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C O M E N T A R I S D E L D I A 

n v n í-:om <1'u William ^íartin al Jcnimal de G e n è v e , l'esde-
vemi'K·nt mes impíírtant d'aquesta primavera, i .VJhuc 

G E O R G E tot l'any, serà la consulta al cos electoral britAnic, 
qae tindrà lloc el dia 30 del corrent maig. 

\ A política interior de cap país no exerceix davant ela altres 
pobles una influència tan notòria com la de la Gran Bretanya, no 
solament per la seva fortitud, sinó també per les seves tradicious i, 
sobretot,- per la universalitat dels seus interessos. 

EI resultat de les eleccions britàniques influirà, doncs, pode
rosament en la política interior dels altres pobles europeus. Quant 
a la política exterior, la consulta al cos electoral britànic repercutirà 
en la solució de problemes internacionals de tanta trascendència com 

lel desarmament, el lliure canvi i les relacions mercantils amb la 
I Rússia soviètica. 

Es per això que tots els diaris d'Europa comenten ja les immi
nents eleccions britàniques, no com un afer interior d'Anglaterra, 
sinó com una qüestió política internacional. 

Ara com ara, vint-i-sis dies abans de la data de les eleccions, el 
|coi« electoral britànic ós sol·licitat per dues magnes qüestions : la po-
1 lítica internacional i el problema dels treballadors sense feina. 

Aquest problema és gravíssim. Car han passat deu anys d'ençà 
Ideïs tractats de pau i tots els símptomes indiquen que no és pas un 
Ifenomen natural de l'endemà de la guerra, degut a la necessitat de 

eadaptar l'economia del pafs a una situació nova, sinó que obeeix 
causes permanents, profundes, duradores. 

Quan l'actual ministeri conservador de Mr. Baldwín ocupà el 
.Jer, hi havia a la Gran Bretanya 1.307.000 treballadors sense 

feina. La setmana passada n'hi havia 1.465.000. Aquestes xifres ex-
bliquen la inquietud amb què l'opinió pública de la Gran Bretanya 
tsguarda l'esdevenidor econòmic del país. 

L a supremacia industrial de la Gran Bretanya fou deguda a 
les seves enormes reserves de carbó. E l progrés tècnic dels aitres 
països ha superat aquesta diferència a favor de la Gran Bretanya 
amb procediments novíssims. I en veure reduïts els seus mercats 
exteriors, la Gran Bretanya, superindustriaützada, 110 ha pogut collo-
car tota la seva població obrera. 

Es per això que el programa electoral de Lloyd George, en posar 
Li primer terme el problema dels treballadors sense feina, ha com-

iiogut profundament el poble britànic. Aquesta pregona impress'ó 
Ka obligat els altres partits a preocupar-se'n, en primer pla. Mís-
ler Churchill ha pocurat dar als seus pressupostos solucions frag-

nentàries del programa liberal. I conservadors i treballistes realit-
Uur campanya a l'entorn de la fórmula de Lloyd George. 
Així el gran estadista galíès, el happy H-'arrit ,̂ com li diu Lord 

fcothermare, el ï i e u x detnagogue com l'anomena William Martin, 
Konstitueix avui, altra volta, la primera figura de la política bri-

ànica. 

Aquesta reaparició de Lloyd George al primer pla de l'actua-
jitat política, aquesta probabilitat que sigui el vell cabdill gal·lès l'àr-
Fbitre de la situació parlamentària a la Gran Bretanya, és un fet tan 
interessant i instructiu que caldrà estudiar-lo detingudament, amb 
independència de tota profecia temerària quant al resultat probable 
de les eleccions i amb independència també del seu programa i de 
la seva fórmula per a resoldre el greu problema dels treballadors 
sense feina. 

E L S J O C S F L O R A L S D ' E N G U A N Y 

L A V E U D E LA RAMBLA 

S a l v e m l ' a t r a c c i ó 
Amb motiu de la reforma del car

rer de Balmes, hom parla d'una pos
sible combmació tramviària nova. 
Ignoro flnfls a quin punt és cert el 
rumor. Suposo, però, que en mig 

1 de tota la gran fantasia, hi deu ha
ver realitat. 1 és aquesta engruna 

[el qvi em fa estar amb ànsia. 
Si el meu rarer hagués de va-

le-. Jo diria gue no hl ha necesai-
it de fer circular cap tramvia per 

1 superfície del carrer de Balmes. 
L'afany de construir carrils subter
ranis no és pas an mer caprici. Aneu 

saber, però. quina és la visió dels 
enyors que han de resoldre aquest 
esiimpte. 
Sl la veu popular no és êsmenti-

la. sembla que l'oplnló dels que bo 
•oden decidir s'inclina a dotar el re-
•ovat carrer d'una Unia de tramvies. 
Wlngui el tramvia, doncs 1 esperem 
^ue el bon servei ens aconsolarA. 

Però cal pregar que les coses no-
ês no anul·lin les coses tradicionals, 
les que en tenen tot el prestigi. 

La nova via. desembaraçada de 
j obstacle que la tela com qui diu m-
ervible, escurçarà la distància entre 
karcelona i el Tibidabo. I no tan sols 
llxò, slnd que hom dóna per segur 

•ue serà un fet l'establiment d'una 
Jlina de gran circulació. 
• Em permeto preguntar, però. quins 
Hln els cotxes que han estat esc«5-
^Us per a aquest important servei. 

l l i del darrer model, aquests cotxes 
is. de tan llargs, quan ban acabat 

He passar encara passent 
•No, no em desplauen aquests tram-
y\** relativament nous. Cert que ia 

Bva forma s'adiu més amb el su-
Blrbi que amb l'interior de la urbs. 
Herò. ningú no pot negar que són 
fcnfortables i que tenen una sus-
^kisló aflnadissima. Però fóra molt 
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E L M I S T E R I D E L A S O N 
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' E N E X P i O R A D O R 

R O S I T A F O R B E S 

sensible que el modernisme ens pren
gués els imperials. La desaparició 
d aqueals terradets circulatoris ens 
partiria el cor. 

De Castelló de la Plana a Xàtiva 
hl ha trens amb imperial. Es una 
atracció agradable, però encara ho 
resulta més el tramvia. El tren va 
massa de pressa, surt 1 arriba a ho
res intempestives per als qui no po
den deixar la feina. El tramvia, en 
canvi, sempre és a la disposició del 
ciutadà — llevat de quan porten un 
retard desesperador. — El tramvia 
va poc a poc. s'atura a cada canto
nada... 1 els que tenim Barcelona 
com a obligada residència estival, po
dem, almenys, sumar-nos per un Ins
tant als bons barcelonins que estiue
gen a Vallcarca. 

ROGER 

T r a m v i e s i M e t r o p o l i t à 

Els bitllets de correspondència 
Se'ns ipraga ia publlcaoló de la 

nota següent: 
En pots dies he vist dos incld-mfi 

ocorreguts al tramvia de Sant Josfp 
de la Muntanya relacionats amb els 
bitllets 'le correspondència entre "Is 
tramvies 1 el Metropolità. 

Un revisor dels tramvies, en el pri
mer Incident, en examinar el bitllet 
de correspondència que portava un 
noi. notà que a la data de l'expedl-
cló del bitllet, que s'escriu a màqui
na, sols hl havia un número visllde 
l d'altre no. DloUé ei revisor al noi 
que el bitllet no era vàlid 1 çue hh-
vla de pagar el trajecte. Protestes del 
noi. amenaces del revisor, requeri
ment a un soldat de quota, etcètera, 
fins que un passatger també amb l-it-
llet de correspondència, fa observar 
al revisor que miri si la numeració 
del seu bitllet correspon a la del 
noi. Correapon, an efecte, i l'incl-
dent queda .arranjat. 

Segon cas. Un passatger, estran
ger, dóna el bitllet de correspondèn
cia al revisor. Som a d'.a Ï3 1 «•! 
bitllet porta la data de 24. P 'fús d'ac-
coptar el bitllet 1 requeriment de pa
gar iper part del revisor. Refús del 
passatger de ç-agar perquè Ja havln 
pagat, discussió 1 contundent negati
va del passatger estranger a abonar 
tl trajecte de tramvia. I alxl s'aca
bà l'incident. 

Preguntem: ino hl hauria mane
ra d'evitar que sorgissin aquests in
cidents que tant enutgen els passat
gers, els quals no tenen cap culpa 
de les errors de la màquina 0 de l'ex
penedora de bitllets del Metropolità? 
D'altra manera, aconsellem a tots "is 
qui demanin bitllets de correspon-
dèncla que no els admetin fins a 
cerclorar-se bé que tots els detalls hi 
són ben especificats. Sl nn s exposen 
a Incidents amb el revisor, com els 
dos que hem relatat. 

UN SUBSCRIPTOR 

El primer diumenge de maig. dia
da tlàssica al tiindur de u plenitud 
primaveral, s'escauen el* Joos Flo
rals de Barcelona. En aqu-st punt 
escollit del bon temps eu> na posat 
la tradició, i els commemoreu en
cara en tal dia. 

El d'enguany rS el setanta nn aní 
versarl de la seva Restaura·.ió. Edat 
de Jubilació, doncs. Alguns, «anma-
leix, la demanen. De tant en tant 
surten veu» en aquest sentit, sam-
pre desorientades. D'altres advoquen, 
mî s aciencadament. per la seva mo-
ditlcacló. Ara com ara. ells seguei
xen llur ritme ancestral, quant a la 
seva estructura. 

Quant e la seva organització, els 
Jocs Florals són una institució demo
cràtica; llur magistratura literària 
anyal és electiva; llur norma l'eclec
ticisme I l'anhel de fer Justícia a 
tots els nostres homes. Quanl a la 
seva manifestació externa, dus -le 
1926 ençè, prescindeixen sòbrlaroont 
de la falaguera cerimònia popular. 

A les edicions de dilluns a la nit 
i de dimarts al matf, donar-uc una 
completa informació literària 1 grà
fica dels actes Íntims que ••ai.f·n su
plert la festa, 1 de les persona», par
laments I poemes que l'hauran om
plerta. 

La lliçó lels jocs d'enquany 
Es una lliçó de conciliació l da 

conveniència. Una vegada més hi ne
ta demostrat que. en el moment ac
tual de la nostra literatura, la ins
titució no pateix de prejudicis i que 
es fa un orgull d'acollir In» tendèn
cies qualificades més dWergents. 

El septenari de noms deis Mante-
nedors elegits cada any, sempre ofe
reix sorpreses. Però més n'of-roix 
encara llur tasca, és a dir, la seva 
autoritzada tria d'originals. Hl hau
rà decepcions, entusiasmes, però mal 
no hi manca l'insospitat. 

Enguany destaca el triomf dels au
tors Joves, en tota la Unia, 1 la cun-
sagracló de valors virils, represen
tatives de la millor Jerarquia en la 
modernitat i el bon gust 

E l Jurat 
Es compost per elements ben bef--

rogenis, que han «abut, malgrat tot, 
coincidir uuànlmamenl en l'exerci
ci de llur comesa: 

Mossèn Josep Gudiol, el mentíssim 
conservador del Museu DloOMti de 
Vlch, arqueòleg eminent. La seva 
modèstia refusa qae 11 diguin «doc
tor», encara que una illuslre Univer
sitat estrangera li hagi concedit «ho
noris causae». Amb Mn. Jaume Co-
llell, agermanats àdhuc por í Y i s ex
cepcional del clàssic barret de teula, 
és una de les encamacioiijj m-'s sig
nificatives del tradicionalisme lite
rari 1 llngaistic. El seu discurs pre
sidencial serà, a ben segur, una pro
va més del seu bon seotit, d l la se
va saviesa i de la seva humilitat 

Jacint Laporta, Ramon Surinyacn 
Senties. Joan Santamaría: ti-s pro 
aistHs, d'un temperament b-'i dife
rent. Un costumista amable i caso
là, de la tradició d'En Vilanova Un 
poemàtio ponderador d'ànimes l vi
sions, ungit d'una sensibilitat ten
dra, viva, daurada. Un esrnptuf va
lent I directe, vessant de forçt bio
lògica, amb uns ulls que ho cacen cer-
terament tot, 1 una imagnacio fron
dosa 1 incansable. 

Enric Cubas Olivet, el delicat poe
ta del «Llibre cou» I d'altres peces 
exquisidament sentides, ami; de >a 
història, dels llibres 1 de ies excur-
sons, amic de tots 1 enemic de la 
vanitat 

J. Estadella Arnó, el darrer Mes
tre en Gai Saber, és alhora que un 
poeta saborós, -.adenclós i clar, ju 
excel·lent orador. Ell, com « t.uat.v 
rifdor forà, és l'encarregat dH dis
curs de gràfios. Les seves pr.i·aul'js 
deuran rumbejar tota la lUlie de 
l'horta lleydatana que hauià acabat 
de deixar en aquells moniems. 

Pasqual Boada, secretari do! Ccn-
sistorl, té el seu nom unit a mantes 
manifestacions de la nostn» vida 
coUecliva, assenyaladament a la tas
ca benemèrita de l'Orfeó català. 

E l vers 
Hom diu que en els Jocs d'enguany 

no hl havia coses d'una extraordinà-
ria qualitat. Això Ja cs ve dient de 
temps. I no és extrany. Toies les for
mes ostensibles d'exhibició han anat 
essent abandonades pels poetes. P r̂ 
a ells, avui, en contra dels autors dra
màtics, és preferible el llibre al con
curs. 

Tanmateix no devia pas mancar en
guany la qualitat, quan els Mantene-
dors es cregueren en ol cas d'haver 
ds crear dos premis extraordinarU 
per tel d'honorar dues composicions 
que n'eren mereixedors. 

1.1 prosa 
Tamjoc aqust any no ha estat adju

dicat cap premi de prosa. 1, segons 
sembla, no pas perquè manquessin 
treballs, nl perquè tots fossin medio
cres. El Jurat degué tenir les seves 
raons, i el secretari en la seva me
mòria haurà d'explicar-Ies. 

Cal lamentar, tanmateix, aquesta 
— Justa o Injusta — prescripció de 
la prosa literària als Joca Florals, 
en els que ve a ésser una mena de 
ventafocs. Potser perquè hom és amb 
olla mes exigent que amb el vers, i per 
la Imprecisió de la seva forma, di
mensions i contingut dintre els 11-
mta oficials del concurs. 

• Parlen els autors 
Ens ha plagut recollir impressions 

directes d'alguns dels autors pre
miats. En general, tots ells estan 
contents i es manifesten afalagats 
de tenir-se per companys en el ve
redicte d'enguany. 

Gairebé lots desconeixien els indi
vidus del Jurat. Molts membres d'a
quest no es coneixien tampoc entre 
ells. 

Hnu's aquí algunes de les coses 
que ens han dit: 
E l guanyadoi de la Flor natural 

—M'ha sorprès I afalagat alhora 
l'honor fet a r«Oda dionisíaca» — 
ens respon En Coses de Muller — 
Era l'ünlca composició que enguan." 
havia enviat als Jocs. L'n tenia a 
mig escriure una altra ., le, amb 
més fe que en la premiada, pensa
va destinar-hl. Però està Inacabada 
encara. 

—L'oda meva és. en efecte, un 
brea poema — deu estrofes només —, 
en versos sàflcs. Aquesta forma clès 
slca, que he emprat Ja altres vega
des en els meife poemes, va senil 

l a tradició i el present 
blar-me especialment escaient al meu 
propòsit. L'Oda dionisíaca», és un 
cant pagà a la vinya, on les evoca 
dons bàqulques resten superades per 
la invocació asaerenadora du la msr 
llatina. 

— Sl. Tinc altres coses paganes d'un 
caràcter més o menys parió: «Bac-
cus plorant», 'La mort de Pan», 
«Pòrtic pagà de primavera», «Elogi 
del raïm». Amb la primera 1 altres 
de distintes, he estat premiat, efec
tivament, altres vegada?, als Jocs de 
Barcelona; entre elles en 1927, qu,' 
em fou adjudicada la viola. 

—iLa gtnesl de la Composició pre
miada? Molt senzill. Jo sóc tarrago
ní. A Taragona ei Mediterrani és 
més blau, més gran i més bell que 
enlloc de Catalunya: el seu blelxar 
tranquil, en dies serens, respira eflu
vis supervivents de classicisme. Per 
altra banda. Jo visc habitualment al 
Bruch, on la vinya hl regna 1 els 
pàmpols cada any hl moren, en una 
agonia rogenca, de posta. Cal viu
re-ho com Jo ho visc per sentir-ne 
la intensa poesia. De l'harmònica 
fusió d'aquests dos elements: mur I 
muntanya, tortura i placidesa, on 
nasqué aquesta oda. 

—Fa Ja alguna anys que la tenia 
escrita. Es més. En feia quatre 3 
cinc que l'enviava «1$ Jocs. Però no 
em puc queixar de l'espera, veritatT 

—He fet Reina la meva esposa, 
certament. Es, per a mi. un home
natge Just I oportú a ella. Però no 
m'estaria bé porlar-ne. 

El guanyador de l'Enol^ntina 
Trobar Salvador Perarnau CB un 

problema que cal confiar a l'atzar. 
I l'atzar no ens ha estat propici. 
Acontentem-nos d'evocar el poeta. 

En Perarnau és el tipus de poeta 
nat. en qui la inspiració és una font 
inestroncable. Són tan plenes de 
varsoj les seves butxaques com d'1-
deos la seva imaginació. Produeix in
cessantment; dirien que nom s viu 
per a poetitzar. Però ho fa amb una 
calidesa verbal, amb una vida, un 
ritme i unes imatges, d'una corpo
reïtat enlluernadora. 

Ventura Gaasol donava un gran crè
dit a aquest poeta. El seu nou llibre 
de poemes, a punt d'aparèixer, ava
lat per dos noms Jeràrquics, corro
borarà la consagració- efectiva qne 
els Jocs d'enguanq li represnten. 

E l guanyador de la viola 

Realment — ens diu Jaume Ros-
quelles — aquest titol. «Elogi inver
semblant», és una mica... Inversem
blant. El meu poema es titula prò
piament «Elogi dels sentits». Però 
amb aquest nom vaig envlar-lo als 
Jocs Florals de 1927 l ... 

—Sl, Sembla, tanmateix, que se'n va 
parlar bastant, encara que no arri
bés a ésser premiat. En tornar a pro
var sort enguany (l'any passat. Jo 
era secretari del Consistori), vaig 
creure més discret desfigurar el U -
tol d'adés. Tanmateix, és aquell el 
que respectaré. 

—Com deia, amb feliç intuïció el 
vostre redactor de «Vida LHeràrla» 
dies enrera, el uuu poema és una 
crtbtlana apologia dols cinc sentits, 
rompo;ta de cinc sonets, una quar-
tefa inicial 1 un epíleg, que és un 
altre sonet. He procurat tesumir en 
catorze ratlles l'aspecte positiu 1 ne
gatiu, material i espiritual 0 simbò
lic, que cada sentit tanca, per divina 
mercè, per a nosa-tree, L'«Aceló de 
gràcies» Jlnal, és el colofó cristià 
que dóna exipreissló religiosa a tot el 
poema.- una ofrena Integra l fervent 
11 Déu, d'aquells instruments hu
mans nmlb què ell ha enriquit el cos 
i l'ànim* dé cada mortal. 

—En anys anteriors, entre elis en 
1024 i 1936. he obtingut als Jocs ac
cèssits a la Viola i — com amest 
any mateix — a la Flor Natural. 
Aquttt cop. però, he passat de ktf 
Aproximacions. 

—E» veritat que em dedico al tea
tre. Tinc un parei: d'obras estrena
des, i altres per estrenar. Dues d e-

E d i s o n 

c e r c ; ! u n s u c c e s s o r 

Diuen de No\a York a l'Agència 
Haves que Mr. Charles Edison, Oli 
del famós Inventor, anuncia que el 
seu pare ceica in Jove qui pugui 
succelr-lo en les seves investigacions. 

Aquest esüu els governadors dels 
Estats 1 els oomlsserls del districte 
de Colüm··la elegiran 49 Joves. Pas
saran als laboratoris Ed-son un exa
men, segons un qüestionari prepa
rat pel mateix inventor. El candidat 
qui triomfi en aquesta prova serà 
pensionat per a seguir un curs de 
quatre anys en una escola tècnica 
designada pel mateix Edison. 

D i n a m a r c a 

d e s a r m a e í e c t i v a r i K n t 

El senyor Rasmussen, ministre de 
la Defensa al nou gabinet danès, ha 
revelat a la premsa que el govern 
presentarà al Parlamient un projecte 
de Uel en virtut dal qual serà lli
cenciada la majoria de l'exèrcit E!3 
caps l oiflclals rebran cinc anys de 
sou l passaran a la reserva amb la 
pensió corresponent. Les casernes 1 
les propietats pertanyents • l'exèrcit 
dunèe seran venudes I amb el pro
ducte d'aquesta venda podrà ésser 
reduït el deute drt pals. 

Mer fre a Glnefra les grans Potèn
cies discuteixen la limitació d'ar
maments, un petit pal« com Dina
marca dóna l'exemple de desanmar 
efecüvament. 

E l s c a m i n s d e l a p a u 

Aquest número 
de 

í A V E U D E G A T A ! U N Y A 
ha estat passat per la censura 

del Govern civil 

lles Ja ho haurien hajut d'ésser a 
Bai«.eii>Da, aquecia teini/rada, s h -
gon* oferiment dete empresaris No 
*é sl ri'flar-me'n gaire. El teafe en 
vers, tn general, topa amb Jiflcul-
tafs I restriccions. Altrament la sii-
beu el que passa amb les estrenes, 
l'ompto. però. amb poder, almenys, 
publicar, aquest any mateix, en 
llocs solvents, alsunos de les mo\es 
produccions teatral Inèdites.. 

Els piemis extraordinaris 
L'un és adjudicat a Miquel Sape-

AuvL p«l seu «Poema de la 
mort*. T«>nim unes excel·lents im-
prsseions d'aquest poema, digne pa
rió segurament d'aquell cant a «L'a
mistat», la millor peça del seu IL'bre 
de poi·m·.>s «L'espiga». Després d'a
quest recull líric. En Ss.riGr,'s publi
cà, sl mal no recordem, dns volums 
de tpatre. I ha anat també escrivint 
ven-os, publicats 0 inèdits, alg'ius 
d'ells d'una poderi>sa urî lneiitat I 
torça 1 xpressiva. Cal efperar que. 
com fnrà Fr Perarnau, l com hau
rien d'apressar-se a fer En Cases de 
Muller 1 En Hasquelli*, recollirà 
aquests materials Uries dispersos en 
un llibre 

Joan Arús 1 Colomer és el guiinya-
dor de l'altre premi extraordinari. 
Aquest és, potser, l'únic que no esta 
content. Anys enrera, un periòdic 
bumorlsUc possil·lement el mateix 
«Cucut», deia d'oll. en nensió dels 
Joce Florals, que fóra un xicot molt 
simpàtic sino s'enfadés tant quan 11 
donaven accèssits. Aquest anv, que 
també en lé nn, s'ha dlsgusfcit amb 
e| premi extraordinari, perquè II 
han «esguerrat» el mestratge. 

L'Arús havia pô at en la MVa «Oda 
domèstica», premiada, totes If-s seves 
reserves líriquas: és tot un cicle p·iè-
tie conjugal, lligat p̂ l simbollsine de 
K-s mnns, amb mlnucto-a I smoro-
elda -lelicadesa L'autoi' dels «Sonets 
a l'esposa. I de «Les dues imuiges 
del rftrord» no hi exposa, sembla. 
Idees rtovap, però hi fa un resum 
expressiu i tanmateix petíonsl de 
forma, de la seva sensibilitat idil-
bca. 

Encara que Joan Arts cregui el 
contrari, ell seguirà escrivint poe
mes de tan bona qualitat erm 
aquest. Fs masra Jove I massa po-ta 
perquè la seva inspiració se 11 cixnr-
reelxi. Només que es concentM un 
la soledat del sen «sperit flns a tro
bar-se ell mateix, al tons del f c u 
amor 0 del seu -lolor, 0 es deturi a 
mirar la vida dels altres 1 la visió 
del món, sense prejudicis pessimis
tes, 1 la e m producció tornarà a 
fluir com flns ara, fnüca 1 harmò
nica. 

Els premis Fastenraht i Rnbell 
Actualment, l'itorgació d'aquesta 

los pfemis és el let que pren més 
jerarquia literària dintre el* Jocs. 
I * concurrència a ells de nom-s con
sagrats — conuurrènoia esdevinguda 
quasi sempre per la mitjoiicerla 
d'un tercer, amic 0 editor — com
pensa la deficiència de treballs Inè
dits. Aquest any. l'Altés, impressor. 
I la Biblioteca Lllbetlat són aU qui 
estan d'enhorabona, com a editors 
d« «L'oci le la paraula», de J. M. L6-
pez-Plcó 1 «El pont de la mar Wa-
vn*. de LL Nicolau d'Olwer. 

L'atnrgacló unànime del Premi Fas 
tenrath de poesia a López-Pic, és, 
sense cap dubte, l'esdevenimeiit cab
dal d'n̂ uests Jocs. Es, si en^ra II 
mancava, l'última «ancló d'aquest 
autor per la seva tasca de poeta, 
trencant per sempre més l'apriorts-
lloa solució de conUnultat entra el 
vnitcemlsme i el nourentismo 1 re-
mi'.'tni la unitat easancial de la nos
tra tradició literària. Ara els Jocs 
hnn rebut l'homenatg» de K)thon\, , 
í'Esclasans comprés, 1 ells, alhora, 
han homenatat totes les figures po
sitivament valuoses que s'han aco
llit a le seva ombra. 

En el ca« dp López-Plcó. aquest 
autor ha vist sancionades més d'un 
cop les seves obres Inèdites pels Joos 
Florals de B&rcalona, entre altre» en 
1913, en què hl Atingué un Premi ex-
tranrdlnari pels seus «Estiams in i 
lloança de la dona catalana», porò 
la composició fou tonslgnada com a 
anònima, ün alWe any. el secretari, 
en obrir la pllca, proclamà que con
tenia «un gargot». I tampoc no fou 
domit el nom dM poeta. La victòria 
a plena llum d'enguany ho redií.teu 
tot I aquest llibre significatiu i di
vers en l'ohra conjunta de López-Pl
có. que pren el títol d'un poema de-
cnrativument comentat per Josep 
Carner. «L'oci de i» paraula». 1 <le-
dlrat » Clemcntina Arderlu, tindrà 
ara una gràcia més. 

Tamlié, per l'home I per l'obrn, 
és de celebrar l'adjudicació del Pre
mi Babeil a Nicolau d'Olwer. Aquest 
polfgrnf, o millor dit humanista, és 
nn compenll d'erudició viva. de so
brietat literària I de simplicitat de 
gest La seva saviesa va acompanya
da d'una ingènua bonhomia 1 d'una 
elegant subtilitat El seu llibre. «El 
pont de la mar blava», marca un 
í-'ènere nou dintre lo tradició de pro
sa literària sancionada per aquest 
premi; 1 això i les sev-s qualitats 
lntrlnsi)qnr« fan encara més plausi
ble l'adjudicació. 

Nlrolnu d'Olwer. solcador docu-
menfadlsslm I amorée del mvlre M«-
dii··rranl, s'hl haurà endinsat d" nnu 
al temps d'escriure aquestes ratlles, 
camí ds Venècia, per assistir al Con
gres de ciències hl-torlq̂ ips que 
e'inau>mrarà un d'aquests diss en 
aquella ciutat Francesc M. Masfer
rer durà la seva representació en 
ela actes dels Jocs I podrà comunicar 
la sincera I hone.sta joia que la dls. 
tlncló obtinguda ha causat a l'autor. 

I a reina 
Uns mots. per acabar, parlant de 

la R îna, la senyora Amèlia Huguet 
de Cases. Es una dona jove, bonica, 
I sobrMot intel·ligent. Tindrà peitec
la consciència de la seva Jçrurqula, 
tot l les circumstàncies en què hau
rà d'exercir la. Sensibilitat refinada, 
emiga rtete llibres I de rjirt. les li
teratures europees 11 són familiars. 

El Consell directiu d-íls Jocj Flo
rals de Barcelona té la polidesa d-
trametre anyalment els seus volums 
a totes les Reines vivents que ban 
donat mm a cada concurs. Alguns, 
potser, no deuen ésser tallats. D al
tres, en canvi, deuen ésser U'gita 
«mb ccmpiçpsto deferent. 

Estem segurs que la Retna d'en
guany serà d'aqueste, darreres l que 
per la finesa del seu eaperll, per la 
Mmpatia del e«u tracte t pel record 
fi'lel que servarà del seu pag peto 

I Jocs, eila farà houor a la Institució. 

^Deixarà un dia d'ésser axiomàtica la divisa de l'Imperi romà : 
«Si vis pacem, para bellum ?» E l tcmi^, jutge suprem de \es coses 
humanes, ho dirà. Ara com ara. molts Estats la segueixen al peu 
de la lletra, per be que no sempre ho facin amb un real desig de 
pau. Aquests Estats són 6dels a l'antiga tradició, com si l'expe
riència de la gran guerra hagués efitat debades. 

Tanmateix, 'a guerra ha canviat, almenys ideològicament, mol
tes coses, molts principis que hom tenia per definitius. Els vells 
tractats ch pau solien consolidar el predomini de la força i prepa
raven, naturalment, futures guerres. La pau europea no ha estat, 
durant segles, sinó una sèrie de parèntesis entre la guerra. L'estat 
natural d'algunes potències, potser la seva raó d'existir, ha estat 
la guerra. E l tractat de eVrsalles de 1919 és tota una altra cosa. 
Com observa el nostre anr'c senyor Maspons i Anglasell. té molt 
poques clàusules militars i la majoria li són alienes. De més a més, 
aquestes clàusules enfoquen e! problema militar precisament en un 
sentit oposat a! tradicona?. m tenen per objectiu organitzar cap 
potent màquina de guerra, sinó afeblir la seva força ; ci el més 
característic és, ob.ce'rva el nostre distingit amic, que aquesta debi-
Utació no es circumscriu als Estats que hi apareixen com a vençuts, 
sinó que comença coordinant e' desarmament dels que hi actuen 
com a vencedores. A l'article vnitè del seu tractat, els aliats afir
men com a fonament indispensable de la pau la reducció dels seus 
propis armaments i s'imposen una acció comú per portar-la a la 
pràctica. 

Som lluny, és clar. lels dies en què l'esperit generós de Wilson 
inspirava aquest tractat. Algunes de les potències vencedores no 
signaren sinó a contracor nnes clàusules tan generoses ; si més no, 
hi feren reserves mentals. D'aleshores ençà hi ha hagut moments 
en qu !a pau ha perillat, i no precisament per l'esperit de revenia 
dels vençuts. Per afepidura. si la guerra va resoldre alguns vells 
plets nacionals, n'ha suscitat d'a'tres, potser no tan greus, però 
més nombrosos. Són els plets minoritaris originats per la situació 
especial en què han romàs certes porcions nacionals enclavades en 
un Estat nacionalment distint. 

Si prescindim d'escatir les causes pregones de la gran guerra 
i esguardem només les aparents, o lei immediates, com foren l'irre-
dentisme serbi i la protecció decidida de la Rússia tsarista a 
aquest irredentisme, l'estat actual d'Europa ens hauria d'inquietar 
més que mai, car el centre i l'Orient europeus són plens de proble
mes semblants al prob'ema serbi d'abans de la guerra. I rera al
guns dels irredentismes actuals hi ha tamb^ l'ombra d'una gran 
potència protectora o amenaçadora. 

Sortosament, l'esperit no és el mateix. Almenys, totes les apa-
riències són de que no és el mateix. Aquells irredentismes d'abans 
de la guerra es movien en una atmosfera de violència. E l cataclisme 
de iQt/j-TgiS ha tomat assenyats els pobles que demanen justícia, 
desviant-los del camí de la guera, i ha assenyat igualment, car 
n'han estat les primeres víctimes, les potències que els encoratjaven 
a la revolta. Per assolir la pau—això és. per assolir la justícia— 
aquells pobles no veien altre camt que el de la guerra. I tant els 
petits com els grans, tant els que tenien febre de llibertat com els 
que eren assedegats de domini, romanien fidels a la divisa romana 
que un dia pogué ésser convenient i benefactora a la pau del món. 

Avui, els camins de la pau s'enfilen per un altre terreny. Si 
per assolir aquesta pau volen els pobles estalviar-se una altra 
guerra formidable, no tenen altre remei que seguir les vies jurídi
ques. Es això el que es desprèn de la lectura profitosa del llibre 
claríssim del professor Maspons i Anglasell, «Tomant de Ginebra», 
on el problema de la pau general i dels plets que la comprometen 
hi és escatit i estudiat amb gran altesa de mires. Hi ha nn esperit 
de Ginebra—que no és precisament l'esperit de tots i de cada nn 
dels que a Ginebra tenen una representació oficial. Aquest esperit 
de Ginebra és d que preconitza la solució jurídica dels plets que 
comprometen la pau. I és d'esperar que els que van a les vores del 
Leman amb els vells prejudicis se'n penetrin cada vegada més, í 
que cedint, per fi, a la voluntat serena dels pobles, no posin ja més 
traves al seu triomf definitiu. 

A l f o n s MASERAS 

E l p r o b l e m a d e M a c e d ò n i a 

Una instència al Comitè de les minoiies dc la Lliga dc Nacions 

EJ Comlt* nacional da les organit
zacions dels emigrats macedònies a 
Bulgària ha tramès al comte Adatci. 
represeniont del Japó al Consell <le 
ia Lliga de Nacions i ponent del Co
mitè sobre la qüestió de les mino
ries, una instància en la qual es de
mana que sigui estudiat el problema 
de les mlnor'-es de Grècia l lugoes-
làvla, països que tenen nuclis impor
tants de població macedònlca. ais 
quals no s'apliquen les disposicioos 
dels tractats de pau. La Instància va 
acompanyada d'altres anteriors, alxl 
com de molts ilocuments Justificat.us. 

Traduïm els princlvals paràgrafs 
de la Instància darrerament tramesa. 

• Tenim la convicció — diu — que 
hauríem faltat al nostre deure, tant 
envers els nostres oompatrlotes de 
Macedònia i de l'estranger com vii-
vers la Mlga de Nacions, si no hagués
sim posat a la vostra disposiclú els 
exponents de la qúestló, els quals 
ten-.lm el convenciment que contrloul 
ran a aclarir el probl«iiia de les mi
nories, del qual el Consell de la Soole 
tat de Nacions us ha cou-Jlat l'estudi. 
Amb la lectura d'aquests documents 
us serà possible de comprovar abans 
que tot un fet únic, son-recent a 
lots, és a saber, que entre les mino
ries d'Europa són les minories, búl
gares a lügoeslàvia 1 Grècia que són 
tractades de la pitjor manera, amb 
menyspreu complet dc llurs drets. 

No tan sols aquestes minories no 
gaudeixen deJs drets I privilegis que 
els reconeixen els h-actats Ue proíec-
c'ó de les minories, signats per lugo-
eslàvla a Saint Genmain I per Grèca 
a Sèvres. sinó que es veuen priva
des de tots llurs drets humans i cí
vics. Llurs escoles búlgares, com 
apareix dels documents, foren con
fiscades des de 1913 pir ésser trans 
iormades en sèrbles 1 gregues; llurs 
bis ee, mestres d'escola i sacerduts 
búflgars foren dethnguts o desp-js-
selts de llur dignitat, Hl ha més, en
cara. Aquests búlgars, tant a loga-
eslàvla com a Grècia, no gosen 'er 
ús en públic de llur llengua mater
na per a no caure en tortes multes 
1 eàstlgs que tenen per finalitat l'o-
bllgar los a parlar les llengües pre 
ga 1 sèr la. Encara goseu mwvy» de 
professar llur nacionalitat búlgara l 
manKestar llurs sentiments nacio
nals l familiars de conformitat amb 
llurs tradicions. En batejar llurs 
(UI» no çodein donar4os els nvius 
dels avVe \ ban de triar noms d'una 
llista feta per autoritat» eclesiàsti
ques que ei són estranyes. Les poul» 

oloos búlgares de la Macedònia -èr-
bla no gosen celebrar els dies ono
màstics, mentre són obligades a ce
lebrat la «Slava» sèrbia. I 

Bl Comitè Nacional ha aoUtcUU 
més d'una vegada de la Lliga de Na
cions que procedeixi a una enquesta 
per tal de verificar els fels referems 
a la situació intolerable creada a 
l'element búlgar sota I autoritat sèr-
bla 1 groga. Més d'Una vegada una 
enquesa semblant ha estat proposa, 
da per nosaltres als governs de lo-
goesJàvla I Grècia, els quals, per 
dissimular Ja veritat, desmenten ofl-
claL..ent els nostres planys legUluî . 
No obstant, mal no han mostrat dis
posició a accepar una enquesta im
parcial conflaiia a una conrssló In-
ternaclonaL Al contrari, han procu
rat, recorrent als mitjans posats a 
llur disposlió per l'opressió física 1 
moral, evitar tota manifestació del 
santiment nacional de lei pobladoi s 
búlgares confiant que el temps els 
permetrà d'assimilaries per la vio. 
lèncla l el terror... 

No relatarem els procediments co
neguts, dels çuais usan algunes po
tències victorioses per eludir les obH-
gacions derivades dels tractats re al
tius a la protooció de les minories, 
procediments unànimement repr e 
vats. Però no podem privar d'O'u-
par-nos de la nova (orma que fa 
algun temin hom vol dKxiar a aa 
teoria de l'assUnllarló de les mino
ri os. Segons aquesta tesi, llançada 
pels pctlis Estats victoriosos, les m'-
nories emparentades per Uur raça, 
llur llengua l llur culte a !a naciona
litat predominant dins l'Estat, al 
qual han estat Incorporades en Ur-
tut dels tractat?, podrien fusioni.--
se fàcilment amb rorgan'.sme de la 
nadó dominant per permeire la 
constitució d'una unitat profitosa Us 
interessos de la nació l de l'Est-^. 
Aquesa teoria no presenta cap no
vetat Kl senyor *Ifllo-Franco toste-
nia qu« totes les •minories Imur'.en 
dVssar assimilades i absorbides per 
les nacions predominants. La nova 
teoria sols difereix d aquest attre 
conr.tpte en allt) que limita Vass'i-.!-
laot/j a ics úniques nactocAlt'alK aov 
parentade» De tote* manares al fona 
no es distingeix en res «k» «a teoria 
de lnssinittacl6 de 1»» minorea fer 
això estam convençuts que no rtel-
xr.rà d'esMr condemnada, oom la 

de'wsada pel senyor Mell-Franco. 
Contra ella »aixequen ia Mstona. 
la ciència t l'a l̂ma da ics niiHirt«i-


