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Aquells que es proposessin pendre Geor
ges Bernard Shaw com a llur profeta, és
evident que no s'haurien pas cercat mala
feina : dia per altre haurien de renovar de
cap a peus tot llur rebost d'idees i pensa
ments ; hattrien de repudiar avui per falsos
equivocats tots aquells axiomes que ha
guessin adoptat ahir per instruments de Ilur
criteri. Al cap d'un cert ternps d'h.aver
volgut seguir G. B. S. pels camins i cor
riols plens de giragonses i d'alts i baixos
pels quals transita amb tota llibertat i tota
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Actors de sarsuela

«Vull aprofitar aquesta avinentesa per
parlar-vos deis meus sentiments i deis deis
meus amics lord i lady Astor i el
marqués
Lothion, amb els quals viatjo. Es tracta de
persones increiblement riques, capitalistes i
terratinents de gran poténcia. Peró no 'els
condemneu per alló que són, car no hi po

Respecte

la sarsuela,

l'opereta repre
de degeneració pel que
com
a sainet ; de la lírica,
porqué la
seva
música no és tal cosa, ans bé soroll
harmónic, pur pretext per a desencadenar
una
guerra desfeta de pinyols, a propósit
per al lluíment personal del divo de tanda.
Tot, en l'opereta, és enfocat amb vistes a
fer ressaltar el chivo, d'aquí la baixa qualitat
de la música i de la seva literatura.
L'opereta va començar la feina d'elimi
nació d'actors purs, posant a primer teme
senta
conté

den fer

res per
cariviar-ho. Només els pro
letaris británics units a tots els altres pro
letaris del món podrien salvar-los d'aquesta
situació.
»No podeu pas imaginar-vos la. valentía
que hem tingut de mostrar per arriscar
aquest viatge a la Rússia comunista. Els
nostres familiars, plens de llágrimes, es
penjaven als nostres colls suplicant-nos que
no
exposéssim la nostra vida en aquesta
aventura periltosa. Peró quan han vist que
estávem ben decidits, ens van carregar de
paneres plenes de queviures, per evitar-nos
de morir-nos de farn ací. Ens portáren tam
bé robes i altres benifets de la civilitza
ció.
»Peró nosaltres hem llençat tots aquests
objectes inútils finestra avall del .nostre va
gó quan sortírem de la frontera cap a Mos
cú, en veure la previsió i l'atenció de qué
ens ha voltat, el nou
régim.
»No sabem com expressár la nostra gra
titud al govern comunista del vostre país.
Només podem dir que si el govern soviétic
pot crear per tots els pobles de la Unió les
mateixes condicions d'existéncia que aques
tes de qué fruim
i creiem que aquest
és el seu proposlt
la Rússia será el país
Inés feliç del món enter.
»M'ha estat un gran plaer el de trobar
me cara
a cara
amb unes forces que per
a
mi no eren més que uns noms. Fa una
setmana Lunatxarski cm sembláva un nom
célebre ; ara és un home ben vivent. He
trobat en ell, no sofament un rnembre del
partit comunista, sinó, a rnés, alió que no
més trobo entre els russos : una comprensió
profunda i fina de les meves obres. El nom
célebre de Litvinof ha esdevingut igual
ment per a mi un heme vivent 1 amical.
I jo voldria de totes passades, abans d'anar
me'n de Moscú, veure el aom de Stalin
convertir-se en un home viu. Algú de vos
altres que conegui personalment Stalin no

un

de

triple
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,
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BERNARD

SIIAW

Moscú
(«V ozrojdenie», diari

emigrats

deis

París)

russos,

la cornoditat que li permeten la flexibilitat,
l'agilitat i la lleugeresa del seu geni, hau
riert de deixar-s'ho córrer, ca;nsats, ataba
lats i amb el cap convertit en una auténtica
olla de grills.
Socialista carregat d'individualisrne ; re
volucionari desencisat de tots els miratges ;
esgrimidor habilíssim d'unes cines en les
quals no té cap fe ; demagog menyspreador
del seu públie, els aplaudiments del qual,
tot amb tot, 11 plauen força ; predicador
atapait d'ironia instituciÓ venerable, les
paraules de la qual, siguin com siguin,
sempre són escoltades amb respecte i amb
consideració, Bernard Shaw és borne més•
per a ,ésser admirat que per a ésser objecte
d'una excessiva devoció.
Bernard Shaw
com
el gran Miguel de
Unamuno, encara que ben diferent d'ell en
.altres aspectes
és algú que ha d'.anar
ben sol, algú que no ha d'ésser seguit. No
volgueu pas fer-lo capclavanter de cap es
cola ni pontifex de cap doctrina. La seva
feina és la de remoure les consciéncies, la
de posar en moviment els pansament, no la
de crear dogmes pels quals la fervor cate
cuménica coincideix quasi sempre en pro
porció directa arnb la peresa mental dels
seus adeptes. ;Deixeu-lo,
de tant en tant,
repartir algunes garrotades enérgiques.i efi
cients contra la injusticia i contra la xim
pleria ; deixeu-lo, també, que, una vegada
o altra,
per tal de defensar alguna idea
que li és cara, o
potser
indiferent del
tot, faci trencadissa en alió que és una
heréncia sagrada de la nostra civilització.
Deixeu-lo que, un dia amb alió que s'ano
mena una
paradoxa, un altre dia amb un
exabrupte, i el de més enllá amb una agu
desa cenyida i implacable, trasbalsi la ru
tina, esbotzi uns quants tópies i capgiri
tres o quátre d'aquelles cómodes convic
cions damunt les quals fa de tan bon dor
mir.
I, a més de tot aixó, G. B. S. posseeix
unes
reserves d'admiració i
d'entusiasme
,sempre inédites per tots aquells grans es
pectacles que se li posen al davant. Si en
1929 va quedar meravellat i seduit pel fei
xisrne italiá, i en tornar a Anglaterra des
prés de la seva visita al Duce, va desfer-se
en
tota mena d'elogis per Mussolini i el
seu régim, que per ell era llavors alió que
tenia de salvar Europa a ara, en 1931, l'au
tor de Santa joana no ha pogut estar-se
d'admirar i de illoar fins al capdamunt el
que ha vist i ha sentit en el país de Stalin.
George Bernard Shaw, lord Lothion
(Philipp Carr), i lady Astor, har visitat
darrerament el país deis Soviets
i no
precisament en qualitat de desconeguts. Tro
bant-se allá els excursionistes s'esdevenia el
75.0 aniversari del inaixement del gran dra
maturg, i hom organitzá una N/culada en
honor seu. D'a.questa vetllada, G. B. S.,
com de tot el
un
seu viatge, n'ha portat
bellíssim record, del qual no es cansa de
—

—

—

parlar.

En aquella festa, Bernard Shaw

Púnic

un

parlament

al

va

di

públic,
el quaif
fou pronunciat
en

va
que hi
ésser el primer : tovarixtxi (cannarades),
expellit amb la dificultat que és de suposar,
seguit deis entusiastes aplaudiments de
l'auditori. Aquest parlament és una pega
ben representativa del carácter i del geni
del gran irlandés. D'oil podem treure al
gunes frases com les que segueixen :

mot
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moments les ;noies de

conjunt. En desviar-se vers la revista, bar
reja estrafolária, la major part de vegades,
de la sarsuela, de l'opereta o de la revista
própiament dita, peró sense cap mena de
grácia o d'enginy, l'ha acabada de comple
tar. En la subrevista que ara preval
del
tipus de les que posen en escena 13retafio,
actor repetit, i les gir/s castisses de Madrid,
que són una barreja de segona tiple i de
—

ninot mecánic —, l'actor encara hi queda
més .arreconat que en l'opereta, encara hi
fa un paper més lamentable.
A la degeneració d'un génere correspon,
autornáticament, una degeneració d'intér
prets. Sonso anar més lluny. Si compareu
les vedettes que la subrevista madrilenya
ha posat de moda al Parallel
Perlita Gre
co, la Yankee—, amb les que havíem vist al
Principal en temps del rnalaguanyat Ferrar'
Bayés, us cau Pánima als peus.
El fet és que si avui cexqueu amb un
fanal, a penes si trobareu mitja dotzena
—

d'intérprets estrictes, comprarobles

.

(Izvestiya, Moscú)
aquesta terrible amenaça.

Nornés us diré,
senzillament, en inom meu i en el deis meus
companys : grácies per la vostra rebuda cor
dial, per les atencions amb qué ens haveu
voltat, que faran que aquest viatge, tan
agradable, sigui per sempre gravat a les
nostres mernóries.»

D'aquest viatge hom corita moltes anéc
dotes i mots d'esprit, la major part deis
quals no s'han pas d'abonar al compte de
G. B. S. ni deis seus acompanyants :
Lady Astor, discutint amb Iaroslauski,
cap de la propaganda anti-religiosa, el volia
convéncer de les excelléncies del régim ca
pitalista,

digué :
—1Apreneu l'anglés
Anglaterra, allá us
i Ii

de seguida, i veniu a
arrancaré les vostres
,

folies idees!

Karolyi, que era present a la
interrompé dient :
—Permeteu-me, senyora, assenyalar-vos

;I el

comte

conversa, la
que el

moment no és pas massa ben triat
per invitar el camarada Taroslauski a anar
a
admirar la prosperitat del capitalisme

anglés.
NOVETATS
EN CAMISES

Agullers,

Ruiz de Arana

»M'és difícil d'acabar aquest discurs. He
(lit tot el que volia dir. Per-6 quan veig
davant meu els vostres ulls amb aquesta
expressió completament nova que hom no
troba mai a l'Occident capitalista, sento que
podria parlar amb vosaltres deu hores se
guides. No us espanteu ; no executaré pas

está extremadament

En el

curs

d'un dinar d'inte•lectuals, Rá

dek es dirigí a Philipa ;Carr (lord Lothion)
amb aquest,s paraules :
--Jis felicito... la vostra obra és la més
llegida en tot Europa.
I davant l'estranyesa de Carr, que no
sabia de quina obra li podia parlar, conti
nuá :
—El Tractat de Versalles. Bé suposo que
deveu cobrar-no els drets.
Per acabar, en citarem un, del mateix
Rádek a Bernard Shaw :
—Heu estudiat el capitalisme durant se
tanta cinc anys, i ara veniu a estudiar el
comunisme en snou dies.
Nou dies justos, pero, que han servit al
gran G. B. S. per convertir-se en el Inés
entusiasta propagandista del régim deis So
viets. Tan de bo poguéssim convéncer-lo de
venir a passar tarnbé alguns dies entre nos
altres !

la hurnanitat

en

pes.

—

•

rigir

Tota
Grock
pressar tota
sentiments.
mas.»

podria ajudar-m'hi?

anglesa

difícil de les conquestes. El públic anglés
és fred i exigent. Perb Grock se'l va ficar
a la butxaca.
Va treballar una Ilarga tem
porada a Londres. Al Palace 'Theatre, a
l'Alhambra, a l'Errwire. I finalment al lo
cal més célebre de tots : el Coliseum de Tra
falgar Square, el primer Variétés del món,
el somni i l'ambició de tots els artistes. Ac
tuar al Coliseum de Londres és per a l'ar
tista alló que és per al cantant cantar a la
Scala de Milá. I després als 'Estats Units...

tímid, el vanitós, el
brutal, el pueril, el ballarí,
l'acróbata, el músic, el face
ciós, l'ingenu en cinc mi

—

La burgesia
xo...eada,

L'ús excessiu que s'ha fet de l'adjectiu
anat gastant aquesta paraula fins
a
treure-li tota l'eficácia. Dones bé : si po
guéssim, tornartem a donar.- a aquest mot
la corporeitat, feixuga de sentit, que devia
tenir quan el varen posar en circulació, per
aplicar-lo a Grock. I poder dir simplement :
Grock és el clown genial. Potser aleshores
la gent sabria el que volem dir.
Grock és Phome que fa riure a tothom :
joves i vells, rics i pobres, analfabets i in
tellectuals. Do escás que no
més posseeixen els elegits,
els clowns de geni. Do escás
que Grock posseeix en un
grau elevat. I és que Grock
no és el modest o l'orgullós,
el tímid o el barrut. Grock
ho és tot. Ja ho ha escrit
René Bizet que diu : «Aquest
home ofererx, no un aspecte
de la humanitat, sinó deu.

genial, ha

Es el

—

A

Grock contat per Grock

amb els

que fosen famosos durant el regnat de la
sarsuela. Els Ruiz de Arana, els Mesejo, els
Julio Ruiz, els Cerbons, etc. ; actors mag
nífics que arribaren ádhuc a la genialitat.
Un que en quedava darrerament, s'ha pas
sat a la comédia : Casimir° Ortas.
Avui que els actors de sarsuela, d'ope
reta o de revista es limiten, en sortir a es
cena, a fer contorsions, ganyotes desorbita
des i a parlar arnb veu de cfalset i, sistema
ticament, a no saber el paper, creguts que
tot s'arregla mitjançant una ganyota o una
morcilla lamentables, cal endreçar un record
a
aquells actors que estudiaven els papers
a
consciéncia, que els caracteritzaven amb
cura i que els interpretaven de manera que
el públic veia una figura de carn i ossos.
Oh Ruiz de Arana! La seva espléndida
creadó de Los Guapos no ha estat superada,
ni tan sois nivellada, per cap altre actor
del génere. El marc reduit de la sarsuela
era engrandit per
la sola virtut d'aquells
intérprets. Ni una bajanada, ni una poca
solta. Un halo intens d'humanitat. El gro
tesc no era pas assolit a .força de contor
sionisme i de ganyotes simiesques. Ho era,
ans al contrari, per la 'sola i Única virtut
del contrast entre l'home i la situació. El
pas del moment grotesc al moment dramá
tic hi era graduat.
I és que la interpretació per part d'un
actor, <luan es tracta d'un actor intelligent,
té tin ritme. Mai cap d'aquells no deixatava
un
tipus, a força d'excessos interpretatius
poca-soltes. Els detalls no absorbien gens
ni mica el carácter, ans bé servien per a
accentuar-lo.

Caldria entretenir-se sobre aquest darrer
punt, de comptar arub espai suficient. Te
nim, en efecte, aquest detall a remarcar :
l'alegria,que solien donar a les seves inter
pretacions,. característica en el treball, d'a

quells

.actors.

El contrast d'aquells amb els actors d'ara
resulta vivíssim. Els actuals, en general,
sén amanerats. Treballen d'esma, es refien
de la morcilla suspecta i les ,seves interpre
tacions resulten tristes.
Hem tingut darrerament ocasió de pre
senciar diferents representacions de sarsue
les de l'antic repertori al teatro de Nove
tats. La impressió no pot ésser més lamen
table. Hom els troba desplaçats. Hom els
veu el vol acusat del
treball d'opereta. Hom
els troba mancats de vivacitat. El diáleg,
aquell diáleg picat i pintoresc, característic
de les sarsueles, els sobra.
En contemplar-los, hom no ,pot per menys
de recordar els temps gloriosos de Ruiz de
Arana i defugir tota mena de comparacions,
perqué en aquest cas sí que resulten °dioses.
I vetací, en resum, la moraleja de l'arti
de. Si s'emprenia seriosament—no pas com
fet a Novetats, que ha estat, exclusi
varnent, amb el fi de capejar el temporal
teatral de l'estiu
una
campanya a base
del repertori clássic, s'arribaria a formar un
nucli d'actors excellents i dignes. La pasta
hi és. El que manca és l'alé.
Els actors saben ben bé el que és una
campanya teatral de circumstáncies i no s'hi
engresquen, no s'hi deixen anar. Tiren a
complir. Altrament farien si veiessin algú
—

empendre-la,

amb

garanties.
JADNIE PASSARELL

és capaç d'ex
la gamma deis
I aixó ho acon
segueix, no per mitjá de la
gesticulació immoderada o la
ganyota excessiva, de la con
torsió epiléptica o la convul
sió histérica, sinó per mitjá
d'un simple gest, gairebé
imperceptible, del seu restre
o
d'una lleugera infiexió de
la seva veu flexible. Grock
és la sobrietat. Es la .discre
ció. Es la contenció aristo
crática, que ha aprés a An
glaterra. Deixem que el gran
amuseur
ens parli d'aix& I
escoltem-lo quan diu ; «Per
l'humor que es diverteix d'un
gest, d'un matís del rostre,
del més petit refiex, el pú
blic anglés ens ensenya la
discreció i la finura. Es a

Anglaterra

en

es

comprén

millor que hi ha una mena
d'aristocrácia del riure i que cal preservar
se
de la vulgaritat que arrenca el riure
fácil.»
Grock és també l'honre de la lbgka im
placable, de la lógica aclaparadora de tan
primária. 1E1 clown és sempre desgraciat.
I Grock té també sempre aquell sofriment
tan necessari als clowns com als actors trá
alics. I el resumeix amb aquesta réplica que
Marcel Aohard qualifica de shakespeariana :
Grock es colpeix llargament el .front amb
un
dels seus sabatots. «Que us agrada,
aixó?», li pregunta el seu partner. I Grock
de respondre: «Quan pego, no. Peró quan
m'aturo... és tan bo...»
;Dones bé : aquest clown genial; aquest ar
tista excepcional, ens ha eontat ara tota la
seva vida
en un Ilibre que acaba de sortir :
Grock raconté par Grocle (Edit. Victor At
tinger, París). 1E1 gran pallás encapçala el
primer capítol del seu Ilibre amb aquests
mots : «Dussé-je vivre cent vies, je les vou
drais toutes pareilles á la mienne...» Mots
que resurneixen clarament la vocació, la yo
cació insubornable, de l'honre de circ, que
ni privacions ni vexacions, ni fam ni misé
ria, no han sabut encara colltórcer.
Grock és suís. «En escena, sembla un
vaquer disfressat.» L'hi han dit moltes ve
gades. I no s'equivoquen. Car és•de Reichen
baoh, a la vora de Frutigen, en l'Oberland
bernés. 1 es diu Wettaoh. I els Wettaoh
han estat sempre pagesos i vaquers. Grock,
amb un estil viu i fresc, sempre directe, so
vint ironic, cris conta a seva infáncia. Un
dia, quan era petit, agafa un rosari de ce
bes i les fa rodolar, d'una a una, per una
canalització de fusta, on hi ha aigua al
fons. I obté tot un concert de música iné
dita. Música de cebes! Aix.b serveix a Grock
per a bastir tota una teoria del seu art.
I ens diu que ha sentit sempre una neces
sitat instintiva d'atribuir a les coses el pa
per contrari al que la Natura els ha assig
nat. Totes les coses i els objectes amb els
quals ensopega semblen .voler-li dir amb aire
de reprotx : dresperávem. D'es-nos fer una
altra cosa. Ens avorrim tan sobiranament!»
1, segons Grock, tot horno que desitja l'éxit
ha de considerar la vida arxi. .Cada matí,
ha de contemplar el món corn si se li apa
regués per primera vegada. Les cebes no
més serveixen per a decorar els rostits?
Quina manca de fantasia i quina banalitat !
I pensar que les cebes fan una música tan
encisadora! Atribuir a les coses el papar
contrari al que la Natura els ha assignat.
Intenció que coincideix exactament amb la
més pura ortodóxia sobrerealista. Ara ens
expliquem per qué Grock plau tant als nens
i als poetes més nous.
Un altre dia... Aixó passava al Winter
garten de Berlín. Grock estava a punt d'es
ser amputat d'un braç a conseqiiéneia d'una
intoxicació. Per?) aquella nit havia de tre
bailar. Per a escanyar els seus terribles
dolors, va improvisar unes cabrioles inver
semblants. Va sofrir horriblement. Peró el
públic va riure de valent, aquella nit. Aca
bat el número, la sang va saltar a través
de la bena. Peró la partida estava guanya
da. L'inexorable a tot preu, el terrible Izo
cal, s'havien imposat. La voluntat havia
triomfat. I Grock aprofita també aquesta
anécdota per a constatar la férria voluntat
que cal a l'artista de circ per a anar enda
vant. Res no és impossible a l'artista-nat.
L'educació de la seva voluntat, que ha culti
vat des ele petit, li dona ales encara que
tingui l'edat deis patriarques. L'artista no
té edat. Els anys que fugen no comptecn per
a l'artista. La seva concepció de la vida és
molt simple : en tot, per sobre de tot, la
voluntat. La voluntat fa la seva felicitat i
el seu turment...
El Ilibre de Grock va pie de detalls sabo
rosos i pintorescos de les seves eternes pere
grinacions. Budapest i Buenos Aires, Sant
Petersburg i París, Brusselles i Amster
dam... La conquesta d'Anglaterra. La més

Poc éxit. Per als ianquis, Crack és massa
poe excitat i excitant. No són els ma
tisos ni els sobreentesos alió que aquella
gent saben apreciar. •Només els clowns tre
pidants els interessen.
Finalment, Grock dedica un bon nombre
de págines del seu llibre a Espanya. Té una
veritable predileeció per Hon,gria i Espanya.
Diu que hi troba encara sentiments genero
soá i forts. Aquests públics són romántics,
no
estan encara modernitzats. Grock está
orgullós d'haver triomfat a Espanya. Es la
pátria deis clowns com Itália és el país deis
tenors. El judici del públic espanyol en ma
téria de circ és d'una justesa i d'una seve
ritat implacables. I decideix l'éxit interna
cional. Si un clown plau a Espanya, plaurá
a
tot arreu. Grock parla, enternit, de les
seves
•actuácions a Barcelona emb el Circ
Alegría. Diu que els barcelonins s'encisa
ven
amb alió que en deien el cap de porc
d'iEn Grock. Saragossa el va rebre també
triomfalment. I Palma. 1 el .Circ Parish de
Madrid, on va presentar una mena de sar
suela, car ces ravisscintes opérettes espagno
les l'interessaven extraordináriarnent...
I acabem. Quan tornarem a veure Grock
a
Barcelona? Quin em.presari es decidirá a
tornar a portar a Barcelona aquest heme,
avui célebre a tot el món, que guarda, curo
sament emmagatzemats a la seva memoria,
records tan simpátics de la nostra ciutat?

dolç,
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Quan Jean Cocteau anava a estudi
péssim estudiant. Eh l •ho explica
va

ésser

un

comerigar una lletra a Jaoques Maritain
que ha ésdevingut célebre. Sembla, pero,
que l'autor d'Orfeu va excellir en dues as
signatures, totes especials : gimnástica i
buix.
Jo sempre he vist en equest panorama es
colar de Jean Cocteau un índex de sugges
tions critiques ; no res menys, una visi6 an
ticipada del seu avenir estétic. ,Expliqueu,
si no, d'on vénen aquesta vo
luntat d'acrobacia i aquesta ne
to plasticitat que hi ha en tota
la producci6 •iteraria—gimmas
tiea i dibuix—de Jean 1Cocteau.
Avantguardista de tota la vi
da i de cada instant, avant
guardista per damunt de tots
els avantguardismes, Cocteau
ernergeix de totes les mélées de
la literatura turbulenta .arrib una
llum de claredat sobre el front.
En la lluita de tata la historia,
dé la Intelligencia contra l'Ins
tint, Jean •octeau ha estat,
arnb Paul Valéry, el capita már
xim de la Intelligencia artísti
ca. Tota la aluita i tota la polé
mica de les renovacions actuals
ha estat, accéntuadament
apressadament, una Iluita de
classicisme contra romanticisme
(de futurisme contra simbolis
pie, de cubisme contra sobre
en

ELIS

la llum crua,

L'actualitat literaria, que avui dia menté
to de disereció garrebé excessiu, entre
mig de les 'convulsiona politiquea
socials,
ha posat al primer rengle deis aparadors de
les llibreries i biblioteques el nom prestigios
de Joaquim Ruyra. El venerable autor de
Marines i I3oscatges ha publicat simultá
niament
recull de poesies, editat,per La

analí

seva gran intelligérícia.
Nosaltres no sabem si la seva intoxicado
fou real ; sernbla que si. Nosaíltres, pero, li

tica, precisa de la

le

vigent

al me•tre •i

poesia torna
pintura al culte
postexpressionis

; la

la

de la forma

aquesta és pró

com

--

me. I fins i tot; la máxima 'sub
versió sobrerealista no té sovint
un aentit acádérnic molt Precie.
No parlo ara'de l'exactitud esti.lístical formal d'un tBréton ; ni de les diree,
dom. més ó menys constructivistes (Miró,
enrera) d'un Tanguy (Dalí, Palencia, Pla
nena) per una banda, o d'un Giorgio de Chi
rico (i André Nathan) .per l'altraJ No és•
inconscient qui vol—derá el. critie-;-,. sinó

Auto-retrat de Cocteau

•

•
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•
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•

•
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Hall Caíne

recomanar-los que ben de pressa féssin la
lectura d'aquesta obra, que merca, al meu
entendre, el punt dOlg de la maduresa del
gran prosista. Jo
rellegit, viu encara
el record de la soya primera lectura, i he
retrobát els mateixos enciabs que hi vaig
descobrir en la aneva adolescencia. Joaquim
R,uyra, que havia estat una brillant revela
ció quan, melts anys enrera, va publicar les
seves Marines i Boscatges (només cal recor
dar l'éxit de Jacobé, que fou l'esdeveniment
literari d'aleshores), refermá amb solidesa
el seu prestigi amb La Parada. Quan hom.
faci un estudi aprofundit de l'obra de Joa
quim Ruyra considerará, am pensce, les se
ves primeree creacions
agrupades després
en
el llibre Pinya de Rosa— com la pura
revelació del telera de l'autor, i les poste
riors, singula•rment les agrupades en aquest
!libre suara reeditat, com el •rqducte del
seu
estil a .través. dél •prooés ele depurad()
i reglamentado del llenguatge Merad.
El conté que obre el llibre
després del
próleg de consuetud.és. una viva demos
tracio de com Ruyra hauria pogut ésser un
dela nostres •Millors novellistes si s'hagúés
decidit a afrontar amb valentía i 'sense es
crúpols exoessius d'ordre religiós •un ',tema
complet i intens de la vida de la nostra
Costa Brava, que. eh l tant coneix i que d'Una
manera tan mestrívola descriu en totes les
seves narracions. 'Es la mateixa impressió
que ressúri de L'idini d'En Temme, de -Ja
eobé, fins i tot d'algun dels cornea més curta,
eom
ara aquell deliciós El Primer Llustre
d'Amor, i que. ens fa eplányer: encara iriés
que `per miraments de consciencia l'autor
hagués estripat, en la seva joventut, una
novella llarga. Aquesta novel•a, condernna
da a la ineditesa absoluta •del no-nat, será
el rettet més gran que les lletres catalanes
podrán ler a Joaquim Ruyra. I per qué .sera
—no
podeu per menys de pensar—que els
novellistes católics, que a França, si es
diuen Mauriac; Green o Bennanos, produei
xen
obres edenes de vida i obertes a tots
els problemes del món, a casa .riostra han
de fer eixorca la seva ploma o destruir les
seves produccions per 'a evitar unes dubto
ses traicions a llurs ideala religiosos?
La Fi del Aldn a Girona i El Vals Final,
dues histories fantástiques; que per forea
haurien de .plaure als sobrerealistes, desta

LA

Fotogravadors

Casanova, 160-162

:
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Hall Caine era un deis darrers lligams
que unien les lletres contemporanieS an
gleses arrib ,les de l'época victoriana. Ha
mort, la setmana passada, al seu casal de
Pilla de Man, á setanta quatre anys, tre
ballant' en L'obra de més alé de la seva
vida d'autor popular : una Vida de Jesús
deu anys que treballava i
en la qual feia
que havia de comptar uns quants volums.
D'altra banda, gran part de la seva obra
está inspirada en la historia sagrada.
Tenia com pocs el .sentit del melodrama,
lea seves novelles, a l'esoena, tingueren
tant d'éxit com en el llibre.
Per fer-se una idea de la popularitat d'a
quest home, es calcula que les Iletres Ii
han produit mig millo d'esterlines.• Cal dir
que a les quatre del matí ja es posava a
treballar, i que no planyia viatges ni esta
des per documentar-se. Pero havia d'escriu
re en la seva
lila 'natal.
Es gloriava d'assernblar-se fislcament a
Shakespeare, i cultivava aquestá semblanga.

Joaquim 1?uyra
.grácia d'irritroduir un element sobrenatural
—el rniracle, propi de la rondalla, en una

perfectament novellístic,

n•arració

-s'extasia
les joies

en

les belleses de

que

la Natura i

en

de la vida planera. Cal fer remar
car també la curta impressió titulada D'una
olor, en la qual Ruyra especula =beles cor_
respondencies deis sentits, gratea a Baude
laire, i amb el poder evocatiu subconscient
d'una impressió purament sensual. Pot re
cordar-se, com un argument rnés a favor
de les possibilitats enormes de Ruyra en el
camp de la novena, que una de les obres
rnés importants d'aquest segle, A la recherche
du, temps perdu, .comenga. amb algunes d'a
questes associacions de records.i sensacions.
L'estil de Ruyra, no cal recordar-ho, és
el d'un mestre de la prosa catalana. Una
meravellosa fusió savia i transparent del
Ilenguatge popular, viu i bategant. en els
%vis dels pescadors de Manes o deis page
sos de
PErnporda, amb les .belleses més
destillades del catalá antic i les elegáncies
i modernitats més ben triades de la llengua
moderna.
I, 'si ens cal creure els indicis, aquest
meraVellós estil de Ruyra no és el producte.
d'una iingenuitat literaria, sino el fruit tre
ballet i madur d'una preocupado artística.
Per endevinar com deu tenir cura Joaquim
Ruyra dels problemes de técnica de l'estil,
només cal llegir els prblegs deis seus Vi
bres, en els quals, de passada, planteja te
mes literaria interessa.ntíssims per a tots els
que, com ell, son. devots servents de la llen
gua "catalana i cavallers esforçats de la seva
gloria i perfecció.
RAFEL TASIS i MARCA

•

L'evolucíó de la

premsa
•

El. novellista i croniata Marcel Prévoat
comenta, a la Revue.de France, la transfor
mado actual "del periodisme.• Serribla, en
afecte, dibuixar-se una transformado dé la
prernsa, marcada per la preponderanda deis
diaris d'informado.
eAssistirem
es pregunta Prévost
a la
desaparició definitiva del Veritable article de
periodisme, crbnica 'animada, estudi cenyit,
nodrit i tcurat, sobre els esdeveniments i
les persones ; comentad alhora docte i atrae
tiu sobre la política, els treballs de l'esperit,
els costums?
»Nó ho cree pes.
15-Sorament,. -anides així desapareixeran
de mica en mica del quotidia. Emigraran
cap .a 'd'altres formes d'expressió. La del
gran setrnenari és recent a França ; pero la
sobtada importancia ja és prou signi
seva
ficativa. AfegeiXo-e--i no em contradirá nin
gú, n'estic segur—que la forma «revista»,
que abans de la guerra ja es traetava de
«sobrevivéncia», désprés ha pres arnb escreix
la seva- revenja, i coneix—en part a causa
de la trarisformació Moderna deis quoti
dians
una fortuna que anys' enrera no
s'hauria gosat predir-li.
»Pero no és gens dubtóS que, cada ve
gada Inés, per acollir el pedodisme d'idees,
d'estúdis, lá crítica deis costums i de les
aplicacions de l'esperit, es multiplicará
difondrá la forma ampla, lliure, serena del
periOdic no quotidiá; on l'artiele, fruit de
llargues horea de reilexió i de treball, fruéix
aimenys del privilegi de no ésser estricta
ment .efímer.a:
—

.

•

—

.

Dr. Oitmar Bííhler, La Constitución alemana de
11 agosto 1919 (Ed. Labor)
En la história política corttemporánia, la
Constitució,alemanya, aprovada a Weimar
d'agost de 1919, ()arpa
lloc
el dia
preeminent. L'esforç realitzat per l'AsSem
II

un

blea nacional en els mesos de arare a agost,
significa el 'treball immens de rédregament
d'un poble, que es trobava en 19149 .ánele la
difícil tasca d'organitzar-se politicament, tot
sOrtint d'un desastre exterior i d'una revo
lució interna. "Alernanya tenia aleshores la
neCessitat ineludible dé modificar el seu ré
gim intern, de conformitat a les obligacions
imposades pel Tractat 'de Versalles, i el
deure de democratització de l'Impere, que
deixava d'ésser patrirnoni d'una familia per
pássar íntegrament al poble. La democracia
assolia una victoria decisiva arnb la promul
gado' .d'aquesta Constitució i Pabsolutisme
perdia la seva seu principal.
El moment historie d'aparici6 de la Cona
titueió de Weimar assenyala un punt de
máxima intensitat. Com després de la Re
volució francesa, després de Versalles els
pobles s'esforcen a adaptar-se a les condi
ciona vitela noves i el legislador es troba
enfront d'u.na multiplicitat de probleries
concretse' i d'un canvi general d'orientado'.
Calla establir les bases fonamentals de la
vida jurídica, del poble i en la Constitució
es varen recollir, condensats i estructurats,
els principia directors de la vida social fu

al nostre poble. de
establint una nava
organització socialment mes justa, slan
aixecat sectors socials sencers demanant res
pecte a les tradicions i als drets adquirits.
Unes i altres .rnereixen sser tinguts en
compte, per6 sois en la mida que no signi
fiquin oposició al nou régim i persistencia
de les practiques i privilegis de la situado
anterior. Cal que pensi avui tothom que un
canvi de régim, o significa l'establiment
d'un nou módul social, portara les seves
conseqüén.cies a les situacions jurídiques que
fonamenten la vida co•lectiva, o, és senzilla
rnent una .actitud ineficaç i estéril: Per aix6
és interes.sant Ilegir algunes de les declara
.cions contingudes en la Constituci6 de Wei,
mar' que expressen la ideología. del poble
que des de Kant ha impulsat més fortament
la cultura occidental. Recollim a l'atzar les
següenta : «El poder polític• emana del po
ble»; «Tots els habitants del •Reich gau
deixen de plena llibertat de creença i de
consciencia» ; «No existeix religió de l'Es
tat» ; «L'art, la ciencia i. el seu ensenya
ment son lliures» ; «lea propietat irnposa
obligaciens. El seu ús, deu constituir al ma
teix temps un servei pel més alt interés
comú» «A tot alemany deu oferir-se-li la
de guanyar el seu sustent rnit
Jançant el desenvolupament d'una .activitat
económica. Mentre no sigui possible ofe
rir-li un treball apropiat, deurá atendre's al
Vetaquí els pi
seu indispensable sustent».
lara d'aquesta Constitució que comença
dient : «La nació álemanya, acorde en les
seves
diverses branques i animada de la
voluntat de renovar i'consolidar el Reich en
nom d
la llibertat i de la justicia, de ser
vir la pau interior i exterior i fomentar el
progrés social, sha donat aquesta Consti
tució». Que lluny está aquesta fórmula de la
que preoedia la Constitució. de 1871!
El llibre de Bühler, pulcrament editat per
l'Editorial Labor, forma part d'una nava
Biblioteca de Cultura Política, que anira
oferint al públic estuidis diversos sobre pro
blemes génerals : d'organització de l'Estat
i monografies, que tindran per objecte l'es
pala, Pagrarisme, els problemes obrera i eco
ment

qué

en

consolidar el

•

tura.

Per Rixd tothom que s'interessi en l'es
tudi i coneixement de la vida política actual
ha de llegir amb atenció la Constitució ale
manya i en el llibre de Bühler trobará de
més un comentad cenit i ciar de les seves

disposicions, junt a uns capítols generals
d'onentació, enequé fa resurn de la historia
constitucional alemanya des del segle xix

INFORMES

Alemanya

a

Cada dia es pot notar més que el poble
que més llegia els clássics i més el repre
sentava en els seus teatresi se n'eparta cada
dia rnés.
•Segons les estadístiques de les gran bi
blioteques alemanyese. el Go per roo deis
llibres demanats pels lectora són obres pu
blicádes els darrers cinc anyse
I en el teatre passa alguna cosa per l'es
til. Ja retréierri des d'aquestes .págines el
resultat d'u'na enquesta sobre el teatre clás
sic a Alemanya. Shakespeare mateix, atie
,era l'autor més representat a Alemanya, tot
i sser ariglés, va de baixa. Hom pck re
presentar Hamlet de frac, fer sortir motos
en L'amansiment de la fera, o transportar
a
bord d'un v.aixell de guerra receló de
Molt soroll per tes. Tot és endebades. L'es
pectador alemany d'avui dia només té una
eomprensió 'mediocre de les obres' mestres
del passat,
.

—

•

r

'

seva

.

reconeixem talent literari per abastir tota
terma.
una obra '-de fintasia• sobre aqu•st
Davant d'una obra estructurada així, amb
una voluntat de llum corn aquesta,' hi ha
una suggestió
molt interessant a fer. Hone
pot coMptar amb una dada preciosa : el ea
més o menys espectacular
del
qui pot.
famós loma de Iletres. Per qué; dones, ja
Conternplem ara, per exemple, l'esforç. te
nacíssim de Jean Cocteau per a esdevenir •ei aquest camí no parlar de l'ita/ianisine
anormal, ex:tráréal i riebulós, al llarg de les; .de Coctéatt, donant-li el niateix sentit que
tres oentes pagirieS del seu Opium (diari
a
l'italianisme que l'Ors. apunta en la pin
•d una desintoxicáció), Ed. ulysses, 1931. Ha
tura de Picasso?
fet ben. fet 'Euxenio Montes recordant da
Hl ha, certament, evasions. Cocteau par
vant de l'obra eoctoniana el jongleur de No
la 'deis ángels. Recordem, pero, que son uns
tre Dame de Paris; sí, una pura qualitat de
ángels precisos i concrets tachés d'encre
joc—joc d'intelligencia—és tota l'obra que
et de nedge. La neige neva sobre él paper
blance Vencre éš la .tinta xinesa deis seus
estem llegirnt. «.No m'agradada que em sor
prerigtressin escrivint, diu Cocteau. He di -dibuixos impecables. Els ,ártgels resten lli
buixat sempre. Per a mi escriture és dibui
gats a la geometria exacta de Jean Cocteau,
xer, és enllaçar les liarles de tal falso que es primer prémi de dibuix—i de gimnástica—.
facin escriptura, o deslligar-les de tal ma
GUILLEM DIAZ PLAJA
nera que l'escriptura es cornverteixi en' di
buix. No surto d'ací. Escric, provo de limi
tar ;exactament el perfil d'una idea, d'un
acte. A fi de comptese circumdo fantashies ;
cerco els contonns del buit ; dibuixoe) Cir
Com cada any des de la seva institució,
cumdar fantasmes! •Fer plástic, precia, tan
gible tot alió qtre• és. nebulós i profund
el Premi Crexells será adjudicat el dia 13 de
anarquic'i desordenat ! Aquesta és-la Manera desembre. El jurat qualificador tindrá en
intelligent de fer poesia de Cocteau.
compte les obres que, ajuatant-se a les dis
Qué sentim nosaltres, en efecte, davant posicions reglamentarles, hagin estat publi
deis dibuixos, deis textos, de la inspirado
cades'cles de
d'octubre de 1930 al 30 de
1
.d'aquest diari d'una desintoxicació? 'Sentim setembre de 1931.
Quant á' les obres inédites que vulguin
concórrer al .Premi, hauran d'ésler lliura
des, abans del darrer dia d'aquest .mes, a
ESPECIALITAT
la secretaria de l'Ateneu Barcelonés (senyor
Manuel Moron), de ro a r i de 4 a•7.
EN LA MIDA
Pels rn.edins literaria s'ha començat ja a
rumorejar alguna cosa sobre la probable par
ticipació de noms coneguts en la literatura
jaume I, 11
_catalana. Peró creiern improcedent amanear,
Teléf. 11655
ara i en aquest lloc, alguna nOtícia.
.

•

les escenes imaginarles dél conte amb un
encaix perfecte. El Malc,ontent té "la difícil

sota el títol La Cobla i

—

ara

•

preoCupació pels áspectes técnics,
que podríem dir-ne externa de les seves
produccions.
Als que no coneguessin encara aquell, aplec
de Contes que Ruyra aplegava, cedint a les
instáncies de Josep Cerner, sota el títol del
primer treball del llibre La Parada, caldria

trucció.

'

,

reedició de La Parada. No sóc prou go
.sat per a entrar en l'estudi de l'obra lírica
de Ruyra, i només assenyalaré l'accent in
genu i cprdial deis poemes, la riquesa de
llur léxic i el curiós proleg, que és una de
mostració de l'espera inquiet de l'autor i de

:

'

'

una

a

xima i

llibre, junt ainb El MalcoMent,
d'Un carácter una mica similar, i tenen la
;força d'u/3s aiguaforts impressiona•nts. So
,bretot aquella narraciO de la fi del món,
.d'una 'extraordinaria força obséssionant, és
plena•de belleses d'estil i d'imatges i acon
segueix crear un ambierit d'opressió, en el
'qual el paisatge urbá de Girone emmarca

un

Paraula Cristiana

Els clássics

quen del

un

realisme). benjamin •Crémieux,
cronista del segle xx, ha escrit
coin
paraulés •basiques aques.
tes
dueá
inquietud i recons
Diem

VAR1ETATS

Joaquím Ruyra, La parada

la rnateixa sensació de normalitat que expe

,rimentem, malgrat els trucs, davant d'Orfeu
o de Roméo et Juliette. El llibre és, com a
máxim, un esforç d'introspecció--hi ha pa
gines d'autocrítica indispensables al futur
estudiós—i de curiositat.(sobre Proust, sobre
els fenomens de la toxicomania, etc.). 1, .pla
nant damunt de tot,

SALIEREIS

i de les idees fonamentals de la ,Constitució
de Weimar.
Pero a part del seu valor real, aquest lli
bre ofereix avui per nosaltres un altre va
lor : l'oportunitat. La vida política del nos
tre poble, sotmesa durant anys i anys a la
pressió d'un poder personal, que perseguia
l'anihilament de l'espontaneitat popular, té
avui ocasió d'incorporar-se al camí de la
democracia i tot ciutadá té el deure d'inte
ressar-se en la cosa pública; de fer-se una
cultura política que el faci apte per a les
funciona que li corresponen dintre de tot
•régim de.mocrátic. 1 aquesta cultura sois és
possible co-neixent el moviment constitucio
nal contem•porani que s'inicia a Weimar.
Pero hi ha una altra raó que invita a la
lectura d'aquest llibre alliçonador. En el mo

sha

nou

parlat
regim

•

possibiltat

•

D'aquesta.manera projectaran
etc.
quadrode la situeció política: actual i
dels problem' es que s'aixequen. interrogants
la nostra época.
Mimes,
un

•

policíaca

La noverla

No són solarnent els films policíacs els
que coneixen el favor del públic ; la litera
tura policíaca frtleix d'uns tiratges copio
I volem dir, precisament, novelles pe
sos.
licíaques, no pas novelles d'aventures, dis
crimonacii5 que cal establir.
La novena policíaca és un genere rnés
limitat, més rudimentárí i tot, i terrible
mont gastat,
Stanislas-André Steeman, especialista del
genere. polidac, guanyador del premi de la
novena d'aventures, té molt d'Interés a es
tablir aquella diferenciació, i defensa el gé
nere

:

la novella
essencialment al temps
present i és una transposició moderna de
la novella de capa i espesa : és la caneó de
gesta d'avtil día, 1E1 ,seu ritme es confon
té
d'alió més bé amb el d'una época que vol
pressa, i on hi ha moltá gent que no
Regir entre ratlles i necessita una petita
dos' quotidiarna de meravellós.»
tPert) allá on Steeman ja •no eris convenC
éš quan parla de l'abast social de la novena
policíaca r de l'estimul que constitueix per
al raonament i l'observado.
«Té el favor del

públic perqué

policíaca pertany

Darreres novetats franceses d'éxit
Vickl Baum. GRAN HOTEL.

7.50

-

.

.

Maurice Bedel.-L'AMOUR CAMARADE.

6.00

Henri Béraud.-ÉMEUTES EN ESPARNE.

7.50

Victor

Margueritte,-NON !

.
.

pessetes

6.00

De venda:

Llíbreria Cafalóritía

en

Per últim, hem de remarcar que la
ducció, per Rovira Armengol, ha estat

tra
acu

radament treballada.
.

.

J. QUERO MOLARES

17, Plaça de Catalunya, 17

ART.,
Art negre católic
Fa només un quart de segle que Europa
s'interessa per l'art negre. Hl llagué un
moment que l'esnobisme el posáa la moda.
Els pintors Picasso, Matisse, Derain, Bra
que, Haviland, eren els seus ariés entusias
defensors. El conegut colleccionista
tes
Paul Guillaume tenia, al costat de les seves
escultures negres, la Dona en groc, de Pi

Aquelles estilitzacions,

Valorem la línia

DOCUMENTALS
a

emparentar

amb
s'havia dei

Enrie Wülfli•n,

en els
seus
Conceptes fo
la histbria de l'arrt, escriu
unes
paraules suggerents que poden ésser
un
bell punt de partida : ((Si volem expres
sar, en
termes generals, la diferencia que
hi ha entre l'art de Dürer i l'art de Rem
brandt, diem que l'art de Dürer és dibui
xístic, i el de •Rembrandt pintoresc. 1 amb

Examinant la producció de discos es traba
el fet de l'enregistrament d'obres que, vint
anys enrera, semblaven únicament reserva
des als instituts de lingüística i de fonética
comparada, i ara són objecte d'explotació
comercial, almenys per a un públic reduit.
Comentant aquest fet, un crític de dis

les obres cubistes (cosa que no
xat de fer), eren la descendencia vinguda
a
menys d'un art clássic, reglat per for
mes
rigoroses, del qual Frübenius havia
com•eneat a descobrir mostres en 1910, a
Joruba d'Ife, que es remuntaven a mil anys
abans de l'Era cristiana.

d'ordre de la história de la cultura,
evadir-se completament d'aquest
cionalisme que sembla tiple.
mot

no

poden

ra

namentals de

cos, Jacques Robertfrance, ha fet notar que
el cinema i el fonógraf han seguit una evo
lució parallela. Els cilindres gravats a prin
cipi de segle no poden aspirar a ésser con
servats en un museu sino a títol de docu
mentals, i no era pas aquesta destinado per
la qual eren impressionats. .Com elš films
dits genericament d'avantguerra, que als
ulls de l'espectador de 1931 són documen
tals, i només documentals, i no foren pas
filmats amb .aquesta intenció.

aquestes

paraules

La pintura sobrerealista, per exemple, ens
forneix una série d.'elements molt interes
sants. En el fons de tota la seva voluntat
de desordre, Dalí no pot amagar mal que
és un academie ; un acadérnic com una casa.
i Chirieo? Chirieo és encara un exemple

tenim consciencia d'ha

Aquesta utilització del dise, del qual no
es considerava
l'aspecte entretingut, de
passatemps, hi llagué qui Phavia de pre
veure. Aquest fou mossén Rousselot, que en
el set: laboratori de fonética experimental,
de la Sorbona, enregistrá dos poemes d'Apol
linaire, Le pont d'Auteuil i Marie, recitats
per l'autor mateix. En les Anecdotiques del
malaguanyat poeta i •fantasista es troba un
eco d'aquest esdeveniment,
i els esconastes
d'Apollinaire ens han explicat la illusió i
més

Jonets

i la hiena

més representativa de l'Ooca
negra del pintor que ha llangat tantes mo
colleccionistes no es limitaven sois
colleccionar fetitxos, sinó objectes més
a
menys treballats piragues, taüts, uten
o
silis doméstics, máscares per a les cerimó
nies rituals.
A Londres, a París, a Brusselles, a Ber
lín es constituien colleccions d'art alegre ;

casso, l'obra

(Dahomei)

Peró les coses van a poe
poc al Con
tinent Tancat. Al segle xiv, l'historiador
Ibn Batuta ja parla del xec-xac esculpit,
aquest mateix ocell encara és esculpit sense
grans diferencies entre les seves figuracions
antigues i les actuals. Sembla que en la
casta d'artesains-escultors es transmeti, en
sems
que l'ofici, la inspiració. Per6 més
aviat sembla que, d'una generació a l'Ara,
els artífexs s'han limitat a copiar, a repetir
trivialment.
El perill que Christian Merlo, fa quatre
anys, denunciava des de les planes de Co
mcedia, ja feia temps que durava. La falsicació en série, la venalitat, havien dut a la
decadencia. Una decadencia que ja es co
mengá a notar al segle xvn, i que potser
ja venia de més
Ja en ocasió de l'exposició de la «Croi
siére Nolre», Clouzot i Level es pregunta
ven si els negres volien i cercaven i sentien
el que als europeus ens suggereix
sense
arribar al verbalisme de Karl Einstein, per
a ús d'esnobs més o menys avantguardistes
la visió de les obres d'art negre. I els
esmentats autors en dubtaven, dejen que
tot el que feia dir i escriure l'art negre,
sortia del propi fons de l'europeu, raga
que vol tecritzar de totes passades.
Ja semblávem candemnats a una repe
tició dels mateixos temes, igualment exe
cutats
(més encara tenint en compte que
de l'immens Continent negre inomés l'Africa
Occidental i l'Equatorial produeixen fetit
xos), quan la recent !Exposició Colonial de
París ha aportat una dada curiosa a la his
tória de l'art negre : l'art alegre católic.
Alguns missioners francesos
cal agrair
los-ho
no han importat
a lés comarques
que evangelitzen el pseudo-art religiós de
Sant Sulpici, sinó que han simplement can
viat els símbols religiosos.
Aquí tenim reproduIdes dues mostres d'a
quest art : una Verge i l'episodi bíblic de
Jonás i la balena. L'escultor negre ha ves
tit la Marc de Déu amb el vel ornat d'un
dibuix elemental, símbol de puresa d'una
Verge que fa la mateixa cara deis fetitxos
femenins que tant ens han prodigat les
revistes d'art. En l'altra obra, el negre,
incapag de representar un animal com• la
balena, que no ha vist mai crea un mons
tre amb els atributs que u
semblen més
temibles banyes de rinoceront, morro de
xaCal, cua d'hélix com les esveradores em
barcacions de vapor que pugen riu amunt.
Quan en 1927, Merlo volia angoixar els
esperits sensibles denunciant-los que l'áni
misme alegre mona, exhaurit per la repe
tició mondtona, no pensava encara que era
un arnimisme
'el que mona, per ésser subs
tituit p•er un altre. iEls negres temen diputat
al Parlament francés, les negres vesteixen
la confecció dels grans magatzems, a les
text francés
eseoles la quitxalla recita
que ningú no ha pensat a corregir
«els
noStres avantpassats, els merovingis»,
finalment, els fetitxos i les máscares tam
bé se'n van junt amb les creences que els
motivaven. Aviat no creurá en l'eficácia
d'aquests protectors, i sort encara si per
expressar-los poa en el seu passat artístic
i no es deixa entabanar per l'art religiós
industrial.
En aquest •punt s'escau la responsabilitat
deis missióners.
C.
•

—

--

—

—

Verg

e

Maria

(Dahamei)

—

—

perd tenien més aviat una finalitat d'estucli
etnológic que no pas d'aplega artística.fus
L'afició a reunir aquelles estátues de
ta, aquelles máscares curioses, de vegades
d'una lletjor bárbara i trágica; havia d'és
ser sotraguejada
mica, en part pels
una
canvis de la moda, en part per les deseo
bertes de Leo Frübenius. Tot aixd, deia
l'explorador .alemany, és el record imper
fecte d'un art degenerat. IE1I havia trobat
els models antics d'aquelles obres inferiors.

l'entendrimefnt amb qué l'autor de Calli
grammes rodejá i recordá l'enregistrament
de poemes seus.
Cal posar de costat a aquesta experién
cia, de les primeres en data, els discos de
teatre, de dicció i alguns que es podrien
aplegar en un álbum 'd'exotisme gramofó
nics.

Peró cal •afegir alguna altra condició que
l'interés intrínsec del document per tal que
un disc documental anereixi l'atenció de les
persones sensibles. Del contrari, la poste
ritat no ens jutjará d'una manera gaire afa
lagadora sobre els nostres gustos. La qua
litat documental, presa en ella mateixa, apa
reix ben poc eficag per salvar de l'oblit molts
discos i molts films andes.
I és que aquí entra en joc un factor, el
del progrés mecánic. Un factor més de pa
rallelisme entre l'evolució del fonógraf i la
del cinema. Quants discos i quants films,
al cap de deu, de set, de cinc anys de rea
litzats, no ens fan penedir del idici favo
rable, i potser entusiasta i tot, que ens me
resqueren !
Potser aixd que s'anomena l'escena gra
mofónica está encara en la seva infáncia,
i

l'exempk

de

Dürer.

—

l'enregistrament

de La Veu
humana, de Cocteau, sigui per ara el mi
llor disc produit, en espera de noves i encara

mi•llors realitzacions, l'esperanga

en

les

ver

caracteritzat alguna

cosa

méS que

un

personalisme la diferencia de dues épo
ques. La pintura occidental, que fou lineal
.desenvolupa franca
durant el segle XVI,
ment.err el sentit pintoresc durant el segle

quals

és ben justificada perqué l'enregistrament és
jove i•els progressos téonics .s'estalonen en
una cursa a la •perfecció cada dia més acce

es

el das
Diem que el Renaixement
comportava pintures lineals ; i
sicisme
fórmula d'evasions románti
el Barroc
ques
n'exigia de pintoresques. Defugint
la normalitat bé cap a la penombra (Rem
brandt), bé cap al macabre (Valdés Leal) o
cap al moviment (Rubens), el barroc es
contraposa á tota fórmula classicista (Re
na•ixement, Neoclassicisme, Noucents) per
una
evasió de la realitat estática i serena.
Així, doncs, la fórmula de W61flin podria
transportar-se a totes les epoques. COM a
reacció d'un barree pintoresc esdevé un
Neoelassicisme (selle xvin) lineal, estroncat
pel pintoresquisme violentíssim deis román
tics. Hom ha vist en el nostre temps un
retonn
a
la serenitat i a la intelligencia.
I és curiós que fins les traicions a aquest
XVII.»

lerada.

—

—

Ara trobem als catálegs l'enregistrament
de quatre discos on s'inscriu el número in

•

—

—

variable d'aquest invariable (i genial) cómic
que es diu Grock. No podem encara aportar
un judici personal
a aquest enregistrament,
peró hom no pot deixar de preguntar-se,
havent vist treballar Grock, quin efecte fan
les paraules i les acrobácies musicals del seu
company faltades de les acrobácies diguem
ne
físiques amb qué •aquest darrer acom
panya les execucions. L'dient que les hagi
vist al circ, potser reconstituirá l'ambient,
amb un esforg d'imaginació que és iMpos
sible d'exigir a tothom, i molt menys a
l'oient que no hagi vist treballar el famós
clon.

La cita

mig de les seves eixéle
fantasies, deis 'seus somnis més des
guitarrats, la geometria vigila les propor
més torbador. En
brades
cions.

Sí; quan Ernst Robert Curtius clámava
per la restauració de la raó, per la conversió
del

inostre

podia
tius

4ge critique

Epoca, dones, lineal, antibarroca, normal,
dibuixística, constructiva, malgrat els alda
rulls subvertidors. 'Corpus Barga cridava
una
vegada en acabar una conferéncia so
bre pintura : «Vigileu la qualitat de les te

les !» ; ara caldrá cridar : «Vigileu-ne el di
buix !»
El dibuix com a garantia. Al culte de
les masses que és encara imprecís en
zanne, oposar la netedat de la cerámica de

Braque
dibuix

de les guitarres

o
com

temps,.

del

o

en

picassianes.

•

El

garantia ; a Leonardo, signe
a
Ingres, signe a contratemps

en

la

la

pintura

el mateix que

literatura), per() garantia

línia ; la seva 'autenticitat. Hl 'ha
de vergonya de la línia consi
derada com una simple fita de prova, .de
borrador. I en la línia hi ha la vibració
pura, l'intent ikial, l'émoció inefable de
la i.nspiració averigant sobre el paper ver
ge. Francesc Domingo coneix la grácia de
la línia ; en coneix, tarnbé, l'orguill. Una
Unja és sempre
pot ésser sernpre
una
obra finida. Aquesta manera de veure la
plasticitat .ha fet més sensibles i més res
ponsables els trets, i ha fet valorar la línia
per ella mateixa ; sense necessítat de sim
bolisme posterior o de continuacions artís
'tiques. N'ha •fet un :nervi i un eix. Valorem
les línies en les teles, sobretot quan emér-'
seva

una

«CLIMO»
LA CORIENT SENSEANTENA

salons

mena

—

grans locals públics.

Discos.
de Rádio í material eléctric en ge.
neral.— Demostracions darles, —Recep=

Teleon núm. 23058

tors de les

BARCELONA

Consell de Cent, 266
(entre

sorís

més acreditades marques

RAMON

a

(Ingres fou

la

per

tige organique,

,Quan Josep Maria Junoy diu que Francesc
Domingo és un deis nostres pintors que
dibuixa millor, li fa l'elogi que nosaltres ens
estimem més per a un pintor. L'elogi de

RECEPTOR RADIO

Máquines parlants eléctriques

un

época.

Stendhal
sempre.

DIRECTÉ A

en

aventurar-se el resultat plaent. Cur
no
feia més que situar-se en la seva

E. Granados 1

Arlbau)

geixen

CLIMENT

de les

masses

—

cromátiques

amb l'au

dácia del segur instint. Les línies seran li
més profunda gara•ntia de mestratge.
GUILLEM DIAZ PLAJA
"

Optimisme.
(The Humorist, Londres)
4

•

—Aquestes
mitja

són

hores

més de

Ja fa
--Ai,

eaigut

esca
—Es que sortint de casa he
les avall.
—Sí, peró per fer aixd no es tarda pas
mitja hora.
'

Una veu al darrer rengle.—,No tingusis
por, som aquí!
(The Passing Show, Londres)

d'arribar?

La

Prensa, Nova York)

sant

El club de les persones prudents fa
excursió a un punt de la costa.

una

(The Passing Show, Londres)

el

senyoret....

pei-dut

He

elnen

traves

--Está bé. L'hi descomptarem de la
sada.
.

(Ric

et

—Aquest

abric de pchs l'he guanyat tra
en dues hores:—Dones jo, .plorant maja hora he acon
seguit que el meu marit me'rn regalés un
vessant

carrer.

me

Rctc, París)

el port

d'igual.

_

(TU Passing' show,

.

Londrés)
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Els incendis de hoscos
Per aquesta epoca i tots els anys, amb
lamentable exactitud, es cremen sovint els
boscos de Catalunya, accident del qual
s'ocasionen perdues irreparables.
Lamentem aouestes devastacions fores

tals, ja

TURÍSTIC

MIRADOR

que

liargreda

és necessária per

a

la

agricultura, perque més
pluges, sosté les humitats que

nostra

les

deixen

a

el terreny, i és encara
necessaris per al seu
La repoblació forestal és feina
de llarga cluracla, ja que un bosc
en

deis ocells

tan

d'atraure
aquestes
un

recer

progrés.
curosa
no

s'im

i

provisa,

i no creix tot sol. Cal esmerçar
hi molt de temps i incomptables afanys,
abans no arribi el cha que un bosc sigui
grat a l'esguarci i constituexi una riquesa.
No és, doncs, gaire satisfactori veure des
truir pel foc, en poques hores, tots els
afanys de tant de temps. 1 crairebé sempre
cal cercar la causa de
no en una
intenció criminal, sinó en una deixadesa.
Es pec aix6 que volem cridar l'atenció
deis nostres excursionistes, caçadors i cam
perols, perque en fumar o en fer foc per
qualsevol motiu dins d'un .bosc, amb un
xic de voluntat, evitin aquests incendis,
que es propaguen enormement, ajudats
per la forta calor estival i pel vent, i fan
perdre en poques hores una de les més
riques i belles manifestacions de la nostra

l'incenhcli,

terra.

ÇOMPA

IA TRASMEDITERRANEA

PLAÇA

CORTES, 6. BARCELONA.: VIA L.A.IETANA, 2
regulars de vapore comercials i correus entre la
Península, Balears, Nora d'Africa, Canáries, Guinea Espanyola
RÁPIDA DE GRAN LUXE
LINIA RAPIDA REGULAR ENTRE

MADRID:

DE LAS

—

Serveis

LINIA

BARCELONA-CÁDIZ -CANARIES

CELONA

els dissabtes, a les 12 horas. Efec
els serveis les modernes motonaus

Sortides BetmanaIs
tuaran

í

BAR.

VALENCIA

Sortides de Barcelona: dilluns i dijous, a les 20 hores.
Sortides de Valéncia: dimecres i dissabtes a les 19
horca
Servei

CIUDAD DE SEVILLAí CIUDAD DE CÁDIZ
Línia comercial amb escales en tos ch porta
do la Mediferránia, Nord d'Afríco í Canários.
Sorfides quinzenals el chic:bus.

prestat per

la

motonau

VALENCIA"
Segona: 21'50 pessetes;
10`00 pess•tes.
Sorocii rápid seírn an I
Modifarránia-Canfábrica

"CIUDAD DE
Primera:

32'50

pessetes;

Ter

cera:

Interessa de gran manera a tots els que
tenim afecte per les nostres coses evitar
aquests incendis, perque essent els boscos
un ajut per la nostra agricultura, són tam
bé uns ajudants de la nostra economía.
Creiem que tothom sentirá un veritable
goig i fin•s s'enorgullirá legítimament de
contribuir amb la seva propaganda contra
els incendis de hoscos, al futur econbmic
i turístic de la nostra terra.
HEPMETES GIOL

i

N1COLAU

LINIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCE•
LONA-PALMA DE MALLORCA
Sortides tots eh clics (Ilevat els diumenges) de Barcelo
na i Palma, a les 24 horco per les modernes motonaus
'CIUDAD
Serveis
Alacant

DE

BARCELONA
DE PALMA"

í

Amb escales

Sorticles

ports. S

ortides

tots

els

dimarts.

de Barcelona

tots

els

CEUTA

diumenges a les

,

8 horca

Servoi comercial
eníre la Perxinsula, Nord
d'Africa í Canáries, amb escales a <oís ols
porfia de la Mediíerránia

LINTA
RAPIDA REGULAR ENTRE
ES.
PANYA i TERRITORIS DE GUINEA ES.
Poo)
PANYOLA (Fernando

Sortides quinzenals

Sortides el dia 15 de cada mes amb escales a Vareada,
Alacant, Cartagena, Cádiz, Las Palmas, Santa Cruz
de Tenerife, Río de Oro, Monrávia, Santa Isabel,
(Fernando Poo), Bata Kogo í Rio Benito, pels vapora

SERVEIS DIARIS ENTRE
MALAGÁ
i
MELILLA

COMPANYIA

DELEG ACTO DE
LA
A TOTS ELS PORTS

"LEGAZPI"

í

els

,

eníre Tarragona, Valóncia,
Palma do Mallorca i enfre Barce•
lona i Mahó

"TEIDE"

tots

BARCELONA,

regulara
i

a

LINIA REGULAR ENTRE
ALACANT
ORAN, MELILLA,
MALAGA í VICEVERSA

"CIUDAD'

VIATGES BAIXAS
LA

PRIMERA

OFICINA

TECNICA

Agéncia
—Ep, guardia, qui és l'animal que ha
posat aquí aquest guarda-rodes?
(The Humnrist, Londres)
•

Representant a Espanya
de les Companyies: Cosu
lich Line, Lloyd Triestino,
Marittim?
Italiana,
Gerolimich & C, Puglia
Marco u Martinolich,
S. I. S., Steua Romana,
Aero Expreso Italiana

en

No
tens

Sureda cremada,

a

les

Gavarres

EL PROPIETARI AFALAGAT
cm
prenguis la poma, maco. Aquí
deu céntims i vés-te'n a comprar una.
('[he Passing Show, Londres)

Rambla del

=

totes les grans

A CATALUNYA

capitals del món.

Centre, 33

(Pge. Bacardi)

Teléf. 12492

Anuncieu

Companyia

Especialifaí con Caixes d'aufornóbils,
Baguls, Malees, Malees Armaris

Tallers, 26.

TURISME

Especialitzada en Forfaits, Viatges de nuvis,
Organització d'excursions: en autocars, Venda
de passatges marítims i a eris, Visites de
Catalunya i Mallorca a preus reduits, etc.

Fábrica d'Ariíeles de Via-ége

Joan Casanovas i

DE

a

MIRADOR

Teléfon 10623

ANUNCIANTS...!
Una mo,derníssima organització completa

en

publicítat

Pl
belícules
de cuixos animaís
aplica:des al
patent num. 121288
serveí de la técnica publicifáría, us Pcifereix:

mudes i

1

sonores

-

E
Vostres productes poden ésser propa,ats amb éxit segur
tota la Regió Catalana i Illes Balears

200 cinernes

en

ciutats 1

poblacions

de

per

categoría

Avinguda Menéndez Pelayo, 85,

Fontanella, 10, tul 2: Te116606
"

MPR ESOS COSTA

Asalto,

45

—

Barcelona
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