.. Per& Cal acararas'hi. Música indife
rent a aquest ordre d'idees, música trua
d'un culte laxe de la sensibilitat privadís
Sima, i •insensible
problemes més apas
sionants de Pevoludó musical contemporá
nia, és una cosa incomprensible avui,. so
bretot tractant-se d'un compositor jové.
Aquesta és Pobjecció principal que cal fer

'

•

—

Teatre modere,

«L'orage», d'Ostrowsky,

rus :

den parlar deShakespeare i de tot el que
escriptor, postor en es
a eh l es refereix,
celta i actor ell mateix, Granville Barger,
escrivia a The Observer que era úna repre
'sentado molt millor-que les que es feien a
Anglaterra ; en aquelles representacions del
Vieux Colombier es feien tots els possibles
per interpretar fidelment i servir amb la
Mes gran idoneitat l'espera de cada obra
que s'executava.
Déu meu, no ens en donaríeu poca de
feina! Si aquest nostre temps tots estem
d'acord a reconéixer que és vertiginós, di
i trepidant, per que ens hem d'amoi
.nar cercant tot de coses que només ens
haurien de servir per perdre aquestes feli
ces hores de cada dia qué necessitem per
vibrar i trepidar al ritme que marquen la clá
'Non i l'avió? Aquestes hores que rnalver
'Saríem estudiant i treballant, tot plegat per
arribar a posar-nos a la disposició del ta
lent alié, per a.nar a servir la inspiració de
l'autor de Pdbra que anern a representar,
.perdent així la .nostra própia, rica i precio
sa
personalitat, les necessitem per a nos
altres, per cultivar el nostre jo:
Jo cree que,deu•ésser una cosa per aquest
éstil el pensarnent d'un grapat •de senyors
que actualme.nt. fan d'alió més forrolla pels
escenario d'Europa am•b gran contentainent
•i admirado deis esnobs de tots pelatges.,
Si. per •un costat hi ha qui treballa de
•ebb cercara nous carnins al teatre, maldant
per la censecució de noves fórmules dins la
*técnica teatral, tant en alió que es refereix
al fet estricte 'de ,Pescriptura d'una obra
tot alió que toca a la seva presen
com
a
'tació i a la seva execució—coses'•de les quals
ens hem ocupat repetides vegadeá des d'a
questes mateixes columnese-, per nitres ban
des hi .ha el cabotin incorregible que ahir
es disfressava amb tots els. gu.arniments més
insubstancials i poca-soltes del
avui se'ns ipresenta abillat amb tot el .que
tenen de més fáls lés actuals teories de re
novació teatral, i demá qui sap arnb quins
presentar
nous parracs tindrá l'acuda de
se'ns.
Com que el teátre ha d'ésser -una sínte
si ( !), no hi ha d'haver més que un sol
autor per calda representado ( ! !): Així s'ex.•pressa Meyerhóld, el dictador. actual del tea
tre a Rússia. Per tant, amb una teoda tan
clara, l'evidencia de la qu.al no hem d'asse
nyalar, no cal dir que ja ,ho tenim tot fet.
Els adeptes han anat creixent corn a bolets.
D'ara enclavara, 'Púnica autoritat en mate
ria teatral és el postor en escena. Hom fa
.de les obres tot alió que li dóna la gana ;
hom retalla d'ad i d'allá qualsevol pega
clássica ; hom substitueix persónatges ; horn
n'elimina ; hom n'hi afégeix. De l'estruc
.

•

•

decoracions de
•

Stenberg

i

Medunetzky

cal pas pensar que se'ls ocorri protestar
per les llibertats que hom es (prengui amb
les seves obres en favor del teatre anomenat
no

proletari.

A París, no fa gaire, un altre rus, Miguel
Txécov, ha donat al teatre de l'Atelier una
serie de representacions, entre les quals ha
ofert al públic La nit deis Reis I Hamlet
amb una concepció i una intenpretació «com
pletament originals, al/lb absoluta renúncia
a
seguir les tradicionals que estern acostu
mats

veure».

a

tan
originals aquesta concepció i
aquesta interpretado que Txécov dóna al
Hamlet, per exemple, que el text de Sha
kespeare s'ha quedat quasi a la meitat. Ham
let, per a Txécov, no és altra cosa que el
sentiment desfermat. Amb aquesta conside
ració, tot -alió que s'acostuma a dir-ne la
filosofia d'aquesta tragedia, ha estat supri
mit i hom ha anat només .a cercar alió que
és sentiment.
I, 'és ciar, per expressar els sentiments
les paraules serveixen ben fpoc o gens. Així
Txécov interpreta cada frase, cada senti
ment, amb un gest, una aeció, una ganyota,
una
contorsió o una actitud. L'espectre del
pare de Hámlet no cal pas que surti a es
les seves parau
cena ; hom sentirá només
les, que Hamlet anirá repetint tot plegat
acompanyat per una rnusiqueta lúgubre, et

Son

cétera,

combinada amb les
el text i el que els actors es
presentin en escena vestits de smoking, sen
se perruques,
gairebé sense maquillar i amb
unes
capes de colors diferents tirades da
munt les espadles, és Paccent just de no
vetat que Txécov ha don.at a la tragedia de
i la capa de color, els
nostres lectors ja hauran endevinat que és
«per tal que l'atenció de l'espectador no es
decanti cap al costat del pintorese i deixi de
banda alió que és essencial». Ja sabem que
en aquestes coses no són pas les teories alió

que fa falta.
Txécov—i no és pas ell. Púnic—es proposa
«rejovenir els clássics», peró ens sembla que
tot aquest rejoveniment a base de cirurgia
i cosmética no és pas massa práctic, cat
aqu•ests niaquillatges slan de renovar tan
•sovint com van succeint-se les rnodes,' a
part que la pretensió és ben óciosa, car els
clássics ja són prou .joyes sernpre, amb totes
llurs arrugues i tota la seva vellesa, i no
necessiten—ens sembla—cap adob per poder
durar.
I, tornant
dar que en

Meyerhold, és
1906
dedicava.

bo de recata
es
de tot cor
l'allegoria i a Pabstracció, a alió que se'n
deia «l'ad pur» •, una mostra de les seves
concepcions de Ilavors és aquesta nota ex
plicant la presentació de la Hedda Gabler,
•

a

:

«L'escena es presenta embolcallada d'una
boira argentada verd-blau. La cortina del
fans és blava. A l'esquerra, una vidriera
substitueix tota una paret, deixant (passar
una
llum verd-blava. Al costat, .un gran ta
pís •lau. Mobles blancs. Un piano de cua,
també blanc. Per sobre deis mobles, de for
ma estranya, tot de pells blonques.
La roba
de Hedda, color d'aigua marina, sembla íes
•

EN CAMISES

Janme I,

11
Teléf.11653

escates d'una

serpent

de

mar.»

aquest senyor és el pontífex del
teatre proletari. Es comunista militant. Els
seus espectacles són combinats amb mítings,
el públic : paisans, soldats i mariners, puja
a l'escenari i intervé en les frepresentacions ;
exigeix que els seus actors tinguin una bona
'doctrina marxista, i ha repudiat tota l'he
rencia del teatre burgls.
1 tot aixtb és evident que té ben poc
veure
amb alló de la Hedda Gabler. Qué
haurá estat el que ha fet evolucionar d'a
questa manera Meyerhold? Qui sap si la
pressió deis caps comunistes per un cantó
i per l'altre la del públic que li exigien fer
del teatre «Pinstrument de la' lluita social».
Qui sap si ha estat un sincer revirament
sobre .les seves idees anteriors. Peró també
oodria ésser que; tot plegat, leš teories d'ahir
i les d'avui 'de Vsevolod Meyenhokl—i les
de tants d'altres—nó sigui-n en el fons altra
cosa que all6 qvie se'n diu : bailar al so que
toquen.

Avui,
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pertori.

I és

perqué

contenen

.

LAS

Estrellas em sabrá donar ra() de
servides aque,stes bones noies,
i els familiars i •amics que somien fer
grans viatges i viure com uns marajás a les
seves
costelles. La fallera de terna cuple
tista própia a la familia va ésser moda fa
,uns anys.
Tots els problemes eren resolts
majaneamt cupletistes de propietat a casa.
Arnidhes, en aquell temps, ja es cuidá de
donar el era d'alerta posant en ridícul
i
de quina manera!
aquella fallera ximple,
dessota la qual s'amagava, vergonyant,. un
,pbsit de droperia familiar.
He citat, d'entre totes, l'obra de menys
envergadura. Dones lié, tot el reporten i de
Munoz-Seca no fa aquesta. Aquell contingut
és el que s'hi troba a mancar.
Les critiques
certa mena de critiques,
val a dir-ho
han atribuit un valor con
siderable a aquest teatre. I al seu autor, un
formidable enginy. Eviden•tment exageren.
Confonen l'enginy
que és tota una Oltra
cosa
amb l'acuda o amb la vérbola pi
cada i recargolada, que tarnpoc no hi té res
Els deu semblar que l'enginy con
a veure.
sisteix a parlar durant hores i bares per les
com

queden

—

—

—

—

—

la

xerrameca

d'acu

dits. Temen un pobre concepte de l'enginy,
qualitat dels déus, amarat de profunditat i
de subtilesa.
Jo, veient una obra de Munoz-Seca, tinc
la sensació segiient. La de trobar-me en
front d'un barrilaire professional, que sha
proposat fer-me riure de totes passades. I la
primera condició de Penginy és que no es
proposa res d'aixó. Es una manera d'ex
pressar-se. El resultat és independent del
propósit. En el cas concret de Penginy no
hi entra per

res

la

premeditado.

Tampoc és Munoz-Seca

un

del

lienguatge. musical 'de Xavier ,Gols.(
El Preludi .éS, Pel naeri :gust,: la olimpo
•

rriéS resólta de la. ssaite:, Es la qué
revela una' idea constructiva'. més..elarament
formulada i més feliernent .realitiada. En
Pordre harmóinie hl ha un principl.d'evasió
del control lonal--pel- qüe: fa a Pacord
ádhuc a la ca•déribiae-que. :sense arribar a
alterar la sonriese. formal ;inconmovible del
'mi majo'-menori•inatisa él te d'arna:manera
imprevista i li déna tot •d'aCcients i de
flexions 'insoSpitadés.• .
e
El Menuét
ScherzO, clan dé forma
el primer; incoherent i bigarrat•
segon,
temen elbs '.rrioménts molt fins. 'des del punt
de vista' 'de- la. 'técnica de 'connexio' d'ideeS
contrástants. Son trioménts Isolatá, i horn
no veu
bé si sóri aroballes del subconscient
o
fruit d'una lúcida reflexió :del compositor.
El fet és que hi són i que es poden pendre
cona
una promesa que
Gols és capee •d'ar.ribar a una exoellent qualitat d'ofici.
Altrarnent, el formulisme ingenu de l'es
tructura de
les frases, la banalitat dé les.
cadéneies previstés, estereotipades, i la 'poca
seguretat de la composició general, que
senibla més aviat realitzada per tanteig que
partint d'una clara visio total, fan decaure
l'interés del Scherzo i de L'Air a dan-Set,
formalment les peces menys reeixid•es de
la suite. El recitat potetic de la Sarabanda
sembla inspirat per un sentiment molt in
tens, peró musicarment és dit amb un .aban
dó. i un penchant declamatori que •n'ate
bleixeri la impressió.
sido

'

••

•

•

'

Xavier Gols
oculten enCara la línia genuina •del. ,propi
pensament.
Peró al nostre país, l'aparició d'un com
positor que amb la primera obra que dona
a
la llum se'ns presenta com un homo de
boa gust, amb visible preocutpació de l'ofici
i propósit noble i desinteressat, és un fet
prou rar per ésser senyalat amb un toc
d'atenció.
La música de Xavier Gols dóna la idea
•

d'un

espera contemplatiu, somiador,

qui l'hora actual

per

.

•

a

té agulló ni neguit.
El to de «fulla d'álburn» que té sovint, la
impressió que deixa de viure més del re
cord que de cara a un present i a un esde
venidor pie d'interrogants, són alló que us
dána aquesta idea de quietisme curiós i
desconcertant. Té un aire d'inactualitat
sorprenent en un músic jpve. Entenem
nos : inactualitat,
no en
el sentit banal de
no estar á la page, de
no saber
el que ara
es porta,
sino en el sentit d'eludir Pintan
acarament
amb els problemes que l'evolució
no

•

L'escriptura pianística—cosa curiosa;
.pianista—és de poca

tant-se d'un bon

trae

qua

litat. Té una fortá ebesitat que li lleva
hervi i mordent. La marcada predilecció
pels acorclá plens; els pássatges cVoctaves i
una
pseudopolifonia enfarfegada, li donen
PaSpecte touffu de reducció de partitura
d'orquestra al ,piano.
Malgrát tots els defectes senyalats en
aquesta primera Obra de Xavier Gola, cal
veure
en
eh, indubtablernent, un artista
naturalment dótat, eri Peyóltició dél qual
hom pot posar les millors esperances, so
bretot si en Paspecte ideológic arriba a •des
eixir-se del seu quietisme actual, que él
fa semblar ian músic d'un altre teinps.
R013ERT GERHARD
,

un

FRANZ

home agut,

ni té una visió profunda i humana de
les coses del mén, com té Anniehes. La
prova, que mirant l'obra seva en perspec
tiva, hora hi troba una deseaperadora repe
tició de protaganistes, tots els quals, encara
que abillats amb vestimentes diverses, en
fan un de sol. El vividor, més o menys
sirnpátic, que fa caps i máriegues per tal
de no morir-se de gana. El vividor va d'una
capa social a l'altra, saltant com una Ila
gosta 'de rostoll, i així s'eternitza en el re
pertori de Munoz-Seca. Aquesta manífesta
pobresa de visió vol ésser compensada arnb
una
abundáncia enorme de xistos.
! Mi Padre ! és una comédia com les al
tres del mateix autor i la repetició de gai
robé totes les anteriors.

JAIME P.kSSARELL

M

La literatura ha estat en tots moments
en
rnotllos marcats per les ten
déncies que han existit. Així es parla del
classicisme i del romantieisme, del post
romanticismo i del realisme. També s'han
classificat nacionalment. Castella arribá a
plasmar un teatre nacional ; Rússia creá la
literatura humana pessimista ; França asso
lí, a base de triangle i d'estil, una escola
própia. Dins d'aquest raonarnent, co•loca
-ríem Molnar tdins l'escola francesa, que
culmina a últims del segle

classificarla

*

*

*

de Molnar.
Molnar •és l'estilista depurat. Entre la li
teratura

clássica

francesa i

Palemanya

hi

ha un abisme. Es impossible igualar el
Werther, iposem per cas, .amb l'Epistolari
de Ninon o les Membries de Richelieu. I ci
tem
aquests noms perqué són la personi
ficado de l'escola nacional abaris dita.
Molnar s'ha sabut alliberar absolutament
de les seves influencies nacionals, per asso
lir les del pol opósat. Avui Molnar és un
francés.
Com en tota la producció francesa actual,
hi ha un punt fals en l'obra de Molnar.
Es l'análisi massa superficial. Sembla que
Molnar caricaturitza els seus homes, no pas
Ostrovski,
a la manera d'un Moliere o d'un
sinó a la falso d'un Rostand, per exernple.
I és. que l'escola francesa es perd en detalls
que per nosaltres resulten accessoris i que
per ells resulten base exclusiva d'éxit. El
teatre de Tristan Bernard n'es una prova.
*

*

no

própiament nacionals, completament

eman

cipades de la influencia francesa (alemanya,
anglesa), no apareix en el teatre de Molnar.
Estilista •erfecte, de les belles formes no
descendeix mai cap a la brutalitat. ACIihue
somni de la dona en 'busca de
del sopar galant i del contacte
amb la (aprofessional», o del cinisme d'«ell»
per aconseguir la dona preada, la passió no
enterboleix Pánima deis personatges. El gest
davant del

«l'honre»,

o

els despentina mal, 'no s'exalten mai prou
per desfer les arrugues graeioses fotos al
no

Ilarg

de. la corbata.
*

*

*

Com tots els seguidors de l'escola fran
pura, Molnar és un ironista: Fa SOM
riure se.mpre, davant de cada frase previa
ment marcada en la intelligéncia de l'autor.
La paraula és joc d'intelligéncia. La ironia
suau, delicada, és la seva arma d'éxit.
cesa

*

*

*

el fi moral.
nuncia al contacte de

lassat de

erárpula

torna

de «moralitzar» la

moralista. Sempre
La casada que re
Parnant, Phome que
a la familia, el. desig

un

persegueix

burgesia.

Semblá que Molnar ha estudiat' molt el
teatre de Savoir. Aquesta moralitat de Mol
mar costa a voltes de veure. Cal reflexionar.
No és pas moralitat de dos i dos fan quatre,
ni de novena de Folch i Torres ; és morali
tat que neix a conseqüencia de la immora
litat (Mane' sobre blanc no ressaltaria). Per
aixb molts veuen el teatre de l'alemany
selec
com expressió d'immoralitat., Sois els
tes poden deduir l'expressió finíssima, de sá
tira burgesa, i per tant moral, de Molnar.
Molnar ha estat traduit a tot arreu. El
cinema s'ha encarregat, també, d'augmentar
11 la fama i les pessetes. Potser •avui que el
nostre teatre viu rnés que res d'importacions,
amb tots els
fóra hora que s'incorporés
honors
Molnar a Catalunya.
ENRIC LAPORTA
—

—

'MAJOS PER A BANY

BARNUÇOS

*

solament no profunditza (tran
ces), sino que és un mestre en l'expressió.
!Bis seus homes parlen arrib una finor tota
alada. La paraula gruixuda, talment aspra,
típica en la 'riostra literatura i en totes les
Molnar

LNAR

Molnar, oi més, és

•

ha creat aquesta literatura que
avui té tants imitadors, millor seguidors,
arreu.
A Alemanya hi posaríem l'espera
inquiet, ávid de modernisme en la idea, vell
en el procediment, que caracteriza el teatre

Franea

—

butxaques, empedrant

poc: elabbrats;• encara,

.més

substáncia

humana, per bé que explicada d'una forma
grotesca. Per aixó és sainet i per aixo té,
sempre punts i ribets de farsa. El que re
cordi

•

gredientS

si
la nostra situació musical fos encara la si
tuad() Debussy o Ricard Strauss. Els úl
tims vint-i-cinc anys han transformat radi
calment la fesomia i la fisiologia del nostre
art. L'aparició d'Amold Schónberg en el
mon de la música—finalment, tothom s'ha
•adonat ja d'aixb—no és un fenomen par
ticular de la música austriaca, sinó que té

Munoz-Seca

la música de Xavier •Caols.

He citat abans els norns de Debussy
de Ricard Strauss. No vull insinuar amb
aixb, precisament, una mena de filiado es
piritual del •nostre rhúsic; be cfue: una nota
francesa,. lmpressionistá—que;. fá pensar,
pero, inés áviat 'em un .Séverac
en
un
Debrissy-e, i una: nota rné&. vienesa que
straussiaria—•peró
to:•Vienes clue els
Stráuss .hán popúlaritzateesón, pél. rneu sen
timént; lés influenciesmés visibles, els in

imperiosa,' gairebé agressiva.
Es incomprensible <loe avui hi hagi
músic jove que pugui cornpondre corn

en

Shakespeare.
Aixó del smoking

.

a

musical enormement accelerada de la nostra
época planteja al compositor d'una manera

etc.

retalledes
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sencies humanes, queden convertides en uns
ninots de drap a les mans de Munoz-Seca ;
si es belluguen és porqué l'autor estira els
cordills des de darrera del bastidor. Aquest
fet explica que el públic, després d'atipar
se de
riure-hi veient-les representar, surti
cansat del teatre i digui : «Quina bestiesa!»
No passa així amb les obres d'Arniches.
Tot al contrari, duren 1 perduren als car
tells, i 4a major part d'elles queden de re

Aquesta musiqueta,

d'Ibsen

cloosetu4..

ten per a bastir un teatre. I majorment en
el de Munoz-Seca, en el qual, tant l'as
sumpte com les seves derivacions, van •a re-'
mole d'-aquell, arrossegats per la rivada
d'acudits amb qué l'autor, potser conscient
de la seva falla en el sector de la visió o de
la construcció deis tipus, les sol fareir.
Es un cas de malabarisme verbal aplicat
a les taules. Tot el que li sobra de vérbola,
més o menys enginyosa, li manca, en can
vi, d'esséncia humana.
Una compareció entre el seu teatre i el
d'Arniohes ens daria la clau exacta de. la
falsedat del teatre de Munoz-Seca. Veuriem
que d'Arniches en té el dolent, i en canvi,
no
conserva res del que és bo. Les carica
tures grotesques d'Anniches, atapeides d'es

M. Sénart, París)'
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joan Minguez, Magdadagenerosa (Llíbrería Catalónía)
No haver fet .mai cap elogi insimcer d'un
llibre i haver preferit callar encara que es
tractés d'un llibre d'un amic, em dóma dret,
abans de parlar de l'obra de Joan Mírnguez,
a
repetir el que vaig dir una vegada, que
no

es

publiquen

any

cada

a

panorama tetric de la literatura ca
tan cert aixó del panorama,
Copal el que he dit del 'libre d'En Mínguez.
Quan va sortir Vida i mont deis barce
lonins, de Joan Sacs, vaig aplaudir com
avui. Vaig dir que era el millor 'libre de
l'any, que ja és dir. Aixe• fa dos anys, i
encara hi ha gent que
tot sovint cm re
corda aquell article i reconeix que no exa
gerava.
Magda, la generosa també és un 'libre de
cantes: .El..fet .Córnériga a éssér curiÓs
te
nim inéáHContisteS qué noVellistes, Tenim
molts llibreš bonS de contes: Una antelo&
de ConteS CatalanS fria un ex•eMent paper
a
tot arreti: Si cm Voleú creure; teu-vos
una biblieteeá de eentistes Catalans: ES una
fet

Catallunya

més d'una dotzena de 'libres d'imaginació
normals, una dotzena de 'libres en prosa :
novella, cantes, viatges. Vaig dir aixó per
primera vegada davant d'una penya d'afi
cionats i va semblar que deja una mons
truositat. Repassant la bibliografia de l'any,
vaig comprovar que, des deis meus punts
de vista, l'afirmado era exacta. I encara
ara és
exacta. La meya afirmad() resisteix
les époqües de máxima inflació literária
editorial. Més tard vaig dir aixel en un ar
ticle i estava decida a acceptar un debat
sobre el cas i á sortir a la recerca deis
dotze ilibres d'irnagimació dignes d'ésser lle
gits, dotze 'libres de literatura pura, dotze
obres d'art. Cáiguda la Dictadura, durant
la qual comprar un llibre era un acte de
protesta, la desinflació ha estat rápida. No
es veu res. Sóc deis que opinen que aguan
període d'imflació fou catastreac 1 va servir
per posar en evidencia la miseria de la
riostra literatura. Pagarem cara aquella dis
,bauxa -editorial i aquelles Diades del Llibre
que servien de pretext a tots els analfa
bets. I ara el públic catalá está cansat
escarnat. Perb si no compra 'libres d'ima
ginad() caldria, allhenys, que seguís pro
tegint l'obra de l'Editorial Barcino i de
l'Editorial Proa.
He dit que, anaint bé, sortien deu o dotze
'libres d'imaginació normals cada any. Peró,
a
Catalunya, dir alibre normal» no vol
pas dir 'libre bo, De llibres bons en surten
ben pocs : potser dos, potser tres cada any,
i probablement hi ha anys que no en surt
cap. Dintre ciriquanta amys, la feina de tria
de les brigades literáries deurá ésser sen
zillíssima. Si poguéssim tenir l'esperanga
de salvar un llibre.cada any! S'irnposa re
dactar aviat un catáleg que es tituli «Qué
cal llegir i qué cal no llegir». S'imposa
oferir al •,públic una mica de sinceritat
descoratjar les arts. Si fos possible criticar
durament un 'libre d'un amic sense terai
mal! La insinceritat de la crítica és el pri
mer mal
de la literatura catalana. Pere,
si tot ens coneixem I
•

•

*

M'és una mica difícil analitzar el darrer
'libre de Dan Mínguez, perqué tot el llibre,
l'estil; el llenguatge, les idees, la filosofia,
s'assembleri másSa amb el sen autor. 1 par
lar del 'libre seria parlar de Jdan Mínguez,
i aixó ja no eltaria bé, encara que En
Mínguez sigui tan agradable com és: Diré,
només, que lá intelligencia és la caracterís
tica de la literatura d'aquest autor. Es inú
til que cerqueü una innocentada en tot el
'libre : En MInguez no caurá mai per aquest
cantó. Es inútil que hi cerqueu un detall de
mal gust : cada frase sembla que hagi pas
sat per una autocrítica molt severa. Una
irania agra traspua pertot arreu. Perb ara
faria la psicologia de l'autor...
Quan Joan Mítnguez .va publicar la novel
la Dies verges, els seus amics deiern que
era un 'libre cru. El lle-nguatge era tan ti
vant, cada frase tan plena de sentit i de
malícia, que la lectura, malgrat la correc
ció sernpre impecable de l'estil, era fatigara.
Ara, la prosa d'En Mffiguez és més encoi
xinada, i no obstant és tan densa com en
el seu primer llibre en prosa. Deis textos
d':En Mínguez, se n'hauria de donar mostra
de frases, com es fa en ets 'libres de versos :
sovint l'autor de Magda, la generosa arriba
prodigis de ccncreció i suggereix o insinua
en
una
frase tres o quatre idees. Aquesta
excessiva habilitat, aquest control cons
tant de la inteiligencia
el trobareu igual
ment en el segon com en el primer 'libre.
Peró segurament el procediment elimina
tori ha clarificat l'estil. I aquest 'libre s'em
passa com bresques.
Abans d'acabar, vull fer remarcar que el
catalá d'En Mínguez és exce•lent. Dic aixó
pensant en molts altres 'libres recentíssims,
que han tingut bona premsa i que, no
obstant, són dolentíssims i fan més mal a
l'idioma que una pedregada. Hem codificat
i civilitzat el catalá, perb hi ha molts es
criptors que tot escrivint correctament no
escriuen en catalá escriuen un idioma sen
se carácter,
sense gust d'idioma.
Trenta
gramátics com En Fabra no hi trobariem
res, i, no obstant, escriuen un catalá sense
substáncia d'idioma, amb una sintaxi que
no té suc ni bruc i que ignora el geni del
llenguatge. No és pas una qüestió de léxic :
ja ho he dit : és un problema de sintaxi.
El catalá de Joan Mínguez és molt ben
ragat. Adhuc en Dies verges, quan l'autor
feia un esforg per donar mil sentitS a una
frase, el llenguatge era límpid i tenia tots
ressorts d'un gran idioma.

*
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Les dones
í la literatura escandalosa
Aquí mateix reproduíem, la setmana pas
sada,
opimions aparegudes
la re
vista Variety, de Nova York, sobre l'afici6
unes

en

de les dones

a la literatura escandalosa.
Gairebé simultániament, el diari parisenc
Comcedia anuncia una enquesta
el gran
recurs
periodístic estival sobre aquesta
qüesti6 : La dona és responsable de la im
moralitat en els 'libres?
L'actualitat literária ha proporcionat una
dada que caldrá tenir en compte en l'en
questa, ara que encara no s'ha comengat
Paparició d'un llibre retolat, com qui no diu
res, Les femmes préférent les femmes, del
qual és autor la senyora o senyoreta Blan
ohe Saulieu, doctora en dret i .1licenciada en
—

—

Representació

simbólica de la doctrina lulliana (miniatura d'un manuscrit de
la Biblioteca de Karlsruhe sobre la vida de Lull)

les idees fisiques i matemátiques a Catalu
nya durant l'Edat Mitjana, amb el qual el
prof. Millás i Vallicrosa veu coronada una
'larga etapa de treball apassionant. El tema
dones es planteja sota el signe d'una vivís
sima actualitat.
.Penso que cal destriar, com una exigen
cia preliminar inexcusable, els conceptes de
tradici6 cultural. activitat filosófica a casa
nostra
etc., de tots aquells altres que, sota
els
de filosofia catalana o de ciln
cia catalana han constituit uni deis tópies
més perdedors i més irresponsables del nos
tre nacionalisme cofoi. Cree que val la pena
de repetir una vegada més, sense necessitar
situar-se dins d'un unitarisme escolástic,
que la ciencia o la filosofia no poden ésser
catalanes ; i si ho són, pitjor.
Altrament, la catalanitat deis nostrespen
sadors és una cosa ben difícil de precisar ;
si, concretament, Ribera anomena Ramon
Llull un «sufí cristiano» situant-lo dins 1'bl-bita de l'esperit arábic, Joan Lluís Vives
no pot pas vanar-se
d'un valencianisme ex
cessiu davant deis seus contactes amb la
Mitteleuropa. Aquests exemples poden mul

ep?grafs

Carreras Artau no pot pas
situar-se en un terreny tan dificultós ; altra
ment la tradició filosófica de Catalunya no
el fa pas assenyalar un tipus catalel de filo
sofia, sin6 que, com a aspiráció máxima,
estima que pot arribar-se, després d'«utna
tasca de selecció i repensament», a un «pri
mer trámit per a assolir un resultat...
que
es sintetitza en un triple mot que un rigo
risme científic, més fort que totes les incon
timencies patriótiques,
obligat a estal
viar fins ara una «Filosofia nostrada». Sub
ratllem la consciencia i la veritat que presi
deixen les nobles paraules d'aquest univer
sitari catalá.
Presenta aquest 'libre, en capítols diver
sos, el caire cristfiá i el caire semitic de la
nostra tradició filosófica, per bé que asse
nyala per exemple la influencia arábiga dins
el pensament lulliá. Possiblement, a la Ca

EL

MÉS

GRAN ASSORTIT DE

LLIBRES
FRANCESOS

CASTELLANS
ANGLESOS
ITALIANS

: :

ot:oNSULTES I ASSAIGS, GRATIS

cinquanta exemplars.

«La literatura proletária ha d'eixamPlar
el camp de les seves conquistes. Té l'ofbli
gació de no oblidar que la seva,.4alitat és
de=sobretessar no solament els Pi1iiiiak, sino
els Tolstoi i els Shakespeare.»
Així almenys ho diu la Gaseta Literaria
de Moscú.

: :

PRESSUPOSTOS, ESTUDIS,

cents

Finalment, la Société des Gens de Lettres
s'ha preocupat de la qüestió, i la Société

L'obligació

a

5

de dos
•

de la literatura proletártit

a

:

Els babaus s'embadalien sovint amb les
xifres astronómiques que, segoms els editors
en
llurs propagandes i en les faixes delS
'libres, assolien gairebé tots els autors fran
cesos. Pere• sota veu es Parlava de milers
que només eren de cinc cents i de vegadeá

Pere més eficag que res haurá estat la
intervenció del fisc. Per al cálcul, de l'im
post sobre els guanys, alguns inspectors
feien servir aquesta dada :
—Anuncieu una venda de 300,000 exem
plars. Molt bé ; aixt) representa un beriefici
de més de inig milió. He d'estimar l'impost
a base d'aquesta
xifra, si no em demostreu
que és exagerada.
La por de la succió de la «pompe á pby.
nances», que inventá aquel' grotesc Ubu
Roi del gran Jarry, ha fet desaparéixer Corn
per art d'encantament els cartells anunciant
que tal novella que encara no fela quinze
dies que havia sortit es venia per centenars
de milers d'exemplars.

;:

: :

,,

medieval devia ésser molt difícil
delimitar les respectives zomes d'influemia.
I el proselitisme devia emplenar l'ambient
intellectual de ressonáncies dramátiques.- I no
solament en la cultura. En els costums, en
l'abillament, en la 'lengua, la lluita entre
les dues concepcions de la vida, devia ésser
formidable. A Mallorca, per exemple, en
l'actualitat és possible de resseguir, pumt
per punt, la formidable batalla que ha pres
allá un dramatisme molt viu entre el Sud

•

73013

Berga (Barcelona) í Corcu
bion (Corunya)
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tiplicar-se.
El professor

«CLIMO»

RAMON

estudi

serriblánga:

Per aquest camí faria un article sense
del 'libre d'En Mínguez. Tot el que
he dit tendeix a recomanar la lectura de
Magda, la generosa. Volia dir, en resum,
que de llibres com aquest no en surten
gaires. Per arribar a aquesta conclusi6, he

Pasad* de Or&da,

crític,

sabria
escriure, sin6 una atenció marginal, no sois
a
l'autentica qu'alitat del 'libre, sinó a la
qüesti6 sempre viva de la tradició nacional
dins la história de la cultura. El 'libre és
obra del prof. Tomás Carreras i Artau ; in
clou una .Tntroducció a la história del pen
sament filosófic a Catalunya, i cinc assaigs
sobre l'actitud filosófica (Catalónia, 193i).
Precisament acaba de publicar-se el primer
volum de l'important Assaig d'Histbria de
un

conté titulat Vida i mort d'un horne do
lent; que si haguéssiu d'atribuir-lo á un
deis nostres autors, vacillaríeu entre aquests
dos: Adhuó de procediment hi ha una arta

parlar

r

No pas

felpa Serizilla....
Entré elS cántistes inés bons, cal posar
hi Joári Mínguez. Té un estrany paréntiu
ami), ;loan Sacs. En aquest !libre hi ha' un

•

*

un

talana, per?) és

Una tradició de cultura

els trobareu
a

l'antiga

Llíbrería

Francesa

personificat en el paisatge, en camgons, abi
llaments, danses i menjars tiples, en l'afi
ció als cavalls i a les curses de braus, en

el santa policrom i en la tradicional indo
lencia déls mallorquins—i el Nord—perso
nificat en aquel' rei barba-rossa, d'ulls clars,
els homes del qual portaven versos de vo
cals imprecises i records de palaus gótics
sobre terres de ver& enternits de boira. La
lluita entre el Nord i el Sud, aferrissada,
ha deixat mostres ga i ha ; no oblidem, per
exernple, que les columnes de la Llotja gó
tica de la ciutat de Mallorca tenen forma de

palmera...

Tota la primera part del 'libre del pro
fessor Carreras ArtaU, o sigui la que fa
referencia a la histeria del pemsament filo
sófic a Catalunya, está escrita amb má de
mestre. I die mestre, en un sentit total ;
no sois per la categoria d'inte•ligéncia su
perior que se'n destria, simó també per l'es
tructurad() neta, precisa i pedagógica ara
que está construit.
Tot aquest 'libre té el to d'un gran tema
universitari descabdellat per un gran pro
fessor.
Els cinc assaigs sobre l'actitud filosófica,
que segueixen, poden distribuir-se en grups.
Dos pertanyen a la categoria de treballs
sentimentals : són peces dictades per l'afec
te o la veneració.
stan dedicats, l'un, a la
interessant figura de Xavier L'orean i Bar
ba. L'altre a rememorar la cátedra de Sal
merón. 'El cinque ássaig té un interes polé
mic, que no hem pas de ressuscitar ad. lis
dos primers tenen, potser, dins del 'libre,
la máxima personalitat. En el primer es
cerca de precisar la importáncia del diáleg
en l'art de filosofar. Aci
pot situar-se l'au
tor en un terreny que li és particularment
grat : el folklore i la paremiologia, on, el
professor Carreras Artau pot demostrar la
vastedat deis seus coneixements. Ens falta
per anotar, en aquesta brevíssima disquisi
ció marginal, l'assaig : L'actitud personal
i la histbria de la filosofia, on el catedrá
tic de la nostra Universitat assaja una tipo
logia filosófica. Es curiós que aquest estudi
coincideix amb mantes provatures que, en
el camp de la literatura, es fan per a crear
una
tipologia de mites, ádhuc sobre bases
científiques, sens date sense tenir en comp
te alló que a aquell amic meu u piafa de
dir : que els mites no tenen seorecions inter
nes. Aquest capítol és un deis més atraients
del llibre del prof. Tomás Carreras Artau,
i a la vegada és pie d'una agradable origi
nalitat.
Hem parlat més amunt d'una tradició de
cultura. Més que no pas els exclusivismes
d'un nacionalisme narcissista, ha de crear
una tradició de cultura, a casa nostra,
una
persistencia en la producció de 'libres uni
versitaris com aquest que cris ocupa. Te
nim, escríts en 'lengua catalana, poemes
sobretot poemes— novelles, contes, trage
dies i redolims. Cal—ara que la Universitat
és autonomitzada—crear una bibliografia de
tipus universitaris. Aixb és la manera més
autentica de servir una tradició de cultura.
Parlar de medicina catalana, per exemple,
no és pas
servir-la.
GUILLEM DIAZ PLAJA

Aquest 'libre, des del pura de vista biblio
gráfic conté un parell d'innovacions. La jus
tificaci6 del tiratge fa així : «D'aquesta no

vella de Blanohe Saulieu, publicada en ju
liol de mi, per les Editions du Tambou
rin, n'ha estat tirada una edició única, fora
de comerg. Compren tres cents exemplars
exclusivament reservats a la crítica literá
ria i numerats d'r a 350.»
Una innovació, i ben curiosa, és aquesta
de numerar :sio exemplars d'un tiratge que
només en compren 300. L'altra innovació
és la carta am.b la qual l'editor comple
menta alguna cosa del que avanga en la
justificació del tiratge. Aquesta carta diu que
l'editor espera el judici de la crítica «per
tal de saber si pot empendre, sense incon.
venient per al nom de la seva firma així
com
per al de l'autora, una edició desti
nada al gran públic».
Imdubtablement, si més no, el procali
ment és mou i hábil, i digne de Bernard
Grasset, si aquest turbulent editor no tin
gués un concepte més elevat de la seva pro
fessió.

No

El

monóleg interior

cal

explicar qué

es

designa,

-

d'un

temps engá, per «monóleg interior». Fa prop
d'un ,parell d'anys, en ocasió de Fanny, de
Caries Soldevila, en la prernsa catalana, 111
hagué una mica de discussió, completament
negligible, sobre aquest procedirnent 'ite
rad que la gran yoga de James Joyce posá
a
un primer
pla d'actualitat. Ja és sabut
que l'autor irlandés declará al seu cornac
Valéry Larbaud que no l'havia inventat ell,
simó lEdouárd Dujardin en Les lauriers sont

coupés, publicat.

en

1887,

plena época

en

simbolista. Tarribé és sabut que Schnitzler,
l'autor de La senyoreta Elsa, l'emprá en
El lloctinent Gustl sense coneixenga de l'obra
de

Dujardin.

publicat un petit llibre,
Le monologue intérieur (Messein, ed.), on
amb molta dignitat 1 discreció reivindica la
seva
troballa i reconeix que Joyce no sola
ment l'ha desenrotllada, simó que ji ha donat
una
amplitúd i una significació que no te
nia. I, a propósit, Dujardiri es pregunta Si
el monóleg interior no está cridat a pene
trar en el teatre, i renovar-lo, ara que tant
es parla
de la seva decadencia.
Ara aquest ha

L'ABRES DEL DIA

La Cláxon ii El Cam
(Humorismo 1931)
per Caries Sindreu 1 Pons
Preu: 5 pessetes

Quo Vadis, Sánchez?
per Francesc Trabal
Preu: 5

pessetes

En venda a la

Llíbrería CE:talónía
111

.Plaea de Catalunya;

7

ARTil
Vicente Escudero
El mateix procés d'eliminació que segueix
García Lorca en el seu darrer llibre, Poema
del Cante Jondo: polir el cante jondo, alli
berar-lo de la seva recargolada ornamenta
do i de la seva excessiva fullaraca, fins a
recluir-lo a l'essencial, fins a deixar-lo com
pletament nu, ésdir : fins arribar a
l'entranya de Pemoció pura, l'emoció nítida
i diáfana, transparent, gairebé invisible,
l'ernoció pura que Lorca, per tal de donar
ti uns contorns precisos, per
fila amb un estilet damunt
la superficie d'un cristall
dur, aquest rnateix procés
d'elirninació segueix Vicente
Escudero en els seus balls.
Es a dir : recluir a l'essen
cial l'ardor animal del baila
dor d'Utrera o de Motril.

és

pintor MAX

3

ofici perfecte, a l'abast de tothom, un
perfecte, adquirit a cópia d'un labo
rios entrenament, sinó el do, el talent.
I quan un horne té talent, encara que no
tingui ofici, el demostra tant si escriu com
si pinta, tant si baila com si esculpeix, tant
un

ofici

si fa ocellets de paper com si crida el cam
brer. El poeta tot el que toca ho transforma
en

poesia.

Es el que ti passa

a

l'Escudero, artista,

complicats i obscurs ata
vismes, a una emoció de da
redat cristallina. I reduir 'a
contorsió frenética del baila
dor popular a puresa linial
la pura verticalitat
fins a
arribar a la pura immobili
tat. Oh, aquelles immobili
tats terribles de l'Escudero!
Reduir el ritme al seu esque
let o esséncia logarítmica,
com ha dit algú. Deshuma.:
tazar la dansa.
Aquest mateix procés d'eli
minació
que ipodríem ano
de

Perqué
pinta. No emb
tat d'un professional,

tam

estona
nostre

sino

va

cas fisiológic
extranatural
Ernst
explica que s'ha fet una intervenció quirúr
gica a una floja que tenia un bony al costat,
per mitjá de la qual ha donat llum al seu
germá bessó que fins aleshores el tenia ins

ció d'un

tallat

ESCUDERO.
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les veus migrades que sovintegen en el
jazz. En l'altre vals, Tota una nit, pren ja
l'orquestra el carácter de jazz per la seva

instrumentació,

un

el

MAX ERNST.

próxima temporada.
,L'endema vaig trobar-me
amb el pintor Joan Junyer i l'escultor lEr
nest Maragafi.

La
a

,

m'he clecidit a donar la correspo
bufetada a la senyora d'Ernst. Qué
pensaran de mi!
L'obra de Max Ernst és de les més carac
terístiques i, sense cap dubte, mes interes
sants que OT1S ipot oferir el sobrerealisme.
En la inquietud de la seva obra múltiple es
poden trobar els origens d'altres pintors de
la mateixa escola. lis nostres Miró i Dalí
han rebut, en oertes époques, aquestes in
fluencies. Miró, d'una manera gairebé in
conscient, i Dalí, .més intellectuahnent.
L'obra d'Ernst no solarnent és justificada
per l'obra literaria dels seus amics, per les
especulacions de Freud, el psicoanálisi, el
metapsiquisme..., etc., sinó, mes aviat, pel
que en podríem dir l'exponent racial del seu

SOIVRÉ

•

que combaten d'una manera

cómoda, rápida

i

eficac la
•

'

.

'

Neurastenia,
Neurastenía

413:p.

Impotencia (en toles

les seves manifestacions),
mal de cap, cansament mental, perdua de

metnbria, vertígens, fadiga corporal, tremolors, dispepsia nerviosa,

palpitacions, histerismei trastorns nerviosos en general de les dones 1
tots els trastorns orgánies que tinguin per causa o origen esgotament
nervíós.
Les

MAX ERNST.

Gragees potencials del Dr. Soívré,

més que un medicament sdn un element essencial del cervell, medullaltot elsistema nervids, regenerant
el vigor sexual propi de l'edat, conservant la salut 1 prolongant la vida; Indicades especialment als
esgotats en la seva joventut per tota mena d'excessos, als que verifiquen treballs excessius, tant físics
com morals o intel•lectuals, esportistes, homes de ciéncia, financien, artistes, comerciants, industrials,
etc., aconseguint sempre, amb les Gragees potenciáis del Dr. Soivré, tots els esfourços o
exeercicis fácilment 1 disposant l'organisme per rependre'ls sovint 1 amb el máxim resultat, arribant a l'ex
de la Joventut.
trema vellesa 1 sense violentar l'organisme amb energies
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lotes les

flascó

de
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NOTA. —Dirigid/ -se 1 trametent 0'25 pies. en' segells de correu per al
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franqueig

a

desenrotllament

ti

de Marie

tot seguit, de canviar
tice, per evitar, així, les corresponents

—Anem al café Aux 2 Magots i et pre
sentaré a Max Ernst.
Ja hi som ; i ja s'han celebrat les presen
tacions amb el famós sobrerealista i amb
la seva distingida senyora. Ha estat una
presentació molt correcta i ara com ara
(penso), no passa res de sclrereal. La se
nyora d'Ernst s'absenta uns moments per
anar
a comprar-se
un nou ibarret.
La con
versa
molt interessant, per cert —conti
•

Ofircinenaboratorio

explicatiu sobre !'origen,

L'enfant

excuses.

princlpals farmácies d'Espanya, Portugal I América

&Mudare,

—

tat) vaig proposar-li,

pensadors,

Basta pendre

no

nent

les acreditades
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k'.1

podeu veure—comença
La cosa s'anima. Pero la

conversa--com

legiala. La nieva situació esdevé angunio
sa : fa mitja hora que sóc a la casa,
trae
tat amb les més delicades atencions, i en

i N ERVIOSOS!

,,

Monument als ocells

sobrerealistejar.

cara

'O

—

senyora Ernst torna amb un capell exquisit,
i ens demana la nostra opinió. El seu ana
rit aprova la compra i nosaltres li dediquem
el millor repertori de frases en lloança del
seu bon gust. El fet ha estat comentat d'una
manera
normal. Decopciol Al meu enten
dre (tractant-se d'uns sobrerealistes tan im
portants) es feia necessari dir alguna incon
veniencia a la senyora Ernst, ,peró com que
Max no ho iniciava, vaig creure que jo no
havia d'ésser més papista que el papa.
El matrimoni ens invita anar a ?asa seva.
Abans d'entrar la senyora ha volgut fer una
inspecció previa per arranjar algun possi
ble desordre en les habitacions. Aquesta pre
caució augmenta la meya decepció. La pa
rella sobrerealista es comporta amb una
correcció agradabilíssima. Hom diu i hom
fa tot el que •s'ha de dir i fer en aquests
casos, com si fóssim uns «putrefactes».
Passa el temps i no es presenta cap símp
toma alarmant de sobrerealisme. Max Ernst
parla d'una manera coordinada i intelligent.
La seva dona té un charme exquisit de col

—Ha estat una veritable casualitat de tro
bar-nos per aquests cafés...
Etc., etc.
I un altre dia, abans d'encaixar amb el
ceramista Josep Llorens Artigues (amb el
qual també ens haviem trobat en la ter
rassa
del D6me per una veritable casuali

"MI

a

O

feta

comptar

sense

massa

amb els instruments característics.
De cançons i ritmes de la illa de Cuba,
abans no se'n recordava més que algún ex
centric o d'altres artistes de varietés. De
la clássica «rumba», que amb fietra pica
resca servia
per actuacions coreográsfiques
de mal gust i de to pujat, als ballables d'a
questa orquestra Azpiazu de l'Havana, en
la qual, encara que, conservant aquell ritme
sensual propi de l'ambient tropical, hi ha

representativa.

Prou de patir inútilment, grácies

que les orquestres modifiquen per amollar
les dintre deis ritmes de dansa, sovint
la de vals, perqué el moviment lent d'a
q,uest ball s'ave més al ritme melangiós
d'aquests temes. Així són els dos valsos
que ofereix l'Orquestra Hilo Hawaiian,
formada amb predomini de guitarres ha
waianes i d'altres instruments locals. L'un

en el seu anabient i es desenrolla mi
llor. ,Cal remarcar l'excellent cantor d'una
veu fonda i
viril que no té semblança amb

va

ja parlava amb
pintor Pere Pruna.

que el cinema sonor va començar
oferir esceaes de paisos exótics, abun
den també els discos de melodies d'aquests,

més

SEBASTIA GASCH

-_,

esmentat.

D'el-10

a

d'ells, En un carrer d'Hortolulú, Phaviem
sentit ja a les orquestres americanes ; pero
aquí amb aquests iinstrurnents, el tema és

Aixó son les teles de l'Escudero. La veri
tat pictórica descarnada i crua.

Grácia,

Iiiiiie

bony

la

artista nat, artista genial, tant si baila com
si pinta.
La creació de les seves pintures obeeix,
també, com hem dit, a un procés d'elimina
ció. Com els Seus balls. Es a dir : alleuge
rir el fet pictóric dé la pesada cárrega d'en
farfecs que generalment se li fa suportar,
i mostrar-lo nu i pur, desposseit de super
flua ornamentació. Es a dir : eliminar del
fet pictóric tot l'embalum extra-plástic que
moltes generacions, amb vocació de simi,
havien amuntegat damunt d'ell, fins a es
camotejar-lo definitivarnent. Es a dir : des
enterrar él fet pictoric, que molts anys de
febre imitativa havien enterrat sota una
densa estratificació de naturalisme, i mos
trar-lo, net i pelat; reduit a l'essencial. Re
cluit a una harmonia de formes i colors abs
tractes, orfes de figúració, deslligats de tota

obligado

CORTS CATALANES 6 1 S

/,

el

ara

—Estic tre3ballant en unes
decoracions per a una opera
de Milhaud que s'estrenará

enderrocar.

,,,,,,:„„„

en

I, naturalment, com que la noia ja és major
d'edat, el seu germá-fetus ha sortit amb
barba i bigoti.

—Sí, jo tampoc...
—.I qué fas de nou?

1 cal també rehabilitar el pintor de diu
Rousseau, el genial, n'era un. Cal
restablir tot el prestigi del pintor de diu
rnenge, que el professional titila despecti
Vament d'aficionat. Perb l'esport, més que
res, ja ens ha demostrat la infinita supe
rioritat de l'amateur sobre el professional.
és que, en definitiva, el que compta no

....

(sense saber-ho)

Música exótica i ballables

rea

—Ha estat una veritable
casualitat de trobar-me per
aquests cafés, porqué no
acosturno a venir-hi.

—

en

la

menyspreu quan es par
la del famós indret. Ja cm
perdonareu, dones, si he tin
gut la feblesa de beure algu
nes cerveses a la terrassa del
Dome. La meya intenció no
era
pas de «fer d'artista»,
sino la de situar-me en un
lloc a propósit per trobar-hi
coineixenees.
en: efecte, al capde poca

quan, entre ball i ball, en
sent la necessitat, quan en
té ganes, cuando le da la ga
na, per dir-ho amb aquell to
andalús
de bravata.
Es a dir, quan está inspirat.
Inspiració. Cal rehabilitar
aquest mot. ,Cal restablir tot
el prestigi d'aquest mot, que
'una generació de oerebrals

pretés

Segueix després

cert

bé

ha

Montparnasse

manifestar;

en

tura.

normalment.

acabar en iniciar-se la guer
ra, i sembla també que tot
artista que s'estimi ha de

la seva pin
Escudero tam

bé Escudero

de

ca

—

cubista—segueix

'smoking d'abans,

nua

se'n Veuen un centenar. Pe
ro tot aixó, tant se val ; per
que la mania de «fer l'ar
tista» es conserva intacta i
pura rnal•rat les infiltracions
de Pesnobisme internacional.
Sembla que l'epoca heroi

Reduir aquesta passió sal
vatge i desbocada, prenyada

menar

Montparnasse és un deis recons de París
dels quags no cal parlar perqué ja és •rou
conegut. Les novetats que van aparei
xent
en
aquesta Meca de la gatzara ar
tística no val la pena d'anotar-les perqué
el tema sempre és el mateix. Les genera
cions de suecs, danesos, polonesos i altres
especies es van succeint amb la correspo
nent persistencia. Si en altre •emps només
teníeu que mitja dotzena de caus per anta
furar-vos, avui podeu comp
tan amb dues dotzenes de ca
barets i demá, probablement,
n'hi haurá cinquanta ; i per
cada

DilliC0111

ERNST

—

germanisme.

Deixant les teories de banda —que sem
de bon deixar —, cal reconeixer que
algunes pintures de Max Ernst són impres

pre fan

sionants

i que,

malgrat

les

seves

teories,

sempre hi ha el pintor. Es per aixé• que
l'obra d'Ernst és desigual. De vegades, no
més assoleix aquell 'puta, excessivament di
vulgat, de l'agradable troballa decorativa ;
peró, en .altres, arriba a manifestar, profun
dament, les possibilitats de qué és eapaç el
sobrerealisme.
MARrus GIFREDA

_

una
certa diferencia a favor d'aquesta or
questra que ha estilitzat aquelles melodies,
conservara
els instruments de percussió
fusta exóties, agrupant-los amb els altres
de les orquestres de ball. Deis ballables
que interpreta, el millor sembla 1:1 vendedor
de cacahuetes, amb refrá d'una irania de
bon gust i la melodia de la qual, iniciada
per la trompeta i continuada a tota orques
tra amb un ritrne sorprenent, al qual ajuda
la sincopa dels instruments dé percussió.
Les cançons de l'América central i de
la del nord semblen haver acabat amb els
ritmes del Plata, en els quals no es veu
i per a seguir tota aquesta geo
grafia musical, rno hi ha com e dise. 'Hono
lulu, Monterrey, Havana, etc.! són avui
noms
més evocatius que no el Plata_ Les
orquestres de tangos que abans eren les
preferides per la frivolitat internacional, que
s'enternia amb les desventures de la mu
chachada, avui ja no interessen a ningú.

Per

.a

obtenir

varietat,

certa

la

manera

de

fer de les orquestres ha cainviat totalment :
la melodia sentimental, estirada amb cadén
cies extremades, s'ha estilitzat totalment i
no
en
queda més que el ritme violent en
qué es donen els contrastos que s'accentuen
més en els discos, en els quals no hi ha for7
ma de comprimir una mica la sonoritat d'a
questes orquestres. El mateix refrá cantat
deixa sovint La nota sentimental per la iró
nica. D'entre els artistas de tangos, espe
cialment dels que canten, n'hi ha que es
salven del mal gust, i un d'ells ,és Julio
Vega, que canta amb l'Orquestra Flores dos
tangos ; el millor deis dos és Vira, Vira, de
melodia ben agradable.
La Banda de l'Hotel 'Nacional de Madrid
és un conjunt de poc nombre d'executants,
com és natural, per estar destinada a actuar
dintre d'un local, ha arribat a fer-ho amb
perfecció, i a l'igual que d'altres agrupa
cions estrangeres, com és la del Savoy, de
Londres, és un excellent element per als
ritmes ,propis del país. Els paso-dobles que
interpreta no tenen aquell regust de sangre
y arena que abans s'estilava i en els quals
arnb la forma crnés divertida alternaven la
nota
alegre de l'espectacle i la trágica.
Aquest ritme en aquesta agrupado potser
té un carácter més `fred, pero més interna
cional i més de daása. El que titula Do
mingo Ortega, té també la intervenció del
chor i resulta ben animat.
Adés els valsos de Johan Strauss varia
ven de tema gairebé a cada compás.
En
aquest Bon2bons de Viena; que interpreta
l'Orquestra Merek Weber, hi ha potser sis
set temes. Ara, en canvi, amb un tema
n'hi ha prou per a bastir tota una dansa,
i aixo per la complicado instrumental de
les orquestres modernes. Al compás de tres
per quatre, la pellícula d'ambient vienés, no
més podia ésser recollida per aquesta or
questra vienesa de la qual els valsos són
la seva especialitat.
Aquest dise que recull el popular frag
ment de Sous les toits de Paris, potser arri
ba una mica tard per a oferir-nos aquélla
música plena de cfrivolitat i sentimentalisme
de Casino de París, que augrnenta el chan
sonnier Raoul Moretti amb una dicció ex
tremada. Aquest disc porta al dors un fox
que interpreta admirablement l'Orquestra
o

Dajos Vela.

Per als amateurs de jazz streit, heus aeí
bon dise : Talons de punta, en el qual
l'Orquestra Hanshaw multiplica les dificul
tats amb el rítme accelerat amb que el porta
i en el qual l'instrumentista de la trompeta
un

troba ocasió de lluiment. Al dors hi ha
Cuidant la casa per tu, melodia agradable,
que canta Annette Hanshaw amb una na
turalitat que sernbla una improvisado.

J. G.
En un carrer d'Honolulu.
Orquestra
Hawaiian.—C.a del Gramdfon.—.4E 3,571.
Tota una nit.
Idenz id:
—

--

Amor sincero.
Fox.
piazu del Casino Havana.

Orquestra

—

mdfon.

—

Az

C. del Gra
AE 3,642.
El vendedor de ca
Rumba fox.
Idean id.
—

—

cahuetes.
.111elenita de
—

—

oro.

—

Tango.

—

Orquestra

Flores.
C. del Grambfon.
AE 3,617.—
Yira, Vira.
Idem id.
El último brindis.
Oropesa i Ledes
lna.
Pas-doble.
Banda Hotel Nacional
—

—

—

—

—

—

Madrid.
AE 3,622.
Domingo Or
tega.
Idem.
Al compás de tres per quatre.
Stolz.
de

—

—

—

—

Orqztestra

mdfon.
—JEls diners o la vida!
—Home... ja és la tercera vegada que

m'atraqueu aquest
—Sí que

esteu

any...
de pega!

(The Hunzorist, Londres)

no hi és el senyor Joan?
—Es mort.
—Tant que em convenia veurel! A
cementiri l'han dut?

—.El teu marit
ja és massa!

—Que

quin

abraçant

la cambrera! Aixó

—Ai pobret, és tan distret que
que

m'abraça

a

es

pisa

mi.

—

—

—

Straus.
Sous les toits de Pa-vis.
Orquestra Da
jos Vela.
Odeon, 183,133.
Faci tocar
el seu violí.
Idem íd.
Orquestrq An
Cuiclant la casa. per tu.
nette! Hatzshaw.
Odeon, 183,149.
Ta
—

Ella.—En qué penses?
el mateix que tu.
Ella.—Doncs no provis de fer-ho, que

—

Ell.En

posaré

a

—

—

—

cm

cridar.

—

—

(Le Rire, París)

(Il

Travasso delle

Idee, Roma)

—

Marek Weber.
C.a del Gra
AE 3,270.
Bombons de Viena.

(London Opinion, Londres)

cons

amb

punta.

—

—

Ideni íd.

-
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Pd.rr.
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TURÍSTIC

MIRADOR

Un
Una
un

a

de les

altre lloc

quals cal cercar
a
emplaçament

les

per

raons

el Prat

que

gráfic amb el signe —.—.); el ferrocarril de
M. Z. A., que creuariq el carrer de les Corts
Catalanes i en aquest ,punt, mitjançant una es
tació subterránia, s'enllaçaria amb el Mero, i
el carrer de les Corts Catalanes, com a via prin
cipal per als autombbils„autbmnibus i tram

per

l'aeroport de Barcelona., és la diificultat
de coinunicacions arnb l'esmentat poble. Tc
nint en compte aquest factor és que els ar
quitectes senyors Bofill i Lbpez han triat per
a
emplaçament del sou projecte, presentat fa
de

vies.

el constituirien ámplies terrases, que
servissin de tribuna per a les festes d'aviació
que es celebréssin o per a restaurant. Els al

edifici

edificis que es veuen en el projectc, són
els hangars, l'hotel de mecánics i clínica d'ur
gIncia, central termica, habitacions del guarda,
tallers, garatges, etc.
tres

COMPANIA TRASMEDITERRANEA
MADRID: PLACA.
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Península, Balean. Norn d'Africa, Canáries, Guinea Espanyola
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CANARIES

Sortidcs setmanals els dissabtes, a les 12 horas.
tuaran els serveis les modernes motonaus
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DE LAS

Serveis

CELONA

Efec

CÁDIZ

CIUDAD DE SEVILLA; CIUDAD DE
Línia comercial amb escales en fofo els porís
de la Mediferrénía, Nord d'Afríca i Canáries.
Sortides quinzenals el dijous.

1

1

''CIUDAD DE VALENCIA"
Primera:

32'50

pessetes;
cera:

LINIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCE•
LONA-PALMA DE MALLORCA
Amb

'CIUDAD

LINIA REGULAR

Servels
AIacan

BARCELONA
DE PALMA"

regular.

entre

i entre

Sortides

Barca

tots

a

els porta.

de Barcelona

í

tots

els dimarts,

VICEVERSA
els

tots

ES.
ES.

diumenges a les

8 hores

Sortidcs

cluinzenals

SERVEIS DIARIS ENTRE
MALAGA i MELILLA
DELEGACIO DE
LA
COMPANYIA
A TOTS ELS PORTS

"LEGAZPI"

higos
Rambla

Sortides

ENTRE

Servei comercial enéro la Península, Nord
d'Africa í Canéries, amb escales a fofa els
porlEs de la Mediferránía

Sortides el dia 15 de cada mes amb escales a Valéncia,
Alacant, Cartagena, Cádiz, Las Palmas, Santa Cruz
de Tenerife, Rio de Oro, Monrávia, Santa Isabel,
(Fernando Poo), Bata Kogo i Pio Benito, pels vapors
i

Ter

•

LINIA
RAPIDA REGULAR
ENTRE
PANYA i TERRITORIS DE GUINEA
PANYOLA (Fernando Poo)

"TEME"

escales

MALAGA

Tarragona, Valéncia,

Palma de Mallorca
lona í Midió

1

pcssetes;

BARCELONA,
ALACANT, ORAN, MELILLA, CEUTA,

"CIUDAD'

i

Segona: 21.'50

1000 pessetes.

Servoi répid semanal
Meditarránia-Canfilibrica

Sortides tots els dics (llevat ele diumenges) de Barcelo
na i Palma, a les 24 horca per les modernes motonaus
DE

BAR.

VALENCIA

u

Sortidcs de Barcelona: dilluns i dijous, a les 20 hores.
Sortides de Valéncia: dimecres i dissabtes a les 19 hores
Servei prestat per la motonau

S.

Canaletes,

2

i 4

-

BARCELONA

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

L'aeroport,
en
una
exposició d'arquitectura moder
la riba esquerra del Llobregat.
Sense prejutjar res sobre aquest semplaça
ment
en
la consideració deis avantatges i
inconvenients del qual entren factors altres que
la simple situació topográfica —, reproduim avui
el prOjecte d'aeroport establert pelá esmentats

poc

na,

—

arquitectes.
Ja hem dit

final del

al

carrer

En l'orientació d'aquest aereport. els ar
quitectes projectistes fan que els avions pren
guin vol de cara al Llobregat, i per tant, sen
se el perill que un
dia quedés tancat l'aeroport
amb edificacions fabrils o urbanes.
A més a més, compten amb les obres del
port franc, que podria fer del Llobregat una
estació d'hidroavions.

que l'emplaçament escollit per
aquests és el de la banda de Barcelona de la
vora
del Llobregat, punt que amb el temps
fruirá de grans facilitats de cornunicació. •Efec
tivarrient, podran unir aqueSt aeroport amb la
ciutat, mitjans de comunicació ja previstos i
•projectats i que hem de suposar d'una realit
zació més o menys immediata: la prolongació
del Metro Transversal (que és senyalacla en el

panyades

de les Corts, i urbanització circumdant

y>1

nització. Els edificis que s'hi preveuen són
de pisos construides segons la tenclIncia
moderna de l'edificació lineal o ciutat jardí,
suprimint els patis interiors. Els edificis queden
orientats radialment al voltant del camp, su
bordinats a la circumferIncia de l'aeroport, i

cases

etc.

INFORMES
I PRESSUPOSTOS GRATIS

A MONTSERRAT EN AUTOMOBIL
transbordaments. Sortida Plaça Uni
Servei d.iri i
'75
versitat. SERVEI POPULAR. Sortida de Barcelona: 6'30 matí
sense

)•."3
-

.•

,

Peregrinacions,

El projecte, segons l'altre gravat que re
produim, va acompanyat d'un estudi d'urba

,•,..,,,1/01

OLA

-

Anada i

Píes.

tornada, inclós Timbre de l'Estat

SERVEI REGULAR. Sortida de Barcelona a les 8 del matí, ballet d'anada i tornada, 12'30 ptes.
NOTA: Les tornades són valedores per al dia que es desitgi. Per encárrecs i ballets: Rambla
de Cataluna, 52, pral., Teléfon 10232.

Balneari

-

de

CARDÓ
(PROVINCIA

DE

VIATGES BAIXAS

TARRAGONA)

Altura: 650 metres sobre el nivell del

La primera Oficina técnica de Turisme
mar

en totes les gratis capitals
del món.- Especialitzada en Forfaits,
Viatges de nuvis, Organitzacíó d'ex
cursíons en autocars, Venda de
passatges marítims i aerís, Visites de

Nou propietari: SALVADOR SAMSÓ
Direcció: FELIX BARGUNÓ

Catalunya í Mallorca
reduits,
Emplaoment

Sítu.ació meravellosa, clima sec,
tabliment rodejat de bosc. Pensió
completa des de 15 pessetes.
es

des

Xalets

per

de
a

4

Cona

pot

Vcteroport projectat pels

de

veure's, l'aeroport projectat pels

arquitectes senyors Bofill i Lbpez té la forma
circular, jutjant que és aquesta la millor per
aprofitar el terreny. El dametre de l'aeroport
seria d'un quilómetre. La superfície del círcol
está dividida en tres pistes, orientades segons

pessetes

familles

Tots els dies auto a Cardó a l'arri
bada a Mora la Nova, del rápid
sortída de Barcelona a les 8.27 matí.
Referéncies: S. SA M SÓ, Pértic Mercat
St. Josep, 4

preus

a

etc.

,

Representant a Espanya de les Companyies :
Cosulich ?inc. Lloyd Triestino, Marittima Italiana,
Gerolimich cf.0 C.°, Puillia-Marco u Martinolich,
S. I. S., Stcua Romana, Acto Expreso Italiana.

neurosis í diabetes.

Habitaclons

Catalunya

A.géncia

Temporada oficial: 24 de juay a 24 setembre

Prodigioses aigiies, les més nitroge
nades í arsenicals d'Espanya. Malal
ties deis bronquis, pell, budells

a

la direcció deis vents dorninants, i que con
flueixen en l'edifici principal de l'aeroport.
Cada pista té 600 metres de longitud per 40
d'amplada i estará asfaltada.
El carrer de les Corts quedaria tancat per
l'edifici central de l'aeroport, que vindria a
ésser l'estació alria. El pis superior d'aquest

Teléf. 18235 De 4 a 8 tarda
Farmacia Garrete, Rambla Cataiunya, 81
"La Ideal Samaritana", Arcs, núm. 10
-

-

senyors

perden aquesta
de l'aeroport.
Sense

entrar

Bofill

Lbpez

y

aliniació
massa

•

a

.

mida que s'allunyen

endins

Rambla del Centre, AR (Pge.Bacardí) Te1,12492

consideracions

en

tecniques

arquitectbniques o de construcció
d'aeroports, el simple profá es fa cárrec que
el projecte deis joves arquitectes senyor Bofill
i Lepez está fet a la mida del que ha d'ésser
l'aeroport d'una ciutat com Barcelona, amb la
previsió de la intensificació cada any major del

Hispano
Suiza

tráfic aeri que ha de fer pensar a evitar de
fer un aeroport que resulti esquifit, dintre uns
quants anys.
LLuís MUNTANYOLA

CU. N A
1

Autómnibus
i Camions

—Faci el favor de no pujar ainb l'autórn
que
nibus corrent. Si es trenca el cap, el
hi sortirá perdent seré jo.

(London Opinion, Londres)

COM

LA DE CASA

—Molt be ! Ara

—De :pressa, •afluixeu mil gliures.!
•--Com les necesSiteu, en bitllets grans

cigars !
o

petits?
(Punch,• Londres)

—El senyor

als

meus

ja

sé

qui se'm fuma els

s'equivoca. En regalo

GENTADA A LES
Ell.

(Ric

et

L'e'stúdiant de Heidelberg.
un bon
tau l per un Triare?

molts

amics.

—

—

No, aquí

sí que

no

(Ríe

Rac, París)

et

IMPRESOS COSTA

Afano, 45

—

!

Barcelona

Podríeu fer

Rac, París)

(Judge,

—Guia; senyor?
mar?

me

Nova

York)

guia
.(jlidge;

PLATGES.
per trobar el
Nova York)

