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Era el 5 d'agost darrer que a La Publici-
tat un amable correspondent, una signa-
tura que no coneixia, impugnava un tre- ¡
ba11 meu publicat en aquell mateix diari
sobre la follia del món modern. Aquest
contraopinant, el senyor Francesc Ferrer,
venia a dir que les bestieses del món mo-
dern no havien d'ésser considerades com a
tals, sinó com a temptatives o provatures
per a millorar qualsevulla cosa ; després de
tals assaigs sempre es liquida l'operació
amb algun avantatge. Aquestes provatures
són estimables també pel que tenen d'he-
roic, pel dolor amb què són portades a cap.

En els anteriors conceptes reconeixerà tot-
hom la teoría de la recerca científica, la
qual no cal contradir, la qual no es pot con-
tradir sense desbarrar. També s'hi reconei-
xen ressabis de l'anhel etern que sacseja to-
tes les joventuts, l'anhel d'ésser del seu
temps, de no retrogradar, la tan sana vo-
luntat de destruir modes de sentir, de veure
ï d'actuar, els •quals per raó d'anacronisme,
ja han prescrit i esdevenen noïbles. Però,
és que en parlar (le la follia del món mo-
dern no combatia pas aquests anhels de la
joventut eterna. Es que, d'altra banda, les
provatures del món modern no tenen res de
científiques : si en aquestes provatures hi ha
experimentació, ella no té res de comú amb
la experimentació científica, ans n'és, al
contrari, la seva negació : la intuïció s'hi
veu substituïda per la rauxa o la pensada,
ï la preparació, la propedéutica, per la im-
provisació.

No sé pas si en tat temps i en tot 11oc
l'experimentació es féu amb el predomini
de la rauxa i de la improvisació, però tot fa
suposar que no, que les persones posades al
cap de qualsevulla acció universal o nacio-
nal, al davant de tota mena d'empreses col-
lectives, empreses de l'esperit o empreses
de l'acció, eren gent imposada de llur res-
ponsabilitat, carregada de virtualitats, pre-
parada, i així mateix llur capacitat recone-
guda palpablement. I les excepcions d'a-
questa sàvia organització serien per a con-
firmar la regla. Avui dia són tantes les
persones posades a opinar i de seguida a di-
rigir sense investidura de cap mena que, de
no haver augmentat enormement el nivell
de les intelligències en aquests darrers tren-
ta anys, posem per cas, per força haurien
hagut de pujar a la tribuna pública una
considerable quantitat de plagues, de xarla-
tans i de ximples. Jo crec que el to intel-
lectual ha baixat en aquests trenta anys
darrers ; i aquesta intelligència disminuïda
havent d'ésser repartida en una major suma
de dirigents ha donat un quocient de follia.
No ens enganyem amb autolloances ni ator-
guem massa crèdit nosaltres mateixos a
nosaltres mateixos : siguem exigents amb
nosaltres i amb el nostre temps que està
fracassant. Per aquest camí na trobarem
sinó guanys. Ja hem somiat prou ; ja ens
hem evadit prou ; ja hem dit i redit prou
que la intelligència és una nosa : ja hem
lloat massa la follia per a no rectificar a la
vista del desastre, ja han pogut per durant
massa temps i ben impunement ésser pre-
dicades tals insanitats : la provatura de les
provatures ja és feta.

L'experimentació continuarà, gràcies a
Déu, però caldrà que al capdavall reaccio-
nem per tal d'experimentar com cal, amb
el cop d'ull de. l'expert, amb l'indispensable
esperit de síntesi, aquest esperit que les gè-
neres actuals semblen haver perdut. Ja està
bé que cada moment de la nostra vida vagi
adaptant-se a la renovada pauta de l'evolu-
ció, perú que aquesta adaptació sigui des-
perta i experta, que el punt de partida per
a la conquista de noves posicions sigui mà-
ximament garantit pel cop d'ull controlador
de l'esdevenidor, per l'esperit de síntesi.
Quan el curander, o l'inventor de cubismes
i sobrerealismes, o I'empescador de falòr-
nies s'aixequi d'entre nosaltres com un illu-
minat i vulgui imposar les seves absurdi-
tats, nosaltres no reincidíssim a vacillar de
nosaltres, a dubtar del nostre esperit de sín-
tesi ; no anéssim pas a atorgar de nou
crèdit al que ens apareix absurd o tèrbol.
Si no tenim el cop d'ull' certer que sintetitza
i analitza alhora l'error, valgui'ns almenys
el rudimentari esperit de síntesi per accep-
tar solament a precari aquell monstre que
ens tempta, per a poder analitzar-lo i po-
der refusar-lo a consciència.

EI enyor Francesc Ferrer acabava el seu
escrit amb el paràgraf següent, paràgrat
ben característic també de la desviada men-
talitat de les aromocions modernes. ((En un
món suprasensible existeixen uns valors. Hi
ha uns valors lògics, uns valors ètics, uns
valors estètics, uns valors religiosos... No és

A la pàg. z: El miratge del cinema.
Els camins de la il'lusió, per Er-
nest Guasp.

A la pàg. 3: Un savi. Santiago
Ramón i Cajal, per C.

Un polític. Raymond Poincaré,
per Tiggis.

A la pàg. 5: Quan els homes de
teatre s'apleguen. Després del
Conveni Volta, per Joan Ramon
MasoI ver,

A la pàg. 6: , Cinc articles sobre
Kant—II. L'apriorisme kantià, per
Francesc Pujols.

L'ase mitjancer

Ob t d, dia i de nit el bar ha hagut de 1	 bans de la revolta un pro-
pas precís que ells siguin copsats pels homes

er
tancar	 també	 per	 la vaga	 revolucionària. pietari	 penedesenc que passa llargues tem -

per	 tal d'existir.	 Existeixen	 en	 ells	 matei-	 I Les tauletes de	 marbre rodones, tan ami- porades a la seva masia, havia comprat un
xos. Però llur estructura — i em refereixo es- gues del llapis de Xavier Nogués, són fer- ase per tal d'anar a cercar aigua a la font
peeialment als valors ètics — és de tal faisó	 i mades amb cadena al llindar, com una gos- d'aquelles	 rodalies,	 una	 mica apartada.
que, tat i presentar-se davant l'home, li n'exi- Bada,	 i diríeu	 que	 clapeixen	 i udolen en El dissabte històric, en comunicar el ma-
geixen una resposta ;	 una actitud ;	 un lliu- sentir-se	 privades	 de	 l(f^r	 activitat	 funcio-

`
sover a l'amo que tots els tractes quedaven

rar-s'hi o allunyar-se'n. L'home en aquesta nal. Els cossis de bambus que posaven una romputs, se li apropià també el ruc
alternativa ha de decidir.	 I gairebé no pot tjdiscreta	 cortina verda	 éitre	 els	 vianants	 i —Si voleu aigua, d'ara endavant hi hau-

resistir	 l'atracció que	 el	 valor	 positiu —en els consumidors es	 troben arrambats	 a la I reu d'anar vós mateix í carregar amb els

Cotes les esferes de valors — exerceix sobre façana,	 conscients	 de	 llur	 actual	 insignif i- càntirs.
d'ell.	 Fatalment,	 si	 l'ha	 intuït,	 si	 l'ha vist cança	 i sense	 esma de	 marcar el trevnolí El	 dilluns	 següent,	 a	 entrada	 de	 fosc,

clarament, ha de lliurar-s'hi i plasmar-lo en graciós que és l'essència de llur vida. Des- l'amo es trobà l'ase fermat a la porta del

la	 vida mitjançant actes.»	 1 abrigats de	 portes de	 ferro,	 tot l'any	 inne• seu	 estatge	 particular.

En	 un	 món	 suprasensible hi	 pot haver cessàries,	 els	 cancells prims	 han	 estat	 re-	 k
`

No fou necessària cap més explicació per

certament aquests valors i molts més : tots forçats	 amb	 posts	 transversals- i	amb	 els a fer	 les paus.

els que hi vulguem imaginar ; fins hi pot bastidors dels cartells de les curses de braus.

haver la	 falsetat.	 A tat	 arreu	 pot	 ésser-hi Al batent de l'entrada al magatzem, hi ha, El mateix que els alares
tot...,	 en	 imaginació.	 Assegurar,	 perd,	 que	 1 mig dissimulat, el bàrman en mànegues de ;

hi ha tal i tal valor,	 i arribar fins a deter- camisa,	 convençut que així s'associa millor En parlar de les coses de Catalunya, la
minar com i de quina manera aquests va- a l'aspecte general, i en veure passar algun premsa	 francesa	 segueix	 dient	 disbarats,
Tors que només són en la nostra imagina- client,	 li somriu	 tot fent-li pas. potser per a no perdre el costum.
ció es troben estructurats, em sembla exces- A dintre, l'atmosfera es pot tallar. El fum Un dels periòdics on n'hem llegit de ma-
siu.	 El més raonable serà tal vegada creu-	 espès	 de	 fàries	 i fluixos	 entela	 els	 miralls	 ' jor tamany, és Le Populaire, de París.
re que els valors lògics,	 els	 ètics,	 els	 esté- fins a t'aparença de planxes de llauna;	 les Aquest diari, en donar compte dels prin-
tics i els religiosos es troben amb tota segu- ampolles de licors i vins de marca que cir- cipals	 fugitius	 catalans	 que	 travessaren la
retat en	 un	 món	 sensible,	 el	 nostre	 món,	 I cumden l'establiment s'amaguen darrera uní frontera,	 anomenava	 els	 senyors :	 aCan-
i que són obra de nosaltres mateixos : ens núvol	 dens ;	 la remor	 òssia	 de	 les	 fitxes turri, diputat de la S.	 E.	 O. ;	 Durgel,	 se-
cal no oblidar que som els homes qui els del dòmino cessa al ritme del tiroteig inter- cretari d'En Dencàs ; Espagna, ex-governa-
concebérem	 i	 els	 elaboràrem	 inconscient-	 1 intent :

la
clor civil de	 Barcelona...»

ment per tal de consolidar la nostra cons- —Aquests trets sembla que vénen de El que	 té gràcia	 és	 que	 Le -Populaire,
ciència i fer-la	 apta per al gaudi	 terrenal. banda de Sants. abans de donar aquesta llista, protestava de
Potser	 després	 de	 generats	 per	 l'home —Són de	 la Plaça d'Espanya, on s'ha les	 ((informacions	 fantasistesn	 publicades,
aquests	 valors	 agafen	 existència	 en	 si,	 en fet	 forta l'Aliança Obrera. respecte	 dels	 alludits	 fugitius,	 per	 la resta
el nostre món sensible o en un altre món Entra un altre contertulià i anuncia que

acaba de passar un taxi rabent,	 ple de fe- J
de la premsaparisenca.P	 P

que	 podem	 anomenar	 suprasensible	 o	 de 1

qualsevulla	 altra	 manera;	 però	 això	 em nits,	 en direcció	 a	 Gràcia.	 Al salonet	 dels	 ,̂ Es preferible el vaixell
sembla ociós. El més probable serà que en encontres	 confidencials,	 una	 dona	 elegant

basca i	 el	 seu amic cuita	 a	 fer-li 1

—

desaparèixer el darrer home igualment des- cau en	 I
beure	 un	 antiespasmòdic.	 Quan	 torna	 en Abans d'ésser detingut, el senyor Azaña,

apareixerien els susdits valors. 	 En un món
S,	 exclama.: fou visitat al seu refugi per un amic íntim.

suprasensible hi haurà quelcom de superior ^	 I—Q	 sang,	 . Per no desvetllar sospites,	 tement ésser vi-
als fals valors, quelcom que els angoixa d'unElsflirteigs igs experimentenenten l'angoixa grlat,	 hi	 anà amb	 bigoti postís.

quelcom del
són reflex o versó terrenal :qual

qual amb un seus r d'altres	 ó terra
ells potser amor sense felicitat i es mustiguen sota la L ob	 de la	 visita	 era	 el	 següentL'objecte

per	 un mitjà	 químic senzillíssim,	 l'amic
la	 veritat. calcigada de	 la	 dissort	 ciutadana. L'habi-

tual pebeter de perfums rars i de torterols P	 delentresid	 se u -of er	 aai	 1 '	 -ex	 g
-

ConsellC
la see-Vegeu clones com, tot i venir d'un món

d'egipcis,	 recer	 de	 delectacions,	 és	 envaït	 ratat de	 tornar-se ros i,	 per tant,
suprasensible,	 tal valor que intuíreu positiu
pot el dolor i el rimmel es dilueix en les lla-

primes.

gut.
— iPrefiero que me	 prendan! —li cantes-revelar-se terriblement	 negatiu després

d'haver-li	 atorgat	 la	 més	 fèrvída	 adhesió, Els colloquis	 íntims es fonen dins
la conversa ampla. Només un taciturn per- tà;	 sec, el	 senyor Azaña.

després d'haver-lo	posat	 en	 explotació.	 El
món modern està cobert de ruïnes d'aquesta en el seu isolament,	 amb	 un llibredamu

nt e
! Repòrter a la modernadamunt	 vetllador.  

^-
,,

mena.	 ^	 - ^-•^^	 -	 °	 •
Es que l'home modern no es posa pas en LNo us canseu la vrstL —li—Ii diuèn e

to mofeta.

^

Un periodista el nom del qual ens calla-
resoluda	 posició	 d'acceptació	 o	 de	 rebuig, —Doncs, mireu, si no se'm riféssiu mas- rem	 per	 tractar-se	d'un	 casat,	 explicava
com suposa el senyor Ferrer, en presència sa,	 us en llegiria un tros. l'altra nit a uns companys que havia des-
d'aquells valors d'una	 pseudosuprasensibili- I fou en aquella nit de revolta que un lle- cobert la manera de saber exactament tot
tat, sinó en actitud vacillant, de provatura : traferit escampà planerament, entre un audi- el que pugui passar respecte al compliment
no té el cop d'ull ni l'aplom indispensables tari anodí, aquests pensaments	 de Pascal: de la sentència dels condemnats de Mont -
per a descobrir o rebutjar l'absurd ni quan „El present no ens interessa mai.	 Anti- juïeh.
s'ofereix ben objectivament absurd en prin- cipem	 l'esdevenidor perquè	 és	 massa	 lent t	 —.M'he fet novio — contava — de la mi-
cipi. L'home modern sembla dalir-se per a a venir i f er tal d'apressar el seu	 curs ; o nyona de...
ésser un dandy més aviat que per a ésser bé	 evoquem	 el	 passat per	 tal	 d'aturar-lo Ací el nom d'un militar que ha tingut in=
un home. En conseqüència, els quatre gats com a massa pròxim. Som tan imprudents, tervenció	 en	 els	 processos	 del	 comandant
que posem la proa a les galeres de I'esno- que vaguem en els temps que no són nos- Pérez	 Farràs i	 el	 capità Escofet.
bisme correm perill de passar per inadapta- tres i no	 pensem gens en	 l'únic que ens —Quines noves ens dónes avui,	 doncs?
bles	 al	 temps	 modern,	 podem passar per pertany ; i tan vans que sorniem en aquells — féu un dels companys.
gent anacrònica,	 quan	 en realitat no exis- que ja no són res 'i deixem escapar, sense —Aneu-vos-en a dormir. Avui no hi ha
teixen més devots conreadors del temps mo- reflexió,	 l'únic	 que	 subsisteix.	 Es	 que	 el res de nou. Acabo de telefonar a la Paquita.
dern que nosaltres els denunciadors del fra- present	 gairebé	 sempre	 ens	 afolla.	 El	 ce- , ¡Hola,	 amor mío!,	 li he	 dit.	 El señor se
càs i repudiadors del temps perdut. )em del nostre esguard perquè ens afligeix; ¡ ha	 acostado,	 m'ha	 respost.	 I	 ja ens hem

No anirem pas fins a pretendre que tot-
1 i si ens és agradable, ens sap greu de veure entès.

hom posseeixi aquest esperit de síntesi, però com s, i se'	 acut disposar les co-m	 'es corre Adéu, foros!sí creiem que hom ha d'exigir-lo a tota per- ses que no estan al nostre nostre abast per a un
sona que es eolloqui en primer rengle de temps que no tenim cap seguretat d'encal-
qualsevulla	 empresa,	 per	 insignificant	 que
ella sigui. Que no pugui mai més repetir-se

far.	 Que	 cadascú	 examini	 el	 seu pensa-
ment. El trobarà sempre ocupat en el pas- Paul	 Laborie,	 el	 suposat assassí	 del	 di-

el cas d'una allau d'intellectuals dubtant de sat i en l'esdevenidor.	 No pensem gairebé rector del	 Palace de	 Paris,	 ha estat lliurat
les premisses d'un dadaisme; acceptant ex- mai en el present; si hi pensem, no és més 1 ja	 a	 les	 autoritats franceses.
pectativament la pedagogia ginebrina en vir- que per a pendre'n l,a	 llam i a;hercebre l'es- La	 seva	 extradició havia estat	 assenya-
tut de la qual el deixeble no va a l'escola devenidor.	 El present no	 és	 mar el nostre lada per al passat dilluns,	 dia	 zz,	 però	 la
per tal d'apendre del	 mestre,	 sinó per	 tal objectiu. El passat i el present són els nos- guàrdia	 civil	 el	 conduí	 el	 dia	 abans	 a	 la
d'ensinistrar aquest;	 prenent en	 considera- lees	 mitjans;	 solament l'esdevenidor	 és	 el frontera.

ció les estupideses del credo àcrata o les ab- nostre	 objecte.	 Es així que no vivim mai, Tres	 policies	 francesos	 que	 s'havien	 de

j eccions de l'evangeli feixista.	 Que de pri- però	 esperem	 viure...o fer càrrec del detingut, arribaren ací el diu-
mer antuvi els homes intelligents siguin ap- —Prou, prou, que ens atabales — féu un monge.
tes per	 a refusar a consciència	 tals follies plaga. 1	 —Ens	 hem	 avançat de vint-i-quatre ho-

i que immediatament els homes d'acció hi Ningú, però, no gosà riure. El lector ha- res—explicaven a un amic—per tal (le poder
oposin	 llur	 pit	 i	 Ilurs	 punys	 vibrants	 d'in- via registrat una nota greu en les ànimes. anar aquesta tarda als toros.
dignació. 1	 Ilna canonada retrunyí	 dintre	 l'acrò^ olis 

i ,	 Poc després s'assabentaren que Paul La-

J OAN SACS 1	 (uihan,	 ('5/relo j .	 -- borle es trobava cami de Portbou.

—)a m'ho pensava que faria mal temps!

L'esperit de síntesi £b DUou. -
-^ Blanc

REFUGIS
Telegrafiaren ràpidament a la frontera i

sortiren més que de pressa en el tren de
les sis de la tarda.

Laborie estava abatut. Tingué esma,
però, per a fer una frase

—Si us descuideu, me n'haig d'anar sol
a París !

Aques{ Sr. Hurtado!

La detenció de Paul Laborie a Barcelona
proporcionà, indubtablement, un èxit perio-
dístic a La Publicitat.

Mentre la policia francesa cercava Labo-
rin per la regió de Burdeus, l'esmentat dia-
ri iniciava, el dia anterior a la detenció,
un sensacional reportatge sobre la presèn-
cia de Paul-aux-belles-dents a la nostra ciu-
tat.

—Aquest Pau] Laborie—exclamà, rient,
un redactor de L'Opinió, en 'llegir el repor-
tatge—, el deu tenir ]'Hurtado amagat a
casa seva, a punt de fer-lo aparèixer quan

li convingui.
L'endemà, Paul Laborin era detingut.
—Ho veieu? Ja ha sortit! —comentà, a

la seva tertúlia, l'alludit redactor de L'O-
pinió.

Brigada criminal i 4o4

El reportatge de La Publicitat sobre
Paul Laborie el féu el redactor Josep Ma-
ria Planes.

Feia ja alguns dies que hi treballava,
ajudat per un altre repòrter del diari, Joan
Tomàs.

Millor dit : feia algunes nits.
Cap allà la una (le la matinada, En Pla-

nes i En Tomàs abandonaven cada dia la

redacció del carrer de Barbarà i acudien a

celebrar unes misterioses entrevistes a di-
versos bars del barri de les Drassanes.

—La brigada criminal del diari es posa
en acció—Observà una de les nits, quan se
n'anaven, un (le Llurs companys.

Noves per retruc

No content amb la informació que li ha-
via tramès una agència sobre 1a detenció

de Paul Laborie, un gran quotidià parisenc
truca per telèfon, demanant detalls, a la
redáCèïió d'un collega,. barceloní.

—Paul Laborie detingut? No en sabem
res.

En efecte, a mitja nit, l'alludit col-lega
barceloní no sabia res de la detenció de
Paul Laborie.

El providencial cop de telcéfon de París li
estalvià una planxa.

Bona gent

En un poble de la costa, un socialista i
un carlí es guardaven una amistat particu-
lar molt ferma, pel fet d'haver estat con-
deixebles.

—Ja ho saps — es deia l'un a l'altre —,
si en res et puc ésser útil...

I ambdós somreien per sota el nas, pen-
sant cadascú poder prestar un servei su-
perior a l'antípoda.

El dia 6, el socialista estengué un sal-
conduit al carlí per tal que pogués tras-
passar el terme sense molèsties. El dia 8,
el carií féu gestions eficacíssimes per a des-
lliurar el socialista.

—Poble més pacífic que aquest no el tro
-bareu pas enlloc ! — exclamava el cafeter

d'una entitat política, tot despenjant el rè-
tol del balcó per a posar-n'hi un altre al
cap de quinze dies.

Vetllant per l'ordre

L'Ajuntament de Masnou, abans dels úl-
tims fets sediciosos, era integrat per una
majoria de l'Esquerra Republicana de Ca-
talunya.

Cap al tard del dissabte tràgic, un grup
de Barcelona anà' a l'esmentat Ajuntament
i hi collocà la bandera d'Estat Català, ban

-dera que al cap de poca estona era treta
pels propis regidors de la majoria.

—.Masnou és una vila tranquilla i no
vol mals de cap — deia el regidor senyor
Bosch —. Si bé vam treure la bandera, en
canvi vam cridar tot seguit les forces vives
del poble, el rector i fins els presidents de
les sacietats recreatives. El que ens interes-
sava per damunt de tot era de vetllar per-

què no s'alterés l'ordre...

Pell de gallina

Aquest mateix regidor de Masnou — un
ban xicot manyà d'ofici i pare de família
sense tara —, era tal el pànic que tenia,
que fins no gosà a pendre part en una
subscripció particular que els seus companys
de treball obriren per tal de beneficiar amb
l'import de la setmanada a un altre com-
pany detingut pel motiu de trobar-se re-
gidor de Montcada a l'hora dels fets.

—Oh ! Ja veureu — deia —. I si les ac-
tuals autoritats ho saben, que he posat en

aquesta subscripció, i em detenen? A vos-
altres, ara, us voldria veure en el meu
lloc ! Estic segur que a tots se us posaria
la pell de gallina...

La Sefmana Gasfronòmica

Es llàstima que s'hagi suspès la I Set-
mana Gastronòmica perquè prometia ésser
saborosa, com el seu nom indica.

Heus ací algunes anècdotes, anteriors als
fets que han motivat la seva suspensió, i
algunes altres suspensions!

En el sopar. que els organitzadors de la

I Setmana Gastronòmica Catalana van do-
nar a les autoritats i a la premsa, a can



los libros que mis padres (ignorantes de
mi vocación) me trazaban. Pero siempre
fija la mente... y el alma en un más allá
fascinador.

»Y he pasado así unos años largos...
largos.»

Un que es titula Don Juan escriu, en
nom d'ell mateix i de dues noies

«Nosotros componemos un trío, una mo-
rena y una rubia y un Don Juan tímido.
Estamos dispuestos a sacrificar el hogar y
placenteros mimos y pamplinas de los pa-
dres, sedientos de triunfo y de libertad, de
posiciones que deseamos y estamos conven-
cidos son envidiadas por el resto de desgra-
ciados que aun aprovechando son cobardes
pam emprender la marcha hacia el triunfo
deseado que disfrutan los contados Ases de
la Pantalla.

»Nosotros estamos completamente deai-
didos a salir de esta vida monótona y fa-
miliar, estamos deseosos de aventuras, de
sorpresas, de triunfos, de desengaños, de
intranquilidad, de lujos, de miseria.

»Estamos dispuestos a fugarnos en el
momento que ustedes nos elijan...((

Després aclareix que no els és possible
de trametre fotografies (malament) i se-
gueix amb una descripció del trio

«Morena (aquí el nom), ojos grandes y
vivos, cara intachable, pechos moderados y
altos, cintura pequeña y una línea... que
ni la del Norte, pantorrillas premiadas en
un concurso.

«Rubia (nom)... en una palabra, es una
Lupe Vélez con i6 años.

»Don Juan Chistoso (nom de l'interfecte,
que, com es veu, ja renuncia a dir-se tí-
mido)... que de una regla le hace un chiste

i.
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es camins de ia iiuusio
Una bruna d'ulls negres, després d'acla- I Una alemanya que viu a Melilla (es veu

rir que compta tan sols za anys, que pesa 1 que el mal s'encomana) diu, amb un lèxic
S5 quilos i mida t'59 metres, ens mostra dels contes alemanys de Bagaria
obert el seu cor de bat a bat :	 «Puede Vd. ajudarme a mi? Creo que

((Soltera y con un solo hermano...	 jo tengo condiciones por el film. Valor tengo
»Anao todas las artes, pero más que todas	 bastante y belleza no es unica condition

juntas el arte mudo. Por eso, precisamente por una buena artista. Tengo energia y

por esa oculta adoración al arte, porque fuerza. Pero no tengo dinera. Jo trabajo
comprendí ya desde niña que no podía ser por una película sin escuela. Por que no?
artista sin una cultura regular, fué por lo 	 Hay muchos casos en Alemanya, soy el
que me resigné a emprender el camino de	 tipo de los españoles.:

Llibre, hi havia molts artistes. En una taula
es van reunir Enric F. Gual i Camps-Ri-
bera, els quals intervenen activament en
l'organització d'aquesta setmana gastronò-
mica.

El pintor Camps, a les acaballes del sopar,
sucava les roses que hi havia escampades
damunt la taula, en el plat de crema cata-
lana, i se les menjava. Se les portava a la
boca amb un gest molt delicat. [ deia

—Apa, qui ho diria, ara, que jo no sóc
En Grau-Sala.

**•*
Tot va anar bé, en aquest sopar, fins a

l'hora dels discursos. Presidia el senyor Sa-
bater. Portava el discurs escrit, i el llegia,
però es veu que tot plegat li emboirava la
vista. El nostre company Enric F. Gual
havia escrit el discurs del senyor Sabater i
es moria de pena a cada disbarat que bai-
xava de la presidència. Es que li havien
canviat les quartilles?

En Gual va morir-se definitivament d'es-
glai quan el senyor Sabater va dir

—...substitueixo el senyor Sala, president
efectiu, que es troba absent de Barcelona,
però que esfà de cos present entre nosal-
tres...

En Gual, després, tenia una feina enorme
a aclarir que ell no havia escrit tal cosa i
a fer córrer que el senyor Sabater es veu
que és un visionari.

***

Però el sopar havia estat certament bo i
el senyor Sabater va ésser molt aplaudit.
Després va parlar un cambrer en nom dels
seus companys. Immediatament, un cuiner.
El cambrer va fer un discurs molt llarg en
un to de reunió de sindicat. El cuiner no
podia treure's les paraules de la boca.

Els discursos eren radiats. Navarro Cos-
tabella actuava de speaker:

—Ara acaben d'escoltar — digué — un
cambrer... (Veus : no, no és cambrer ; és
cuiner!) acaben d'escoltar un cuiner — afe-
gí —, cuiner i cambrer són una mateixa
cosa...

EI cuiner es va indignar d'aquesta con-
fusió certament lamentable. Deia, a tothom
qui trobava, i, és clar, quasi tothom era
periodista, en aquell sopar

—Ja es vcu que aquest senyor, com a
periodista, deu manjar molt malament, que
confongui un cuiner amb un cambrer.

x*x

Després del discurs del senyor J. Maria
Massip, conseller de Governació de l'Ajun-
tament, i quan ja tothom s'alçava per anar-
se'n, el senyor Joaquim Montero, que ocu-
pava, no sabem per què, un recó de la taula
de la presidència, es va posar a fer un
discurs. Digué que havia de parlar un pe-
riodista, també, en aquell acte i que, per
això, ell s'havia alçat per dir-ho. I va anar
parlant, parlant...

Quan va haver acabat, un redactor de Las
Noticias, que ja porta ben bé quaranta anys
d'assistir, com a periodista, a banquets,
deia, en un grup

—El senyor Montero és un periodista no-
vell, tat í tenir els cabells blancs. Encara
no sap que els bons periodistes van als so-
pars, s'atipen i callen.

Persuasió	 .
A la biblioteca de l'Ateneu, a desgrat de

posseir per duplicat el Diccionari General
de la Llengua Catalana de Pompeu Fabra,
no hi ha manera de poder-lo heure mai
és més sollicitat que una pubilla rica i gua-
pa. Aleshores, hom ha d'acontentar-se amb
un de segon ordre.

—Us donaré el Vallès — diu En Costa.
—Voleu dir?
--Sí, • home ; «com el Vallès no hi ha

res» 1

Que visqui!

Fa uns quants dies que a Granada es
celebrà la processó de la Virgen de las An-
gustias. Segons un periòdic local, assistiren
unes quaranta mil persones a l'acte reli-
giós, «das cuales no se cansaban de hacer
aclamaciones y de lanzar gritos y vivas».

—I què cridaven? — féu un català a l'an-
dalús que l'informava.

L'andalús contestà seriosament
—Pué, qué quieres que gritasen.? Viva la

Virgen!

Cada dia, amb una profusió aterridora,
surten, en tots els indrets del país, em-
preses, entitats i bones ànimes disposades
a treure partit de la illusió desenfrenada
que senten milers de ciutadans i ciutadanes
per a eclipsar els més enlluernadors estels
del setè art.

El més bo, però, és que aquest sacrifici
pot fer-se tot i fent veure que no és cap
negoci, sinó que és més aviat un desig
desinteressat d'afavorir la producció nacio-

nal, «tan necesitada en estos momentos de
valiosos elementos personales, hoy ignora-
dos, y abundantes entre nuestros aficiona_
dosn... 1bt això embolcallat amb una prosa
pedestre que sol seguir així : «La nostra
tasca en aquest concurs és la d'assenyalar
com a probables valors del setè art els afa-
vorits en l'elecció i, si reuneixen condicions,
que siguin contractats per les cases pro-
ductores i enlairats a la categoria de pro-
fessionals».

lyn tots aquests concursos pot donar-se
per descomptada una clàusula que si fa no
fa sol dir: «Els concursants hauran de
trametre'ns una o algunes fotos, fetes pre-
cisament als estudis del notable fotògraf
(aquí el nom del soci industrial), que farà
un preu especialissïm (i tant!)», etc.

Aquesta darrera condició sol anar tan
dissimulada com calgui entre la polseguera
d'una pedanteria esperançadora : «Quere-
mos resolver este problema, de hoy, de ayer
y de mañana, de que el que tenga condi-
cionas pueda ser artista de cine, pueda ver
satisfechas sus nobles aspiraciones al mis-
mo tiempo que la producción nacional en-
cuentre sus gloriosos intérpretes».

D'una manera infallible, comenceu a re-
bre's tot seguit centenars, milers de cartes
i fotografies, fetes aquestes precisament en

i
l'estudi del fotògraf tal... i tot plegat for-
marà una veritable muntanya de pintoresca
prosa destinada a arribar a l'alçada del
cove on ha de dormir l'oblit més sedant
i depurador. Es reben, a més a més, ban
nombre de segells de correus d'alguns an-
siosos que volen saber el resultat.

Nosaltres hem tingut ocasió, i no ens
l'hem volgut deixar perdre, d'escorcollar els
records d'un concurs llunyà, i ens hem en-
ternit davant l'eufòrica sinceritat dels in-
j ustament preterits. Ara els valem oferir,
coro un premi de consolació, l'honor de 'la
publicitat.

con una curva (què deu voler dir ?), do-
mina tres idiomas, la mayoría de los de-
portes y no le tiene miedo ni a su padre
con el bastón henarbolado (textual), ade-
más disfruta de un físico que un Ramón
Novarro es un Chevalier a su lado, con
zo años.»

Un altre concursant diu que, atenent tan
sols a la seva desmesurada afició

«...espero me perdonarán dela mala letra
y de los Borrones, yo en esta carta quisiera
demostrarles toda mi afición por el cine
tino me doy cuenta de mi letra.»

Referint-se a les seves condicions perso-
nals, afegeix

«Idiomas que hablo, valenciano y na-
cional.

»Deportes que cultivo — Fot-ball — Pelo-
ta — sabiendo andar en Bici.»

De Melilla, la ciutat que ofereix major
contingent de concursants, sense que pu-
guem explicar-nos el motiu, n'hi ha un
que diu

«Muy señor mío, tengo el honor de sa
-ludarlo bajo este concurso que acaba de

organizar...
»Deportes que practico : futbol, pelota

bolos y estoy terminando el dibujo lineal.
»Conocimientos que poseo, de todo un

poco, Labores artísticas, Zarzuela, opereta,
vodevil y toda clase de bailes, algunos con
perfección como la Jota aragonesa, de bai-
les regionales y el Charlestón de los Iba-
arados de postín.

»Nota, también sé hacer el salto de la
rana.»

Una presumpta ingènua diu
«Ni mi mamá ni mi familia saben ni

una palabra de lo que quiero ser ¿y qué
dirían si vieran mi fotografía en los diarios?

»Tengo 38 años...
»Pues bien, con esta carta sólo procuro

evitar un disgusto antes de tiempo sti han
de elegirme que me publiquen, porque las
penas con pan son menos y como tengo
confianza en ml misma., con cuatro caricias
conquistarla a mi mamá y eso de triunfar,
ganar mucho dinero, claro que cuesta!
pero qué? no he subido siempre a las mon

-tañas a donde muy pocas amigas del co-
legio lo han conseguido a tesar de ser mu-
cho más altas que yo?

»Pues bien, aquí me hacía la misma
cuenta, una cuesta llena de abrojos y es-
pinas que hay que hir (sic) sacando una a
una para llegar a la cima. ¿Que no soy
guapa? Ah! pero tengomucha voluntad.»

Caldrà que repetim que aquesta ingènua
confessa tenir trenta-vuit anys?

Això darre suposem que ho diu per allò
de la falta d'escola.

Per acabar d'alguna manera, ja que les
cartes d'aquesta mena mai no s'acabarien,
volem remarcar que responem de l'autenti-
citat de totes les que hem reproduït i volem
explicar un cas curiós que manifesta més
al viu l'empenta dels que somien ésser ar-
tistes de cinema.

El director d'un diari que darrerament
ha celebrat un concurs d'aquests, I'endemò
d'obrir-lo, va rebre una visita extraordi-
nària.

A la porta del seu pis havia trucat u
home estrany que portava barret fort
duia a la mà dreta una targeta de visita
i a l'esquerra un colom viu ; a més a més
un paraigua — tancat, naturalment -- 1
penjava del braç. A la minyona que li ha
via obert la porta, va dir-li

—Señora, perdone que no me quite e
sombrero porque llevo, como puede verse
ambas manos ocupadas.

Després, tot allargant la targeta a l'es
verada minyona, afegí.:

—Diga al señor director, de parte de est
señor (cop de targeta), que soy un servi
dor, padre de Chiquilín Europeo, que ah
tiene esta paloma.

I se'n va anar, però tot just començav
a baixar els graons, 1'bome que es repensa
torna i diu

Segle XIX. — Fa temps que llegeixo
amb molt interès les llargues cròniques que
publica Pío Baroja sobre fets i personatges
del segle xix ibèric. Moltes d'aquestes crò.
niques han estat reunides en el volum dar.
rer de Baroja titulat Siluetas románticas.
L'autor de tants llibres d'imaginació com
és Pío Baroja, va recalcant cada vegada
més la seva predilecció o la seva passió per
la història neta i pelada, tan despullada de
crítica i de retòrica com es vulgui i ate-
nent-se a la part humana, viva i directa
dels fets i dels personatges. A mi em sem-
bla molt interessant i molt útil aquest tre.
ball literari de Baroja. Com a poeta que
és, i amb el seu temperament anàrquic de
tirar al dret, d'anar al gra i deixar la palla
decorativa, resulta que la història contada
per ell agafa uns colors càlids i unes opo

sicions de llum i d'ombra que arriben a do-
nar la sensació de la veritat, cosa que difí-
cilment es troba en els llibres histbrics.que
s'escriuen avui dia, plens de responsabilitat
i d'erudició, però magres de substància poè-
tica i de valor emotiu. La crònica del se-
gle xix ibèric és desconeguda per la majo-
ria d'homes que han passat perles univer-
sitats. Se'n té un ressò o una visió vaga
i fragmentària, però el segle xix, el més
dramàtic i el més apassionant de la vida
del nostre país, en molts aspectes és tan
poc conegut com les èpoques remotes dels
claustres romànics i dels frares que es pe-
laven de fred entre una plata de cigrons

i un sac de doctrina aristotèlica.
I el més curiós d'aquest segle xix ibèric

és que encara viu amb totes les seves carac-

terístiques i totes les seves conseqüències
dins del marc biològic del nostre país.

El fet de no haver passat Espanya pel
colossal suplici de la guerra deu ésser, sense
cap dubte, la causa d'aquesta permanència

de mentalitat de segle xix que encara es
respira pertot arreu. Jo no sóc pas d'aquells

que creuen que les grans catàstrofes his-

tòriques canvien la pell dels pobles i de les
persones de la mateixa manera que es can-

via la pell de les serps, crec poquíssim en
tota mena d'evolucions i cada dia m'agrada
més encarar-me amb l'ànima i la literatura
dels antics ; però, si més no, és evident
que aquestes catàstrofes històriques liqui-
den procediments en la vida política i social

dels pobles. Després de la guerra, hem vist
que a Europa les coses anaven al ritme
del progrés material, creat i imposat per
la guerra, fins les invencions i experiments
de caràcter polític, els grans negocis, les
grans estafades, tot el bo i el dolent que
ha tingut un cert crit i una certa resso-
nància després de la guerra s'ha vist inflat
d'una altra química i d'una altra pirotècnia
distintes d'aquelles que s'utilitzaven en el
segle xix.

t	 A Espanya no passa res d'aixa. Tots els
a	 intents i totes les provatures sobre la crosta
' peninsular agafen un aire de paròdia. Aquí

hem sentit el ressò de la guerra, n'hem sen-
tit les conseqüències, però no l'hem viscuda1 definitivament i dolorosament perquè la

L guerra liquidés tot allò que ha liquidat en
altres països.i	 Aquesta importància que encara té el se-
gle xix entre nosaltres, la podem apreciar
a cada moment, i sobretot en els momentsl de crisi i de catàstrofe com els que vivim
ara. L'hem pogut apreciar d'una manera

clarfssima durant tots els darrers anys de
dictadura i de república. Es evident que a

Espanya, en un moment determinat ha sor-
( tit un home amb un feix d'idees i de bones

intencions sota el braç, preocupat pel destí

d'imposar un ritme a les coses, que s'acos-
tés al ritme creat per la guerra arreu d'Eu-a ropa. Però és evident també que aquest
home, sigui qui sigui, ha fracassat i les
seves idees i les seves bones intencions han

estat malversades estèrilment, porqué ha
topat amb la massa irreductible, tan sen-
timental, tan olla, tan pintoresca i tan
anàrquica com convingui, que representa la

nostra herència del segle xix.
I això passa i ha passat en tots els camps,

des del més progressiu al més reaccionari,
perquè en tots els camps hi ha homes car-
regats d'idees i de bones intencions. L'ex-

periment per ara és completament inútil,
i les figures polítiques que s'adapten més a
la mentalitat i al gust del pafs ibèric són,
sense cap mena de dubte, les que porten
més acusades totes les gràcies i totes les
tares del segle xix. A mesura que s'ha anat
apuntalant la república, han anat aparei-

xent en el nostre horitzó actual les ganyo-
tes, les reverències i els somriures d'aque-
lles siluetas románticas evocades per Pío
Baroja. I és molt possible que tot es resol-
gui amb una desesperada fórmula segle xix,
però sense la poesia i el color d'època, d'una
manera més grisa, més trista, més cansada.

—Señora, diga al señor director que si
Chiquilín (mi hijo) es elegido, le traeré una
gallina.

I la producció nacional va com va i
com sap tothom, i mentrestant encara és
tot sol Rafael Arcos a fer malbé pellícula,
mentre no es resolgui aquest terrible pro-
blema «de hoy, de ayer y de mañana».

ERxesT GUASP

(Les fotografies — entre elles la de la in-
gènua de trenta-vuit anys — que acompa-
nyen aquest article, són triades de les in-

nombrables rebudes tels organitzadors del
concurs.)

JOSEP MARIA DE SAGARRA
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UN POLITIC

Raymond Poincaré
La mort de Raymond Poincaré, al cap de

pocs dies de la tràgica de Barthou, ha ado-
lorit no solament tot França, sinó que ha
impressionat el món sencer, perquè el nom
de I'ex-president de la República France-
sa va lligat indissolublement a un dels més
remarcables períodes de la història del món.
Molt s'ha escrit en tots- els diaris del món
sobre aquest gran desaparegut; però, què
es pot dir d'un home les memòries del qual
han quedat interrompudes a l'onzè volum?

Nascut a Lorena, a Bar-le -Duc, el zo

un govern d'unió nacional del tipus del que
ara presideix Doumergue. En aquell mo-
ment, la situació econòmica del país era
gravíssima i justificava totes les alarmes.
Poincaré, amb gran traça i gràcies a la
confiança que sempre havia sabut inspirar,
pogué portar a bon terme la seva obra de
sanejament econòmic i ]'estabilització del
franc.

1	 Després d'aquest rapidíssim resum de la

El preciós llegat

Charles Dullin, l'animador del teatre de
l'Atelier, en tornar a casa seva troba el seu
secretari d'allò més content

—S'snyor Dullin — li diu —, el notari
Tal ha telefonat sobre un testament.

Dullin prova de telefonar al notari, inú-
tilment, algunes vegades, fins que el pot
haver:

--En efecte, hi ha una deixa per a vós.
—Qui l'ha feta? De quant és?
—No us ho puc a;r Qer,taièf on. Serà millor

que em passeu a veure...
Dullin va a cal notari i rep un voluminós

rotllo de paper.
—Què dimoni és aixà?
—L'herència; una obra en un acte que

us deixa M..., que acaba de morir.
I Dullin sosté que aquesta és una nova

situació dramàtica, no consignada entre les
trenta-sis inventariades per Georges Polti
en el seu curiós llibre.

Vida teatral polonesa

Si hem de creure el que llegim, el teatre
a Varsòvia no és gaire freqüentat. Talment,
que, en una estrena recent, a la sala no hi
havia mitja dotzena de persones.

El director, que contemplava, abans d'al-
çar el teló, l'aspecte desolat de la sala, ex-

clamà
—Ningú 1 Sembla la tercera representa-

ció !

Cortesia

Quan fou elegit a la més alta magistra-
tura de la República, Doumergue tenia un
gat siamés anomenat Grigri, que aprecia-
va molt i la fotografia del qual sortí en al-
guns diaris.

Doncs bé, entre el xàfec de felicitacions
arribades a l'Elisi, una targeta deia : aMou-
moutte i Sama, gats siamesos, feliciten Gri-
gri de tot cor», i seguia l'adreça. El propie-
tari dels animals guardava l'anonimat.

Greu conflicte per al secretari: a qui res-

pondre?
El president jéu enviar la resposta de

Grigri a «MM. Moumoutte et Sama», a l'a-
dre ça indicada. I es diu que la carta arribà.

—A qui escrius?
—No ho sé; encara no he fet el sobre.

Cajal, en 1890, a Vallensana, amb els Drs. Manuel Duran i Ventosa, Josep Maria

Bofill i Pitxot i Josep Maria Roca

OL

Però segurament li devia coure una mica
la figuració que d'ell havia fet Giraudoux,
si aquest judici sobre l'estil de l'autor de
Bella és, com pensem, posterior a l'aparició
de la novella

—L'estil és com les ungles. Es més fàcil
tenir-lo brillant que net.

(L'Illustré, Lausanna)

UN SAVI

Santia o Ramon ^a ai
MII an

g	 y	 1	 .
L'hivern de 1914, mentre a Europa hi	 En ocasió d'una certa cerimònia, aquest	 a	 O'

havia desencadenada una guerra espantosa, darrer — que fou president de l'Ateneu Bar-
a Barcelona es passava una epidèmia de	 celonès i escriví diversos treballs referents
tifus que, combinada amb una oportuna a història de la medicina a Catalunya —
vaga universitària, avançà més d'un mes evocà, en el seu llenguatge tan pseudo-ar-

les vacances de Nadal. Malgrat el tifus i les caitzant com ple de castellanismes, l'estada
vacances, al laboratori de la càtedra de Zoo- de Cajal a la nostra ciutat. D'aquells temps
logia de la Facultat de Ciències, uns quants és la fotografia que publiquem, feta a Va-

xicots de bona fe s'iniciaven en les mera- Ilensana, en una excursió a la recerca de

velles de la histologia sota el guiatge d'un larves de salamandra per a estudiar la ca-
malaguanyat deixeble de Cajal que els enco- rioquinesi.
manava una admiració illimitada envers el 1	 Fou a Barcelona on Cajal escriví els seus
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d'agost de i86o, des de la seva primera jo-

ventut participà del patriotisme propi dels
irredents. Abans de començar la seva car-
rera política, assistia a les converses doctri-
nals del seu germà Lucien, inspector ge-
neral de les Universitats, i a les del seu
cosí Henri, un dels més illustres matemàtics
contemporanis, i s'havia format en l'estu-
di de les lletres i les lleis, de manera que
sempre l'home polític estigué informat pel
jurista.

En 1885 ingressà en la vida política, as-
solint entrar a la Cambra al cap d'un grup
de joves molts dels quals havien de fer una
brillant carrera. El jove Poincaré, que aviat
s'havia fet notar, fou reelegit i, aquesta
vegada, per una qüestió de defensa nacio-

nal, es trobà adversari del cap del govern,

Freycinet, un dels homes més hàbils d'a-
quell temps.

Caigué el ministeri Freycinet i Poincaré
entrà a formar part del nou que es cons-
tituí.

Per força hem de passar per damunt de
molts episodis d'aquesta llarga carrera polí-
tica que s'obrí amb tan afortunats comen-
çaments.

E1 i8 de gener de 1913, Poincaré fou ele-

git president de la República, durant la
guerra balcànica que havia de precedir la
mundial. Després d'esclatar aquesta, mal-
grat els esforços del gabinet Viviani a Fran-
ça i del govern Grey a Anglaterra, Poincaré
reïx, tot i l'embolicada situació política, a
formar la unió sagrada. Alemanya envaeix
Bélgica i avança sobre París. El govern es
traslada a Bordeus. Poincaré encoratja,

tranquillitza, imbueix a tothom la confian-
ça. Es produeix el miracle del Maine i 1'ri

de setembre Poincaré elogia els que en fo-
ren els artífexs, Joffre i Gallieni. Però si
als vencedors materials cal afegir-ne un de
moral, aquest és Poincaré.

EhI és un home infatigable. Va sovint a
la línia de foc, parla pertot, s'adona de les
necessitats nacionals... En un moment do-
nat comprèn que cal un home fort, no pel
que fa a la política interior, sinó a la mar-
xa de la guerra, que es prolonga tràgica-
ment, i acut a Clemenceau, el qual, entre
altres coses, obté abans que res aquella in-
dispensable unitat de comandament que
fins aleshores s'esperava debades.

Finalment, s'arriba a la victòria. Des-
prés de la pau de Versailies, cessen els po-
ders presidencials de Poincaré. A despit de
les pressions perquè accepti la reelecció, no
vol saber-ne res. Vol reposar, al costat de
la seva abnegada i devota collaboradora,

una dona italiana d'aquelles que saben ésser
una confortació en tots els moments de la
vida.

Però la pàtria tenia encara necessitat
d'ell, i el que havia estat president de la
República esdevé cap del govern i ministre

d'Afers estrangers, no sense haver fet una

reaparició periodística en la Revue des
Deux Mondes, en el Matin i després en
el Temps. Després de diverses fases de par-
ticipació en el govern, amb una interrupció
en 1915, quan el Cartel assumí totalitària

-meht el poder, Poincaré constituí en )926

El judici de l'adversari

Sieburg, l'autor d'aquell Déu és francès?
de què tant es parlà uns anys enrera, ha
dedicat, des de la Frankfurter Zeitung,
aquestes paraules a Barthou

((La seva mort tràgica, i el gest coratjós
amb el qual provà instintivament de prote-
gir el rei, obliguen al respecte aquells ma-
teixos contra els quals anava dirigida la
seva política : nosaltres, els alemanys. Es
exacte que Barthou fou l'obrer infatigable
d'un nou aïllament d'Alemanya. Però ha fet
aquesta política, no pas perquè volia una
Alemanya sòlidament continguda o posada
a part, sinó perquè no creia el seu país
prou fort encara per a desafiar aquesta jove
forta demoníaca.

»No ha tingut odi a Alemanya, i, altra
-ment, tots els sentiments mesquins li eren

estranys. Tampoc no ha treballat amb la
convicció que Europa pugui tenir un sentit
sense Alemanya. Però considerava Alema-
nya perillosa, i no valia que França garlés
directament amb nosaltres, abans d'haver
assolit el nivell de seguretat diplomàtica i
)militar que li semblava indispensable.»

Poincaré i Giraudoux

Quan Jean Giraudoux publicà Bella, lli-
bre de clau on Poincaré no és gaire ben
tractat sota el nom de Rebendart, hom es
preguntava com reaccionaria l'home d'Es-
tat, que tenia un caràcter viu, si no agre.

- 'Bella — va dir Poincaré — és segura-
ment la millor novella de Giraudoux.

—Però — li deia algú —, no us hi heu
reconegut?

—No ! — replicà —. No sóc tan dolent
com això.

prestigi més	 sòlid de la ciència espanyola. 	 primers treballs destinats a l'estranger, que

El	 curs	 segiient,	 aquells	 xicots	 havien	 trametia a la revista que Krause publicava

d'estudiar	 histologia amb	 el	 llibre	 de	 text a	 Gottiingen ;	 on	 publicà	 la	 seva Revista

de	 Cajal	 i,	 de passada,	 podien sentir com	 trimestral de	 Histología normal	 y	 patoló-

un catedràtic pintoresc, que explicava ana- gita,	 que	 començà	 a	 aparèixer	 en	 maig

tomia en una forma merament memorista	 de 1888 i de la qual tirava 6o exemplars.

i tenia tant d'horror al cadàver com fluén- Des de Barcelona sortí, en tercera, amb el

cia retòrica estereotipada,	 deia :
--¿Qué dirían ustedes del hombre que ha

microscopi	 i	 les	 preparacions	 a la maleta,
cap al Congrés de la Societat Anatòmica

vencida a Cajal en unas oposiciones? (Ex- Alemanya,	 on ningú	 no havia de fer cas
pectació faceciosament admirativa en l'audi- d'un històle	 d'un país de tan poc prestigi

tori.) 1Pues este hombre soy yo! científic,	 fins	 que	 aconseguí	 interessar	 el

I seguia l'explicació del cas, ornada amb més	 famós	 dels	 histblegs	 alemanys,	 Rol-

tots	 els	 tòpics	 més	 rebregats	 i curulla	 de liker, que exclamà, davant l'expectació ge-

sinònims els darrers dels quals eren ofegats p eral:	 «Senyors,	 acabo	 de	 descobrir	 un

per uns aplaudiments que tenien tant d'ha- gran savi!	 Es diu	 Cajal !n
bituals com d'insincers,	 en	 aquella càtedra Aquest gran savi havia guanyat a dures

que després havíem de recordar llegint, en penes algunes oposicions a magres places,
del'autobiografia de	 Cajal,	 que aquest,	 estu-	 I n'havia	 perdudes	 d'altres,	 havia	 hagut

diant,	 no assistia a classe d'obstetrícia per- menester	 tota	 la	 seva tossuderia	 racial	 i

què la càtedra d'aquesta assignatura a Sa- tota la seva passió envers la ciència,	 i re-

ragossa no	 tenia	 clínica de parts!
dades	 així,

signar-se a viure en una quasi misèria, ja
lliurat	 de	 ple	 a	 les	 seves	 investiga-El	 fet	 que	 es	 puguin citar

i	 en	 gran	 abundor,	 sobre	 l'ensenyament
que,
tions, no exercí mai de metge i, una vegada

mèdic a ]'Espanya del segle xix—i d'abans ; que podia guanyar diners,	 a València, es-

alguna cosa en dèiem en un article apare- tudiant l'hipnotisme,	 deixà	 córrer la clien-

gut	 aquí	 mateix	 sobre e1	 cirurgià	 català tela que començava a tenir perquè ja havia

Antoni de Gimbernat —, fa encara més sor- satisfet la seva curiositat.	 Sort de	 la seva

prenent l'aparició d'un Cajal en un ambient passió científica i del menyspreu por tot l'ex-

científic	 tan	 sòrdid	 i	 tan	 anticientífic.	 De tern a ella, que li permeté casar-se tan bon

molt li havien de servir la seva tossuderia punt guanyà un sou de cent vint-i-cinc pes-

aragonesa i el seu menyspreu a les como- setes mensuals !
Els	 seus	 deixebles	 barcelonins	 instarenditats de la vida, no pensant	 mai en altra

cosa que en les seves investigacions. l'Ajuntament perquè creés un laboratori la

La tossuderia, ja li venia de família.	 El direcció del qual	 assumiria Cajal, però les

seu pare, cirurgià — una mica més que bar- gestions no reeixiren i l'hist^leg guanyà una

ber — d'un poble	 aragonès de mala mort, càtedra a Madrid, on havia de residir sem-

vingué a peu a Barcelona i tingué la sort pre més i prosseguir, cada vegada amb més

de trobar un barber de Sarrià que li donés intensitat i prestigi, la seva meravellosa car-

feina i li permetés d'estudiar per a obtenir rera científica.
el títol i anar a exercir a un poble navarrès D'haver-se quedat a Barcelona, s'haurien
on s'havia d'ajudar a viure amb el que ca- modificat les opinions de Cajal,	 centralista
çava. En aquest poble nasqué, en 1852, San- de soca i arrel? Potser no, perquè sembla
tiago Ramón y Cajal. que el seu caràcter no s'ha modificat pas al

Però no explicarem pas la seva biografia,	 , llarg del	 temps,	 i	 ha	 seguit sempre igual
que	 amb	 ben	 poques diferències,	 tots	 els	 1 a ell	 mateix,	 tipus del savi clàssic,	 distret,
diaris han publicat i que és fàcil de trobar poc curós de l'abillament, eixugant els por-
en qualsevolenciclopèdia o,	 millor encara, taobjectes amb el faldó esquerre del jaqué,
en els Recuerdos de mi vida, escrits per ell menyspreant tota pompa exterior,	 esquerp,
mateix quan tot just vorejava la cinquan- sectari	 de	 la	 sinceritat.	 En	 la	 seva	 obra

encara inèdita, El mundo visto a los ochen-teva.
Tampoc	 no citarem	 els	 seus	 treballs	 ni ta años, és tan centralista com sempre, pel

les	 seves	 distincions	 i	títols	 científics,	 en- que n'hem	 pogut	 conèixer.	 Però almenys
cara que amb la llista d'ambdues coses po- tingué el bon gust de no ficar-se en polí-
dríem omplir tota una pàgina. tica i de refusar la cartera de ministred'Ins-

Ni tan sals,	 en	 atenció al pintoresc, ens trucció pública que en	 1906 li oferí Moret,
feinaentretindrem	 sobre la	 seva	 infància	 entre- allegant que tenia massa	 per a ocu-

maliada, que feia suposar tan poc que aque- par-se de frivolitats polítiques!
lla criatura rebeca estigués destinada a l'es- AI cap i a la fi,	 el que d'ell compta és
tudi, que son pare el castigà posant -lo d'a- l'obra científica, i per això, en aquell discurs
prenent barber i sabater. En efecte, qui ho abans alludit, el Dr. Josep Maria Roca 
havia de dir que l'autor d'aquella	 Estrate- ' que no es voldria reconèixer perquè li escri-
gia lapidaria que ha quedat inèdita,	 expo- vim el nom sense h — feia constar que ha-
nent del salvatge entreteniment, per sort ja via	 acceptat l'encàrrec de	 fer-lo	perquè	 no
en	 decadència,	 d'apedregar-se	 la quitxalla, semblés	 que	 ell,	 «vell	 catalanista	 històric
havia	 de	 fer-se	cèlebre	 amb	 altres	 obres, sense	 eufemismes	 ni	 atenuacions	 regiona-
conreant,	 sense	 mestres	 ni	 mitjans,	 una listes),	 es negava a fer el «merescut elogi
ciència novella a la qual havia d'aportar la d'un	 centralista	 convençut,	 especialment
més formidable	 contribució! j tractant-se de Catalunya».

Més	 aviat ens deturaríem,	 si tinguéssim Aquesta i	altres opinions de Cajal	 tenen
prou dades, en l'estada, pels volts de	 1890, tan poc á veure amb la seva obra cientí-
de Cajal a Barcelona, obscur i desconegut, fica, com certes anècdotes i murmuracions
vivint en un pis baratet de	 la	 Riera Alta sobre	 determinades	 febleses de	 l'edat	 pro-
- després pogué traslladar-se al carrer del I vecta que no seran consignades en cap bio-
Bruc —, ajudat a viure per uns quants dei- ) grafia, ofegat tot plegat per la vàlua i	 la
xebles	 voluntaris	 als	 quals	 donava	 lliçons quantitat	 de la	 seva	 tasca	 d'històleg, des-
d'histologia.	 Hi	 havia,	 entre	 aquests,	 els enrotllada en més de seixanta anys de la-
Drs.	 Pi	 i	 Gibert,	 Bofill	 i	 Pitxot,	 Manuel boratori. l'ull aplicat	 a l'ocular del micros-
Duran i Ventosa, Gil Saltor, Alvar Esquer- topi, tot engegant de tant en tant, admira-
do, Duran i Trinxeria, Font i Torné, Joan tivament,	 una	 interjecció	 molt	 aragonesa.
Freixes i Josep Maria Roca. C.

que Alemanya no complia alguns compro-
misos i que, posada en aquest camí, aviat

no en compliria cap. Poincaré, aleshores,
d'acord amb Itàlia (que però no volgué en-

viar soldats) i Bèlgica, procedí a l'ocupació
del Ruhr. Alemanya protestà enèrgicament,
sentint-se recolzada pel govern anglès de Bal-
four, que s'esmerçà a convèncer Mussolini de
no posar-se al costat de França, fins al punt

de prometre de passar l'esponja sobre els
deutes italians a Anglaterra. Però el cap del

govern feixista, com que aleshores no tenia
experiència en política internacional, seguia
els consells d'altri—citem només Contari-
ni—, i no acollí les proposicions britàniques.
Poincaré no ho oblidà quan Itàlia, després
de l'ocupació de Corfú, es fregà amb el go-

vern anglès, erigit en protector de Grècia,
el qual amenaçava àdhuc amb el bloqueig.
La intervenció de Poincaré serví molt per-
què Mussolini sortís bé del mal pas que
havia donat.

Es sabut que, després, Briand, cedint a
les pressions de Stresemann, en la bona fe

del qual va creure un cert temps, accedí a
l'evacuació del Ruhr i a avançar la de Re-
nània.

Poincaré, que fou amic i collaborador

de Briand, no s'entusiasmà pas per la ge-
nerositat d'aquest envers Berlín. Sempre
hem recordat que ens deia, un dia de 1921:

«Amb Alemanya més que amb cap altre
país del món, la malfiança és la mare de
la seguretat . Els esdeveniments posteriors
li han donat de sobres la raó.

trt+r

Poincaré ha estat tota la seva vida un
demócrata sincer i un home d'una rectitud
impecable, per al qual la bona política s'ha-
via de complementar amb una bona admi-
nistració. Comprenia que les masses tre-
balladores havien de sentir-se atretes cap
a l'esquerra, però afegia que saben apreciar
qui els inspira confiança. I ell sabé gua-
nyar-se la de tots els francesos. Ara ma-
teix, Léon Blum, des del Populaire, ha re-
marcat que s'havia fet estimar d'amics i
d'adversaris i ha retut homenatge a la seva

honorabilitat.
Després d'haver estat diverses vegades

ministre i cap del govern i haver arribat a
cap de l'Estat, ha mort benestant, però no

ric.
No sabríem cloure aquestes ratlles sense

remarcar que àdhuc en els moments en què
a certs febles d'esperit els semblava neces-
sari, Poincaré no volgué mai assumir po-
ders dictatorials, i Fins impedí que d'altres
poguessin atrevir-s'hi.

TIGGIS

Eult en le mide
Corbeta inerragablu
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CAPITOL
Avui i cada dia

Un extraordinari
programa doble,
alegre, optimista,

musical

((El naval))

amb les GOLDWYN GIRLS
■

UNA ESPLÉNDIDA

COMÈDIA MUSICAL

I GRACIOSÍSSIMA

■
Producció Samuel Goldwyn dels

Arfisfes Assocíafs

Exit en la mida
Cnrbateu inarrugables

Pijamer a ban nrac
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AVLII ESTRENA

La «vedeLfe» de moda en
el més bell dels seus films

((Escàndols romans

EL CINEMA

El Raval, de Raoul Vl4a1sh. Heus ací un
film que no haurà decebut ni els més exi-
gents. Havíem vist darrerament bastants as-
saigs cinematogràfics que tractaven de
transportar-nos als bons temps vuitcentistes
i teníem motius de mostrar-nos avui més
exigents que mai respecte a aquest gènere
retrospectiu. Doncs bé, aquesta evocació del
gran ra ya! neiorquí de Bowery tal com devia
presentar-se allí a l'any i886, evocació fo-
togénica portada a cap per Raoul Wlalsh, és

senzillament deliciosa. Les dues primeres
bobines sobretot signifiquen un rècord ci-
nematogràfic. Mereixen una classificació de
primera. No es pot demanar un moviment
més enjogassat i precís alhora, una acuntu-
lació més atapeïda de troballes, un aplec
més sorprenent de tipus, un domini de la
presa de vistes més agut. Veient desfilar
amb aquella prodigalitat les escenes més sa-
borDses, us sembla que assistiu a un joc de
focs d'artifici de nova classe. Després d'a-
questa obertura trepidant, no és estrany que
— per contrast — hom recalqui en la con-
tinuïtat del film certs ritardandos que s'a-
llargassen massa.

Cal remarcar, en primer terme, la multi-
tud, que en aquest film juga un rol de pri-
mer ordre, i el juga d'una faisó magistral.
Llevat d'unes quantes escenes que són a
porta tancada, la majoria d'elles tenen com
a fons permanent tima multitud bulliciosa i
animada que acredita l'extraordinari domi-
ni que 'de les masses posseeix l'home que
ha dirigit sempre films remarcables com ho
foren La fràgil voluntat, El destí de la carn
i I-oritzons nous.

La composició del cafè concert de Chuck
Connor, del «palau del plaem que més Card
installa el seu rival Steve Brodie, les esce-
nes divertides a la platja, el primer gest
prohibicionista portat a cap per Carne Na-
tion que tracta d'esmicolar a cops de des-
tral la propietat de Connor, tot l'episodi del
reclam imaginat per Brodie de saltar des
de dalt del pont de Brooklyn, són coses que
cal no solament veure, sinó reveure, ja que

l'ull no pot copsar íntegralment, en un sol
cop, escenes tan meticulosament treballades.

Dels intèrprets no cal parlar-ne. Wlallace
Beery, George Raft i Fay Wray estan insu-
perables. Potser Jackie Cooper apareix un
xic disminuït a l'ombra del bon record de
les seves interpretacions anteriors Skippy i
Chame, per sempre inoblidables.

**sr

També ens cal parlar en bons termes de

Succeí una nit, el film de Frank Capra.
Una pellícula que hauria d'ésser una lliçó
per a tots els directors de per ací, perquè
és ella, més que res, un triomf pur t sim-
ple de la intelligéncia. Una pellícula que sa

-tisfà el més exigent i que aconsegueix en-
sems un notable èxit de públic. Pellícula
cent per cent cinematogràfica quant a la
forma i simpàtica i divertida quant al fons.

Fugint de casa, fent en autoòmnibus l'iti-
nerari Miami-Nova York, una noia troba
un periodista cessant. Un idilli que comen-
ça d'una manera brusca, que evoluciona en
termes xocants de debò, per provocar al fi-
nal les més imprevistes aventures. Ens
plauen sobretot algunes escenes a l'aire lliu-
re, al camp. Hi ha pertot una insinuació
sentimental mantinguda a ratlla, que dóna
la tònica general del film. Hi ha una pila
de moments, ella fit a fit amb ell, que de-
mostren a bastament que Claudette Col-
bert i Clark Gable poden interessar-nos sen-
se necessitat de recórrer als tons franca-
ment eròtics a què ens havien avesat en
produccions anteriors. Hi ha, finalment, una
núvia escapant-se abans de decidir-se a dir
el sí al peu de l'altar, que és tot un poema
visual.

**^t

Hi ha un moment en Una dona per a dos,
en què sembla que Miriam Hopkins s'ha
convençut que aixa d'estimar dos homes al-
hora resulta molt impracticable. Per això
sembla decidida a oblidar i fer un matrimo-
ni enraonat. Però, com oblidar, si la matei-
xa nit de noces rep un present dels dos
amics, un present que consisteix en un petit
test de flors? Tota malenconiosa i seguida
del marit, la dona entra a la cambra nup-
cial. Quan el marit surt, amb la cara que
posa hom endevina que les coses no van
pas bé allí dins. El marit cap baix desco-
breix de sobte a terra el test dels amics i
vetaquí que, pres d'un r2mpell furiós, li
venta una puntada de peu formidable que
el deixa del tot esmicolat. Heus ací un gest
tan senzill com eloqüent, que dispensa de
tota classe de literatura.

Hem citat un dels tants gags d'Una dona
15er a dos. Ernst Lubitsch, sense afegir cap
novetat al seu lèxic fotogènic, continua em-
prant amb èxit, amb aquella astúcia mali-
ciosa tan seva i tan inimitable, els matei-
xos procediments que tants llorers li han
valgut en les seves produccions anteriors.
Una dona per a dos és un film explicat amb
aquell mateix to desvergonyit que caracte-
ritzava Un lladre a l'alcova, però, natural-
ment, igual que en aquella producció, no hi
ha ací cap falla en el gust, ni la presència
de cap nota barroera. Es una pellícula feta
amb aquell domini perfecte de les coses del
cinema que caracteritza les obres del gran
productor alemany, avui dia sens dubte un
dels alemanys més espirituals que treba-
llen a Hollywood. Una pellícula divertida,
que acobla valors d'interpretació com són els
d'Ed. Ev. Horton, Mirtam Hopkins, Fre

-cinc March i Gary Cooper.
Josrr' PALAU

En els programes
Després de l'èxit indescriptible que Eddie

Cantor aconseguí amb Torero per força, el
prestigi del cèlebre còmic és tan sòlid, que
no ens estranyaria que tot Barcelona anés
a veure ara Escàndols romans, la seva dar-
rera producció. I creiem també que ningú
no en surt defraudat. Hem estat testimo-
nis de la bona acollida que el públic tributà
al film el dia de l'estrena. No és certament
de tanta qualitat com el film anterior, els
gags no essent en conjunt de la categoria
dels que trobàrem en Torero per força, però
e1 film fa riure i força i al final Frank Tuttle
ha filmat una cursa de quàdrigues que és
allò que se'n sol dir un tour de force de
virtuosisme cinematogràfic.

El llac de les dames, el darrer film de
Max Allégret, és un film intelligent, que
acusa una forta personalitat de cineasta i
que es veu amb interés. Es lluny d'ésser,
tanmateix, un film perfecte. S'imposa més
aviat per la suggestió del tema, o millor
dit, de l'ambient físic i de l'atmosfera moral
que el tema comporta. Hi ha decorats ex-
cel^lents. La música ha estat escrita expres-
sament per Georges Auric.

En els programes del Publi-Cinema i
d'Actualitats passen inquietuds béldiques.
Tant de bo, per tranquillitat de tots, siguin
infundades aquestes inquietuds.

I ara apunteu-vos el títol d'una estrena
imminent : Purs humans, un excellent film
de Borzage amb Spencer Tracy, que va al
Capitol dilluns que ve.

1 apunteu-vos també la 'de l'Urquinaona,
Extasi, un film que ve precedit d'una fama
que ens fa sentir fortes ganes de veure'l.

TIVOLI
FORMIDABLE TáXIT CÒMIC

La temporada passada, ens dedicàrem amb
tantd'entusiasme i convicció com d'ingenu-
tat a combatre els dobles. Des d'aquestes
pàgines realitzàrem una campanya enèrgica
t persistent contra aquesta monstruositat.
Molts lectors, amb les seves suggerències i
les seves denúncies, amb les seves observa-
cions, facilitaren enormement la nostra tasca.
Cada article nostre precedia invariablement
la recepció de multitud de lletres encoratja

-dores. Tots plegats arribàrem a demostrar,

amb proves, que el públic, tant el de ciutat
com el dels pobles, no exigeix els dobles, sinó
que els rebutja. Aquest estiu, ens hem atipat
d'anar als cinemes de barriada. I els fets no
han fet més que coñfirmar les nostres afir-
macions. No hem vist protestar cap versió
original. Molts films doblats, per contra, han
estat xiulats estrepitosament. Darrerament,
al Talia, una pellícula de la Columbia, infa-
mement doblada, originà un xivarri desco-
munal. Ens dedicàrem amb tant d'entusias-
me i convicció com d'ingenuïtat... Ingenuï-
tat? Sí. Car, ho constatem amb profund
descoratjament, les nostres prèdiques no han
servit de res, absolutament de res.

Tenim al davant els catàlegs del material
que distribuiran en 1934-35 algunes cases.
Fullegem-los. Comencem pel de la Metro.
Aquesta marca ens anuncia 25 films. D'a-
quests 25 films, escolteu bé, d'aquests 25
films, rq han estat doblats en espanyol. La
Metro ha muntat uns estudis de doblatge a
Barcelona. Cal amortitzar el seu cost. Molt
humà. Molt comercial. Ens en fem càrrec.
Un art, el cinema? El setè art? Una indús-
tria, si us plau. I si no us plau, no protesteu,
perquè no en faran cap cas, absolutament
cap cas. Acarem-nos ara amb el catàleg de
la Fox, la campioníssima del doblatge. De 47
films parlats en anglès, g4 han estat sacríle-
gament falsejats. Un bell rècord ! Una bella
performança! I d'Artistes Associats, qué'?
D'Artistes Associats que, no ho oblideu, té
un material tan excel•lent com La casa de
Rothschild, Nanà, Escàndols romans, The
Bowery, L'Emperador fones, d'Artistes As-
sociats no cris podem pas queixar. De les 19
pellícules que tenen, només 6 seran doblades.
Hem dit que no ens podem queixar d'aquesta
marca... Potser que rectifiquem. Aquestes 6
pellícules són les millors del catàleg. I aques-
ta distribuïdora no ha vacil•lat a escamotejar

-nos miserablement les veus de George Arliss,
Anna Sten, Constante Bennett, W^tllace Be-
ery, Ana Harding i altres artistes així d'im-
portants. Lamentable ! Artistes Associats es-
trenarà també 13 Silly Sy1n homes en colors
de Walt Disney, Ja sabeu el que signifiquen
aquests noms, oi? 1 no ignoreu segurament
que, la temporada passada, la gràcia exqui-
sida, la delicadesa, la finor, la ingenuïtat i
la dolça poesia d'aquests meravellosos dibui-
xos foren abominablement traïdes per unes
veus cíe tenors i de barítons de sarsuela es-
panyola de tinqué ordre. Passarà el mateix
ara? Desitgem que el crim de lesa poesia no
es torni a cometre. I ací van més atropella-
ments. De les 25 exclusives de Filmófono,
q, les més importants — Volga en flames,
El petit rei, Poil de Carotte... —, seran as-
sassinades. Dels 30 films de la Warner, 9
seran horriblement mutilats... Però ja n'hi
ha prou. No volem cansar el lector amb més
xifres. Les transcrites ja són prouelogiients.

ql

Els espectadors de les sales de barriada i
de pobles ja saben, doncs, que només sen-
tiran veus disfressades. I els espectadors de
les sales d'estrena? L'any passat, descomp-
tades algunes, poques, excepcions lamenta-
bles, les distribuïdores tingueren l'encert d'es_
trenar les versions originals dels seus films.
Però aquest any... Una casa — la Metro —
ja s'ha descarat i ja ha presentat una pel

-lícula doblada — Reunió — en un local d'es-
trena — 1'Urquinaona —. Palau ja se n'ha

queixat enèrgicament aquí. Només afegirem
que, segons ens han dit, Reunió no serà el
primer film doblat que veurem a l'Urqui-
naona. La Metro té la reprobable intenció
de reincidir molt sovint. L, per a agreujar
aquesta ofensa feta al públic de l'Urquinao-
na, l'empresa ha circulat unes notes suplica-
des en les quals — cinisme ?, inconsciència?
— s'afirma que l'estrena de la còpia doblada
de Reunió constitueix una interesantíssima
novedad. Interesantísima novedad? A nosal-
tres ja ens la podien estalviar aquesta inte-
resantísima novedad. I el públic es veu que
també és de la mateixa opinió. Car no ha
anat a escoltar les veus postisses de Reunió
i I'Urquinaona ha registrat uns buits impo-
nents. Deu ésser degut segurament a la fa-
mosa interesantísima novedad.

Ja ho veieu, estimats lectors, amables co-
municants. Tots els nos tres esforços no han
servit de res. Com hem dit i repetit, el do-
blatge és un assassinat de l'art, una traïció
als artistes i una estafada al públic. A. Fer-
ran ha anat més lluny encara. I ha dit, des

de La Publicitat, que cels dobles es poden
considerar com un delicte contra la propietat
i haurien d'ésser castigats si hi hagués jus-
tícia)). Però tot és inútil. Les cases conti-
nuaran cometent crims de lesa cinematogra-
fia, traint els artistes i estafant el públic.
Es inútil indignar-se. Perfectament inútil.
Ho constatem amb un profund descoratja-
ment. El cinema ha anat a parar a les mans
de la gent més inepta de la humanitat i el
sentit comú s'estavellarà sempre contra la
incomprensió i l'estupidesa de tots aquests
senyors.
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Els cavalls del senyor Houcke
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CIRC A L'OLYMPIA	 QUAN S'APLEGUEN ELS HOMES DE ;TEATRE

Números mal presentats Després deonveni Volta
veni Volta, han estat els periodistes. Només
aquests han pogut assaborir el sentit místic
de Copeau, l'interessant exposé del txec
Hilar, la ironia irlandesa de Yeats i l'argú-
cia de bona llei de Maurice Wilmotte.

Hi ha hagut, però, qui obria uns ulls
de pam bon punt un italià prenia la pa-
raula. Un d'aquests caçadors ha estat Jules
Romains, un dels pocs que ha sabut con-
servar l'esperit divertit que traspua de tota

....................................................

Teatre Nou TOTS ELS DIES ;g

J EL CANTANTE Ï
ENMASCARADO:

Pel gran baríton MARC REDONDO

L'OBRA PREFERIDA PER LES SENYORES
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A empentes i tomballons, a causa de l'es-
tat d'excepció que ha viscut la nostra ciutat,
i abans de suspendre per unes setmanes la
temporada, l'empresa de l'Olympia ha fet
l'esforç — un nou esforç — de donar-nos un
segon programa de circ.

En aquest segon programa hi restaren el
que potser hi havia de pitjor en el primer i,
per contrast, un dels números millors. Em
refereixo, respectivament, al trio de clowns
Caspi, Noppi i Nitto i als cavalls del mag-

nífic senyor Houcke. Hi restaren també, na-
turalment, els augustos depista, i aquesta
vegada amb més raó que mai, car el veterà
Guerra, bon pallasso parlador i animador,
el menut Goliath, incansable i divertidís-
sim, l'excellent saltador Señalada i el boni-
faci Pepi constituïen un conjunt que anava
molt a l'hora.

Els altres números eren : Miss Roxea,
una senyora que presenta un treball de jon-
glatge elemental ; el baró Reinhalt, illusio-
nista ; els Fassinis, un matrimoni que va
pel món amb una bonica collecció de gos-
sos més o menys ensinistrats ; els xinesos
Fuji ; els trapezistes a terra Flying Dolls
els contorsionistes hongaresos Varadis ; el
trio acrobàtic Bel-Air ; els cinc atletes aus

-triacs Ravenna i el trapezista aeri Peters.
En conjunt, un programa bastant complet i,
fins i tot, car, però pobre i ensopit. Feta
excepció del moment en què irrompien ava-
lotats a la pista els gossos dels Fassinis, de
les evolucions de la cavalleria del senyor
Houcke, de les facècies del còmic dels
Flying Dolls i de l'actuació del trio Bel-Air,
l'espectacle resultava una cosa somorta.

Aquesta manca de vida, aquesta absència
d'esclat és, precisament, el defecte princi-
pal, per no dir únic, que gairebé sempre he
hagut de remarcar en el transcurs de les
temporades de circ que han tingut lloc
aquests darrers anys a Barcelona. En algu-
nes ocasions molt poques —, ha estat de-
gut a l'escassa vàlua artística dels núme-
ros ; en altres — les més —, a la combina-
ció del programa, detall que al circ té una
importància extraordinària, i en altres, com
ara, a la forma com són presentats els ar-
tistes i llurs treballs.

Una filigrana d'art
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Sobre el darrer extrem, he insistit i caldrà
insistir-hi sovint. Un circ no és una barraca
de fira. El circ, a desgrat de la seva tradició
(le veritat, a la qual ha de mantenir-se fidel
i que l'aboca de vegades a convertir-se en
un espectacle dur, pot i deu renovar-se en di-
versos aspectes. Ha d'ésser, com ho fou
sempre, mogut i alegre, i ha de produir-se,
de més a més, dintre la màxima modernitat,
sense perdre el seu caràcter.

Prenem per exemple els Varadis. Creieu

Amb una recepció apoteòsica a la Farne-
simi ha finit el Convent Volta d'enguany,
dedicat al teatre. Fos el bon rMarsala que
rajava a cor que vols, fos la meravellosa
galeria amb el sostre superb que Rafael
pinta al palau d'Agostina Chigi, el cert és
que a un moment donat tothom ficava mà
a la butxaca i en treia un munt de fulls;
que si no era una oportuna trencadissa de
vidres a la galeria en qüestió, amenaçava
de fer més llarg el comiat que el congrés
mateix.

Imagineu seixanta senyors—joves i vells,
elegants i estrafolaris—, el bo i millor de
la literatura, de l'arquitectura teatral i de
la crítica de vint països, que es fan un tip
de reverències i s'estrenyen les mans amb
encarcarament i sense articular un mot, men-
tre a la taula es desglaça el gelat. Traslla-
deu-vos al piano nobile a la sala d'actes,
en dies anteriors, i hi trobareu el rnateix
fer, els mateixos aplaudiments a la fi d'un
report—llegit amb entrebancs en un fran-
cs d'estar per casa–que ningú no ha es-
coltat, els mateixos comentaris quan, en
apagar-se el llum, hom assisteix a la pro-
jecció d'una tirallonga de diapositives. Car
la trista veritat és que els escriptors de re-
nom, fins els més jogassers, fan—una volta
aplegats—la persona important, es clouen
en llur actitud olímpica i, arribat el mo-
ment d'improvisar, no saben dir dos mots
plegats.

Deixem estar els reports, que són cosa
preparada amb temps i com a tal, en gran
part, interessants i ben escrits (i sé d'al-
gun invitat al Conveni, i no dels menys
coneguts, que no han vingut a Roma de-
gut a no tenir prou temps per preparar el
report) ; deixem estar els reports, car llevat
Silvio d'Amico — que amb més categoria
té el mateix costum de Bernat i Duran--
no hi ha hagut congressista que hagi escol-
tat els dels altres, sinó per reaccionar als

W'alter Gropius

mots de ritual i tallar les converses, man-
tingudes a mitja veu, quan l'orador es po-
sava a cridar. I no serà paradoxa afirmar
que els únics que han pres gust als reports,
els únics veritablement informats del Con-
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del drama en un pòrtic, set actes i
una conferència telèfonica, dividida
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que és possible admetre llurs vestits absurds
de tzigans i aquella dansa ridícula amb qué
comencen el treball? Cal recordar només,
per compondre el partit que els Varadis po-
drien treure de les seves condicions d'acrò-
bates-contorsionistes, les admirables Dorvils,
que veiérem l'hivern passat al mateix Olym-
pia. Els Varadis—una nena assadollada de
malícia i un xicot—són joveníssims, i els
sobra encara temps per a canviar de camí.
Els seus salts mortals en souplesse, enda-
vant i endarrera, amb dues mans i amb
una, constitueixen ja una garantia d'èxit
per a quan siguimodificada la presentació
del número.

Un altre exemple el tenim en el trape-
zista alemany Peters. Es presenta aquest
artista vestit com Don Tancredo, i això sol
predisposa l'espectador en contra seu. Des-
prés, a quinze o vint metres d'alçària, i
sense xarxa, executa diversos exercicis a
dos trapezis. Però els executa sense ele-
gància i amb una precipitació que els torna
confusos. Mal gust en el vestir i mal gust
en el treball. Mal gust, sobretot, en l'exerci-
ci final de llançar-se a l'espai lligat pel
coll. Peters acompleix, entre moltes proe-
ses, la d'una passada de peus d'un trape-
zi a l'altre, deixant-se caure penjat cap per
avali. Es, com tot el que fa, arriscat a més
no poder, però no desvetlla cap mena d'ad-
miració. Per què? Perquè, emprant un ter-
me que els lectorsconeixen, es tracta d'un
treball ((mal venut)). Recordeu, en canvi,
dintre el mateix gènere, els exercicis del
nordamericà Albert Powel, igualment peri-
llosos, però plens de gràcia i de seducció. I,
en un altre aspecte, fixeu-vos en el trio Bel
Air. No hi ha en el treball d'aquest trio
cap perill, però la netedat i simpatia ab
què el presenten valen, als ulls del públ\c,
molt més que els atreviments d'un Peters.

Un tercer exemple ens ]'ofereix l'illusio-
nista Baró Reinhalt, que havíem vist ja,
en el que portem d'any, a l'Espanyol i al
Poliorama. Com que el Baró Reinhalt no
sap vestir, ni sap moure's, ni sap parlar,
resulta que, essent un illusionista força
acceptable, les seves il•lusions no illusionen
a ningú. El truc de la dona tallada en qua-
tre trossos l'executa e1 baró Reinhalt millor
que cap dels illusionistes que ens han visi -
tat, però no en treu profit. Aquest mateix
truc, presentat per Fu-Manxú, guanyaria
un cent per cent.

Els Ravennas ens podrien servir també
d'exemple per a demostrar que la presenta-
ció d'un número de circ és tan essencial,
per a reeixir, com la qualitat del treball. El
mèrit dels equilibris de conjunt dels Raven-
nas és innegable, perb a força d'ésser com-
plicats, acaben per aparèixer feixucs i des-
proveïts de bellesa. Els Ravennas ho sacri-
fiquen tot, sense adonar-se'n, a la dificultat
i a la parsimònia. Actuen com si fossin uns
sacerdots de la plàstica. Caminen cerimo-
niosament... Que lluny es troben d'uns
Ajax o d'uns Athena !

Em resta cbr, encara, unes paraules sobre
els Fuji i sobre els trapezistes Flying Dolls.
Els quatre — tres orientals grocs i una
europea bruna — no estan gaire per da-
munt ui gaire per dessota de les innom-
brables troupes de xinesos equilibristes i
malabaristes que han desfilat per Barcelo-
na ; no fan res de nou i ho fan tot amb
precisió. Quant als Flying Dolls, mereixen
capítol a part. L'interès d'aquest número
radica en un còmic que n'és, diríem, el
llevat. I aquest còmic és un català, un bar-
celoní nascut al carrer del Príncep de Via-
na. La setmana que ve sabreu la seva his-
tòria.

JOAN TOMAS

esnob que, a les hores de l'aperitiu i poc
abans del te, anava a fer cultura i veure
de prop les celebritats aplegades a la Far

-nesina.
Un altre home recercat fou Yeats, el gran

poeta amic i mestre de Pound i de Joyce,
que ens resultà un tímid acabat, que a
última hora ni tan sols gosava assistir a
les sessions del Conveni. I quan als salons
de ]'Ambaixadors (l'hntel on paraven tots
els congressistes) topàveu amb un Maeter-
linclf en bàbia, tm Bontempelli amb camisa
esportiva, la bonhomia d'un Ferro o les
reverències dels balcànics, hauria estat de-
bades cercar William Butler Yeats, que en
aqueil instant estava suportant pacientment
les converses i el te en un ambient irlandès
de fa mig segle. I si Yeats va decebre més
de quatre admiradors, no fou així amb Tai

-roff que amb Meyerhold i Stanislawsky
forma la trinitat de la mise en scène soviè-
tica— que, amable i agressiu segons els
moments, es portà sempre amb ell la con-
currència. Algú el portà a veure treballar
Petrolini, i l'home, el cap entre les mans,
no se'n sabia avenir.

Acabat l'acte anà a trobar al camerino
l'actor romà i l'abraçà tres i quatre vega-
des, exclamant que era el gran actor que
cercava, l'invitava a Moscú al seu teatre
i afegí que li recava no poder presenciar el
segon acte, però que vindria pel tercer. I el
segon acte fou un ensopiment, car Petro-
lini treballava per pura inèrcia ;l'últim acte,
però, sabent que Tairoff era de retorn, Pe-
trolini es ficà en cos i ànima, el públic
trencava les cadires de tant riure i Tairoff
es trencava les mans, a peu dret.

I fou verament aquesta la funció en ho-
nor dels participants al Conveni ; no la dan-
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época la seva violentíssima discussió amb	 bu	 Craig, d'un Tairoff	 Hilar, d'un Hil 

Marinetti, que no finí en pugilat gràcies a ' d'un Gregor.

la diplomàtica intervenció de Formichi. Ma-
lauradament, aquests moments de lluita, de
variant de ]'ensopiment general, foren poc
nombrosos. Un xic de calor donava Tairoff
— el gran director rus — amb les seves in-
tervencions contínues, i Antonio Ferro —
l'únic representant de la nostra península —
que va deixar bona mostra de la intelli-
géncia i del bon humor dels ibèrics, que sa-
ben copsar l'aspecte , ridícul d'aquestes con-
ferències. Un xic, també, de vida donà en
manta ocasió Marir etti ; però qui féu arri-
bar a bon part la barca del Conveni, amb

facècies, , impertinències i judicis lapidaris,
fou, indubtablement, Gordon Craig, el gran
régisseur, guia i origen dels més grans di-
rectors d'avui, l'home que féu més per la
glòria de la Duncan i de la Duse.

I Gordon Craig, l'entremaliat, interrom-
pia a cada instant la marxa del Congrés
la seva blanca cabellera a la romana, els
seus gestos exagerats, el seu argot format
de paraules de quatre llengües amb una
base anglesa, llançades amb crits aguts ; tat
contribuïa a donar una nota viva a les ses-
sions, tan grises i ensopides. Amb la seva
intervenció féu passar més d'un moment
lleiu^ als mateixos que acabaven de recollir
els llorers de l'assemblea, des de Gropius
a Marinetti i Bontempelli, que havien re-
près llur discussió acostumada. 1 només la
preséncia del vell anglès consolà el públic

Roma, octubre.
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II si de moment la facultat volitiva del nostre
esperit semblava contradir o almenys no en-

Diu Kant que va concebre la hipòtesi que caixar	 amb	 l'arquitectura	 del	 seu	 sistema
forma la base de la Crítica de la Raó pura, genial, fundat per la Crítica de la Raó pura,
que diu que no és el coneixement el que un cop conegut ]'encaix no sols s'hi adapta
s'adapta	 a	 la	 realitat,	 sinó	 la	 realitat	 la perfectament, sinó que la confirma i solidi -
que s'adapta al coneixement, per tal de veu- fica. En la voluntat o raó pràctica, com en
re si podia fer avançar la Metafísica que diu ell, descobreix idees tant o més clares,

Is'havia quedat endarrerida al costat de les com ell mateix diu, que les descobertes en
ciències	 matemàtiques	 i	físiques,	 que	 ha- la raó pura.
vien anat caminant i progressant en gran Es un	 fet	 que la	 idea general	 del	 Bé,
manera,	 • base de la moral, que dóna el to ètic als

No	 sabem	 si	 el	 fet	 que
efectivament hi ha idees que d ..	 'r
es presenten a priori, abans de
l'experiència,	 com	 ja	 va	 ob-
servar Plató, va ésser el que
va determinar Kant a sentar

sles seves teories,	 o bé si per	 ^r
tal de defensar-les va arribar
a	 creure	 en	 l'apriorisme.	 El	

r
1

fet és que va sentar la hipó-
tesi	 apriorística,	 no	 en	 els	 r= "'
fets	 còsmics	 i	poètics	 com
Plató,	 sinó	 en	 dades científi-	 j
ques i en estudis pregons que
van arribar a donar solvència
filosòfica a la seva grandiosa j
hipòtesi.

Encara	 que	 hi	 ha tante ?
dades per admetre-la com per t
no admetre-la, som molts els
que ens permetem dubtar de
la veritat de la concepció kan-
tiana, i només l'admirem com
l'esforç més gran que hom ha
fet per tal de girar la realitat
a l'inrevés amb l'afany genial ^(
de veure el que hi ha a sota.

Tractant-se del	 fet del	 co-
neixement,	 que	 és	 d'essència	 ^s	 ql
desconeguda, ja que només en c
coneixem l'existència, perb no
l'essència,	 no	 és	 possible	 dir
sense estudis,	 que encara no s	 v
ha fet ni !Kant ni ningú,	 si
]'espai	 i el	 temps són dintre
del	 coneixement	 o	 si	 el co- Kant
neixement els troba fora. Les
relacions entre el que hom en
diu esperit,	 precisament perquè té coneixe- tets que s'hi adapten, és superior i anterior
ment o suposa ésser	 susceptible	 de	 tenir- a tota experiència, i en lloc d'ésser dirigida
ne, i el que hom en diu matèria, que conté per l'experiència o fonamentada en ella, és
tots	 els	 esperits	 coneguts, que	 són les	 re- la idea del Bé la que fonamenta i dirigeix
lacions	 que,	 com	 és	 sabut,	 nosaltres	 es- l'experiència.
tudiem	 en la	 Hiparxiologia,	 no	 diuen	 resi Però aquí, senyors, la Hiparxiologia ja es
respecte	 d'aquest	 apriorisme	 ni	 d'aquest . pot	 permetre	 el	 luxe	 de	 demostrar	 que
aposteriorisme. Falta conèixer l'essència	 de aquesta	 idea	 a priori	 de l'ètica	 no	 és	 en
l'esperit i	l'essència de	 la matèria per po- l'esperit.	 Així	 com	 en	 el	 coneixement	 no
der resoldre el problema que Kant va deixar podíem dir res,	 perquè,	 com hem dit,	 les
plantejat sense resoldre'l. í relacions entre l'esperit i la matèria no ens

En efecte, existeixen, com dèiem, idees a expliquen	 res de	 la seva essència,	 ara	 les
priori,	 però	 resulta	 que	 aquestes	 idees	 a I	 relacions	 de	 l'esperit	 i	 la matèria	 que po-
priori no sols són en el coneixement, sinó dem observar i experimentar ens expliquen
també en la sensibilitat i en la voluntat, és no sols el fet moral, sinó el seu apriorisme,
a dir,	 no són	 sols dialèctiques, 	 sinó estéti- ja que essent, com saben els nostres lectors,
ques i ètiques, cosa que fa ja possible es- la moral el resultat de la tendència de l'es-
tudiar-les	 en	 l'estètica	 i	l'ètica,	 davant de perit a separar-se de la matèria, perquè la

PRESSUPOSTOS,	 ESTUDIS,	CONSULTES	 1	 ASSAIGS	GRATIS	

a

la impossibilitat d'estudiar-les en	 la	 dialèc- matèria	 el	 separa	 d'ella	 mateixa,	 necessà-
tica, riament	 té	 de	 sentir	 la	 tendéncia	 moral

Kant,	 després de	 la	 Crítica	 de la	 Raó abans de l'experiència,	 com saben tots els
pura, va escriure la Crítica de la Raó pràc- que han estudiat i comprès el Manual d'Hi-
tica.	 No retreurem les contradiccions fona- parxiologia publicat per l'amic Pla.
mentals entre aquestes	 dues obres,	 que el Per	 això,	 si ^Kant	 té	 raó	 que li	 sobra
que l'una fá amb el cap l'altra ho desfà quan diu que troba idees a priori en la raó
amb els peus,	 perd sí que farem constar pràctica	 com	 en	 la	 raó	 pura, • s'equivoca
que coincideixen a dir que	 hi ha idees	 a completament quan diu que aquestes idees
priori	 pel	 coneixement	 t	 per	 la	 voluntat, a priori existeixen en ]'esperit,	 com ell su-
com	 després	 en	 la	 Crítica del	 Judici diu posa en tots dos casos.
amb raó que n'hi ha per la sensibilitat. La llei moral no és consubstancial a 1'es-

Diu, en la Crítica de la Raó pràctica, que perit, és a dir, no la porta dintre, com su-
posa Kant,	 sinó	 que és	 el	 resultat de	 la
pressió separativa a qué l'esperit està sub-

jecte mentre està unit a la matèria separa-
dora.	 Fora d'aquesta unió, l'esperit no tin-

Les	 darreres novetats en dria	 ni	 tindrà cap	 idea moral	 ni	 a priori
ni a posteriori.

1libres francesos les troba- Si doncs en aquest cas, que es pot estu-
diar perquè depèn de la investigació de les

reu primer que enlloc a la relacions entre les dues existències conegu-
desco-des	 espiritual i	 material,	 d'essència

. neguda, hom pot demostrar que l'aprioris-
LLIBRERIA me no demostra que la idea restdexi en l'es-

perit	 mateix,	 perquè	 resideix	 en	 les	 rela-

Louis f er e cions ene l'esperit t la matèria.
Cap doncs la possibilitat de dir que l'a-

priorisme que observem en la raó pura tam-
poc és dintre de l'esperit. Si qui fa un cove

Rambla	 del	 Centre,	 19 fa	 un	 cistell, podem pensar que l'aprioris-
me	 de Kant,	 podent-se	 negar en	 el	 que

Telèfon	 231I8 hom pot conèixer, també es pot negar en el
que hom no pot conèixer, o almenys no co-

i neixem, per ara.
FRANCESC PUJOLS

Kiocque FranÇais

	

	
^ El thrimer article sobre Kant, La revolu-

ció kantiana, aparegué en el número passat.

Rambla	 dels	 Estudis, 	 .. ...................................................................................:

LENDIN 	 I(Davant l'Acadèmia de Ciències;) 	G a^teslceHBRARYL
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DADURA AUTOGENA

I encara una altra pregunta. Avui que
hem traduit Piferrer, no caldria posar aques-

ta novella històrica, única escrita al se-
gle xvtt, en un català a l'abast dels que
desconeixen el castellà clàssic?

No oblidem que Tirso de Molina, en par-
lar dels catalans, de vegades escriu en pri-
mera persona del plural.

L. S. ROSSINYOL

Exit en la mida

Corbates inarrugables

Pijames a bon prea

JAUME I, ii
'	 Telèfon 11655

en català
Si apreneu anglès i francès a base de català, els aprendreu millor.

El LINGUAPHONE INSTITUTE, de Londres, és el centre pedagògic univereal que ha
apiegat els especialistes més eminents de tot el món per a fer els mètodes LINGUAPHONE
d'ensenyament d'idiomes. Per això en pocs anys s'ha fet famós el LINGUAPHONE arreu

del món civilitzat. Per aquesta p erfecció pedagògica que presideix l'obra del LINGUAPHO
NE, aquesta institució, que és anglesa, ja abans que Catalunya fos autònoma, va decidir de
publicar en català la Clau de Traducció i la Gramàtica per als cursos de conversa d'anglès,

francès i alemany. Apreneu amb el L)NGUAPHONE, que és el mètode perfecte en tots els

detalle. El LINGUAPHONE és universalment perfecte, perfectament universal.
No el confongueu! Demaneu prospectes:

CARRER DE VAL[NCIA, 245 • BARCELONA • TELEFON 7$352
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FORASTERS A CASA NOSTRA I UNA GRAN NOVELLA DE THOMAS MANN

L'apriorisme kanHà TirsodeMo1ina1«L M u nta n y a màgica»
a Cata f u nya Quan vaig llegir l'elogiós aperitiu amb el tica que una nit irreal	 de Carnaval	 resol-

qual Josep Maria de Sagarra celebrava la drà ;	 el	 llatí Settembrini,	 campió de	 la	 lli -

Fra Gabriel Téllez, Tirso de Molina, neix seva lectura de La Muntanya màgica, vaig
refermar els meus .propòsits d'aprofitar els

bertat i el progrés ; el jueu jesuïta Naphta
(arriscada i	 genial	 creació,	 que forneix	 al-

(ts&3)	 i	 mor,	 probablement,	 a	 primersia (i 6 lleures d'unes vacances hipotètiques gunes de les pàgines més denses de pensa-
V a g r in
Viatger infatigable,	 coneix Catalunya per a recórrer les nou	 planes de l	 ment de la novella) ; el majest iós holandés

gran novella de Thomas
centes

Mann. Les vacan-	 Pieter Peeperkhorn, servent exuberant de las-
m	 m ple passa volant.	 oneix la nos -s 

tò
s
r
i
ia	 i	 la	 nostra	 llenCua.	 La seva ces no han vingut i he hagut de resignar-	 vida, incompatible amb la màgia de la mun-

històriat	g 	 metada a Barcelona queda provada per tuals
als meus inconfortables mètodes	 habi-	 tanya ; els dos metges, Behrens i Krolcovs-

ele lectura, aprofitant hores escadusse-	 ky,	 exemplars singulars de la fauna cientí-a.
es idescripcions minucioses que en 

Hf
fa.

amen	 general, escriu una	 er res a casa, moments de viatge en tramvia	 fica;
i	 impròpies	 ametro	 altres ocasions	 per	 pals,

-més	 enllà	 d'aquestes	 figures	 princi-
tot un món secundari de malalts ]leus

ria de	 la	 Ilgerced.	 Forçosament,	 per fer	 o
de
	 a Merc

i incurables	 dne riuen i men-,
luesta obra ha d'haver regirat	 els arxius gen i pateixen i moren.

la casa-mare de l'Ordre. ver
Més	 que	 la	 vida	 exterior,

En canvi	 no està molt assabentat de la	 I
que	 l'acció	 de	 la	 novella,	 té

stra geografia. Situa el port d'Orla prop
importància	 en	 el	 llibre	 laBalaguer.

Es possible l'amistat de Tirso amb Vi- vida	 interior,	 el	 pensament.

nç Garcia, rector de Vallfogona.	 Blanca F Si hom pensa que La Mun-

los	 Ríos suposa l'assistència de	 l'autor ` tanya	 màgica	 ha	 estat pen-
La prudencia en la mujer al Capítol Ge- sala i escrita en la desena al-

;ral de Barcelona (i632). Adhuc dedica un lucinant	 de	 1910a920,	 com-
;ls seus llibres	 «a los muy ilustres	 conce- '" tt pendrà la importància que te-
tres y	 ciudad	 de Barcelona), -'	 v	 , nen	 els	 diàlegs	 inacabables,

* * * les discussions	 brillants	 i	 so-
r	 'a v int	 paradoxals	 entre	 l'italià

Les dues obres	 on	 parla de	 Catalunya ,	 t	 ^	 5t	 . , 2 i	 ^	 ^^
g
 '	 Settembrini,	 defensor	 de	 la

in : Cigarrales de	 Toledo i El Bandolero. Itv democràcia	 i	 del	 liberalisme,
En róat edita Ci garrales de Toledo. L'ac-Cigarrales ^	 v` jesuïta	 Naphta,	 místic ii	 le	 j es
6 del	 tercer	 Cigarral es	 desenrotlla gai-

d'escrit-
^^
w autoritari. Es tot el problema

'bé tota a Barcelona. Abans però
aquesta novella, trobem una allusió mol ^3 	 4yt

^
candent de l'Europa actual, la

Jada al porró en El pretendiente al revés. I	 J t^ 	 Á. lluita	 implacable entre	 la lii-
,,	 t bertat	 i	 la	 tirania,	 entre	 laiF	 ?E	 # .`rs sobirania de l'esperiti l'anul-

En el Cigarral tercero diu coses curioses fàció de l'individu. Es simbò-
)bre Catalunya	 i els catalans. lic, per això, el fet que Naph-
Juan de Salcedo i el seu criat passen per ;	 ' ta,	 el	 jesuïta	 (tuberculós,	 al-

'ortosa, «ciudad catalana, noble y antiguan,
st¿j

trament,	 com	 tots	 els	 altres
ami de Barcelona. Un hostaler engega un f ""	 protagonistes),	 defensi	 i	 pre-
arament en	 català i les muntanyes estan digui l'adveniment del comu-
festades	 de	 bandits :	és	 clar,	 Cervantes i	 q isme	 i	 el conciliï	 amb	 una

Is havia posat de moda. mística cristiana. Com també
Deixem les aventures que corren els per- és simbòlic,	 amb un	 simbo-

onatges de Tirso «en la aspereza y peligros lisme una mica hermètic,	 el
e Cataluñan, per saber qué pensa de Bar- suïcidi de Naphta, en el duel
elona.	 Parla del port,	 «corona de	 aquella que clou les seves eternes dis-
impia marina» ; 	 del carrer de Montcada, cussions amb Settembrini.
le Sant Agustí i de Santa Maria del Mar, Hom no pot negligir tam-
^colegial y hermana de la Catedral que allí

Thomas Mann
poc el capítol que descriu els

laman Seu», i dels terrats barcelonins, «co- estudis de Hans Casthorp da-
reshondencia	 ordinaria	 de	 aquella	 ciudad munt	 la	 seva	 chaise-longue

Iue	 en	 vez	 de	 tejados se continúan	 sus
otros».	 Anota t'a-

posar-se en contacte amb una obra d'una
de

del	 Berghof,	 prodigioses	 lliçons	 de	 biolo-
les sessions d'esperitisme,	 que oscillengia ;rasas por ellos unos con densitat tan	 auténtica,	 tan	 plena	 sentit

rancesament dels catalans perquè viuen en i	 d'interès com és	 aquest Zauberberg del entre la realitat i	 el	 somni,	 i	 sobretot les
;astells. Pinta la crueltat,	 la barbàrie i «la gran exiliat alemany.	 Aquesta sensació de pàgines magnífiques de l'exursió del prota-
iusticia	 catalana».	 El virrei, però,	 és	 una grandesa i de passió que es desprèn d'una gonista sota la tempesta de neu,	 amb els
galant persona. novella que té, altrament, un argument tan	 . somnis	 i	 les	 experténcies	 sobre	 el temps.

Els personatges catalans nobles que in- senzill, us deixa, quan heü acabat la lectu-	 I Al capdavall de la novella, Hans Casthorp
tervenen en la novella es diferencien	 molt ra del llibre, la necessitat d'empendre una ha passat	 per	 tots els	 cercles	 d'aquell in-
poc dels castellans. Són abnegats, cavallers relectura que us permeti encara d'enfondir { fern luxós.	 La guerra dispersa als quatre
t molt galants.	 Apunta que a Còrsega es el sentit d'aquesta narració abassegadora dei vents tots els malalts i l'heroi va a parar
parla el çatalà. les	 aventures totes espirituals,	 lluny de les a la lluita sense grandesa de les trinxeres.

# * * idees	 corrents	 de	 temps	 i	 espai,	 del	 jove Allà l'autor l'abandona sense recança.
Un	 llibre	 una traduccióaixí	 necessitava

Forçosament, entre la publicació dels Ci-
Hans Casthorp, d'ençà que ell penetra en
el	 recinte 'màgic del	 sanatori	 internacional acuradíssima i una edició impecable. Cal dir

garrales i El Bandolero, degué visitar Bar- que ha d'allotjar les seves curtes vacances, que tant Mario Verdaguer, que ha traduït
celona més	 d'una	 vegada. Suposem això fins	 a la seva sortida,	 set anys	 més tard, Zauberberg al castellà,	 com la barcelonina
perquè en aquesta última obra, el caràcter endut	 per	 l'huracà	 desfermat	 de	 la	 gran Editorial	 Apolo	 han	 complert	 amb	 força
català,	 el	 tipisme barceloní	 i moltes altres guerra. honestedat aquest compromís d'honor. Pot -
coses són conegudes més a fans i més com- James	 Joyce	 i	 sobretot	 Marcel	 Proust ser	 el	 llenguatge de	 la	 traducció	 perd	 al-
preses	 per 1'i4lustre mercedari. han alterat el concepte del temps en la no- guna	 vegada,	 endut	 per	 l'obsessió	 de	 la

Encara que — segons Cotarelo — el tema vella, però han establert un altre ordre, un fidelitat	 estilística	 a	 l'original,	 la	 seva	 cla-
d'El Bandolero, abans de caure en mans alentiment	 de]	 temps,	 una	 descomposició relat d'expressió, perd aquesta sensació ra-
de	 hagués estat posat	 esce n a pelong o, rigorosa de la seva unitat.	 En el	 Zauber-' res vegades us domina. El pròleg, concís i

i molt originalcanonge Tàrrega, és curiós
m

berg, en canvi, el temps és sotmès a miste- inteldigent,	 del	 traductor,	 presenta	 la	 sevasr
trobar	 una	 novella	 histórica	 en	 ple	 se- nasos experiments,	 a reaccions que	 tenen tasca i facilita	 al	 lector l'entrada en l'am-
gle xvit. uns-. significació	 només	 en	 relaciG	 amb	 la Ment dens i treballat d'aquesta gran novella

Bandolero és	 de la	 de
vida interior de	 Hans Casthorp,	 el	 prota- de Th

o
mas Mann.o 

pretendrem

, 
vista
	 mai 

era
o

El

lt
molt Pere Armengol, vsta d'un

 explicar
manera

 les gonista. El temps és, simplement, sotmès aala regla variable i 	 perillosament	 seductora RAFAEL TASIS I MARCA
aventures, hàbilment teixides, dels personat-

i { de 1a malaltia.	 Novella de la malaltia i de
ges dibuixats amb mà de mestre	 molt
catalans.	 Solament exposarem algunes cu- la mort, ampliació enorme d'aquella intensa

i original Mort a Venècia que creà la fama
riositats,

L'acció	 desenrotlla	 el	 segle	 xut. del
Munt	 del	 gran	 nov	 alemany,	 del

Jaume II é
s
s rei del Principiat. L'escenari :

Barcelona,	 d'Urgell i altres llocs.el comtat

Muntanya	 màgica	 abraça,,	 a	 l'entorn
gran tema de la malaltia, tots els problemes

IE^^^S

Pere Armengol entra a )da inetró¢ oli ca- del	 món	 i	 de	 l'esperit.	 Els	 protagonistes,

talana,> en un dia de fira. Admira Tirso la però,	 són	 éssers que s'han	 separat,	 volun-

destresa dels barcelonins en el poliment del tàriament o per força, del món de les ter-
res	 del món	 dels homes normals,planes, JOHN DOS PASSOS

vidre	 i	 de	 l'argent.	 Descriu	 les festes	 del
carrer de Montcada i l'aventura del prota-

vivents en el temps. Les seves discussions,

doncs,	 te-els	 seus	 experiments	 passionals, En un estudi sobre la literatura america-
gonista, inculpat del cop de pedra que desféu

Trobem nen	 el caràcter d'una especulació fi - na d'avui, 	 por 'Tomas Gadd ard'avu i, u
rev
blicat

l	 de vidre	 un	 re
escenes	 on

d'un 	 català.
es disputepalatines, palatines

semp
ca,òfi	 d'una'un	 dramàtica	 ió per- los	 a Berginenla	 ista italiana Occidente,	 es 

,
el favor	 de	 llur	 rei. Trobem tantes	 coses sonal, reclosa en la impotència, dels proble-

cada	 els homes vi-
diu de John Dos Passos

«Sovint	 hom	 dubta	 si	 classificar	 aquest
interessants	 que	 qui	 les	 vulgui	 conèixer
haurà de	 llegir la novella.

mes que assetgen a	 pas
vents. Si algun dels protagonistes defuig de escriptor entre els novel-listes.	 Els seus par-
caure en el carde màgic de la malaltia in- sonatges, tot essent prou verídics, simbolit-
curable, vol evitar el malefici destructor de zen habitualment la classe social a qué per_

Lalectura de Tirso sempre planteja qües- , la muntanya i retornar un dia al món au-
tèntic d'allà baix, la seva voluntat serà ven-

tanyen, i el que ocorre a cada un d'ells es
perd entre els esdeveniments generals d'or-

tions,	 moltes vegades	 difícils de respondre.
l'actualitat çuda, com amb Joaehim Ziemssen, o haurà dre polític i social.	 Dos Passos adopta Na-

Si fos més conegut, 	 es veuria
de la	 obra	 i	 s'aclararien punts inte-seva ' d'evadir-se en la mort, com el magnífic Pee- bilísstmament en Quaranta-dosè Parallel un

ressantíssims	 per nosaltres. perkhorn. método particular que consisteix a utilitzar

Una qüestió, per mostra, que no sóc jo '
tuvi,

Però	 Hans	 Casthorp,	 no.	 De	 bon an-
així que té la revelació de la seva taca

retalls de diaris vells i citar cançons de mo-
da vint o vint-i-cinc anys enrera; però hom

el cridat a respondre-la. Tirso escriu:	 «La
lengua	 catalana	 o	 lemosina	 era	 entonces humida que el condemna a la permanència es pregunta (sense insistir en el fet que totes

poco menos misteriosa que la caldea p or lo en el	 sanatori,	 es	 lliura amb voluptuositat aquestes allusions	 a coses antigues només

compendioso de sus sentencias, corta de pa- a la malaltia, cerca d'extreure'n	 tot el	 seu
totes	 les	 seves experièn-

poden ésser assaborides de debò per amen-
cans) si uns procédiments així no són més

labras pero	 pródiga de pensamientos,	 que
cuanto más a lo lacónico se explicaren, tan-

I pregon contingut,
cíes	 perilloses.	 AI	 seu entorn,	 uns	 quants aviat permesos a l'historiador que no pas al

to	 menos costara su inteligencia.»	 Llegint personatges magnífics representaran els ne- novel-lista. A més a més, les tendències so-

això, ens ve a la memòria aquell llemosí, guits, les inquietuds del seu esperi't,	 àdhuc cialistes de Dos Passos traspuen una mica

satiritzat per Rabelais en el seu Pantagruel, la mort. Ja he alludit Joachim, el	 militar, massa abstrusament en les seves novelles.

de parla emfàtica i rebuscada. Aquests dos servent fins a l'extrem del seu concepte rí- No és pas un artista pur com Faulkner

autors han convergit en un punt. El criteri gid del Lleure, que la malaltia reprèn per a però algunes descripcions, sobre tot de capes

que tenen de la nostra llengua	 no ens	 és lliurar-lo,	com	 un	 joveheroi	 antic,	 a	 la baixes	 de	 la	 societat,	 estan	 amarades de

gaire falaguer. No es podria explicar o im- mort. Clawdia Chauchat, la russa dels ca- gran	 vitalitat,	 i	 cal	 respectar	 la	 tècnica

pugnar aquest criteri, tal com s'ha fet amb bells roigs, la dona que crea l'obsessió eró- original que s'ha	 sabut crear.»
la famosa frase del Dant?



.,:W
—I com ho heu• fet per pendre dues ban

-deres i tres canons?
—Sóc cleptòman.

(Candide, París)

(x) Vegi's MIRADOR, números 289, 2 90,
292, 294 i 296.
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LES ARTSIELS ARTISTES
Un creuer per_la Medterrania

VI. — La mesquita d'Omar
Per exemple. Per què és negra la pedra

santa de la Kaaba? Segons la llegenda,

quan Abraham anava per aquests monts

de Déu — amb les introspeccions pròpies de
tot profeta — sofria, de tant en tant, apari-
cions malignes. Per defensar-se d'aquestes
temptacions agafava la primera pedra que
li venia a mà i la tirava contra el dimoni.
En arribar a la Meca, Déu volgué premiar
el seu fidel servidor enviant-li des del cel
una pedra blanca i puríssima com una ala
d'àngel.

Des d'aleshores aquesta pedra divina fou
venerada a la Meca. Les tribus de beduïns

anaven a adorar la Kaaba perquè el mortal

que la besava quedava net de pecats que
eren engolits tot seguit per la pedra. Però

foren tants els peregrins i és tan gran —
ai las ! — la maldat humana, que a còpia
de netejar consciències, la pedra blanca

s'anà enfosquint i es tornà negra del tot.
Es cosa sabucla que, avui dia, els mu-

sulmans practiquen la poligàmia. Però els
antics beduïns, a més a més, també eren
donats a la poliàndria. Si uns quants ho-
mes aspiraven al matrimoni d'una mateixa
dona, el preu de la qual era inaccessible a

.un de sol, s'associaven bonament i s'hi ca-
saven tots alhora. Una vegada efectuat el
matrimoni, cada marit rebia, del sogre, un
bastó. Quan un dels marits entrava a la
tenda de l'esposa, deixava el bastó a fora

com a senyal de la seva presència i perquè

els altres associats no el destorbessin. Bona
manera per evitar l'adulteri.

Si bé cal reconèixer que una esposa d'a-

questa mena anava molt ben servida, sem-
bla que en aquestes tribus primitives la nai-
xença d'una femella era considerada com
un càstig de Déu. Conten que si en una
tribu neixien massa noies se les enterrava,
de viu en viu, al desert, per estalviar la
llet maternal destinada als infants mascles.
En contrast d'aquests procediments expe-

ditius i en desgreuge dels beduïns, remar-
carem els seus procediments poètics.

Segons un vell poema àrab, «Déu atorgà
a aquest poble quatre grócies : el simple
turbant peo al desert, preferible a una co-
rona ; la tenda, més práctica que un palau
l'espasa, que protegeix millor que les més
altes muralles ; i el do suprem, l'art mera-
vellós del lliure canto.

1 els beduïns portaven aquest do suprem

del cant i la poesia fins a la punta de l'es-
pasa. Perquè quan dues tribus es trobaven

en circumstàncies de solventar alguna qües-
tió pendent, abans del combat s'avançaven

els dos poetes respectius i cantaven les lloan-
ces de la seva tribu i censuraven l'adver-
sària. Mentre els poetes lluitaven amb rimes
i metàfores, els guerrers es mantenien pa-
cffics. I si un dels poetes era vençut en la
polèmica, la seva tribu es retirava apesa-

El recinte d'Al-Ilaram al-Sharij

rada i en silenci, sense fer ús de les armes.
Veiem, doncs, com els practicants de la fe-
rotge «venjança de la sango eren amansits
per la delicada poésia. Del curioso discurso
que hizo Don Quijote de las armas y las
letras, aquesta vegada guanyaren les lletres.

Però ara estem massa civilitzats per a donar
importància a aquesta mena de jocs florals

1 de la Meca.
MÀRIUS GIFREDA
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DIBUIX 1 PINTURA

PORTAL DE L'ANGEL. 23. 4.t

—Es horrorós ! Va morir travessat per
una agulla!

.	 (Tour d vous, París)

Lles öxp©c©r^
La monográtíca-de Francesc Torrescassana

No podia començar millor la temporada prodigar-se ei l'esperit francès que anima
d'exposicions d'art a Barcelona que de la l'esmentada pintura ingressant en els cor

-manera que s'ha fet, és a dir, sota l'ho- rents universalment reconeguts des dels mu-
menatge a un dels nostres més preclars seus com a immortals.
mestres del xix que, com tots els seus coe-	 Cal també remarcar el retrat que s'ex-
tanis, viuen gairebé oblidats pels nostres I posà en el Saló MIRADOR.
amateurs.	 Les teles de mariners són una clara ex-

Durant la manca de temes que ofereix posició de l'imant que han representat per
]'estiu, en el qual els nostres artistes es de- fantasies meridionals i acomodatícies i no
diquen a acaparar material per a la tem- costa gaire de destriar-hi una branca ge-
porada, hem parlat de la necessitat que hi nealògica que ha arribat fins molt a la vora
ha de treure la pols dels noms dels pintors	 nostre.
del segle passat i promoure un corrent re- En els paisatges, Torrescassana queda
valoritzador que tant reclama aquell mo- igualment ben representat. Es tot un pro-
viment, molt més important
del que a primer cop d'ull es
pot creure, no ja tan sols pel
que en si representa, sinó per
anar-lo a vincular en la tra-
jectòria general de la pintura
europea.

Poc temps després de Bar-
bizon, els nostres artistes ja
Can paisatge, sota una moda-
litat casolana, que ara, en
virtut d'exercicis comparatius,
apareix amb un to de tara
que li proporciona la manca
de contacte amb l'actualitat
estrangera, princip,afinent
francesa.

La reclosió vuitcentista dels
pintors catalans es tradueix
en una producció paisatgista
fonamentada en la mansuetud
imperant i en l'absència de
genialitat en què, de Rousseau
endavant, excelliren els fran-
cesos.

Si es pot parlar d'una es-
cola catalana constituïda, s'ha
de convenir que es classifica
dintre un lirisme d'època que
no era sostingut per les in-
quietuds estètiques de què
eren presos altres nuclis pie-
tòrics de fora de casa.

Naturalment que aixa de
fet ja significa una persona-
litat i que sense la presència
d'altres temptatives més reei-
xides ja donaria una evident
pauta de solemnitat revolucionéria a favor
dels homes del xix, i és potser sota aquell
signe que hem de concloure'n la seva in-
trínseca magnitud, que, repetim-ho, a des-
grat de tot, és notablement important en el
propi sentit i en el de la influència.

L'estudi d'aquests mestres, de Torrescas-
sana principalment, ja que d'ell parlem,
dóna la sensació d'haver donat pas a molts
artistes que a favor d'una època molt més
preparada aconseguiren imposar -se en un
públic al qual la proximitat excessiva dels
anteriors no convencé.

L'exposició acabada d'inaugurar a les
Galeries Syra ens presenta cm Torrescas-
sana complet, que pren forma a través de
totes les especialitats per ell executades,
retrats, paisatges, marines, etc., etc.

L'obra que al catàleg figura amb el nú-
mero i, Torrescassana pintant, constitueix
la peça màxima de l'exposició. Es un retrat
vibrant, tremolós de genialitat, fill d'un mo-
ment felic(ssim. Si tota l'obra recollida tin-
gués la mateixa qualitat, Torrescassana re-
presentaria un cim en la nostra pintura.
Es un quadro que admet la fragmentació
tan multiplicada com es vulgui ; sempre en
el subquadro hi queda la impressió d'un
interès formidable, al qual collabora la vi-
gorositat, la visió colorística i la traça
remarcable del vell pintor. Persones que
recorden l'execució de l'autoretrat, expli-
quen la seva ofuscació davant l'entusias-
me pel duo Casas-Rossinyol, que contribuí
amb la seva foguerada persistentment pro-
longada a apartar de la popularitat Fran-
cesc Torrescassana, la qual cosa és un
magnífic precedent per les manifestacions
gratuites i els criteris insospesats.

Uns altres retrats que contribueixen a fer
lògics els grans qualificatius són els dels
senyors Dionís Renart i Roig i Raventós,
que de diferents èpoques com són, demos-
tren la continuïtat esplèndida del monogra-
fiat a les Galeries Syra.

En l'apartat de figures cal destacar La
filosa, obra que, a insistir el pintor en la
seva condició espiritual, l'hauria portat a

RECONSTITUENTS

—Senzillament miraculós ! D'ençà que el
preneu, sembla que tingueu quaranta anys.

—Però si només en tinc trenta!

(Marc'Aurelio, Roma) 1	 (Ric et Rac, París)	 I	 •	 1

cés de paisatgisme que no cau ni en cap
excés de realisme ni d'impressionisme, d'a-
quells que formaren el guiatge de les figu-
res secundàries dels esmentats moviments
pictòrics. Aquestes obres van de les influí-
des directament per Mart( i Alsina fins les
teles vivíssimes de facultats llumíniques de
la Rabassada, entre obres directes i les més
o menys desvirtuades per l'imperatiu no
sempre ponderat de l'encàrrec.

La prodigalitat de notes exposades en
aquest conjunt monogràfic, lluny de perju-
dicar, com ha passat en altres ocasions,
serveix per a valorar el total de les qua-
ranta obres, ja que van fent ostensible la
marxa ascendent en progressió del pintor
ara homenatjat, i convencen de trobar-se
avant un fet d'alta transcendència pel nos-

tre art com és baver demostrat públicament
l'existència d'un pintor oblidat, involucrat
en signatures falses, i que molts països
deurien clesitjar per a catalogar-lo entre els
seus vuitcentistes.

Es molt d'elogiar l'activitat d'uns dar-
rers temps posada en pràctica encaminada
a fer el més ràpid possible la reacció de la
nostra pintura. La monogràfica que aquesta
setmana comentem és la darrera fase d'a-
quella activitat que no cal dir com desit-

j aríem que ben aviat es veiés superada.
L'expostcró Torrescassana és un saló

mnemotècnic que reporta velles faccions,
amb la hieràtica sensació dipositada per la
mort i els successos, esquitxat pels verds
i els vermells viole t(ssims que la passió
del vell pintor va prodigar fins pocs dies
abans de traspassar. Hi ha la Barcelona
que passava pel Paris brillant de fi de se-
gle a través de la cadència oscillant del
mirinyac i el copalta de La Bohème, la
darrera victòria de l'assimilament costu-
místic i indumentari i fins i tot l'inamo-
bilitat del paisatge sembla ressentir -se de
l'ordre del dia evocadora i adopta matisos
que els nostres pintors d'avui interpreten
amb un sentiment més trepidant i més pic
tóricament panteístic.

ENRtc F. GUA

Torrescassana — Autoretrat

Per més despreocupat que sigueu en en-	 nunci de les dues civilitzacions. orient i
trar al recinte d'Al-Haram al-Sharif sen-	 occident, la sensibilitat inteliectual de Pal-
tiu una certa «emoció històrica». Diuen que	 ladi i la sensibilitat sentimental d'Omar.
en aquesta esplanada Salomó edificà el seu Omar devia ésser un sentimental ; per-
famós Temple, guardador de l'Arca de qué l'enemic aferrissat de Mahoma passa a
l'Aliança ; damunt de la Roca, Abraham la més fanàtica submissió. Un dia va aga-
intentà sacrificar el seu fill Isaac; Mahoma	 far l'espasa per anar a matar el Profeta,
ascendí cap al cel, i els croats fundaren	 però després de llegir el Coran, a casa la
l'Ordre dels Templaris.	 seva germana, es convertí a l'islamisme i

De tots aquests fets, avui no en queda,	 fou una de les espases més brillants del nou
gairebé, cap testimoni : només una roca i	 dogma. I aquest cas es repetí en tots els
un mur de contenció. La roca està aixoplu- potentats de la Meca.
gala dintre la mesquita
d'Omar, i del mur els jueus
n'han fet el lloc predilecte de
les seves lamentacions.

Aquesta mesquita és una
de les construccions més im-
pressionants del Pròxim
Orient. Resumint les dades
històriques, tenirn primera-
ment la presa de Jerusalem
— 637 — pel califa Omar,
constructor de la primitiva
mesquita, de la qual, avui,
només queda el nom. L'ac-
tual Cúpula de la Roca (Qoub-
bat al-Sakhra) — anomenada
correntment mesquita d'Omar
– fou construïda pel califa

omeia Abd'el-Malek (68$-700.
A començaments del segle xi,
un fenomen sísmic enderrocú
la cúpula, però fou recons-
truïda pel califa Hakem. Des-
prés, surten a l'escena els
croats prenent Jerusalem l'any
1099. La Cúpula de la Roca
esdevé, des d'aleshores, una
església cristiana, amb l'altar
emplaçat damunt la mateixa
Roca. D'aquest Temple del
Senyor (Templum Domini) de-
riva el nom de l'Ordre dels
Templaris.

Surten, després, els musul-
mans reconquistant Jerusalem
(ii86) i la Cúpula torna a
ésser — per obra de Saladí —
un temple de l'Islam. En
aquesta època es revesteixen
els murs de marbre i es reno-
ven els estucs incrustats a les
parets interiors.

Els croats no es donen per
vençuts i tornen a pendre Je-
rusalem (1229-1244), però de-
gut a un conveni especial, el recinte sa-
grat de] Haram continua en posessió de
l'Islam. Però tampoc es donen per vençuts
els musulmans, i finalment després de la
conquista otomana, sota el regnat de Solimà
el Magnífic (1520-1566), la mesquita fou re-
vestida d'admirables faiances — època d'es-
plendor de la ceràmica musulmana — i de
vi tralls policroms a les finestres.

Les renovacions que després ha sofert
han estat deplorables. Sortosament, els ac-
tuals regents del temple han començat un
treball depuratiu per retornar-lo a l'aspecte
anterior.

La planta de la mesquita d'Omar és un
octògon regular inscrit en un cercle de
26'95 metres de radi. Quatre portes d'accés
en cada un dels punts cardinals. En l'inte-
rior, ocupant tot el centre de l'edifici, hi
ha la cèlebre Roca.

Aquesta mesquita no té l'aspecte de mes-
quita ni de temple religiós. Enmig de l'ex-
quisida riquesa d'aquesta joia, la pregària
no hi acabaria d'encaixar ; potser hi fóra
més indicat un espectacle artístic. Un es-
pectacle que escenifiqués aquelles paraules
de Mahoma : «els perfums, les dones i l'ora-
ció, sobretot, són, per a mi, el millor d'a-
quest móns. Amb l'aire saturat de perfum
i unes quantes dansarines damunt de la
Roca — sense cap propòsit de disbauxa pro-
fanadora — tindríem l'escenari corresponent.
Quant a l'oració, potser les estances d'aquell
altre Omar, el poeta Kayyam, farien el
seu fet.

No voldria fer cap irreverència en dir que
la mesquita d'Omar és un dels plats més
suculents que ens pot oferir l'arquitectura
humana. Quedeu tip, per sempre més, del

L	 que podríem dir-ne sensualitat colorística.
I, com tots els bons plats, es fa difícil des-

! criure'I. Es preferible que el lector que no
conegui aquesta meravella se la imagini al
seu gust. Però quan tingui ocasió de veu-
re-la, potser haurà de reconèixer que molt
sovint la realitat depassa la imaginació.

La fama de la mesquita d'Omar perdurà
en tota l'època medieval. Els templaris
d'Ais-la-Chapelle, de Metz, de Laon i de
Londres construïren els seus temples seguint
el moclel de Jerusalem. El temple que pre-
sideix el quadro de Rafael, Lo SQosalizio,
és una mena de mesquita d'Omar, inter-
pretada per la visió renaixentista. Fixeu -vos
que fins la Rotonda de Pal•ladi presenta
semblants característiques. El palau deis

—No has vist res que t'agradés a la joie-	 voltantsdeV icenza i la mesquita del mont
ria?	 Moria podrien anar a la capçalera de 1'a-

—Sí, però no voldries que m'ho quedés.
—Per què? Què és?
—Un dependent.

(London Opinion)

«NONSENSE
—Ara sí que estem arreglats ! S'han des-

cuidat de fer el túnel!

MOBLES R. SIN
Propera Inauquració dels
tallers	 sala d'exposició a

Rambla de Catalunya, 125

Sembla que el codi de l'Islam és fet de
petites anècdotes de la vida del Profeta.
Perquè un dia s'enfurismà amb quatre bor

-ratxos, més tard fou decretada l'abstinèn-
cia. El fet que en l'art musulmà manqui
la imatge humana, deriva d'aquesta con-
versa

-Per què, oh Profeta, ets contrari a les

arts?
-Es per pietat als artistes que represen-

ten figures i cossos. Car el dia del judici
Alò els manarà de donar vida a totes les
formes que ells han dibuixat. I això els
portarà a grans turments.

Si la profecia fos certa potser molts ar-
tistes deixarien l'ofici.

En el procés de l'islamisme hi ha moltes
coses interessants i divertides que, per co-
negudes que siguin, potser val la pena de

recordar.

Mesquita d'Omar



El gran home.—Aquí té l'autògraf. Què
més se li ofereix?

L'admiradora.—Que em torni l'estilogrà-
fica.

(Gazzettino Illastrato, Venècia)

EN 1789

El pres de la Bastilla. —Que tarda a arri
-bar el i{ de juliol !

(Ric et Rac, París)

ao^^n
^s ^i

—Hola, jove ! No us convé una bona
moto, barata?

(Noir et Blanc, París)

—Potser té raó Roosevelt. Devem tornar
a la prosperitat perquè les burilles ja són
més llargues.

(New York World Telegram)

Què és aquesta manera de baixar el
cove!

—Es per divertir el rneu germanet petit.
—I on és el teu germanet petit?
—Dintre el cove!

(Tout à vous, París)

—Es una obra escrita amb la meva sang,
el meu...

–Que no teniu estilogràfica?
(Gringoire, París)

EN TEMPS DE LA INQUISICIO

—Encara no abjura?
—Ca! Per una orella li entra i per l'al-

tra Ii surt !
(Ric et Rac, París)

::^
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Crònîca musical Notícies de tot el món

ALEMANA.

4

EL GOS SAN'!' BERNAT

—Es escandalós! Ja és la tercera vegada
que aquesta bèstia s'emmona pel camí amb
el barrilet d'aiguardent!

(Ric et Rac, París)

La vida musical a Barcelona

/
ms el repararan

aviat i bé,al
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No deixeu de llegir la darrera
obra del P. Miquel d'Esplugues

° EL MISSATGE
_	 D'ISRAEL

Israel - Jesús - Sant Pau

Preu: 6 pessetes

Administració i venda:

Llibreria Catalònia

3, Ronda de Sanf Pere, 3
Telèfons :12456 i 11147
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Leopold Stokowski

III part i final ; Sacrifici de Brunilda,
I part, DB 2128. — Idem ídem, II i III
parts (amb Agnes Davies), DB ztaq. 

—Idem ídem, final (amb Agnes Davies);
Escena final (sols orquestra), DB 2130.

Després de les meravelloses síntesis sim-
fòniques del Tristany i de L'Or del Rin, de
les quals hem parlat des d'aquestes pàgines,
heus ací les del Capvespre dels Déus. Els
discos de Stokowski representen avui un
standard no superat encara i potser insupe-
rable. Darreres conseqüències de l'estil bri-
Ilant, desenrotllat pel piano i transplantat
n.o fa encara cent anys a la gran orques-
tra, les execucions discogràfiques de l'Or-
questra Simfònica de Filadèlfia contenen,
alhora, un altre element que és molt del
nostre temps : una claredat absoluta de 1'es-
tructura horitzontal, del moviment polirít-
mic i poliharmònic.

Aquesta doble qualitat de virtuosisme bri
-Ilant i de linealisme sever ens dóna un

aspecte absolutament nou de la grandiosa
sonoritat simfònica de l'obra de W'agner.
Ultra això, aquestes síntesis simfòniques,
fetes per Stokowoki, ens atreuen per una
altra raó. Molts dels passatges de l'obra de
Wagner, sobretot els de la mitologia ger-
mànica , i la ideologia místico-imperialista,
s'han allunyat actualment de la nostra
comprensió. Una obra com L'Anell dels Ni-
belungs, per exemple, exigeix per endavant
— i ha exigit sempre — un extens estudi
del contingut, 'un coneixement molt vast de
les allusions místiques i dels significats ideo-
lògics i humans. No farem altra cosa que
constatar un fet si diem que és cada dia
més petit el nombre de wagnerians prou
fanàtics per imposar-se un treball de pre-
paració semblant per tal de poder gaudir
millor després de les belleses de l'obra sen-
cera. Això és potser lamentable, però és un
fe.L

Davant d'aquesta realitat, les deu cares
dels nous discos del Capvespre dels Déus
ens donen, en un veritable resum simfònic,
la més pura essència musical — i res més
que això — de la famosa obra. En aquest
sentit, l'aparició d'una veu humana sobre
tres cares (cantada tan meravellosament
com mal pronunciada per Agnes Davies) no
ens sembla pas gaire encertada. Car el que
nosaltres volíem precisament era oblidar
tota relació d'aquestes magnífiques peces de
música amb tota la pesantor germànica dels
textos. A part d'aquesta observació general,
la nova collecció, que voldríem veure se-
guida ben aviat per una sèrie anàloga dels
Mestres Cantaires, no admet la menor crí-
tica ni del punt de vista musical ni de
l'acústic.

OTTO MAYER

Una convenció acaba de fixar a 700 marcs
el màximum d'honoraris que per una sola
sessió podran cobrar els solistes en els con-
certs alemanys. Tenint en compte que el
valor teòric del marc alemany és, aproxi-
maclament, de 2'80 pessetes, l'honorari més
elevat que pot guanyar un solista de con-
cert a I'Alemanva actual equival a emes
1,960 pessetes.

--. Interrogat sobre si, del punt de vista ¡
nacional-socialista, la representació d'obres
de Haendel (1685 -1759) basades sobre temes
de l'Antic Testamentpodia ésser permesa,
el president de la Cambra musical de l'Es-
tat alemany ha contestat que no hi veia
cap inconvenient.

ARGENTINA

La primera representació d'ArabeUa, de
Richard Strauss, al Colón de Buenos Aires,
ha obtingut, malgrat uan interpretació de
primer ordre, un èxit molt feble. La crítica
s'ha mostrat rpolt severa.

AUSTRIA

Un musicòleg vienès pretén haver desco-
bert un fragment d'una òpera (8i pàgines
d'orquestra) composta per Beethoven sobre
un llibret de Schikaneder, El Foc de la
Vestal.

HONGRIA

El gran compositor i famós violinista,
Eugeni de Hubay, director principal de
l'Escola Superior de Budapest, ha cessat en
les seves funcions després d'una activitat
de quaranta-vuit anys, dels quals n'ha pas-
sat quinze com a director. Com a succes-
sor seu ha estat nomenat Ernest de Doh-
nányi.

ITALIA

Pietro Mascagni, de vacances a Siracusa,
ha presentat davant d'un auditori escollit
la seva nova òpera Nerone, la qual serà
estrenada a la Seala de Milà, el pròxim
gener. El propi Mascagni interpretà tots els
papers, acompanyant -se al piano.

TXECOSLOVAQUTA

El Teatre Nacional de Praga acaba d'o
-brir les seves portes amb la tradicional re-

presentació de La Núvia Venuda. En el
programa de la nova temporada ha inscrit,
al costat de diverses obres significatives
txeques, el Sacre du Printemps de Stra-
vinski, el Pas d'Acer de Prokofief, l'Orfeu
de Monteverdi, els Bergants de Szymanovski
i una de les òperes més reeixides de la
jove escala txeca : Els germans Karamàzof
(segons Dostoievski) de Jeremias.

U. R. S. S.

Dues obres de Txaikovski, completament
inconegudes fins ara, han estat tretes de l'o-
blit i executades amb gran èxit a Moscú.
Es tracta de l'Obertura-fantasia, escrita en
i866, ei manuscrit de la qual resta al Museu
Txaikovski, a Klin, i de la seva Segona
Suite per a orquestra, editada, però consi-
derada fins ara com una obra esguerrada.

ORQUESTRA PAU CASALS
PALAU MUSICA CATALANA

Segon concert de tardor, diumenge vinent a dos quarts
de sis de la tarda

Director PAU CASA1 S

amb la co1laboració del Mestre EDUARD

TOLDRÀ i presentació a Barcelona dd violi

-linista SIGMUND LIUERMANN. Obres de

Brahms, Mozart, Mendelssohn i Toldrà (estrena)

Despatx de localitats'

Unió Musical Casa Werner, Pg. de Gráeia, 54

LA PINACOTECA
PASSEIG DE GRACIA, 34

xX Exposició de «Les

Arts i els Artistes"
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RIVALITAT DE SAVIS

—Eureka! He vist una nova estrella!
—Quinà gràcia ! Enfilat sobre la cadira!

(La Gazzetta del Popolo, Torí)

o^

Mira, el teu pare no m'ha encertat,
avui.

(The Humorist, Londres)

—Perdoneu que us molesti. Estic escri-
vint les meves Memòries i no recordo si va
ésser en octubre o en novembre del 97 que
us vaig pegar aquell parell de bufetades al
Congrés.

(Ric et Rac, París)

moll de Brahms. En el tercer moviment del
concert, Casals canvià la batuta de direc-
tor pel seu instrument preferit per a execu-
tar la part de violoncel solista de l'Andante.

La nostra discoteca
STottowsla : EL CREPUSCLE Dels DLus
Viatge de Sigfrid pel Rin, 1 i II parts, DB

2126. — Idem ídem, final ; Mort de Sig-
frid, I i II parts, DB 2127. — Idem ídem,

Suscrivíu=vos 6t N1IRD OR
Corfs Catalanes, X89 = BARCELONA
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carret..............................._....................._.... n,°............ es subscriu a MIRADOR
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