
EL CAS D'EUROPA

El piet de la dcmocràcia

	

Per una paradoxa no gaire difícil d'expli-	 qual tot poble que hi juga acaba perdent la

	

car, els fundadors de l'anomenada política	 llibertat política.

	

social, homes del segle x[x amb totes les	 Els únics països on és difícil que es pu-

	

•conseqüències, oblidaren de tenir en comp-	 gui produir aquest ritme que va des de la

	

te, en efectuar les seves anàlisis, les ca-	 demagògia social al feixisme, són aquells

	

racterístiques més essencials de la societat	 dins els quals la classe mitjana no ha de
	civilitzada. Entafurats dins una concepció	 témer cap agressió perquè és ella la que fa
	estretament industrial i mercantil, resol-	 la política i els partits de classe no tenen la

	

taren uns pèssims psicòlegs i uns moralis-	 iniciativa del joc polític. Tret d'alguna com-

	

tes puerils. Aquests defectes dels fundadors 	 plicació poc probable, és el cas de la Fran-

	

s'haq accentuat en els seus deixebles ; per	 ça. Per u,n atzar que es dóna de vegades

Escena de l'incipient feixisme madrileny
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prou enér^ic Per a glanfar cara atots els feixísmes!
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'Y'	 mesura	 ue	 el	 seu caractel	 mes-al, o,	 a	 9	 A a	 la	 pistare'	 d'	 ui ^	 a	 'I'	 m 1	 i,	 diea	 E	 (	 e s	 te Yos	 sA	 +
siànic,	 les	 teories	 del	 socialisme	 agafaven han	 vist convulsions rallele	 a	 la	 Repú-

'	 3di.	 tt5	 í0vü^dl'etl	 SCnsE'.	 Sàl$CI'-h.)	 L(ia 	 "N	 >	 .A ,,biiCa	 "^t^Xl: t. l^ l .T.'ÇT^Ç'a Iíf',tilla	 El

acció biolàgica	 advórsa	 dintre	 el	 cos	 so- socialisme,	 :	 íue'li'	certament	 (l'austríac
cial.	 La repugnancia que	 sent	 el	 ciutadà era el més púixant i ben constituït del món),
mitja envers la seva desaparició com a in- era liquidat en poques hores i la dictadura
dividualitat	 distinta,	 s'afegia	 al	 sentiment s "apoderava fiel país, a França tot sembla
de la terra i de la pàtria. Al capdavall això que es redueixi a una vaga de vint-i-quatre
ha esclatat amb viol? nch . Arreu on el so- hores,	 i que no s'hagi produït cap pèrdua
cialisme s'ha	 volgut	 mostrar	 imperiós,	 se d'elasticitat	 política..	 Tot	 perquè	 la classe
li ha adreçat en contra l'explosió d'una co- 1 utermèdia no ha	 sentit pànic davant uns
sa que, anecdòticament, es diu	 feixisme i, quants incidents.
al fons, és una reacció de pànic de 1'orga-
pisme	 collectiu en sentir-se	 amenaçat per # , #

una força que el dcshumanitzaria.	 Hi ha I a la República Espanyola? Tenim, cer-
di^ns	 tots	 els	 països una classe intermèdia Lament	 un sector socialista revolucionari, i
que no	 és internacionalitzada com l'alt ca- un feixisme incipient.	 No falten	 els iugre-pitalisme o com l'alluvió dels que no tenen dients per a l'operació,	 ni tampoc els ma-ofici especialitzat, la qual sent	 inteinsament lipuladors que desitgen practicar-la.
les -seves	 característiques	 nacionals ;	dins perd hi ha una cosa que permet enfocarella es troben les virtuts i defectes típics de 'esdevenidor amb una certa tranquillitat,	 ila	 terra.	 Es	 l'única	 que	 associa	 el treball
amb la intel•igéncia, i l'única també on 1'in-

és	 que els	 movimmnts d'agitació són	 poc

dividu ini	 és	 antisocial	 ni vol desaparèixer
coherents i	 no tenen gaire contingut, men-

com a jo a part dels altres. L'organització
tre,	 a la vegada, neix induhtablement una
i(!ea tepubliçana " de govern.	 Un règim nai-d'aquest societat intermèdia dóna el to mo- xent,	 encara no gastat,	 conserva traes vir-ral del País. Per damunt de tot sent una re- tufs que el fan més variable i que I'immu-pulsió a canviar deforma i a sortir-se dels q itzen	 de	 perills	 que	 amenacen	 construc-camins de la història. Contra d'ella lliuren tions	 polítiques,	 per "fora	 més	 estructura-batalla _l'alt capitalisme, que tendiria	 a 're- bles, però que també han sofert el desgastduir-la al no-res i a proletaritzar-li els indi- inevitable	 del	 teinps	 i	 de les	 circumstnn-vidus, i la turba dels sense. ofici concret que

fàcilment • l'odia	 i	('enveja. La societat i:n-
tics.

termèdia té, a més, un gran sentit del dret
privat ; es	 pot dir que és	 el terreny propi
de la vida jurídica no mercantil .i 	 no penal,
sinó humana i	 ciutadana.	 Equilibrada	 de
drets i de deures, • normalment liberal i de-
mocràtica,	 és	 ella la	 que	 en	 els	 nostres
temps pesa més en la política i en la marxa
d'un país,	 a despit dels	 moments	 passat-
gers en què es redueix, a la inacció.

Però, potser a causa 'de la seva gram éx-
tensió i complexitat (comprèn des de l'obrer
d'ofici	 a l'home	 de	 carrera	 i	 al	 petit	 in-
dustrial o comerciaat), fácilmem s'espanta i
es veu	 descomposta. Llavors reacciona en
el	 sentit	 d'endurir-se	 i	d'encegar-se.	 Con-
fonent la cosa pública amb la matèria pri-
vada, només té un pensament : reforçar l'au-
toritat.	 I no sent repugndncia	 a sacrificar
més o menys les seves llibertats públiques,
per tal de	 poder respirar dins l'esfera pri-
vada. Llavors la seva força i el	 seu poder
són enormes.

Les polítiques utòpiques i cegament eco-
nomistes» (le la post-guerra	 han	 tingut el
do	 d'excitar la classe intermèdia.

Fatalment, allà on han tret el cap el so-
cialisme i el comunisme (parlem de països
on hi	 hagi una societat constituïda), indo-
fectiblement s'han vist anorreats per la re-
acció feixista.

Adhuc ha	 passat	 a Rússia.	 Allí la ine-
xi tènia d'una societat muntada 	 a l'euro-
pea,	 aparentment	 ha	 canviat	 la	 fesomia
dels esdeveniments. Només la fesomia, però.
Al cor mateix dels nous quadros de la socie-
tat superficialment	 marxista,	 neix	 i	 s'ar-.
rela un patriotisme	 nacionalista i agressiu, .\
que és la negació de l'esperit internacional
del jueu	 Marx.	 Llevat dels símbols	 i	 del
color de les banderes, el roig de Moscú i el
negre d'Itàlia són anàlegs. San els dos co-
lors	 de	 la	 ruleta	 revolucionària,	 dins	 la —El meu govern és

Lady Lou, en el inument que hi fem co- els	 patrons	 dels	 restaurants	 pròxims	 al
neixenfa, no porta pas una vida exemplar. -Liceu.'
Es l'amant de l'amo d'un bar d'aquells amb A la mitja part,	 foren en grannombre

valent titular, concorregut ber gent tèrbola; els	 assistents	 al	 ball	 que	 abandonaren	 el
teatre per a anar a menjar al Lunch Bar,

demés	 d'aquest	 negoci,	 te	 el de falsificació a ]'Opera, al Gran Liceu, al Gambrinus, al-
de bitllets de banc : d'altra manera no s'ex- Nou Liceu, al Glacier o a la Granja Orient.
j licaria brou satisfactòriament com pot man- Fins n'hi	 hagué que es refugiaren	 a	 La

tenir Lady	 Lou, xicota que té una feblesa Castellana.
Per tal d'afavorir el bufet del	 teatre, no

perfer als diamants i p	 a les bones obres. Per- estava permès sortir i tornar a'entrar, però...
què, això•sí, Lady Lou té molt bon cor. Té A algun dels	 restaurants abans esmen-
t:an bon cor, que no li ve d'un amant ; des- tats, davant l'afluència	 (le gent, i de	 gent

prés, la feina serà per a ells a liquidar les que demanava ostres, Sauternes i pollastre,
estaven els cambrers esmaperduts.

q^ïestions a trets. Ho estaven els cambrers 	 í els habituals
No hi fa res que l'ofici de Lady Lou sigui de l'establiment,

d'aquells que,	 ni àdhuc considerant	 el	 seu Un d'aquests, periodista, declarà:

aspecte de cupletista de cafè-concert, no solen —Avui no goso demanar el cafè amb llet!
Quant als cambrers, només direm que en

figurar als anuaris, però sí o íes ¡lisies elec- coneixem	 un	 que per poc es desmaia en
tonals. sentir	 que uns clients li preguntaven si te-

El dia que Lady Loa va a la presó a vi- cia caviar,
—Sí... sí — contestà	 sense convicció.

sitar un amant — erlatisorat de Lady Lou, El llimpiabotes de la casa sortí a	 cercar
gelós i tancat a la presó, és tot un progra- .caviar on en trobés.
ma —, troba tot de coneguts, velles amistats No acabava	 mai d'arribar...

igualment	 tancades,	 Perquè Lady	 Lou és Els clients s'impacientaven.
—Escolteu — interrogaren al cambrer --

popular a no poder mis, i es comprèn que ! que l'heu tingut de fer anar a desempernar,
ho sigui una persona dé les seves condicions I el caviar?
morals, que de passada no és gens mancada j
d'altres condicions	 materials que són molt Fls carnissers són moh Erempats
més	 apreciades	 per bon nombre d'especta-

Els	 carnissers	 celebraren	 l'altre	 dia	 un
dors del cinenw. Es tan popular que és 'una	 ' ball	 de	 disfresses a benefici de	 la	 Mútua
veritablellàstina que no pugui anar en can- que tenen constituïda.
didatura. El ball es féu combinat amb una rifa.

Però no desconfien	 que	 un dia o altr Com a primer premi donaven una ràdio-
,ramola i com a segon	 una vedella.	 Els

acabarà anant-hi, perquè Lady Lou j a co- , altres	 premis	 eren	 tots	 a	 base	 de	 xais	 i
mença a seguir el bon comí casant-se arnb cabrits.	 •
un pron.oi de la policia, i esperem que a partir El programa advertia :

caps de bestiar seran ihurats vius.»a Elsd'aquest moment, farà bondat, oblidarà que . -Jo sí que faré broma si em toca la ve-
ha estat una don fatal versàtil i a les ga- della! — exclamava	 un	 coincurrent—.	 On
setille's	 necrològiques li 	 diran «virtuosa da- la posaré? Tiene un pis de quatre pams.

ma)).	 Al	 capdavatl,	 sempre ha, tingut bon Un altre deia
Si sabés que he de treure un xai, em

fondo.	 Només és qüestió de desvestir-se de vestiria	 de Sant Joan.yW .
;ur,nzrrer, a:,^r^ arpaa^; rra,ssrra^r»an# garan vagi- ^	 E: m'rllcr, agerò, foll el	 que un	 mensb^<

ingènuament, al con-de la Juntatrbservà,a fer el eambossing pels pisos.	 ^^

Ja veieu, doncs, ?ue el magistral film in- seller-regidor	 (le . Proveïments,	 senyor	 Ot
Hurtadlo, que estigué una estona a la festa

fer retat per Mae	 V'est acata bé +, per tant,15	 15 	 .^	 p ^	 —'i'ingm ; posis aquest casc de cartó.
pot	 ésser presentat tMs ;ese escrúpols per La Jo!
Veu del Vespre, aque la Veu què se'ns ha _ —Sí, home ! Posi-se'l, que li caurà al da-

toenat tan frívola i rrrundanaf' No hi fa res munt una pluja de boles de conffetti que el

que algun Rucaba'do repatant .v bstinat es-
deixarà com nou.

crigui	 cartes	 a	 la	 direcció,	 prolestunt	 de.. per a no (ornar a peu
tantes fotos de stars carregades de sex api°"^
peal. L'afer d'espionatge del qual tant s'ha par-

lat aquests dies darrers és, en conjunt, d'un
Aquests	 tarannàs	 eixarreits	 d'inquisidor., pintoresc bastant pujat.

sórr incapaços de consPepdr$f	 l remolí senti- Es pintoresc, d'una	 manera especial, 	 tot
mental que s'alçarà en %fi'en,òria d'algun el que fa referència a l'expedició científico-

prohom de la Lliga en reviure,	 demà a >a organitzat gen ^velerl al Congo llbelgaei
havia
ala

nit,	 aquella època de principis	 de segle, dé qual	 havien	 de participar	 tres	 dels	 detin-'
corbes en l'arquitectura femenina; de cames guts•
enfundades umb mitges negres sorgint, en un La Publicitat ha publicat won fragment de

can-can	 esborrajat;	 d'una immensa: comlla i la carta tramesa	 pel senyor	 Roure,	 sobre,
aquesta expedició, al eomediógraf Francesc

d'enagos blancs ;	 lé Qagar xaarr thatty al 111a- Oliva, que havia demanat per a formar-ne.
xim's anrb lluïsos (l'or en uii viatge de llego- part.
cis a París... Es llàstima,	 però,- que La Publicitat .no

Res, la Lliga i el - seu òrgan accessori (le í hagi inserit la carta sencera
H1 ha paràgrafs que no tenen desperdici.

premsa es voleí rejovenir, i a falta de poder- Sobretot aquell on explica el senyor Ron-
ho 	 fer políticament, 	 es	 rejoveneixen	 senti- re que,	 una	 volta a Libèria,	 on finirà la

vnentalment.	 1	 els	 sentioneats	 són	 alguna primera	 part	 de	 l'expedició,	 es	 farà,	 per
parts iguals entre els seus components, una

cosa que cal respectar sempre.	 C. liquidació	 completa.

Poesia í prosa

E1 Lyceum Club va organitzar per al pas-

sat dimarts a la tarda, suposem que amb
motiu del Carnaval, una sessió literària
vuitcentista.

Es llegiren poesies de Campoamor, Es-
oronced a...

Perquè la sessió fos completa, des d'una
hora abáns de començar és serví xocolata
amb melindros als assistents. 	 .

Sembla que aquesta va constituir la .part
més reeixida de la sessió.

una cosa es el sopar
í una altra el ball

Els periodistes que fan informació a la
Conselleria de Governació donaren el pas-
sat divendres a can Llibre, un sopar al
senyor Selves.

Per La Veu hi assistí el senyor Civera
i Sormani.

—Puc anar-hi? — demanà, abans, al , di-
rector del diari.

El director de La Veu li donà l'oportuna
llicència.

Acan Llibre, aquell mateix vespre, els
elements cinematogràfics agrupats sota el
nom de Los Nietos del Zorro celebraven un
ball de disfresses.

Molt atents, els organitzadors del ball,
presidits per la gentil Mercedes 'de la Pa-
ramount, que anava disfressada de Mae
Wcst, amb una sena artificial i escandalo-
sament exuberant, con y&da 8ü; al final del
sopar, el senyor Selves i 'e'is periodistes a
honorar la festa amb llur presència.

El senyor Selves i els periodistes accep-
taren.

En aquell moment, En Civera va desapa-
rèixer.

—Per al ball no_ tenia permís ! —féu un
dels periodistes:'

Facilíl afs per a un passapor4
Sí, senyors ; ]'escriptor Manuel Brunet

marxa a donar un tomb per Egipte i Pales
-tina, ino sabem si en pelegrinatge de peni-

tència.	 ` •.

Es tracta d'un viatge que té projectat des
de fa temps... Però ara va de debò. Ja ha
sollicitat i tot - el passaport «per a Africa i
Asia».

Per cert que, en disposar-se a demanar-lo
i en recordar les seves campanyes virulen-
tes contra el senyor Selves, I1 agafà .a En
Brunet una gran preocupació. uNo em po-
saran dificultats ?,, es,.demanava.

Eï senyor Selves, per un company d'En
Brunet a La Veu, conegué aquesta preocu-
pació.

—No és cosa meva—digué•. Si ho fos i-
jo em sentís realment de.les escomeses del.
senyor Brunet, hauria de compeu(lre aquest'
que li donaria el passaport amb més .gust
que ell no pensa.

Víen a=Madrid =Barcelona
Sota la seva bonhomia i simplicitat, En

Granier-Barrera, socialista cent per cent,
desconcerta,. de vegades, pels , seus exalta--
ments.

El dilluns d'aquesta setmana, arribà, a
la nit, tot radiant, a una penya d'amics

—Què me'n dieu, eh? Ets socialistes ja
ens les estem f... !

Tothom va creure que els socialistes de
Largo Caballero s'havien, a Madrid], llençat
al carrer.:.

En Granier-Barrera es referia, però, als
socialistes de Viena.

Ep, senyor Fuenfes!
Quan urna comissió d'elements del teatre

acudiren a lliurar les conclusions del mí-
ting de l'Espanyol al President de la Gene-
ralitat, portà la veu cantant l'actor senyor
Ricard Fuentes, força conegut, per cert,
pels • sèus sentiments gens catalanistes. El
sen yor Fuentes, no solament parla gairebé
sempre en castellà, sinó que, segons sem-
bla, ha arribat a l'extrem de canviar el seu
veritable cognom, que és Font, pel que gas-
ta per tot dia.

El senyor Companys va rebre amabt e-
ment els seus visitants i els exposà les di-
ficultats que, a desgrat 'dels bons desigs del
Govern de Catalunya, existien per a solu-
cionar en forma satisfactòria la crisi que
travessa el teatre a Barcelona

Home acostumat a manar i disposar, per-
què ha estat president del Sindicat d'Ar-
tistes Teatrals, el senyor Fuentes va re-
plicar amb una certa vehemència a les ob-
jeccions del President. Es creia, a ben segur,
que es trobava al Sindicat.

Lady bou entra a la Lliga El ball de ]'Artístic, animadíssïm com mai
ho hagués estat tant, va resultar altament .
beneficiós per a molts industrials entre ells

Els Dijous ^•^ Blancs
MIRADOR INDISCRET

Angúníes de una nio de Carnaval	 <<•••a excepción— afegeix— del velero y
nenas rnaterlale.s necesarios para proseguir
la expedición, pues esto no se podrá liquidar
hasta el fin. ,

Naturalment! Ni el sen yor Roure és un
segon Hernón Cortés, ni conv enia que per
Un sol iinstant pogués imaginar-se l'Oliva la
perspectiva de tornar a peu.

Renaudel s'ha freí la barba
Ahir va fer vuit dies; el diputat socialista

francès Pierre Renaudel estigué, de pas,

emes hores a Barcelona.
Va visitar, entre altres llocs,, él nostre Par-

lament, assistirit a una part de la sessió.
Alguns periodistes comentaren després la

presència (]el polítier francès a la tribuna dels
convidats.

—En Renaudel? — objecti( Domènec de
Bellmunt—. Fugiu, fugiu!... Bé prou que
l'hauria conegut tat seguit. En Renaudel
porta barba;

Tot i això, aquell senyor de la tribuna dels
convidats era, en efecte, Pierre Renaudel.
El que hi ha és que yuan es va treure la

barba, el senyor Renaudel s'oblidà de de-
manar permís a I)omènec de Bellmunt.



un `^ minutero"
més extravagant u ximple : Penva Filet,
Penya Mira que Tal, Penya Ben Fets, etc.
Poques feines han de realitzar, aquestes
agrupacions. Per a. quedar bé amb la histò-
ria, només cal que guarneixin un camió i
vagin plegats a la rua, organitzin un lluït
ball de societat, vagin tots junts als banys
i es facin fer una fotografia humorística,
que haurà d'ésser ampliada i penjada a la
sala llogada a un cafè, que serveix de lo-
cal social.

v	 ge y $ ^ ,

Trenta minuts de conversa amb
cularment pels minuteros que fan els po-
bles, amb ganes de superar les vuit o deu
pessetes diàries que es guanyen a Barcelo-
na. Els que fan les platges, sobretot, són
els que més pateixen. Perquè el banyista,
quan està en eollectivitat, és la persona més.
exigent i poca-solta. Té una marcada pre-
dileeció per les fotografies que en diuen ha-
moristiques (després ja parlarem de les fo-
tografies humorístiques que es fan a ciutat)
i, per exemple, a vuit ó deu se'ls acut re-
tratar-se sota una caseta de banys mentre
un altre de la colla, des de dalt de la teula-
da, els aboca un cubell d'aigua. 1 el fotò-
graf, que és home ele paciència, ha d'espe-
rar a disparar fins que els clients, acostu-

1 mats a la dutxa, no es belluguin gens.
Els altres que vam pels pobles, fan prefe-

rentment festes majors, data -prou solemne
perquè el vilatà es deixi anar en la disbau-
xa de fer-se retratar. Però si els que foto-
fien els banyistes necessiten una gran quan

-titat de paciència; `els camarades que recor-
ren festes majors passen alguns moments
de perill. La ratera, amb les seves tres po-
tes estirades, és del tot incompatible amb
les aglomeracions. Una petita ensopegada
pot tirar tot ]`establiment per terra, arruï-
nant el fotògraf. Sabem d'un minutero d'a-
quests que havia anat a fer la festa majar
de Vic, on hi havia corrida, per tal de fer
més solemne la festa. 1 l'home es va situar
pels volts de la plaça, disposat a mapar
tota ]'afición. Però vetaquí que va escapar-
se un dels toros. El minuierro, per salvar la
pell, va arrencar a córrer, com feien tots
els que perallí hi havia. La por el va des-
esmar i abandonà la màquina. La bèstia,
en veure aqueill estri sol allí al mig, s'hi
va acostar, l'ensumà, i (l'un cop de banyes
el llançà a l'alçada d'un segon pis.

Es evident, doncs, que l'ofici és molt més
cal que digui res. El minutero fa amb la complicat del que sembla. I això que enea-
mà uns signes al xofer que volen dir aun ra no hem parlat dels turistes davant la
sic a l'esquerra» i «prou,). El xofer,avesat	 ratera, ni dels quadros humorístics barce-
a totes les- indieaeions cabalístiques d'En	 lonims.
Vàchier, ha obeït submís.	 La primera excentricitat del turista — an-

-Ja està !	 glés, generalment — és la de fer-se retratar
El. minutero, després de noves manipula-	 pel minuterro, fent moixaines a un dels

(ions, ha tret de la màquina i ha posat en	 lleons del monument, o bé amb •el port al
remull una fotografia, que embolica curo-	 fons menjant coco a ]'hivern o síndria a
sament amb un paper d'estraça de color	 l'estiu. N'hi ha que es fan retratar mentre
rosa. Ara ens hi apropem.	 el minutero els fotografia. Es situen da-

L'acció passa a les quàWe de la tarda d'wl
dia qualsevol, a ]'ombra d'un lleó, ampliat,
d'escala de Congrés, del menumemt'a Co-
lom.

Arriba uná'camioneta del darrer model i
es detura dávant la màquina fotogràfica
(1 'Un minatl('ro. Baixa el conductor, que va
abillat amb la roba dels diumenges. S'es-
tira del darrera l'americana, es palpa el nus
de la corbata i es recolza, adoptant una posa
distingida, a la finestrella del cotxe. No 
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vant la ratera, i la dona del turista, des d'u
-loa -ultra banda, tira una foto del conjunt.

--- Encara faríem més retrats dels turis-
tes si no fos la Leica. La competència de
la Laica és terrible -'ens deia, amb to de
plany, el senyor Riera.

Les dificultats que implica mapar els tu-
ristes es deriven de llurs exigències i de la
incomprensió de l'idioma. No gaires, és clar,
si es comparen amb les de fer fotografies

A la nostra ciutat abunden extraordinà-
riament les penyes d'amics.

Quan sis individus es fan amics, invaria-	 (Les iUustracions són futografies obtingu-
blement funden una penya, que rep el nom des per minuteros de la Porta de la Pau.)

En una de les seves rèpliques, va arribar
a dir, poc„ més o menys

—Es que treurem al carrer els propietaris
dels teatres i ens incautarem d'aquests:..

EI senyor Companys va considerar que
-1 senyor Fuentes emprava un to que co-
mençava a ésser molest i va haver de te-
cordar-li, ensenyant-li gairebé la porta, que
estava parlant amb el President de Cata-
1unya.

Recomanacions i recomanats
No havia encara, l'amic Granier-Barrera,

pres possessió del càrrec de regidor, que se
Ii presentà un bon home, recomanat per un
conegut poeta civil i cavaller, a demanar-li
una collocació a l'Ajuntament.

En Granier procurà desenganyar-lo. Li
(ligué que els actuals consellers municipals
no serien gens propicis a l'ingrés ele nous
empleats a la Casa Gram.

El visitant no es donà per desenganyat:.
—No em podríeu fer entrar, doncs, en

alguna de les companyies que depenen del
Municipi?

—Tampoc, tampoc...
—Ni als Autobusos Tormer?
—Encara no se sap si circularan.
—Voleu dir que no circularan? Si hi ha

hagut qui ja ha cobrat!...
—Precisament per això.
—Entesos. Que també voleu cobrar vos-

altres, 'ara?
En Granier l'acomiadà gentilmont...

Jovenfuf, diví fresor
En Granier-Barrera, ja que parlem d'ell,

és um dels regidors que per la seva bondat,
infinita, i per la seva jo^ntut, s'ha captat
tot seguit, a ]''Ajuntament, les simpaties de
tothom.

La seva joventut, sobretot, cridà el primer
dia l'atenció dels gats vells de la casa.

Quan a En Ribé, cap suprem del Ceri
-monial, li foren presentats els regidors que

no coneixia, ino pogué contenir-se d'excla-
mar, somriont, en tocar el torn a En Gra

-nier
—Aquest jove, també?
Pocs dies després, en fer una visita l'al-

calde i el general cap de la 4. a Divisió, amb
diversos regidors, a l'edifici que fins ara han
ocupat els Jutjats militars i que ha passat
a ésser propietat de l'Ajuntament el general
Batet preguntà al senyor Pi i Sunyer, as-
senyala nt En Granier

—Qui és aquest jovenet que fa (le re-
gidor?

També fóra inúfit
Anaven dos joves al tramvia, asseguts.

Per llur conversa, hom els endevinava pro-
fessors de català del cens que ha constituït
suara la Generalitat de Catalunya. Un d'ells,
fixant-se en una plaqueta de sobre la fines-
tra, digué al seu collega

—Fixa't, allà diu ((NO distreieu el con-
ductor» en lloc de ((No distragueu el con-
ductorn. Aquestes faltes són inadmissibles,
avui ! Escriuré a la Compan yia dient-l'hi...

—No cal que hi escriguis — contestà el
company —. Pel poc temps que deu faltar
a aquest cotxe per a ésser cremat!

Jubílació per combustió
Els atemptats incendiaris en contra dels

tramvies exciten cada dia més la indignació
ciutadana. On condueix aquesta tàctica in-
flamable, aquest sabotatge infernal? Perquè
els pobres tramvies, ells, no hi tenen cap
culpa!

Fou la setmana passada que a la earre
tera de Mataró, prop de Sant Adrià, fou
ahrandat un altre cotxe. Un ciutadà habi-
tant en aquells indrets suburbials, se'n la-
mentava així :

—Quina llàstima! I era un cotxe d'a-
quests nous, automàtics, d'aquests tancs tan
confortables ! Si almenys hagués estat tm
cotxe d'aquells vells i imcorfortables, d'a-
quells del segle passat que ja mereixen el
jubileu, llavors potser que no sabria protes-
tar-ne...

Ca ps
Un titular a primera plana de La Veu del

Fespre del dijous passat, deia així
«La dimissió del cap del cap de policia

de Barcelona senyor Pérez Sala, a la Ga-
seta.))

Aquell qui es pensi que el dimissionari
és tot el senyor Pérez Sala, va equivocat.
Només és el cap, com a òrgan humà, el
dimitit.

Això escau bé a Lliga Catalana. Es un
partit tan, tan jeràrquic, que sempre hi ha
un cap superior. Per això els pronors tenen

per cap el senyor Duran i Ventosa, aquest
el senyor Ventosa i Calvell, aquest altre
el senyor Cambó... 1 el cap, doncs, del pon-
tífex màxim del partit, qui és? «Per ara i
tant és el senyor Lerrouxn, hem sentit dir.

Faria més bonic
AI carrer de Sant Joaquim, a Badalona --

un dels carrers més cèntrics de la veïna
ciutat —, hi ha una botiga de comerç d'ous
i gallines de la qual és propietari el regidor
Joan Borràs.

Aquest regidor — sortit en les últimes
eleccions municipals amb els • vots de la eoa-
lició Lliga-radicals -carlins —, és un bon se-
nyor lerrouxista que mai no podia sofrir
que li enganxessin anuncis a la façana del
seus establiment. Paper, petit o gros, que
ell veiés plaçat a la paret emblanquinada,
paper que era destruït ipso facto.

Ara, però, i des de fa setmanes, la fa-
çana d'aEn Borràs dels Ous», com li diuen
a Badalona, ostenta el cartell electoral on
consta el seu nom. Cada dia ]'home surt
al carrer i l'esguarda satisfet

Um vianant, l'altre dia, va dir-li
—Podríeu posar-li un marc

L'enyorat Topaze
El nomenament del comunista Andreu

Nin per al càrrec de secretari par'ieular de
l'alcalde de Badalona, ha aixecat les més
virulentes protestes de l'element dretà de la
veïna ciutat.

Qui diu que no té la hisenda segura;
qui remarca la poca fidelitat a l'ortodòxia
revolucionària ; qui afirma que l'alcalde es-
querrà ha ingressat al comunisme ; qui no
pot dormir tranquil ; qui és pres de convul-
sions...

Un regidor radical s'exclamava:
—Ja ho veieu! Els bons talls van a la

gent suspecta... Mentrestant que nosaltres,
els regidors de l'oposició, amb la nova llei
municipal, no tenim ni la perspectiva d'un
innocent negociet...

---¿Ilacernos una fotografía, señorito?
Quedará muy bien.

Diu, en castol]à.'Però el senyor Pere Rie-
ra, membre i tresorer de ]'Asociación de
fotógrafos minuteros y similares de Barce-
lona y su radio, és català i ben català. El
que passa és que s'ha acostumat •a tractar
amb una clientela diversa i exigent, en ge-
neral de parla castellana, i ha adoptat
aquesta ]lengua per a quan exerceix l'ofici.

Els 'fotògrafs minuteros, generalment, es-
tan convençuts que les seves fotografies són
tan o més bones que les dels fotògrafs de
galeria. 1 no van pas gaire errats, perquè la
diferència existent entre la fotografia d'uri
soldat, cavalcant un cavall de cartó, damunt
un fons de jardí de somni, amb la d'una mi-
nvoria de servei emmarcada . dins uu cor i
amb unes lletres a sota que iuen Te amo,
són, poc més o menys, igual carrinclones i
represeintatives ele l'esperit provincià. Però
els minuteros van més lluny t s'atribueixen
l'èxit d'alguns fotògrafs de galeria.

El senyor Pere Riera té la certesa que
posat en el" terreny de qui faria millor una
fotografia artística, serra el minutero qui
s'enduria la victòria. Perquè practicant la
fotografia ambulant és quan s'obté la millor
escola. Tots els del ram, segons el tresorer,
són mestres en el difícil art d'aconseguir re-
trats amb expressió natural. Tot i que això,
quan es tracta de determinades persones,
sembla impossible. Les minyones de servei,
per exemple. No hi ha manera de fer-les po-
sar serioses. Tan bon punt es situen davant
la ratera, comencem a riure i a moure's,
aneu a saber per quina causa.

Un minutero, generalment, és un tractat
vivent de psicologia. De vegades, el client
desitja alguna cosa massa 'ext.raordinària
perquè la timidesa no se'n ressenti. I ales-
hores, el fotògraf cal que ho endevini, mal
que sigui expressat amb mitges paraules.

Nosaltres hem vist com un xicot, tipus
de lector de La novela de noche, s'aturava
davant les postals de mostra i com, sense
mirar-nos, es treia de la butxaca el retrat
d'una noia, dedicat amb tinta vermella.
Volia — ho ha mig dit barbotejant, confús
— que la seva efígie aparegués al costat de
la de la noia, però en una sola fotografia.
I el senyor Riera, com home que està fet
a les peticions més estrafolàries, per tota
resposta feia posar el minyó i es llançava
a les operacions pertinents.

Sovint, han de retratar una senyora
que, ultra voler 'llevar-se sis anys del da-
mumt, cal que li sigui enxiquida la boca i
ampliats els ulls. Quan arriba aquest cas,
cal que el retratista desplegui tota la téc-
nica i habilitats : primer, mirar ben bé d'on
cau la llum, després, que el fons ajudi i
que, sobretot, la senyora collabori en la
tasca, mantenint-se immòbil una estoneta...
I per més que el minutero s'esforci, quan
lliura la còpia, la clienta sempre creu que
feia un somriure que l'havia de millorar, o
es troba sensiblement engreixada... I tot
plegat per sis rals !

Per altra banda, ]'ofici és exposat, parti-

Per a donar idea de la gentada que la
nit del dilluns anà al ball del Círcol Artís-
tic, al Liceu, cal recórrer a comparacions
imprevistes. «Hi ha més gent que en e]
míting de la Monumental», deia un.

En realitat, fou un ball de masses. A les
onze, assegudes als graons de l'escala del
vestíbul, hi havia ja una infinitat de perso-
nes amb les cames segades per les empen-
tes. No hi cabia ja ni una agulla. I les se-
nyores disfressades i els senyors amb smo-
king anaven entrant com si tal cosa, pug-

nant per a obrir-se pas entre aquella massa
compacta, que envaïa els cinc pisos del Li-
ceu i regalimava de suor.
Es confortador de veure que existeix a

Barcelona un contingent tan enorme de ciu-
tadans que es fan la illusió de poder-se di-
vertir. Parqué com a divertir-se de veres,
sempre es diverteixen els mateixos, al Li-
ceu, a la Bohèmia i al Nuevo Mundo. Una
de les estrelles del ball de l'Artístic fou el
popular Panellets, el qual feia rotllo ballant
al mig de la Matea, corejat per una mà de
galifardeus que semblaven sortits de cal dra-
paire.

Perquè aixa de l'elegància dels balls del
Liceu, va així. Un amic nostre es caracte-
ritzà de trinxeraire amb tanta de propietat,
que quan js4feia dues o tres hores que va-
gava pel Liceu fou 'detingut, dintre l'ascen-

sor, per un policia, que creia heure-se-les amb
un autèntic fora de la llei. Això no vol dir
res ; simplement, fa creure que si un trin-
xeraire dels de veres s'ho proposava, entra-

ria al Liceu i alternaria tota la nit amb el
més granat de la societat barcelonina.

Quan ens volguérem salvar de les empen-
tes de la. sala, baixàrem al bar del subter-
rani, on un piano i un violí rascaven una
rumba endimoniada. De mica on mica, les
parelles es desfeien per a deixar espai a
una noieta, mig vestida d'oriental, que dan-
sava de la manera més obscena que hom
pot arribar a imaginar. Aviat li donà la rè-

plica üno altra noia, coneguda taxi-girl, la
popularitat de la qual va de la Criolla a
l'Ocell de Foc. I somrient de les procacitats
de les dues balladores, hi havia un públic
compacte, integrat en part per senyoretes
delicades i llurs papàs respectables. Per al-
guna cosa és Carnaval!

Un dels .números del «programa», era l'e-
lecció d'una senyoreta amb les línies c'e
moda, o siguin les carns de l'actriu Mae
West. I mentre les concursants pujaven
l'estrada, els corridos de la sala, reunits al
peu de l'escala, anaven citant procedències

—Aquesta és del Hollywood ; aquesta, de
Paname ; aquesta, de la Buena Sombra...

Cap allà les tres de la matinada, la gat-
zara sobreeixia del Liceu, fins al punt que
els porters eran incapaços de contenir-la.
Als qui volien salvar-se de' les empentes..
i dels preus del bufet del ball i amar a re
frasear als bars de l'altra banda de Rambla
els porters els deien

--No donem sortides. Però per a torna
a entrar, n'hi ha prou que porti un cigar.
ret, a fi que nosaltres puguem reconèixer-lo..

1 així anava tot a la matinada. A quart
de cinc, els músics enfundaren llurs instru
ments, amb gran desesperació dels qui tro
ben que d'un ba'11 com el de l'Artístic ca
sortir-.ne sota la llum del sol. Una senyor.
baixava del cinquè pis amb mitja dotzem
de globus, salvats de la rebentada general

—Els nens estaran contents—deia.

A l'escenari, algunes parelles, consirose.
en veure arribar, el moment de la separació
s'estrenyien les mans i es refregaven les ca
res, ajegudes sota els ametllers florits e
una primavera de paper.

Quan sortíem, estirat espectacularment
mig de la catifa del hall, roncava un miny
vestit de cubà. Un escèptic, dels que n
creuen en la llegenda de les matinades d
Carnaval, va comentar

--A aquest, el paguen els organitzadors
.9
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El ball de l'Artístic

En què consisteix la fotografia humoV°ís-
tice? Es tracta, simplement ; de posar da-
vant la màquina del minutero, els .socis es-
tesos per terra, fingint un atropéll d'auto

-mòbil. Cal que els components de la socie-
tat posin totes les seves habilitats com a
actors, fent cara esglaiada i res més. El
minutero ha de fer la resta. Però és la
feina més terrible de totes les que fa el
fotògraf ambulant, perquè amb aquella foto
hi va l'honor de la penya. I ja és sabut
que l'honor d'una penya és una cosa de-
licada, delicada.

I si parlen amb un membre de l'Asocia-
ción de fotógrafos minuteros, etc., segura-
ment que encara anirà més enllà, a l'hora
de relatar els inconvenients de l'ofici. Nos-
altres n'hem trobat que afirmaven amb
tota serietat que llur tasca era eminent

-ment social. «Si no fóssim nosaltres — ma-
nifestaven —, com s'ho farien les classes hu-
mus .par poder satisfer la necessitat de tras-
passar de pares a fills, d'una generació a
l'altra, les fesomies dels seus ascemclents?
Si nosaltres ano féssim per sis rals les fo-
tografies magnífiques que fem, i que duren
tota la vida, els desheretats de la fortuna
no podrien complir aquest deure familiar,
res rvat només als posseïdors de la riquesa.»

Moltes altres coses més es desprenen de
treinta minuts de conversa amb un minute-
ro. Les altres, no obstant, són de caràcter
privat. A ningú no interessa saber que el
tresorer de ]''agrupació té al seu poder qua-

ranta pessetes, producte de les 'cotitzacions
dels trenta socis que la integren. Tampoc
val la pena d'estendre's en detalls de com
el president va obtenir el millor lloc de Bar-
celona.

Per acabar, només, farem una recomana
-ció al nou Ajuntament, demanada amb tota

vehemència pel senyor Riera : Cal que no
siguin concedits més permisos de fotògraf
ambulant, perquè hi ha una colla de gan-
duls que desitgen ingressar al gremi, perquè

l'ofici és descansat. E1 tresorer de l'Agrupa-
ció demana que els minuteros tinguin, obli-
gatòriament, més de quaranta anys, per tal
que practicar ]'ofici sigui una mena de re-

tiro per a la vellesa del fotògraf profes-
sional.humorístiques.	 TISNFR
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Marie Dressler. •-- Avui dia, amb aques-
ta desesperada divisió del treball, amb
aquesta gran mai ca de meditació, amb la
viva devoció a la rapidesa i a l'epidermis que
s'observa en el món que vivim, i sobretot
amb aquesta absència de sentit filosòfic que
hi ha en la majoria cleles persones que han
passat per les universitats i cerquen per a
la solució del problema moral de cadascú
una fórmula fàcil, estandarditzada, suprimi-
dora del dolor, una fórmula que podríem
comparar-la a la de l'aspirina o a qualsevol
comprimit d'aquests que es llencen al mer-
cat per curar tots els mals, no és gens difí-
cil d'obtenir un èxit i una satisfacció total
del públic amb aquells elements que porten.

si l'amabilitat, la frescor, la lleugeresa.
i aquell picant que sense destruir d'una ma-
nera violenta cap cèllula moral, fan 1'efécte
d'una droga aparentment inofensiva i como-.
díssima d'ingerir. Per exemple, no costa res
d'aconseguir en el cinema una emoció escla-
tant amb unes quantes inoies que sense ésser
grans actrius i amb un mínimum d'intelli-
gència,! hagin après a presentar unes cames
delicadíssimes, uns Braços celestials, i hagin
après també a besàr d'una manera assos-
segada i patètica i al mateix temps imiten
amb llur sistema nerviós totes ,rquelles ala.
des acrobàcies que fan les orenetes estripant
el cel.

Avui dia el gust de les persones que
pesen de vuitanta a cent quilos es decant a.
per aquest tipus cinematogrà fic de noia que
ja nu tenim més remei que anomenar-la
giri, parqué la paraula ja s'ha fet popular

en les carmisserres més lúgubres t en' els
sopars de gitanos més desarrapats. Les giris

es poden presentar en formació gairebé me-
cànica, armades únicament d'una fisiologia
magnífica, o es poden presentar individual-

ment, complicant-se i matisant-se fins arri-
bar a una personalitat teatral complexa i
acabada. Es a dir, la girl pot ésser, i és en
definitiva, la gran actriu de cinema que ar-
riba a l'èxit més unànime. Els directors de
cinema, atents a la corrosiva banalitat del
nostre públic actual, no concedeixen, gene-
ralment, només que a una xicota fina, fresca
i tendrament excitant les prerrogatives per
representar els grans drames apassionats, les

acaramellades situacions sentimentals o Ves-
trident alegria esportiva del món.

La nostra afició al cinema crea ]'afició a
un tipus i a una mentalitat de dona. Jo con-
fesso que sóc el primer admirador d'aquest
tipus, però també he de dir que en tot això .
hi ha una facilitat enorme i sobretot hi ha
urna falsedat enorme. El mateix pecat de
falsedat romàntica de les ingènues belleses
desgraciades, tipus Graziella de Lamartine,
és el pecat romàntic d'engany que hi ha en
tots els productes artificials que engega el
cinema, americà especialment, amb els seus
drames al voltant d'una mirada d'dnix o
cl'uunes cuixes de gardènia abrigades amb
els conceptes de la moral més mansa o de
l'anarquisme més tronat.

Jo, que sóc un entusiasta de Cotes les im-

palpables estrelles de carn i ossos que des
de l'écran intervenen en la nostra vida pri-
vada, em trobo de vegades en um punt de
reacció protestatària, perquè tot aquest dra-
ma servit per noies delicioses em fa l'cfecte
d'una cosa falsa i inhumana. M'adono de
la facilitat de l'èxit, de la manca de dolor
i d'esforç que hi ha a captar l'emoció o la
simpatia amb aquests elements tan incon-
testables i tato contundents. Em fa l'efecte
que una star d'aquestes que ara estan de
moda és exactament igual que una star de

les que fan servir els atracadors, a les quals

naturalment no s'hi resisteix ningú.
I això ho pensava l'altre dia veient e1,

darrer film de Marie Dreesler. Marie Dress-
lar és, com saben els aficionats al cinema,
una senyora de certa edat, deformada pel'
temps, i construïda segons uns cànons de
bellesa que no tenen res a veure amb els
que ara es parten. Marie Dressler és allò
que en termes de teatre se'm diu una actriu
cle caràcter, acasadíssima en el sentit ex-
cèntric i grotesc. Per aclaparar i convèncer

el públic no té cap dels elements de les ac-
trius de moda, besades, caiguda d'ulls, som-- .
riures i sobretot capital anatòmic ben distri-
buït. Marie Dressler no es val d'altre recurs
que del seu formidable talent d'artista, de
la seva afinada sensibilitat i de la seva in-
tel.ligència. No és l'exclusiu producte d'un
gran director, sinó que, al costat del direc-
tor, en els films de Marre Dressler s'apre-
cien d'una manera preponderant les qualitats
personals de l'actriu.

I Marie Dressler no és una excèntrica ex-
clusivament, com les característiques de pri•.
mera categoria ; és per damunt de tot una
artista humaníssima ; la tendresa i el patè-
tic són donats per ella amb tanta expressió
i amb tanta força com ho puguin ésser el
grotesc més desllorigat o la situació còmica
més fresca o més descordada. Marie Dress•
lar pertany a la gran tradició de les millors
actrius de teatre, però adaptada a totes les
modernitats, a tot l'imprevist que ens ofe-
reix el cinema.

Aquesta dona extraordinària té, com Cha-
plin, la facultat de donar densitat i cate-
goria a un film només que amb la seva pre-
sència. En totes les situacions en què in-
tervé, Marie Dressler sap donar-hi tanta hu-
manitat, que Cot el que la volta és socun-

1 dant, i aquestes situacions es converteixen
en ambient o en escenari d'una demostra-
ció del seu esperit múltiple. El cas de Marie

e Dressler és una excepció dintre la deliciosa
banalitat americana; ella manté dins d'un
món artificial i desorientat, l'antiquíssim es-
perit aristofànic de la comèdia. A mi em
produeix, aquesta dona adorable, l'efecte
d'una autèntica i vella garrafa de rom, en-
mig d'aquestes begudes barrejades i incoo•
sistents que en diuen cocktails, de les quals
fins el nom confesso que no em fa gens de

s	 gràcia.
- ,	 Joser MARIA DE SAGARRA



La: Cierva amb el C. L. lo a l'aeròdrom de Ilanworth

saigs, és prou original, no ja d'aspecte, sinó	 rent a l'aparell. Dos anys després, La Cierva
per	 la idea	 que ha presidit la	 seva cons- travessava el Canal de la Mànega.
trucció,	 que és justificada la curiositat que Feta l'adquisició del «molí de vent» — ara
desvetlla. Provem, sense endinsar-nos en an	 , se'n diu	 ((rotor» —, l'autogir havia	 de pro-
tecnicisme que ací fóra del tot desplaçat, de • gressar sense moure's de l'orientació empre-
dir-ne alguna c>sa, sa, fins al punt que en models successius ja

De l'any 1911	 al	 1918, La	 Cierva	 havia s'havien suprimit completament les ales de
construït,	 inspirats en	 els principis	 vigents l'aparell, •i	 més endavant els	 gove•nalls de
en	 aquella	 época,	 diversos	 aeroplans,	 els direcció i profunditat, deixant només uns pe-
quals	 li	 afermaren	 la	 convicció	 que	 eren tits	 plans	 fixos,	 un	 de	 vertical	 i	 un	 altre
aparells	 subjectes	 a	 massa limitacions.	 El d'horitzontal,	 destinats	 a	 assegurar	 l'esta -
fet que l'avió necessiti per a volar una velo- bilitat de 1'apare'll. De manera que l'autogir
citat mínima de 8o	 quilòmetres p. h., que actual és simplement una cabina propulsada
en	 alguns	 aparells	 arriba	 a	 130	 quilòme- fer una hèlix i suspesa a un rotor.
tres p. h., i grans espais per a aterrar i em- Això li dóna la innegable comoditat de
pendre el vol, eren principalment les limita- volar a totes les inclinacions, de manera que
dons que La Cierva volia superar. pot baixar i elevar-se verticalment, i de man-

Un físic rus,	 Riabutxinsky,	 ja havia de- tenir-se en	 l'aire	 a	 una velocitat insignifi-
mostrat, abans de la guerra, que unes ales cant.	 Es,	 a més	 a	 més,	 «autoestable» en
rodant com les pales d'un molí tenen una totes les posicions, és adir, que encara que
resultant	 ascensional	 considerable	 si	 estan el pilot no maniobri les comandes, l'aparell
sotmeses a una tracció segons l'eix de rota- es manté en l'aire. Cosa que no priva de
ció. Però no es creia que aquest principi po- fer el looping, si el pilot ho desitja.
gués tenir aplicació pràctica a la navegació L'autogir	 és	 a l'aeroplà el	 que l'auto al
aèria. ferrocarril.	 Sense ales, ,només	 amb el rotor

La Cierva	 no ho	 pensà així i	 en	 1920 que és plegable, la qüestió del garatge és
construí el seu primer autogir, amb la idea simplificada.	 Capaç	 d'aterrar	 verticalment,
de poder volar a poc a poc gràcies a la sus- pot baixar i enlairar-se en un terreny de deu
tentació .ele	 ]''aparell	 per	 unes	 ales	 giratò- o dotze metres. D "aquests fets es desprèn el
ries horitzontals, muntades sobre un xassis bon	 .nombre	 d'aplicacions	 que	 pot	 trobar
corrent propulsat per un motor i una hèlix l'autogir i que el fan,	 com s'ha dit, l'auto-
també	 corrents.	 Però aquestes	 ales	 farien mòbil de l'aire. Es sabut, per exemple, que
l'efecte d'un giroscop que estabilitzaria tant els avions es veuen obligats a giravoltar en-
l'aparell que el farien i:ngovernable. Per això torn	 dél vaixell portaavions, molt més lent
l'autogir	 de	 lizo duia	 dos sistemes	 d'ales que ells, mentre que	 l'autogir pot seguir-lo
girant en sentit contrari l'un de l'altre.	 L'a- a la seva velocitat. A més a més, essent sense
parell no s'alçà. Tampoc s'alçà el segon. Ni ales, el portaavions pot carregar més aparells.
el tercer, proveït de cinc ales giratòries rígi- Actualment,	 el	 servei	 postal	 entre	 Nova
des però	 arriba a	 «saltar». York i Miami es realitza amb autogirs,	 a

Aleshores La Cierva renuncià als models urna velocitat de	 ¡So	 quilòmetres	 p.	 h.	 Es
que en diríe12 de tamany natural i	 es de- preveu que la seva velocitat podrà augmen-
didt a fer provatUres amb maquetes mogo- tar encara.
des per cautxú. teoirgolat, com els aeroplans Hom preveu per a aquest aparell uin gran
de joguina r	 Un d'aquests tenia	 les	 yuatra camp d'acció, capaç d'influir socialment com
ales giratòries á'un materiàl relativament fle- ho ha fet l'auto, el di.a que sigui objecte de
xible, i es va, alçar.	 Llavors La Cierva veié construcció en sòrie . I, essent un aparell tan
que si els models anteriors no volaren er^r simple,	 el	 seu preu serà	 inferior	 no	 ja	 al
perquè les ales s'ajustaven rígidament a l'ar- deis avions, sinó àdhuc al d'un auto.
bre que les sostenia, i construí el quart auto-	 1 W.

En el programa de la festa d'aviació de
diumenge passat figurava la presentació d'un
autogir La Cierva model C. L. io. Però ja
dies abans de diumenge no hi havia gaires
esperances de poder vèncer les dificultats que
s'havien presentat, i l'autogir es quedà a
Villacoublay, a punt d'anar a 1 fadrid, on
arribà dimarts. Els barcelonins, doncs,
s'hauran hagut d'acontentar d'haver-lo vist
alguna vegada en cinema.

L'aparell ele I'engimer espanyol Juan de
La Cierva, producte d'una colla d'anys d'as-

gir amb ales articulades. Amb aquest apa-
rell s'alçà de terra el 17 de gener de 1923•
Era la primera demostració pràctica de la
invenció.

Les ales, no essent rígides, no tenien efec-
te giroscòpic.

Amb el C. 6, Lóriga s'elevà, en 1924, a
loo metres i recorregué els Iz quilòmetres
que hi ha de Cuatro Vientos a Getafe. L'any

1

 següent La Cierva era cridat a Londres pel
ministeri de ]Aire, i es constituïa una so-
cietat que es prenia al seu càrrec tot el refe-

En el nostre article antcriur hem intentat
reviure l'atmosfera en què fou possible crear
aquesta histèria col•ectiva que és el nacio-
nal-socialisme. Però aquesta nova Reforma
alemanya té avui els seus jerarques intel-
lectuals i polítics i enlloc del món un «Füh-
rer» no és més voluntàriament seguit que
a Alemanya. El nacional-socialisme, per un
català o un francès, és una veritable mu-
ralla que li priva de veure Alemanya. Cal
una certa pràctica en el maneig de les idees
i dels homes de l'Alemanya d'avui perquè
els tantes vegades tòpics de la política i la
vida social tinguin una explicació intelli-
gible.

\tolts principis que triomfen no es troben
en els llibres sinó que són vivents en el
poble i sobretot entre la joventut alemanya.
La força del verb, l'eloqüència, les cançons,
els gestos, l'uniforme, tot això ha contri-
buït en gran part a l'èxit del nacionalso-
cialisme , Birkenfeld, en un notable treball
sobre les tendències del nazisme, donava
aquest quadro-resum

N.0 to>v.-uastin:

Puresa de la raía:
Biologia de l'herència.
Selecció dels caps.

L'educació deu donar la idea de comunitat:
Idea de l'autoritat.

Exèrcit fiopular i no exèrcit d'ofici:
Nova noblesa de l'espasa.

Dret alemanv
Sobre bases germàniques i no romanes.

Reforma de l'art i de la cultura:
Afirmació del particularisme alemany

«Noblesa de I'esperite.

Cristianisme alemany
Es la nostra nació que dóna un sentit a

la nostra vida terrestre.

Soc[AI.Isral

L'Estat és corporatiu :
No hi ha dret sense deures.

Reforma agrària:
Nova noblesa basada sobre la sang i la

terra.

Socialisme alemany
El treball s'ennobleix per la idea de per-

formança.

La política determina l'economia nacional
El bé públic abans que l'avantatge par-

ticular.

Al primer pla de les lluites polítiques es
posen les qüestions t ferums 'a la biologia
t els problemes de l'herència : puresa de la
raça, selecció humana, esterilització. Són
els principis 'que permetran de crear el po-
ble de l'esdevenidor. Aquests principis són
influenciats per l'antisemitisme. L'alemany
mitjà creu, com Goebbels, que el jueu és
destructor i l'alemany •constructiu, i que no
hi ha possibilitat d'unir aquestes diferèn-
cies ètniques.

Educar el poble amb la idea que forma
una sola comunitat, desvetllar la tradició
prussiana de l'amor a les armes, heus ací
dues de les tasques a les quals el mateix
Hitler s'ha dedicat amb tota energia. La
creació del treball voluntari, barreja de mi-
litarització de la joventut i de lluita contra
l'atur forçós, és la primera etapa envers
la creació d'aquesta Volhsgemeinschaft.

Quins són els models d'Alemanya d'avui,
els seus mestres? No cal citar els que ho
han estat sempre, Fichte, Gobineau. La
joventut intellectual, però, defensa els seus
clàssics, que són : Nietzsche, Stefan Geor-
ge, Moeller van der Bruck, Oswald Spen-
gler.

La influència de Nietzsche, en l'Alema-
nya d'avui, :no és excessiva. Nietzsche és
el crític de l'Alemanya d'abans de la guerra,
però és al mateix temps el defensor d'un
límit entre els caps i el comú, i per tant
en contradicció amb la idea totalitària del
nazisme.

En canvi, Stefan George gaudeix d'una
importància que la seva mort ano ha fet sinó
augmentar. La seva visió profètica d'un
Tercer Reich coincideix amb els desigs de
la joventut hitleriana. El seu poema Als
morts data de 1919, i era una exaltació de
les promocions que havien de salvar la pà-
tria

Quan nn dia aquesta generació s'haurà pu-
[rificat de la vergonya

i s'haurà desfet de les cadenes del serf
sentirà les entranyes cremar de la fam de

[l'honor...

i aquest altre, en qué parla del Führer:

en l'aurora naixent, menarà les tropes dels
[seus fidels

vers l'obra del dia que es desvetlla, i plan-
tarà l'Estat nou...

Arthur Moeller vam der Bruck, arquitecte
d'origens holandesos, és un dels homes que
ha influenciat més el moviment nacional-
socialista. Fou l'introductor de Dostoievski
a Alemanya, admirador i defensor, durant
l'Alemanya democràtica, del prussianisme,
i Goebbels ha dit del seu 'llibre profètic Ei
Tercer Reich, publicat en 1922: ((No hi ha
cap llibre que amb una perfecció de la for-
ma i de la llengua semblant, pugui iniciar
U11 estranger al nacional-socialisme. Es ací
on hi ha el balanç del liberalisme que ha
fet desaparèixer els pobles.»

Moeller van der Bruck, seguidor de
Treitschke, és antiliberal i revolucionari
conservador : ((Es per esperit conservador
que som revolucionaris)). Però sobretot de-
fensa el paper de Prússia i hi veu la clau
del sistema d'idees que és el Tercer Reich.
«El prussianisme no té cap mite, el prus-
sianisme és un principi essencial en el món.
Es dels mites que creixen les civilitzacions
dels pobles, és sobre els principis que es
construeix llur caràcter d'Estat. Unir la ni-
quesa sobreabundant del mite amb la rea-
litat, la imaginació creadora i la llei, el món

ideal i el prestigi polític, heus ací la missió
de l'Alemanya, t els alemanys parteixen del
present en què estem amb la idea que llur
esdevenidor tindrà un caràcter universal:
a la vegada .nacional i europeu i guanyat a
poc a poc entorn seu.»

Un dels grans apottadors d'idees al na-
cional-socialisme, ha estat Spengler. Les
condicions necessàries a la fundació clel nou
Imperi, segons Spengler, són les següents

Reforma del dret.
Al centre de la societat hi ha la família.
Reforma del dret heteditari familiar i del

règim ele la renda.
Depuració de la rata. (Cal tenir en comp-

te que Spengler és d'origen jueu!)
Orgullosament alemany, deixeble de Goe-

the i de Nietzsche, Osavald Spengler entén
formular una filosofia alemanya. En el seu
llibre Prussianisme i socialisme afirma que
el vell esperit prussià i l'estat d'esperit so-
cialista són una sola i mateixa cosa. «Nos-
altres els alemams som socialistes, fins i
tot no pronunciant-ne el nom. Esser socia-
lista és ésser capaç d'actuar, no pas sola-
ment voler: allò que és capital no són les
intencions, sinó la qualitat d'allò que s'a-
compleix.»

Spengler vol fer una síntesi de la sang
i de ]'esperit, ele la raça i del socialisme :.
«Una veritable Internacional no és possible
sinó per la victòrià de la idea que una raça
ultrapassa totes les races ; i no deixant que
totes tes conviccions es dissolguin i es fon

-guin en una massa incolora ; la veritable
Internacional és l'imperialisme. Ens cal és

-ser durs, resoltament escèptics, tenim ne-
cessitat d'una classe de caps socialistes. En-
cara una altra vegada, socialisme signi fi ca
força i sempre força. Sense la força els
plans i les idees no són res. Som socialistes
1 no volem haver-ho estat debacles.»

Totes aquestes tesis de Spengler han estat
represes pels . deixebles i n'ha sortit la lite-
ratura de propaganda de la joventut nacio-
nal-socialista. Edgar J. Jung en el seu lli-
bre El regne dels valors menors i llur cap-
vespre i llur salvament per un raou Imperi,
reclama la reconstrucció d'Europa després
de la reconstrucció d'Alemaanya;_ Gründel,
en La missió de la generació jove, defensa
la solidaritat nacional, a la base de la qual
posa la idea fonamental d'un socialisme nou,
depurat però absolut, nascut de la nació i
infinitament per sobre de Cot socialisme ple
classe que porta el segell marxista. Grün-
del només admet tres principis : valor im-
mediat de l'home, iñecessitat del treball, res-
ponsabilitat personal.

Deixant a part Hitler i Goebbels, tres
homes, dintre el partit nacional-socialista;
tenen un gran valor : Fede-, Darré i Ro-
seinberg.

El primer és l'autor del programa eco-
nòmic del partit nazi, punt feble del cate-
cisme nacional-socialista, i que no és fácil,
per ara i tant, que pugui aplicar-se.

R. Wàiler Darré, en canvi, autor del pro-
grama agrari, és un home d'una importàn-
cia singular, i malgrat l'oposició dels pro-
pietaris prussians, la idea d'una reforma
agrària s'imposa cada dia més. Darré vol
«renovar físicament i moralment el poble
alemany, creant una nova classe de diree-
tors, sólida, que mantingui a través de les
generacions, d'una manera constant, els ca-
ràcters d'herència biològica» . L'arada i l'es-
pasa seran els símbols d'aquesta, nova no-
blesa per la qual hom creará reserves (anà

-logues als béns nobles creats per Horthy a
Hongria) i «comunitats d'heroise. Al mig
d'aquest sistema, la família resta en ple
valor ; el sòl deixa d'ésser una mercaderia
que hom pugui cedir, però resta ajuntat a
la sang i hom posa en vigor el principi
«Possessió obliga».

Alfred Rosenberg, gran proveïdor de mu-
nicions intellectuals de Hitler, és un dels
homes més brillants amb qué compta el
canceller. Al principi de l'actuació del partit
hitleriá, Rosenberg posà en contacte el fu-
tur canceller amb els emigrats russos i l'e-
judà eficaçment per les seves relacions amb
els cercles anglesos. Hom assegura que Ro-
senberg havia pertangut a la Intelligence
Service i que la seva documentació de pri-
mera mà Ii ha servit per formular els seus
plans de política internacional del Tercer
Reich. Framcòfob i antisemita, Rosenberg
somia amb una Deutschtuna que hauria
d'unir tots els països de llengua alemanya,
els Estats bàltics i Ucrània. La seva polí

-tica és, abans que tot, antirussa. Aquest
fet ha regirat les relacions de la política
exterior i accelerat l'acostament franco-so-
viètic.

En el seu llibre L'esdevenidor de la j o-
litica exterior d'.9lewanva, Rosenberg, tot
atacant França, recomana una aliança amb
Anglatet`ra i Itàlia. D'altra part, Rosenberg,
en el seu viatge a Anglaterra, tot i les ver-
sions de la premsa liberal, no va perdre el
temps. Hom sap l'odi delg Die Hards per
Rússia, i Rosenberg, tot . i les xiulades, fou
rebut dues vegades pel subsecretari d'Estat
al Foreign Qffice, tingué una llarga conver-
sa amb Déterding i fou hoste de notables
Die llards.

I en el (linar que li oferiren uns joves,
presidit per Randolph Churchill, fill de
1'ex-ministre, Rosenberg va declarar, entre
aplaudiments, que Hitler sabria transformar
l'hostilitat actual contra Alemanya en una
simpatia universal : «Hitler esdevindrà l'es-
perança del món».

Heus ací les idees i els homes avui en
voga a Alemanya. Ens resta parlar d'una
giiestió apassionant per l'Alemanya d'avui:
el problema religiós.

FFRatf VERGES

(*) Vegi's MIRADOR, núm 26:
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La Cambra i el carrer
Anglaterra, gais de tradicions liberals i

democràtiques, no ha vist amb gens de bons
ulls els recents esdeveniments de Paris.

E1 Daily Telegraph va trobar en un títol
la frase fusta sobre el fugaç govern Dala-
dier : El gabinet, vencedor a la Cambra,
és derrotat al carrer.

Els ulls del món

Els nazis. — No aconseguirem mai dur
-lo a un recó desert i poder-lo «suïcidar» cò-

modament?
(Daily Herald, Londres)

Entreteniments
En saber-se la detenció de l'apreciador

Cohen, un advocat que tenia tems per per-
dre i ganes de divertir-se, agafà l'anuari
de Paris i dirigí a la redacció d'un gran
diari d'informació, en nom de cada un dels
homónims del detingut, una carta precisant
que el firmant no tenia res a veure amb el
Cohen en qüestió, etc., etc.

Al diari, en rebre el centenar de cartes,
es comprengué que es tractava d'una seis-
tificació i ho tirà tot al cove.
—Quina feinada et deu haver donat es-

criure tantes cartes! — comentava un amic
de l'advocat.

—Una mica, però fet i fet no tanta com
si haguessin detingut algú que es digués
Lévy.

Pactes de no agressió radiofònica

La ràdio austríaca ha conclòs un pacte
amb la ràdio txecoslovaca en virtut del qual
les dues farts contractants es comprometen
a excloure de llur programa tota emissió
que p+gui ésser interpretada com una pro-
pagando> contra l'altra part. Austria pre-
veia així mateix la conclusió d'un pacte
anàleg amb Suissa.

Com que la Unió Internacional Radiofò-
nica no s'ha mostrat capaç de restablir la
fiteu entre les diverses ràdios nacionals, i ni
tan sols ha sabut imposar a l'estació de
!Yluni.c la interrupció de la seva campanya
contra el govern austríac, potser s'inaugu-
rarà una sèrie de pactes de no agressió
radiofònica. Hant deia, abans de la insur-
recció que aquests dies ha esclatat contra
el govern Dollf uss, que Austria volia co-
mençar negociacions directes amb la ràdio
alemanya. 1 et curiós del cas és que ha
estat la mateixa Unió Internacional Radio-
fònica qui, no veient-se capaç de restablir
la pau de l'èter, ha aconsellat el mètode de
les converses directes.

William Martin
William Martin ha estat un periodista de

gran classe. El seu nom va íntimament lli-
gat al del Journal de Genève, del qual fou
corresponsal a Berlín abans ele la guerra.
Després passà a dirigir la política estran-
gera d'aquest diari — tasca que interrompé
quan entrà al secretariat general de la S. de
les N. —, fins que fou nomenat professor
d'història a l'Escola Politèonica ele Zuric, en.
moria la setmana passada, a ]'edat de qua-
ranta-cinc snys.

Influït en la seva joventut per les idees
de Taine, William Dlartin tenia per mètode.
de recercar científicament les causes dels es-
deveniments. No volia abandonar-se a la
passió ni al sentiment. Pessimista davant la .
realitat, creia però en la possibilitat d'una
entesa entre els homes. Aquesta fe el guià
sempre en el seu comentari als esdeveni-
ments internacionals. La visió d'un esdeve-
nidor millor dirigia el seu judici. Patriota,
tant que alguns el consideraven un nacio-
nalista suís, no excloïa del seu pensament
mi internaciónalisme basat en el dret, i era
amb aquest esperit, l'esperit de Ginebra, que
defensava la S. de les N. i la seva tasca per
al manteniment de la pau i de les bones
relacions entre els paisos. Ha estat un dels
grans europeus . del nostre temps.

Feia poc que havia fet una volta al món,
detenint-se especialment a Xina. Fruit d'a-
quest viatge foren, entre altres, els articles
que publicà a La Publicitat de Barcelona,
diari en el qual ja havia collaborat també
anys enrera.

L'AUTOMOBIL DE L'AIRE

L'autogir La Cierva
ALEMANYA 1934 (*)

Idees i homes en el
nacional- socialisme
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1iinmy Durante

Leo de Córdoba
Baena

Antoni Palacios
Maria Espinal
Pep Romeu
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BARCELONA

Chanto Leonis
Hilda Moreno

Valerià Ruiz París
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Demaneu les lo-

calitats amb an-

ticipació

Telè-fon 13451

Equip Sonor B1ock=Posfe Phílisonor

muntat exclusivament per aquest magní fic film
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EL CINEMA
LES ESTRENES''^•,^^" 

La modernitat dels films
El concepte d'una moral rígida — ho dic

com a pura constatació i sense cap intent
de jutjar-la —, molt en voga en tots els
espectacles que ham precedit l'aparició del
cinema, amb l'exalçament de tots els ge-
gants sagrats de processó anomenats ho-
nor, digmitat i altruisme, ha tingut la virtut
de provocar, coincidint amb l'aparició i el
desenrotllament del nou art, una reacció
molt viva. El gest de treure's la careta i

1

JIMMY DURANTE I BUSTER KEATON

Qui és el protagonista de Volem cerve-
sa.!, Jimmy Durante o Buster Keaton? Es
la segona vegada que els dos actors aparei-
xen junts en un film. Buster Keaton ha
d'estar molt segur del seu sòlid prestigi, per
creure que tenir com a partenari i en un
rol tan important com el seu, el gran còmic
Durante, no pugui significar-
li una seriosa concurrència.
Altrament, per bé que l'art de
Buster Keaton, d'ençà del par-
lat, conegui una indiscutible
decadència, mo podem imagi-
nar-nos que el .gran actor es
deixi temptar, amb l'objecte
de renovar el seu repertori,
pel truc de provar fortuna a
base d'associar-se un gran ac-
tor que a més a més d'ésser
un excel1emt còmic, ha sabut
captar-se tan bé la simpatia
del públic.

El que hi ha de notable en
Jimmy Durante, és que ha
sabut tot seguit compondre's
un tipus fermament delirleat i
que persisteix idèntic a través
de tots els seus films. Jimmy
Durante és el mateix en Ca-
mes de perfil, que en un dra-
ma com Alcohol prohibit. Un
home d'una bondat inefable
que personifica, d'una manera'
pejorativa, l'amic. No sabríem
imaginar-nos-el sol. La seva
presència vol dir amistat, ab.
negació, ineguit pels interessos
d'un altre. Ara és el braç dret
d'aquest gran esquerp que vol
ésser Buster Keaton. Potser
els seus recursos siguín res-
tringits, i per tant' cls seus
efectes, avui tan eficaços, s'es-
bravin molt aviat ; però avui'
per avui, Jimmy Durante se'ns
demostra capaç de fer-nos riu-
re tant o més que el propi
Buster Keaton, en llur dar-
rer film, Volem cervesa!

(( ONES MUSICALS)>

Encabir en una pellícula que comporta un
argument una sèrie d'atraccions musicals,
sempre resulta una tasca molt ingrata. Si
més no, l'argument apareix com un pur pre-
text a aquelles exhibicions i la pellícula en
aquestcas té tota l'aparença d'un mosaic.
Aquesta ambigüitat del film que vol alhora
participar del gNiere revista i del gènere anec-
dòtic, obliga inecessàriament a sotmetre la
marxa dels esdeveniments a una sèrie d'in-
terrupcions, obligades per les expansions lí-
riques, que si l'argument té força, resulteu
forçosament irritants. Tenint present aquest
handicap, podem concedir que Frank Tuttle
ha fet una tasca força • intelligent amb el
seu film Ones musicals.

El primer encert és l'ambient del film.
Una estació emissora de ràdio. Les emissions
que s'hi radien permetem inserir les atrae-
crons musicals amb solta. Demés, aquestes
emissions semblen triades entre les que te-
nen més cartela davant dels radioients ame-
ricans. Aquest interès del film — interès lo-
cal — és un aspecte que naturalment no po-
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EL AMOR
NUNCA MUERE

Heus ací una història que

commourà les més intí-

mes fibres del vostre cor
i que serà inesborrable
en la vostra memòria

dem nosaltres, a Barcelona, copsar en tota
la seva significació.

Aquesta atmosfera musical dins la qual el
film es desenvolupa ha donat a Frank Tutt-
le, en molts passatges, indicacions força con-
cretes sabre el découpage del seu film. No
és la primera vegada que Frank Tuttle prae
tica, i amb encert, aquest treball apassionant
que consisteix a demanar al ritme musical la

suggeréncia del moviment de les escenes.
Els mostres lectors recordaran Aquesta és

la nit, film que comportava una mena de
preàmbul que resultava un fragment molt
reeixit de film autènticament musical.

Dos exoellents films poden veure's avui.
10 he estat un espia i Les vuit orenetes. Và-
rem dir en el námero anterior tot el bé que
pensàvem d'aquestes dues obres europees.
Altrament, aquests darrers dies l'interès dels
programes havia minvat, perd sembla que
ara tomen a adquirir interès. Tot seguit
veurem Only yesterday de John Stahl, el
director de Llavor i La usurpadora; Lady
Lou, que presenta el 1900 americà i a la
vegada Mae West ; el bell film de Borzage,
Adéu a les armes ; tampoc no podem obli-
dar que aviat s'estrena El Cafè de la Ma-
rina. No havent vist el film aquest, sola-
ment hem de dir que tractant-se de la pro-
jecció del primer film autènticament català,
l'estrena anunciada a l'Urquinaona té caràc-
ters d'esdeveniment.

Josee PALAU

Balanç d'Amèrica
EI balamç de l'any cinematogràfic ameri-

cà ha resultat més favorable del que es pre-
veia.

En 1933 seixanta-sis films fets a Holly-
wood han estát indiscutibles èxits financers;
d'altres cinquanta-tres que, per més «artís-
tics», no prometien un rendiment massa bri

-llant, trenta-quatre han cobert de sobres les
despeses i només onze han provocat m défi-
cit declarat.

Entre els més grans . èxits financers, hi
ha : Vm n.o angel de Mae West i Gold Dig-
gers oj 1933•

Un èxit de públic ha estat també La vidu
Privada d'Encri VIII, film anglès com
sap tothom i que, per tant, no pot comptar
en el balanç de Hollywood.

No es pot assenyalar un gènere determi-
nat de films com al més afavorit pel públic,
ja que, al costat de les obres ja anomenades,
Cavalcada i King Kong figuren també com
a grans èxits.

La qual cosa vol dir que l'important és
que els films siguin bons, independentment
del gènere a què pertanyin.

Hi ha un gènere, però, que triomfa cons
-tantment : els films de Walt Disney. Un lo-

cal de Nova York omple cada dia amb un
programa compost exclusivament a base de
Silty Svn.fihonies i de Michey Mouse.

Reclam í fama
A América, molt'lités que a Europa, les

estrelles de la pantalla són les que ]lancen
les modes. Un barret portat per Mae W'est,
per exemple, és reproduït de seguida a mi-
lers d'exemplars. Per això els americans,
cxperts er propaganda i estadística, ham es-
tablert les cotitzacions publicitàries de les
diferents vedettes per a la moda de i93é•

Al capdamunt, sense discussió possible,
hi ha Mae West i Greta Garbo. El segon
equip és format per Joan Crawford, Jean
Harlow, Marlene Dietrrch. E1 tercer : Cons

-tance Bennet, Diana Wynyard, Kay Fran-
cis, Carole Lombard, Claudette Colbert,
Katherine Hepburn.

Hi ha un quart, un cinquè grup, etc., fins
arribar a aquelles artistes de tan poca in-
fiuència que es veuen obligades a pagar els
models que porten, en comptes de fer-se
pagar car per a portar-los..

Madame Bovary'1 el tabac
Jean Renoir — fill del gran pintor — ha

rodat una Madame Bovary basada, com no
podia ésser d'altra manera; en l.a coneguda
novella de Flaubert. Valentine Tessier en-
carna la figura de la cèlebre adúltera, i Pier-
re Renoir, germà del postor en escena, la
del marit de Madame Bovary.

Ea veure aquest film, ara de poc estrenat
a París, algú ha pensat si era un amacronis-
me que Valentine Tessier fumés un cigar-
ret. Es que en 1846, època en què s'acaba
Madanie Bovary, editada en 1857, l'ús del
cigarret tot just començava. Sobretot es fu-
mava el -cigar i la pipa; però, això sí, cap
dona de la bona societat no provava de fu-
mar.

Però el born lector de Flaubert pot saber
que hi ha un passatge de la novella que diu
«Madame Bovary canvià d'aires. Les seves
mirades es feren més feixugues, 'les seves
paraules més 'lliures, i fins timgue la incon-
veniència de passejar -se amb Rodolf amb
el cigarret a la boca, com mofant-se de la
gent),.

Els que temin un anacronisme podem es-
tar tranquils. D'altra banda, no cal tren-
car-s'hi el cap; en tants i tants films es
poden trobar petites inadvertències ! No aca-
bem de :veure Martha Eggert fent de con-
temporània de Scbubert, amb les celles de-
pilades?

Míracles del maquill,afge
Trobem, en una - correspondéncia dels Es-

tats Units, un petit fet curiós. Als estudis
de la M. G. M. estan rodant la pellícula
Men in withe, per a la qual ve 'un moment
que es inecessitein tres bustos de célebres
biòlegs : Pasteur, Jenner i Metchnikoff. Per
ben proveït que sigui el magatzem d'acces-
soris, és impossible de trobar l'efígie d'a-
quests savis. Per sort, hi havia mitja dot

-zena'de Voltaires, supervivents d'un film ja
fet. El maquillador de l'estudi, posant bar-
ba al filàsof i arranjant-li les arrugues, ar-
ribé a convertir l'escèptic del segle xvur en
tres savis que presideixen un hospital mo-
dern on Clarlc Gobio i Miran Lev fan un
gran paper'.

Film d'anfícipació

A. Korda té la intenció ele rodar, als es-
tudis d'Elstree, un film tret de la darrera
novella de Wells, The shape of things to
come. Sobre això, el popular -novel-lista ha
dit: «Serà la primera obra que hauré escrit

per a la pantalla. El meu text evoca el món
tal com serà dintre cent cinquanta anys,

quan el progrés mecànic haurà aconseguit

unes proporcions inimaginables. A la pan-
talla apareixeran buildings grandiosos, mà-
quines meravelloses i hom es trobaré trans-
portat a l'edat dels robots.»

D'altra banda, Michael Balcom treuré un
film de la novella d'Aldous Huxlev, Breve
new world, anticipació extraordinaria dels
somnis de la ciència.

La producció japonesa

La producció japonesa, que és una de les
més quantioses del món, s'ha desenrotllat
considerablement durant l'any 1933, cosa

que, de retop, ha provocat unagran dismi-
nució de la Importació americana. Les esta-
dístiques revelen que durant el segon se-

mestre de l any passat, la distribució dis-
posà d'un total de 311 films, dels quals 206
de japonèsos, 99 d'americans, 8 d'alemanys
i només un de rus. Cap film francès, perd
s'anuncia per a molt aviat la projecció de
Poil de Carofte.

Parlem sota la infiuència d'aquest darrer
film de Lubitseh : Un lladre a l'alcova. Tot
el que pertany al caràcter i a la persona-
litat de Herbert Marshall en el paper de
Monescu, és el que defineix un tempera-
ment modern : el seny de l'escepticisme, er
seny del cinisme i el seny de l'egoisme són
suficients per a bastir un personatge. Fi-
gures desorientadores i paradoxals que no
poden emmarcar-se enlloc. Però tot tempe-

rament modern i sensible cop_
sa totseguit la simpatia que
desvetllen. Aquestes figures
no tenen l'audàcia física de les
figurgs heroiques de totes les.
altres v èpoques, però tenen, cn
canvi, una majar audàcia mo-
ral. Els replecs d'aquestes
personalitats que es dibuixen

es desdibuixen impensada-
ment formen un complex que-
només té el denominador co-
mú d'una profunda humani-
tat ; no hi ha cap reacció, en
elles, que no sigui sincera i
que no respongui a tota una
actitud de l'esperit, derivada
d'una reacció contra tot allb
que en una .altra època s'ano-
menà fe, entusiasme i, em ei
fons, ingenuïtat.

La pèrdua de la fe i de l'en-
tusiasme no representa, perà
-- segons el món modern 

—la pèrdua de tot. Hom ha
canviat aquest bagatge per un
altre de menys pesat, de menys
fotogànic, però més divers i
potser més intel-ligent. El reg-
ne d'aquests tipus moderns es
d'aquest món. En una altra
època la gent importan t—que•
es prenien les -coses una mica.
seriosament — feion professió.
de fe de tot i àdhuc les flors
Inés colorirles de la picardia ü
els aventurers més galants en
un moment donat es tornaven

una mica neules i feien claudicacions so- •
lemnes i de tant en tant pensaven en la ¡
posteritat. Avui, el tipus de lladre d'alcova
tan genial com qualsevol filòsof no claudica
de res ; e..n una altra època, potser hagués
claudicat com tothom i potser hagués estat
un filòsof estimable ; avui és l'anti-filòsof.
Es una afirmació gratuita que camina sola
i de puntetes pels llargs passadissos enea-
tifats, i que si es topa en un tombant amb
un flirt, en lloc de topar-se amb un porta-
monedes o amb una joia, se m'apro fita tam-
bé, perque abans que tot és un home actual
i sap viure el moment actual que no li ha
de deixar gaire rastre.

IONAS! AGUSTI
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1	 Una cosa superba, inaudita!!
Amb MARGARET SULLIVAN
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TEATRE NOVETATS
Continua amb gran èxit la projecció de la grandiosa producció

nacional, obra eminentment lírica, inspirada en alguns episodis
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somriure cínicament és un gest absoluta-
ment modern, i després d'aquest gest ve
l'exalçament del campi qui pugui i de l'e-
goisme amb una desimboltura que provoca-
rla les esgarrifances de qualsevol dels nos-
tres avis.

Aquesta cosa tan actual, tan moderna,
ha estat .aprofitada, i és aprofitada cada dia
més, pels relitzadors cinematogràfics. Sem-
bla que el cinema sigui el destinat a cop

-sar-ne l'essència i, encara que només tos
per això, podria qualificar-se el cinema d'es-
pectacle modern. Aquesta qualificació en-
clou, als ulls dels indocumentats, una altra
qualificació que no li ha estat estalv iada : la
d'espectacle immoral.

La modernitat dels films ha de basar-se
tant, em penso, en els procediments i en
les troballes ele la tècnica, com en la mo-
dernitat del personatge i de l'anècdota. Hem
vist com el nou art ha respost a aquest pen-
sament i ningú no dubtaria avui de l'ab-
soluta modernitat de films com : Topaze,
Noies d'uniforme, L'Opéra de Qual'.çous i,
darrerament, Un lladre a l'alcova, de 1,u-
bitsch. "Tots aquests films, que en una altra
època haurien merescut el denominatiu d'im-
morals, actualment no el mereixen perquè
són els exponents documentals de ]'esperit
d'una època, de la nostra època moderna.
Tot aquell que ano entengui aquesta època
no té dret a parlar de films, producte que

pertalíy essencialment a ella.
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Temperament

EL TEATRE
GENT DE CIRC

Beby,foradela pista
LLANTERNA Tècnica i temperament
"La Dama de les Camèlies" po=
sada en escena per Meyerhold	Jaume Passarell ha tingut la paciència --	 la tècnica esdevé bastida inconscient, i quan

s'agraeix — de llegir els dos articles que he el temperament controla inconscientment

	

dedicat a l'Argentina. I aquesta lectura li	 els seus impulsos. Es l'equilibri. L'estil i

	

ha suggerit unes consideracions turístiques	 la gràcia.

	

que ha volgut fer conèixer als lectors de	 En la dansa, pocs ham aconseguit aquesta

	

MIRADOR. 1 dic turístiques perquè, com el	 fusió ideal. Anna Pavlova, carn i esperit,
turista que posa uns ulls distrets damunt la saturació de la forma per la vida interior,
catedral o el viaducte, Passarell s'ha pas- Anna Pavlova, el miracle de la qual — se-
sejat amb les mans a les butxaques, i sense gons Levinson en el seu llibre pòstum Les
amotinar-s'hi gaire, per davant d'un tema visages de la ddnse —, fill de la topada pro-

	

més important del que sembla i més vell	 videncia) d'un estil i d'un temperament, era

—Digueu !
A l'altre extrem del fil telefònic, una veu

autèntica de clown, una veu inconfusible,
contesta :

—C'est vous? Sos' Beby... Ah, vous voilà,
enfin! Hace dos horas que le estoy bus-
cando.

—On?
—En ninguna parte...

tense pintar, també fa cara de clown

Si la veu no l'hagués denunciat des del
primer instant i ell no hagués pronunciat se-
guidament el seu nom, Beby s'hauria donat
a conèixer per aquesta resposta. Es una res-
posta de clown, característica de la manera
de parlar i d'ésser de Beby.

Antonet — ho he observat en aquestes ma-
teixes planes és 'la vivacitat feta carn i
ossos ; Beby personifica la catxassa. Anto-
net és ]'acció ; Bebv és l'obstacle. Antonet és
la línia eliiecta i Beby és la contradicció. En
gairebé totes les parelles de clowns, 1'enfari-
nat acostuma a ésser I'intelligent i l'august
l'infeliç. Però amb Antonet i Beby passa al
revés: Antonet resulta un ingenu, a desgrat
del ritme extraordinari amb qué es produeix,
i Beby es revela maliciós, tot i la seva torpesa
i el seu taranna d'infdüf:''

—Aneu a menjar a tal lloc — us aconsella
Antonet.

EI] hi va de bona fe. 1 menja malament.
Beby us diu
—Ameu a menjar a tal 'llac. Es menja de

primera. Jo hi vaig cada dia. Després de
menjar m'agafen uns dolors d'estómac i de
ventre que no em puc sostenir dret... Quina
meravellaa ella de cuinacuna .

Naturalment, va a un altre restaurant.
Antonet us confessa.:
—Me'n vaig al Frontó. Sempre es guanya.
Va de debò al Frontó i perd.
En canvi, Beby us declara
—Dóna gust anar al Frontó. No hi ha

dia que uno en surti amb benefici.
1 no s'hi acosta ni per remei.
Mai no he conegut uns clowns que tractats

en la vida privada responguin tan exacta-

ment, com Antonet i Beby, als personatges
en què es transformen a la pista

Faig només l'excepció de Joe Jackson, el
ciclista vagabund. El recordeu? Aquell Joe
Jackson assaonat de bonhomia que admirà

-vem a la pista, sabeu com esmerçava les tar-
des lliures? Anava a Montjuïc, reunia els vai-
lets que trobava pels voltants del ferrocarril
en miniatura, .els pagava el bitllet a tots,
pujava al tren amb ells i... vinga donar
voltes

Beby, dones, m'ha telefonat... Es a Bar-
celona per unes hores, de pas cap a Marsc-
lla. Desitja veure'm ..Vol fer-me unes pre-
guntes. Anirem al cinema i a beure mança-
nilla a Andalucía en Cataluña.

—Estic a l'Orient.'
—Vinc d'ací uns minuts.
—.Ah? Què em conta de Stavisky?
—Stavisky?
—Sí, hombre... El ilusionista, hombre !
Comprenc que es refereix a Kasfikis. Però

a Beby no li ve d'un pam. A En Sugranyes
l'anomena Castanyes, 1 a ('amic Gònçal Gar-
cia el cridava un dia pel nom ele Gutiérrez.

—Da lo mismo. Yo nie llamo Aristodemo
et je ne me plains pas.

Cert. Beby no és altre que Aristodemo
Frediani, germà del pare Willy Frediani.
Nascut en una ciutat alemanya, al circ
Blummenfeld, començà de pallasso de xari-
vari als cinc anys; féu després de saltador
a la catifa, d'acròbata a cavall, de trenca-
plats, de jockey, de trapezista aeri, de bar-
rista i d'home-sense-por 1 ha acabat tornant
a actuar de pallasso. Un pallasso, però, que
sap el què porta entre mans.

—Noti, je suis du métier — exclama,
amb orgull, a cada moment.

Ja he arribat a l'Orient.
—Allí, eia aquella pensión de la Ronda

— m'adverteix per a explicar-me el canvi
d'estatge —. estaba muy bien. No había
baño, pero estaba muy bien. No había ca-
lefacción y la dueña se llamaba doña Nie-
ves, pero estaba muy bien,

—El que es diu estar com peix a l'aigua,
eh?

—Sí...
—I ha canviat perquè estava bé, és clar !
—Sí...
Somriu el mateix que una criatura quan

fa una malifeta.
—A quin cine anirem, Beby?
—.91 cine de la Quina.
—On és, aquest cinema?
—Sí, hombre!... El cine que hay en una

plaza.
—.L'Urquinaona?
—Sí ; el Quinadona.
--Fóra millor anar al Fémina, potser...
—Ç'est fait... Vamos al Fantasio.
Ens fiquem a l'Urquinaona. Beby no té

prou paraules per a elogiar el film i els
actors. El cine el distreu com a la quitxalla.
Va al cine perquè no hi ha putxinel.lis.

En sortir de la sala i disposar-se a agafar
l'abric del guarda-roba, Beby simula que,
distret, topa amb el cap a una porta. Bum !

—La mia Madonna! — gemega.
:	 La senyoreta del guarda-roba no es pot

contenire ir una rialla
—Vagi fent el pallasso...
—Usted entiende que yo sería un buen

clown?
—Amb aquest parlar i amb aquestes ca-

mes tortes, ja ho crec! Admirable!
Beby està satisfet.
Seria un bon clown, un clown admirable..
Ja l'és.

JOAN TOMAS

El postor en escena, als teatres soviètics,
té una autoritat dictatorial que àduhc es fa
extensiva a les obres d'autors morts. Així,
Vsevolod Meyerhold ha afegit un personat-
ge a La Dama de les Camèlies. I quin
personatge! Un moralista. Ben entès, rm
moralista amb interpretació materialista de
la història.

Si Meyerhold ha triat la cèlebre obra ele
Dumas fill — hom diu — és perquè mostra

la hipocresia de la
moral burguesa i

—. la poclridura de tots
els fonaments de la

	

.?''	 moral burgesa: la

	

-.'	 religió, la família,

	

r ^'^	 etcètera. La Dama

	

µti	 de les Camèlies

	

¡	 mostra represen-

	

'.	 " ,_ tants (le la classe

	

n	 per a la qual tot
depèn, al capda-

	

ï F ;: "ï .- 	 vall, de la possibi-
"	 litat d'enriquir se.-r

	

-^.'. Y 	 Meyerhold tracta
l'obra com un dra-

	

Meyerhold,	 ma social, i per tal

	

y	 d accentuar aquest

	

per Kuhriniks	
caràcter, l'acció és
traslladada a una

època fortament reaccionària: després de la
desfeta de la Comuna de París, mentre que
l'acció de l'obra de Dumas es situa pels
volts de 1840.

Alguns passatges han estat substituïts
per cites manllevades a la novella de Dumas
fill. La distribució dels actes també ha es-
tat canviada. En alguns dels episodis apa

-reix el personatge afegit per Meyerhold
una mena d'acusador públic, que té la fun-
ció escènica de subratllar les tendències so-
cials de l'obra, amb textos extrets de novel-
les de Flaubert i de Balzac!

Per a la posta en escena tan mriginaln
de Meyerhold, no s'ha planyut pas la doca-
mentació, gràcies a la Biblioteca dels Tea-
tres d'Estat i a l'Institut Marx, Engels i
Lenin. Un collaborador, Pejarsky, ha cons-
tituït una collecció de crítiques de les re-
presentacions de La Dame de les Camèlies
a tots els països d'Europa. I en un viatge
a Paris, el mateix Meyerhold es dedicà a
recercar documents sobre l'època de 1873.

Recordeu aquest títol;
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Un gran film. Un bell film,
Un film que cal veure.

(PARtS•MIDI)
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que ]'anar a peu. L'Antic Imperi d'Egipte
contra el Nou, Grècia contra Roma, Itàlia
contra Holanda, Ingres contra Delacroix,
cubisme contra impressionisme, sobrerealis-
me contra cubisme... Es l'eterna història.
Anomeneu-lo com vulgueu — forma i color,
cervell i cor, raó i instint, intelligència i
sensibilitat —, aquest dualisme ha estat, és
i serà. Parlant de dansa em sembla que
els mots més adequats són tècnica i tem

-perament.
Tècnica... La tèonica és 1a gran endega-

dora. Es la intelligència que dóna forma
a l'informe, que organitza el caos, que or-
dena el desordre. Es la raó que crea l'or

-dre i la claredat que ha de tenir tot mitjà
d'expressió. Es la disciplina. Es la base..
La tècnica és indispensable. Ningú no en
discuteix la necessitat. Només el boig i
e " brerealista Par talent que tingui, '-Iso P q 1es
criptor que no sàpiga gramàtica fracassarà
sorollosament . Com el pintor que no sàpiga
l'ofici. La dansa també és un llenguatge.
I el dansarí ha de conèixer sintaxi, la fun-
ció dels passos i Qlur arranjament, si no
vol debatre's en el carreró sense sortida ele
les improvisacions.

Temperament... El temperament és la
vida. Es la vibració. Es l'imponderable. El
temperament no és responsable dels seus
actes. No li demaneu explicacions perquè
us dirà que el cor té raons que la raó no
comprèn. Piéasso diu : Jo no recerco, trobo.
La raó recerca. El car troba. El tempera-
ment inventa, crea, improvisa, troba amb
una facilitat que no tindrà mai la mtelli-
gència. El temperament és indispensable.
Niingú no en discuteix la necessitat. No-
més el matemàtic i el pintor cubista, per-
qué no • el necessiten. Sense temperament,
no hi ha obra d'art possible. I la dansa, més
que cap altre, és un art, que necessita el
temperament per viure.

Ara bé, la técnica sense temperament no
és res. Es la raó sense passió, la regla sense
inspiració. En la dansa, és el ballarí rus
mediocre, acadèmic i sense talent. 1 el tem-
perament sense tècnica no és res, tampoc.
Es la passió sense raó, la inspiració sense
regla. En la dansa, és els negres i els gi-
tanos. Expressions incompletes. Cal una
expressió completa. L'art és autèntic quan
és total.

Cal exigir, doncs; l'acord indestructible
entre técnica i temperament. Cal apendre
l'ofici. I fèrriament. Però després oblidar

-lo. Cal frenar el temperament, t amb vio-
lència. Però després afluixar aquest frc.
Després d'aquest dur aprenentatge, és quan

DEMA NIT
ESTRENA

fet de contenció i de llibertat, d'obligació
i d'inspiració, de ciència i de natural, Anna
Pavlova i l'Argentina. La Pavlova que s'ex.
pressava amb un llenguatge universal, l'es-
peranto de la gran dansa occidental, i l'Ar-
gentina que s'expressa amb un dialecte, la
llengua local de la dansa espanyola, però
que també sap unir iridissolublement la téa
nuca i la inspiració.

Sí, amic Passarell. L'Argentina no és un
cas de saviesa ni tècnica pura com prete-
neu. Jo he dedicat a l'Argentina en aques-
tes columnes urna nota i dos articles. En la
nota deia : «La seva tècnica prodigiosa és
sempre feta cosa viva pel seu formidable
temperament». En el primer article afegia
aLa tècnica és poca cosa sense la inspira-
ció. I aquesta no abandona mai l'Argen-
tina.» I em el segon i darrer completava
«Les danses ja vistes de l'Argentina sem-
blen unes altres i fresca improvisació, por
tal com no són execució sinó creació)). Sí,
amic Passarell . L'Argentina no és un cas
de saviesa ni tècnica pura. La seva tècniea
és bastida inconscient. El seu ofici no es
veu. Només un coneixedor atent l'endevina.
L'Argentina és 'tècnica i temperament os-

. tretament agermanats.
Us ho dic, amic Passarell, perquè us atre-

viu a dir que l'Argentina d'avui no és la
w de quinze .anys enrera. Jo he vist I'Argen-
i tina d'Eldorado i de la Sala Imperi, I he

vist l'actual. 1 per això dic que la d'ara
és molt més completa i molt millor que la
d'abans.

Quant a la vostra a fi rmació que a mesura
que un artista perfecciona el seu art perd
to, és molt discutible. Jo sostinc el contrari.
Els veritables a°tistes milloren amb els anys.
Només als mediocres la saviesa se'ls menja
la vibració. Per exemple, jo recordo unes
caricatures personals, signades Passarell,
que s'exhibiren deu fer uns divuit anys en
una sala de Badalona. Doncs bé, aquelles
caricatures eren netament inferiors als ad-
mirables Cent ninots,, signats Passarell,
d'ara.

SEBASTIA GASCH

Exit en la mida

Corbates inarrugables

'	 Pijamea a bon preu
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ElsEls bibliotecaris del British ho neguen fer-
mament, però l'esmentat diari es referma en

les seves assercions.
Sembla que s'ha comprovat que l'a firma-

ci ó del Sunday Dispatch és falsa : es tracta

del manuscrit autèntic. Però també sembla
que, a més a més dels 43 fulls que es guar-
den a Leipsie, en falten alguns altres.

Si voleu menjar la bu-

1labessa com a Marsella

Restaurant Bell Temps

Quintana, 7 - Telèfon i26i^

Servei a domicili	 Salonets especials

de totes -les marques a preu molt reduït

Llibreria Francesa
RAMBLA DEL CENTRE, 8 i >;o

Sucursal: PASSEIG DE GRÀCIA, 87

BARCELONA
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instituïts amb subvencions ele la comissió dei
turisme d'alguna platja famosa, amb mit-
jains de l'Estat o altres procediments més o
menys recomanables, eis diners del Premi
Bagutta provenen exclusivament de la sub-
hasta d'escultures i teles dels artistes bagut-
tians i simpatitzants i ele les no escasses
donacions en metà•lic dels assistents a la
deliberació del premi. I sumen tant que en-

Ral(/ Redice

guany, a continuació d'haver proclamat
Raul Radice Bagutta (934, hom anuncià
que tot seguit es procediria a la institució
i adjudicació del premi Otello Cavara, del
qual fou proclamat vencedor Massino Lelj.
Els periodistas presents a l'acte es compro-
meteren espontàniament a finançar el nou
premi, anys a venir, i enmig de grams acla-
maeions hom procedí a la subhasta d'obres
per tal de recaptar cabals per al Bagutta de
l'any vinent : en pocs instants el fons neces-
sari pel premi fou sobrepassat.

La vitalitat de la taverna milanesa con-
trasta amb els propòsits tèrbols dels edils
municipals que han inclòs el carreró 'en el
qual s'obre el famós Bagutta, entre els des-
tinats a desaparèixer en un futur pròxim.
Bagutta, però, no pot morir; i més enllà o
més ençà transmigrarà a alguna altra ta-
verna l'ànima i 'el nom d'aquest focus de

les lletres italianes d'avui.

Jo.ax RAMON 'MASOLI VER

Roma, febrer.

E1 millor assortit de llibres

francesos el trobareu

a la
i

L ibratrie LOUIS BERGE

Rambla del Centre, ig

Telèfon 2 3118

i la més completa va-

rietat de revistes es-

trangeres al

Kiosque Frangais

Rambla Estudis, 7

MIW1lIDR

LE/ L.LETRE/
UN LLIBRE DE JOAN CREXELLS	 VARIETATS

'	 Elassaigs 	 La funció de: crífíca

LLETRES ITALIANES

Premí Baguffa
Els onu jutges aplegats a la famosa ta-	 pretensions un bon llibre— Fida còmica de

venia de Bagutta ja no rebran felicitacions,	 ('orina — en el qual segueix el procediment
somriures . i presents (les mil i una coses	 iniciat amb el seu primer llibre, L'educació
amb què els escriptors italians se'ls volen 	 sentimental, (l'estraier ambients, revisant -los
congraciar), ni hauram de suportar tirallon- , amb una certa ironia, molt reeixida. Cal dir
gues ele tragèdies familiars, prometences i	 que, almenys aquesta volta, un premi lite-
lloarnces. Els onze jutges ele Bagutta són	 rari ha estat atorgat amb encert i els aplau-
onze pobres déus caiguts destinats a ésser	 diments prodigats a Radice diuen prou de
pastura de les aferes literàries» : el famós	 la conformitat del póblic.
premi literari ha estat ja assignat. I d'ací	 El que diu més, però, de la confiança d'es-
a l'any que ve, prou temps hi ha per obli-	 erip'tors i públic en la vàlua del judici dels
clar els greuges rebuts,	 baguttiane és que, mentre d'altres premis són

"Primers
La raresa de les publicacions de carüct Y Eliminada la posició negativa, hom passa

filosòfic a casa nostra	 és tan notòria,	 que a ocupar-se del camp legítim de la filosofia.
l'aparició d'un llibre consagrat estrictament que	 és el de	 les pressuposicions màximes
a qüestions d'aquest ordré és un esdeveni- del pensament, és a dir el conjunt d'asser-
ment en el nostre món literari, un esdevé- cions	 que constitueixen	 l'a priori,	 1'a	 pos-
niment que ha d'omplir de joia tots aquells teriori,	 essent el	 camp legítim	 de les crén-
que s'interessen per la cultura, a Catalunya, cies partic'alars. 	 Crexells	 insistirà vigorosa-
de les disciplines	 filosòfiques. Avui 'el llibre ment a evitar que es doni a 1'a priori un
en qüestió és el primer volum de les obres sentit	 psicològic,	 com	 s'entesten	 a fer-ho
del malaguanyat Joan Crexells, la publica- tants neòfits en	 la filosofia.	 «Un judici ex-
ció de les quals han emprès J. Estelrich i	 ( pressa quelcom real.	 Mentre el que ex^res-
C. Riba i que amb el títol de
Primers assaigs trobareu ara '	 '
a	 Cotes les llibreries t	 ;	 Z'^	 r^

En	 aquest :volum	 distingi-
t

(̀FZ t r lç	 >	 ;
rem	 la	 primera	 part	 de	 l

@	 ^
j' r̂	=	 fL b

resta.	 La primera	 part com- 2'	 °	 l	 a 	 F
prén un assaig de tesi doctri- Re	 l 	 ^,;y l 	 l'	 s	 xá.
nal	 titulat Las verdades ab-
soletas, assaig que pren mc.s i Çt M Y^$. 3 Z ,	k^,^ Y

^f;r^^s	 ,	 F	 £	 ^.
de la meitat del 'llibre, i la rcs v	 ;,e'	 s	 s va
ta d'aquest consisteix en una f3 £..	 ^v	 sç	 o

sèrie de breus monografies .,o-
a .	 r	h,.

bre filòsofs contemporanis, No •	 ,,	 '	 2	 1'
hem d'insistir sobre les raons
que ens	 indiquen	 la corn e-
niència de referir-nos sobret rt, $
per no	 dir	 exclusivament	 a	 ;1^«'
l estudi	 sobre	 Las	 verdades	 c^^
absolutas. Les monografi es	 il 
ludirles,	 breus,	 concises,	 no	 s "p	 ^	 '•
pretenen	 altra cosa que ésser	 á g P	 K á^l,
una mera 'oforniació ohjecu
va;	 llur	 mateixa brevetat	 les N^..
circumscriu	 dins	 els	 línut5
d'una	 tasca	 impersonal.	 En
canvi	 l'assaig	 doctrinal,	 p,r	 as L
bé que amb tots els caràcters i
d'un esbós	 imb	 totes les Sr	 3?r('
ves	 llacunes,	 cons'tituerx	 .e

taplec de reflexions l'in(èrès tic p 	 ^,
les quals seria impertinent c'e
regatejar,	 oi	 mes	 tenint	 ec1 ?y
compte, corn dèiem en comen
çar, l'estat d rndigencsa de la
nostra literatura filosòfica.	 Al
seu valor intrínsec,	 cal dones
afegir	 el	 seu	 valor circums-
tancial,	 en	 oferir	 als	 lectors
d'ací unes pàgines d'introduc-
ció a un dels problemes cab- Joan Crexells
dais proposats a la reflexió fi-
losòfica.

Abans de referir-nos al fons, diguem lés sa	 és sens dubte del	 domini	 de la	 psico-
excellències de la forma.	 El illenguatge de logia, el	 que significa és del	 domini de	 la
l'autor és precís i rigorosament científic. Hi lògica i de l'epistemologia. Les preposicions
ha ací un gran ordre,	 que,	 sense confon- consideren relacions ideals,	 lògiques,	 entre
dre's amb un	 ordre estrictament didàctic, termes que poden ésser o no ésser limitats
té unes grans virtuts pedagògiques. Crexells i	 temporals.	 El	caràcter	 condicional	 dels
avança un punt de vista, per acumular tot termes 'no	 compromet per res el	 caràcter
seguit els aclariments o objeccions que si- absolut de la relació, establerta per	 la raó,
guia	 del	 cas.	 Explorat	 el	 terreny,	 hom entre	 ells.
avança amb rigorosa prudència per	 passar A aquesta distinció, cal afegir la que por-
a un punt de vista	 que correspon a una ta sobre la	 diferència entre objecte i	 rea-

síntesi	 superior	 i prosseguir	 altra vegada litat.	 El	 primer concepte és molt	 més ge-

d'idèntica manera, r així el lector té la im- neral que el segon.	 Si tota realitat és	 ne-
pressió d'avançar en ziga-zaga i de marxar cessàriament un objecte,	 no tot objecte en
a la possessió de la veritat per una elimi- canvi és real. El caràcter contingent de tot
nació i superació dels punts de vista defcc- fet ja	 em	indica	 que 1'e,	 veritats absolutes
tuosos hauran d establir-se en una altra regió que

Crexells tenia una vocació massa decidida la dels judicis d'experiència, i efectivament,
per la metafísica per a no advocar per 1'e- una de les conclusions del llibre seria que
xistència	 de	 veritats	 absolutes.	 El	relati- «Iíi ha preposicions que no es reporten so-
visme, que ens barra el pas	 així que em- bre una realitat, i per tant la seva validesa

prenem	 la investigació,	 fa l'objecte	 d'una no està en funció de cap realitat. Aquestes
refutació prèvia. El	relativisme és un mal preposicions les anornenem abolutes.»
crònic que acusa una depressió mental. Sot. Es evident que semblants preposicions no
mès a la crítica, apareix en flagrant delicte poden ésser obtingudes i fonamertades d'al-
de contradicció. El relativisme no pot pen- tra manera que per deducció, l'experiència
sar-se integralment. 	 En	 tractar de fer-ho, 1	 la inducció essent aquí	 totalment Uncom-
s'enrunen tots els seus fonaments. petents. El problema que aquest punt d'ar-

. { ribada	 deixa	 obert	 és,	 naturalment,	 el	 de
la natura de la deducció ; o bé la deducció
no	 té	 sinó	 una	 funció analítica	 i	 tot	 el

Exit en a ,ida saber que hom pretén obtenir amb ella és
tautologia ;	 o bé la deducció té

Corbates tierra&sblee una pura
una funció ensems	 explicativa i	 construc-

P;iamee a bon preu uva, i	 aleshores sí	 que	 aquest	 mètode és

JAUME I, at u'n	 mètode	 que	 dilata	 el	 nostre	 saber en
relligar veritats	 amb	 veritats	 pels	 vincles

.	 .	 1	Telèfon ii655 indestructibles	 i objectius	 de 1.es pures exi-
gències racionals.

Amb aquestes línies no pretenem fer una
^111111111111111119111111111111111lII

ti
{ IIIIIIIIIIIIIilllll anàlisi i encara menys una crítica de l'obra

de Crexells.	 Hem	 volgut solament	 cridar

S E N Y O R A I
l'atenció sobre	 aquest volum tot	 apuntant
lleugerament de què tracta. Creiem que a

TO^s els	7 ^R1N5	 E_
j desgrat que l'autor s'expressa en uns termes

afins amb la metafísica alemanya contem-
= porània — la qual cosa no és sens dubte el

per a ]es vinents tem" camí	 més	 clar	 per	 qui	 vol	 iniciar-se	 en

E porades RIMA=de P	 _E
.(questes	 qüestions —,	iot	 i	això	 I.as	 ver-
dades absolutas té un gran valor pedagògic

=	 i	 ha	 de	 servir molt	 a	 tots	 els	 lectors de—_
VERA 1 ESTIU, els _	 literaturas filos'Úfica a 	 casa nostra,	 no sols

procurant	 l'adquisició	 de	 resultats	 més	 o

robarà a la: menys discutibles, situó	 també —i això és
més important — excitant la	 reflexió i in-

_ vitant a la recerca personal.^+
Llibreria	Vafalonia Esperem que 1'aparició del	 segon volum

—	 no es farà esperar gaire. El deure que tenim_
d'honorar la memòria de Joan Crexells ho

3, Ronda de Sano Pere, 3 demana.

%I
Josnr PALAU
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Regalà aquells fulls al seu rei, Frederic Au- Fou eu aquella mena de Pombo urilanès
;ust de Saxània,	 i ara es conserven a la que per primera vegada els joves es llança-

Biblioteca	 Universitària	 de' Leipsic.	 Nou ren a la	 conquista	 de les editorials	 i	dels

anys després, Ti,eh'endorf tornà al Sinaí, a lectors ;	foren ells que venceren la	 batalla

.ompte del tsar Alexandre I1, protector de més profitosa.	 Marin'etti i companys, sí, ja

1''Esg1ésia	 groga,	 i	pogué	 endur-se'n — es n'havien fet ele	 batalles,	 un	 grapat d'anys

diu que d'una manera no massa- neta — la enrera; tot es reduïa, però, a ésser acollits

resta del manuscrit, que no és altre que 'el arreu	 amb	 tomàquets	 i	altres	 fruits	 del

Caler Sinaiticus, tm dels manuscrits més temps (ha calgut a S. E.	 arribar a 1'Aea-
dèmra per fer empassar .al gran públic les
paraules	 en llibertat).	 Els «rondistesn	 han
tingut també llur valor dins la literatura ita-
liana, un valor d'influència dammnt els fu-
turs escriptors ;	tot i això, un darrera Pal-
tre s'anaven morint sense que el lector nor-

1 mal	 n'hagués	 llegit	 un	 sól	 mot.	 Foren,
,.1	 .^ doncs, cls Baechellr, els Oriani — una mena
j	 . de Gómez de la Serna italià --, els Fra•ehia,.	 :,

^ ^ t	 i	f , que començaren a voler guanyar lectors ala
7(	 + corrents	 nous.	 En resultà La Fiera Lette-

t^	Yá i +	 ti	.:. raria,	 i'Almanacco, el Premi	 Bagutta...
"	 •	 a „ -..Y D'aquells bons temps no resta gaire	 la
' f	^„	 ...	 r Fiera — canviat el room — ha quedat redui-i

.	 t da a un grupet estantís que viu de records
x	 ) , i de rabietes •	 els antics batà^llers tenen arak ..

.^sd	
; r

bones col^locaeions en els diaris millors ; no-.	 ç:.
	

.
r^ més una cosa resta:	 Bagutta. I el premi

,	 u'	 ñ '	 b ri instituït pels	 'ubaguttiansn	 set anys enreraY
r	 '	 ç	 :- •Y ha provocat un	 seguit d'altres premis que,

r..	 ^,'	 Y,	 ^•,,,	 1	 ñ,^ si	 tal volta són més importants monetària -n
ment, ino arriben a tenir el prestigi del degà
dels premis italians, car — com hom pot Ile-
gir a les parets de la taverna —, de Bagutta
((n'hi ha un tan sols». I la famosa lloba del
baguttià Vella'ni-Marchi pot, amb raó,	 alle-

Una	 página	 del	 «Codex	 Sinailic (5 1 a els altres premis : el de Vrareggio — cinc
el	 milanès	 1	 un	 delsvegades més ric que

que més li fan la -competència —, el de l'Aca-

vells, potser 'e1 que ho és més, del text grec dèmia, el del Gondoler (que essent assignat,

del Nou ''estament el primer cop,	 al volumet que inclou l'obra

Es pot posar al costat del Codex Vadea- completa de vmt anys de poesia d'Ung uetti,

nus i és més antic que el Coáex Alexandrí- hom observà que hi havia més lires que pa-

nus, (1(10j a havia ingressat al	 British Mu- raules), el Premi Fraochia de L'Italia Lette-

seum,	 procedent	 de	 la biblioteca	 de	 Jor- rana, el de 1' 1ntic 1 	 J attore — la taverna flo-

di	 I1 rentina an s'apleguen els pintors per premiar

El	 Sinaiticus	 està- ,escrit sobre pergamí, liri...	 ;	 ein-osia —, el del L	 mun llibre de pe
els fills mesaron quince polzades per	 tret- tre d'altres han pujat ja al cel i els veweu

ze i mitja, i cl text està disposat a quatre errivols.
columnes	 per	 pàgina, tret dels llibres poè- En aquests dies ha tingut lloc la delibera-

tics de ]'Anti• 	Testament, disposats a dues ó per atorgar el Premi.	 Les dues saletes

columnes Bagutta eren, no cal dir, plenas de gom
(Com tots els manuscrits primitius, ino	 s a	 gom :	escriptors i	 periodistes,	 banquers,

ornamentat.	 L'es'criptura és uncial r	 obra, aviadors, enginyers ; el bo i millor de la cm-

segons	 opinió de Tisehenclorf,	 compartida tat lombarda hi feia cap. Cadascú dels jut-

per altres paleògrafs, de quatre escribes di- ges es de finia per un amic i no afluixava

ferents. S'assigna com a data	 de la seva uns noms eren deixats de banda per por de
execució el segle w. les bromes dels assistents	 (així Mazzucconi

Aquest manuscrit es guardava a la Bi- que, un xic desfigurat, pot significar tronxos

blioteca Imperial de Sant Petersburg. Ara, ele	 col),	 d'altres eren	 presos	 coratjosament

els	 governants	 soviètics,	 antireligiosos,	 no per crítics als quals esqueia :	com	 Scarpa

tenen cap interès a guardar coses aix{ i han (sabata,	 en italià),	 que patrocinà el	 poeta

decidit	 vendre-se'l. Descalzo,	 autodidacte, al qual anirien molt

Hom diu que el patriarca del eonvent vol bé les cinc mil lires del premi. Tres o qua-

deposar	 una querella contra els conserva- tre votacions sense resultat, i com més ana-

dors del British Museum va més gran era la gatzara i menor l'acord

D'altra banda, el Sunday Dispatch asse- tan enllà anaren que finalment hom pogué
el manuscrit que Anglaterra ha aplegar sis vots per Raul Rad7ce, un advocat

gura que
pagat tan car, no és més que una falsifica- milanès llarg i élegantó que ha escrit sense

D'una conferència d'H'enry Bidou : «Els
lefectes sGn comuns a ('home i, tret de llur
losificació, poc diferents d'un individu a un
altre. Quan beco dit d'un escriptor que és
prolix, o que és negligent, o que és sec, no
tibem pas gran cosa d'ell. El propi d'un
irtista és tenir un missatge a portar. L'es-
tudi dels seus defectes no ens ensenya res
sobre aquest missatge. Cal que la crítica
iss'enyali els seus defectes, però no és aquest
l'objecte principal del seu estudi. Cal que
s'apliqui més aviat a desxifrar el missatge
si és obscur, a aclarir-lo si és embolicat,
a' purificar-lo si es tèrbol. Car la paraula
que ens• ha de dir un escriptor, que només
ell ans la pot dir , que no serà mai pronun-
eiada si cll,no la pianuncia, és veritable

-ment allò que. de més preciós té l'esperit
humà. Es aquest el diamant que la crítica
cerca en la brossa d'un llibre ó en les tene-
bres d'una peça teatral. Aquest és el valor
d'una obra d'art i, aÍ mateix temps, el seu
caràcter propi. No és pas pels defectes que
difereixen els artistes, sinó per les quali-
tats, i el que ens importa no és pas el punt
més baix on habita llur geni, ni el nrveil
on es mantenen ordináriament, sinó la cima
més alta que cada un pot assolir. I se'ls
jutja a aquesta altitud.>>

El "Codex Sinaifícus"

A instàncies sobretot (le Bell, conserva-
dor de la secció de manuscrits del British
Museum, el govern anglès ha comprat al
soviètic, amb la intervenció dels coneguts
llibreters 114aggs Bros, pagant-lo al } reu de
100,000 lliures esterlines, el famós Codex Si-
(raiticus.

En 1844, després de quatre anys de vol-
tar per les biblioteques d'Europa estudiant
manuscrits bíblios, preparant un text crític
del Nou Testament, Tischendorf arribà al
convent ele Santa Caterina del Sinaí. Hi
trobà 43 fulls d'un manuscrit del Vell Tes-
tament, per apropiar se les quals ino tingué
dificultat, i s'assabentà que hi havia, igual-

ent mal conservats d'altres manúscrits.

f f ^^
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La	 més	 antiga	 cultura	 històrica de	 la
problemes

I retornant pacientment a lloc els carreus es-
Mediterrània	 té	 tres	 lingüístics culpits, fins aconseguir la restauració quasi
per resoldre, el desxiframent i traducció de total de la prodigiosa escalinata aquemènida.
l'escriptura i de les llengües cretenca, etrus- Junt amb aquestes troballes la susdita missió
ca i ibèrica. Julio Cejador proposà una en- ha descobert fragments dels palaus que la pla-ginyosa assimilació de la llengua ibèrica	 a I taforma suportava, ço que permetrà també lala basca, i per tal camí arribà a donar una restauració parcial d'algun d'aquells sump-plausible	 lectura del	 misteriós	 alfabet ibè- tuosos edificis del segle tv a. de J. C. Es-
ric ; però els entesos en la matèria no feren pecialitzat	 en	 l'arqueologia aquemènide,	 elgaire cas de la teoria de Cejador, i en con- professor Herzfeld era el més indicat per aseqüència el problema del desxiframent de reeixir aquesta	 campanya arqueològica del'escriptura	 ibèrica ha romàs, amb	 raó	 o I'Instítut Oriental	 de Chicago.	 \Iolt cal es-sense,	 per resoldre.	 El	 mis-
teni	del llenguatge i	 de I'es-	 _
criptura de la cultura mineen-

S	 -

ca segueix	 impenetrable. Ara 	 -
sembla que per fi hom ha ar-
ribat	 a	 desxifrar	 l'escriptura
etrusca	 i	 a	 traduir	 aquesta ]
llengua	 que la majoria	 dels { {	 ,
etruscólegs o bona part d'ells .•

.creien per a un mar més in-
traduïble.	 Un	 jove	 professor
italià anomenat	 Pirontt creu
haver trobat la manera de lle- -

çgir i traduir els testos etrus- g
cos, i en	 conseqüència publi-
ca les seves descobertes en un
llibre en dos volums. Per ara .
només ens dóna el primer «a-
quests dos volums	 de l'obra r	 .	 '
II Decifrarñento delia Lingua ^,-	 ..	 .,
Etrusca.	 El professor	 Pironti `,	 G'	 'n

acompan ya la	 seva teoria _de , ,.
la llengua etrusca amb un dic-	 ¡.
cionarr relativament extens de	 ^` `'
la susdita 'llengua. Diu aquest 	 ^-^$^ 
senyor que al seu entendre la t^ ij
llengua	 etrusca pertany	 a la

ibranca de les egees, ço que,	 .	 ;;'
t t î^	 x #	 ;-^si arriba a ésser cert, pot ajú-	 r

dar al descobriment de la Ilen
gua cretanca antiga.	 ^ ra	 t'

Altra gran novetat és la que:
resultà de la missió arqueolò- t̂ - _______

^gica de l'Institut Oriental de	 ^	 f	 111
la Universitat de	 Chicago	 a	 t'
Pèrsia. Aquesta missió, dirigi-
da pel professor Herzfeld, ex-	

Reconstrucció	 del far	 d'Alexandriacavà recentment els	 voltants	 f
de la plataforma de Persèpolis
i descobrí tot el que mancava de les vastes perar encara	 de la competència d'aquesta
composicions de baixos relleus que decoren missió en terres iranianes,	 si el dòlar es de-
aquell lloc. Després de descobrir les extenses cideix a fer bondat.
processons esculpides pels principals artistes Un altre	 esdeveniment arqueoh gic, una
del Rei de Reis, la missió Herzfeld ha .amat altra 'novetat interessant	 és la reconstitució

L'escultora MiLi Mikoun

Francesc Marsà — Bodegó

lització que desitgem	 a tots els	 artistes	 en Es	 la	 núm. 6,	 que significa un bodegó
què hem dipositat confiança. inèdit en la vista de Marsà. Antisimuós	 per

L'expositor de les	 Galeries Syra la me- excellència,	 serví	 perquè	 un	 amic nostre,
reir. No és tm dels que es fia del salvavi- amb ànsia definidora, li concedís una ana-
des	 exclusiu	 de	 la	 sensibilitat,	 ni	 dels	 que logia japonesa.	 Ben cert. Aquella sub tilitat,
s'ajeuen	 sobre els llorers d'una facilitat re- justesa	 i colorit li donem una	 fina qualitat
coneguda. Aquesta posició és molt corrent a digna d'un famós kakèmono.
casa nostra,	 on	 gairebé tots els precedents Ei fet de citar aquesta	 tela	 amb	 la	 inm-
pictòrics han estat enfocats vers un eloqüent portà,ncia que li donem, té la intenció d'as-r	 primordial	 camí de la	 matèria. senyalar en	 Marsà	 aquell	 to universalitzat

Les	 enormes	 aportacions	 sensitives	 que bellament a què ens hem referit en les pri-
s'han escolat	 per entre les	 manifestacions meres paraules de l'article.
modernes de l'art han arribat a fer oblidar
una mica en les joves promocions el	 desig	 ! Laporfa=Asforfde l'objectivitat i ham	 fet trontollar l'escola.

'vlarsà hereta aquest sentit estricte. Aques- No volem amagar que Laporta-Astort ensta és la seva personalitat. Personalitat a bas-	 ¡ ha fet entrar a La Pinacoteca decidits a fertameut definida, apuntalant-se cada moment un esforç en el sentit catalogador. Tampocmés i creixent	 dintre	 la	 seva esfera,	 a	 1a silenciarem que hom en surt posseït d'unaqual	 hi ha vinculat, com	 a resultat d'una
cultura	 pictòrica,	 l'allicient	 de	 l'elegància.

absoluta confusió i pensant que hi ha quel-
L'obra de Marsà té solidesa i seguretat ar-

com que va a la deriva.
Aquest pintor té moments, com els granstística, i és una meravella de precisió i	 de

tècnica. sportsme'n,	 que	 tot	 funciona bé	 i d'altres,
Avui per avui, quant a aconseguir el bo- i

com els mateixos sportsmen, que tot se'n
\•a	 en	 orris.(legó ampullós de matèries	 i	farcit de tota	 I Laporta-Astort	 cultiva	 un	 paisatge	 trin-la rllusió que comporta aquesta mena de pia-

turc, s'ha de comptar amb Francesc Marsà
xat, un retrat preciosista a estones, a grans

com un dels legítims valors de l'hora.	 En
traços pictòrics en molts	 instants.

Laporta té una traça maquiavèlica que su-començar dèiem	 I'agradabilitat sentida per
la	 diversitat temàtica a la qual s'ha intro-

pera ]''instint de pintor	 i el	 fa	 anar enda-
duït. Efectivament,	 les figures que	 exposa j

vant prescindint de moltes coses imprescin-
dibles.	 No obstant fa aturar,	 i si	 unsón obres en les quals juga el factor esperit per
cantó es té la sensació del buit, aquella im-en molts instants en proporció igual al ma-

terial.	 Aquí	 el	 pintor assoleix	 refinaments
pressió de la traça és tan considerable que
fa	 establir	 una	 lluita	 per	 resoldre	 serena-

__. ment hores	 després d'haver visitat l'exposi-
ció, que si fa no fa és la mateixa de sempre.

Vicfor Moya

	

• 1 ^^	 Prescindim per un moment de l'ortodò-<
	 t °,	 xia ! Així, podrem veure realitzacions por-t+'^^tt}a 	 I':	 ,
s ', ^`tl,rï tades a cap per un esperit que en la pintura •

veu involucrada la verborrea clàssica del
Llevant espanyol i tota la gamma dels ma-
lisos tradicionals que han bastit una perso-
nalitat autòctona al marge de les tendències

*a ,^ que han abassegat el món. Víctor Moya és
un representant d'aquesta actitud. La Sala
Barcino ha contingut per uns dies la seva

raspalls per a tots els usos

	

	 ru tilant pintura i ens ha permès veure l'a-
plicació del seu lleu decorativisme.

articles de neteja—objectes per a presents

	

	 Tota l'obra que executa va vigilada per
aquest àrbitre constant que és el dibuix.

rambla Catalunya, 40	 ENRtc F. GUAL

Viatges .	 1
Rambla Canaletes, 2 i 4 - BARCELONA

lliura: Bitllets de ferrocarril i Passatges marítims i aeris; els Bitllets
quilomètrics espanyols, a l'acte, facilitant ensems al client la fo-
tografia necessària.

Reserva: Seients en els trens ràpids, Places en Pullmans i cotxes
-llits, Habitacions en els millors hotels, Autocars per a gran

turisme.

Organitza: també: Viatges individuals a preu fet, Excursions,
Peregrinacions, Congressos, Creuers i molt especialment

Viatges de noces: a Roma utilitzant els bitllets reduits del
70 °^0 que com Agència emissora dels ferrocarrils de l'Estat
Italià lliura a l'acte a tot client al qual interessin.

MI1ABDR

LES ARTS I ELS ARTISTES
^^^ c^ ĉpo^^^6o rr-i s^ Darreres novetats arqueològiques

Francesc Marsà
L'associació d'idees forma del nom d'a-

quest pintor una visió de grans bodegons
que ha servit per bastir al seu entorn una
d'aquelles aurèoles que acaben aviat en l'ús
del qualificatiu estereotipat. Per això, per
la temença d'una etiqueta, en abastar d'un
cop B'u'll un Marsà que pinta paisatge i
figura alternant-ho amb els seus temes fa-
vorits, es té una impressió molt agradable
que podem traduir dient que és la universa-

que són la declamació del que veu l'art com
a cosa pròpia. Així mateix recordem el .Sub-
urbi com a obra model, que tot i no tenir
la mestrívola contundència dej bodegó, pos-
seeix la delícia de la fuga, l'entusiasme t la
solució de vastos cavalls de batalla pictòrics.
La vintena de teles exposades són totes par-
ticipants d'aquesta categoria emotiva d'im-
puls, i entre eles, sobresortint de madura-
ment, se n'observa una que volem situar a
part per servir de compendi i que ella sola
la proclamaria l'alt interès de l'exposició.

Aquesta artista polonesa, tan estimada
pels artistes catalans residents a París, nas

-qué a Varsòvia, d'on sortí per tal de se-
guir els estudis de Belles Arts a Munic, ca-
pital que, en aquells temps, s'havia enfron-
tat amb París en aqúesta mena d'activitat.

Allí estudià escultura. Després passà a
París, ou féu la coneixença del mestre Au-
guste Rodin. Aquest, no admetent deixebles
al seü taller, la recomanà al seu amic An-
toine Bourdelle, el qual ]'acollí al seu estu-

Terra cuita sense esmaltar

di, durant una llarga temporada. Més tard
es maridà, i descuidà una mica el seu art.
Entretant fa la coneixença d'Anglaterra,
d'Itàlia, 'dels Països Baixos i deis Bàltics.

La guerra la reté a Berlín, i un cop aque-
lla acabada retorna a Varsòvia, on amb la

Miha Mikoum

colaaboració del seu germà Julek, director
ceramista, comença les seves escultures es-
maltades, les quals constituiran, més enda-
vant, tota la seva activitat. Aquestes obres
són exposades a Vatsòvia i obtenen èxit.

Es trasllada a París, lloc on iinstalla els
seus forns i exposa les seves obres als sa-
lons de les Tulleries, Tardor i lndependonts.
La major part de les escultures exposades
són retrats.

Mika Mikoun empra sempre per als seus
treballs les terres roges, i entre els esmalts
els ele plom i els boràcics, jugant amb els
esmalts brillants els mats i les reserves de
terra.

La seva escultura és sentida, severa. Per

Retrat en terra esmaltada

un moment, en els seus començaments de
París, amb la doble influència muniquesa i
de Boudelle, mostra un decorativisme que la
perjudica. A poc a poc, però, s'ha deixat
emportar pel realisme, sobretot en la forma,
el qual contrasta amb la llibertat de la co-
loració dels esmalts.

Aquesta artista s'ha proposat la policro-
mia de l'escultura per mitjà dels esmalts,
problema dificilíssim, per bé que la condi-
ció cerámica de la seva obra li faciliti
aquest propòsit de la seva escultura.

El problema resta però el mateix, ple de
dificultats i sense cap solució, esperant que
ens donin satisfacció els esforços d'aquesta
artista. Fíns ara, les seves troballes són dig-
ne de la més gran lloança i el fet d'empen-
dre obres de gran tamanv, malgrat la difi-
cultat que té la realització en ceràmica, tam-
bé és molt d'estimar, i més encara havent
ja obtingut resultats remarcables.

Aquests darrers anys, les seves obres han
estat exposades i adquirides per la major
part del museus americans des de Nova
York a San Francisco.

Des d'allí, aquesta artista inquieta que
volgué acompanyar les seves obres, en efec-
tuar els seu retorn a Europa, ho féu pas-
sant per l'Orient, aturant-se un any entre
el Japó i la Xina.

No hem vist encara les seves darreres
obres executades durant l'estada en aquests
països. Les suposem, però, plenes d'interès.

Avui presentem als- catalans d'ací aquesta
artista, a l'hospitalitat de la qual deuen tant
molts dels artistes catalans que han passat
per París.

Josee LLORENS I ARTIGAS

del célebre far d'Alexandria, la tercera de
les set meravelles del món, segons el mera-
vellament dels antics, obra que costà l'a-
leshores fabulosa quantitat de vuitanta ta-
lents d'or, o sigui quatre milions i mig ele
francs or. Era una altíssima construcció,
com un gratacels de tres cossos reentrants,
telescòpics : el primer cos era de planta
quadrada, el segon de planta vuitavada i
el tercer de planta circular. Aquesta dispo-
sició fou imitada per alguns arquitectes
cristians i musulmans en l'erecció d'alguns
campanars i minarets.
E1 far d'Alexandria, construcció de l'ar-

quitecte enidienc Sostratos, per orclre dels
dos primers Ptolomeus, vers 270 a, de J. C.,
s'aixecà en l'illa de Faros, situada a cosa
d'un quilòmetre de la costa alexandrina, a
la qual fou unida per una escullera, la qual
en eixamplar-se per Facció ,d'alluvions i de
treballs d'arquitectura, ha arribat a formar
un ample braç de terra que engendrá , i se-
para els dos ports d'Alexandria, el Port Nou
i 1'Ecmostos, o sigui «del bell retorne. Sem-
bla que vers l'any i i65 l'exterior del far
sofrí tan greus mutilacions que tota la mo-
denatura i la decoració escultòrica en des-
aparegueren ; i se sap que la destrucció to-
tal s'escaigué en el segle xtv. Fou un dels
primers fars, i prengué el nom, que es féu
extensiu a les posteriors construccions si-
milars, de 1 "illa on fou construït, aquesta
illa de Faros (avui península) de la qual ja
fan menció els poemes homèrics. Moderna-
ment no resta del famós fa- sinó els carreuç
d'unespoqües filades de la base. La marea
baixa descobreix sota les onades quantitat
d'altres carreus, probablement part dels que
constituïen el restant de ]'edifici. A l'església
de Sant Marc, de Venècia, hi ha un mosaic
on es representa el far alexandrí en la seva
forma telescòpica, però sense detallar el
vuítavat del cos mitjà. El cos darrer, ci-
lúulric, apareix en aquest mosaic coronat
amb una cupuleta, ço que concorda amb
certs textos medievals que expliquen si con-
temporàniament el far rematava amb una
petita mesquida coberta amb cúpula.

El far d'Alexandria ha fet escriure molt
a historiadors i arqueòlegs. Entre aquesta
copiosa literatura sobresortia fins ara una
monumental monografia del far que escriví
i publicà en r909 l'alemany Hermano Thie'--
sche : aquesta obra passava com si digués

-sim per ]'Evangeli en la matèria, i amb
raó, perquè el llibre de Thiersche tonia al-
menys el mèrit de resumir tot el que fins
aquella data havia estat escrit sobre el far
el'Alexanelria. Però heus ací que de sobte,
elegit el duc d'Alba acadèmic de la British
Academy, ele Londres, puja un dia a la tri-
buna dels recipiendaria i llegeix un treball
sobre les noves dades o clarícies que I'Es-
panya republicana pot oferir sobre el far
d'Alexandria. E1 discurs de recepció del duc
d'Alba del qual ara parlem és un compendi
de les investigacions coordinades d'un ar-
quitecte i erudit, i d'un erudit i historiador„
ambdós castellans; els sonyors Modesto Ló-
pez Otero i Miguel Asín Palacios. No cal
pas fer la presentació d'Asín Palacios, el
descobridor dels orígens hispano-musulmans
de I'Inferno ele Dant. En canvi és una re-
clació, almenys per a nosaltres, 1'arqueo-

logisme despert del senyor Modesto López
Otero,

Les investigacions dels senyors Asín i Ló-
pez Otero parteixen de documents nous que
'1'hiersche no tingué amà, el manuscrit d'un
viatger musulmà .d'Espanya, el qual visqué
a les darreries del segle xn i comerç del xai.
Aquest viatger, natural de Màlaga, anome-
nat Ibn (els castellans diuen : Abén)-al-Sayj
explica un seu viatge a Alexandria, les re-
cerques literàries que el portaren allà, les
observacions que féu dels monuments ale-
xandrins, etc. En aquestes observacions hi
ha mensuracions i altres detalls descriptius
del far, precisions fins ara desconegudes, les
quals, ajudades de l'erudició i d'unes gotes
ele fantasia que hi afegeixen els investiga-
dors, han permès d'establir una nova i més
versemblant reconstitució del far d'Alexan-
cin a. Aquesta reconstitució dóna els se-
güents resultats: el far tir.dria els tres cos

-sos superposats telescòpicament que ja sa-
bíem, pecó en lloc d'ésser d'alçada vertical
serien d'alçada lleument apiramidada, par-
ticularment en el cos inferior. No seria pas
una construcció (le marbre, com suposava
algun autor, sinó de bons carreus de calcari
units entre ells per mitjà de grapes de me-
tall i rejuntats amb plom fos. Aquell altre
geògraf de I'Africa medieval musulmana,
EI Edrisi, ja parlava d'aquest rejuntament
de plom fos. El far s'aixecaria damunt
d'una plataforma quadrada, d'uns 95 me-
tres de costat. El primer cos midania unes
43 pases per costat del pla quadrat, i la
seva alçada seria de ¡o metres ; el segon
cos tindria una alçada de 35 metres; el
tercer cos tindria una alçada igual a l'an-
terior, estaria cobert amb una teulada cò-
nica i aquesta sobremuntada per una co-
iossal estàtua de Ptolomeu Filadelfos. El cos
inferior desenrotllaria interiorment uata ram-
pa de cargol construïda també de pedra,
mentre que l'accés als dos pisos o cossos
superiors es faria per mitjà d'escala. Les
rampa i escales s'illuminarien amb finestres
a l'exterior, les quals s'obririen bo i seguint
la línia espiral ascendent.

Al primer cop d'ull, aquesta restitució,
que des de molts punts de vista sembla en-
certada, i que si coneguéssim el raonament
científic encara segurament satisfaria més,
ara, un xic a les palpentes com anem, ens
sembla, també des de diversos punts de vis-
ta, objectable. Però nòen direm . res fins
qué més extenses explicacions es trobin a
mans. Amb objeccions o sense, el treba!I
dels senyors Asín . Palacios i López Otero és
admirable , i digne de la =major atenció.

JOAN SACS

Erit en la mida
Corbeta inarrugable.

'	 Püamee a bon prea

JAUME I, U
Telèfon 11655
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PIQUIPONIANA

—Quina bona pensada heu tingut de dis-
fressar-vos d'Arlequí i ele Concubina! -

(London Opinion)

—Vina, Toy, no tinguis por ; aquesta se-
myora no mossega.

(l'he tNew Yorher)
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(Candide, París)

Els presos. — Ens en falta un per a juga
al bridge.

El guàrdia. — Ara surto a agafar algú

(Smith's, Sydney
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ELS NAUERAGS
--Com corre a oest cargol ^

—No ha vingut el caixer?
—Es a les curses de cavalls.
—Com, en dia de feina?
—Es l'única probabilitat perquè li surtin

bé els comptes...

pròpia veu
Segons el World Radio de Londres, un

)rofessor alemany ha emprès una sèrie (l'ex-
)eriáncies per tal de veure si els animals
reconeixen llur pròpia veu i la de llurs con-
géneres, enregistrades en discos. Ha cons-
tatat que els fox-terriers en sentir llur prò-
pia veu reaccionen de la mateixa manera
que si senten els miols d'un gat. Els lladrucs
d'ungos de guardia ham provocat el lladruc
dels altres gossos, però en un to diferent.
Aquests assaigs i- d'altres ben permès a
l'experimentador de constatar que, d'una
manera general, els animals reconeixen la
veu dels de llur especie, però no llur veu
pròpia.
Ja era constatat de temps, d'altra banda,

que tothom que la sent, àdhuc enregistrada
d'una manera perfecta, la pròpia veu li apa-
reix com una veu estranya. Els fisiòlegs ho
expliquen pel fet que la mostra veu ens és
percebuda a través dels ossos del cap, de
manera que produeix al mateix individu un
efecte diferent que sobre un oient estrany.

The Majorca Sun
and

Tbe Spanisli Times
El més important set-
manari anglès cfue es
publica a Espanya.
Llegit per tots els
anglesos i americans

25 cèntims en tots els quioscos

La portera. — Té; a la fi ha hagut de
sortir-se amb la seva, se'n va sense pagar!

(I.e Journal Amusant, París)

EL -JOIER PSICOLEG

—Vull.:. voldria... dones... sap... 'un...
—Ensenyeu anells de boda per al senyor!

(Lile, Nova I-ork)

MUSICA 1 RADIO
La projectada organització

de la radiodifusió
L'actual	 ininistre de	 Comunicacions	 va post una consignació de prop de dos	 mi-

sorpendre'ny fa uns dies amb	 unes decía- ]ions de pessetes pér aquest concepte.
racions	 amb	 les quals volia	 demostrar rl El pla comprèn l'establiment d'una emis-
seu intent ,de procedir a una reglamentació sora central d'ona. llarga, que és la primera
dels	 serveis	 de	 radiodifusió.	 Conseqüent que s'ha de començar a muntar, i sis esta-
amb ell mateix, al cap de poc temps, en el :ions regionals. De totes formes, .aquest pla
Consell	 de Ministres del z del	 corrent,	 va d'emissores	 resta	 subordinat	 al	 que	 esta-
donar compte d'un projecte de llei en el qual bleix	 el	 règim	 internacional,	 però	 deter-
es	 desenrotllen	 tots els antecedents reunits ! minant que cada any han de muntar-se al-
des de fa temps que fán referència a .aquest menys dues emissores.
assumpte i s'estableixen	 unes bases de la Prescindint de moment sobre l'encert de
nova , legislació dels- esmentats 	 serveis, les esmentades disposicions, no hi ha dubte

Les	 principals	 basès	 són	 les	següents : que	 calia	 intentar	 aquesta	 reglamentació,
en primer lloc s'atribueix a l'Estat aquesta puix des del concurs convocat fa dos anys,
funció i com a conseqüència d'aquesta de- res més no s'havia	 fet,	 com ano sigui una
claració i perquè no tingui un caràcter pu- àmplia tolerancia que ha portat a l'existén-
rament declaratiu,	 s'estableix	 que	 les	 mi- cia	 de	 cinquanta-cinc	emissores	 ele	 petita
llores seran muntades per	 l'Estat i propie- potència, però de cap utilitat, sinó tot el con-
tat d'ell	 mateix.	 No és tan	 contundent el trari, i que a més a més constituiran ara uns
que es refereix a l'explotació del servei, puix interessos creats amb els quals caldrà comp-
tot i que	 en l'article tercer es declara que tar.
correspon a la Direcció general de Teleco- .	 Les	 anteriors	 disposicions	 sobre	 aquesta
municació, tot seguit s'estableix la possibili- matèria havien sortit sempre de l'adminis-
tat que mitjançant un concurs pugui ésser tració directament i en moltes ocasions	 no
adjudicada	 a entitats nacionals,	 i	 aquesta han estat més que transcripcions dels acords
possibilitat	 és	 més desenrotllada	 cn	 l''xpo- de la Junta de Telecomunicació, que val a dir
sició de	 motius, preveient-la	 ja com	 a se que no ha estat molt afortunada interpre-
gura, tant l'opinió	 radiofónica i	 molt menys les

Conté també l'afirmació que aquest ser- orientacions actuals de la ràdio.	 Ara és un
vei no ha d'ésser cap negoci per a ]'Estat, projecte de llei el que s'ha fet i això vol dir
puix creient poder recaptar	 uns	 5.300,000 que si li arriba l'hora problemàtica de la (lis-
pessetes  i estimant en 2.800,000 pessetes les eussió parlamentària, podrà	 tenir el suport
despeses, els dos milions	 i mig restants es de l'opinió,	 que en les	 altres	 ocasions res-
destinen	 a	 l'amortització	 de	 les	 in. 1al- tava completament al marge. Als pocs dies
lacions,	 preveient ja per	 al proper pressu- de la publicació d'aquest projecte de llei, la

Federació Espanyola del Comerç de Radio-
____- _	 _	 _.	 _-- electricitat, entitat que reuneix la majoria de

les cases importadores i expenedores de ra-
dio, ha començat una intensa propaganda a
favor	 de l'establiment	 d'aquest	 servei	 na-
cional de radiodifusió,	 convençut que una

sigui la que sigui, serà més
!

reglamentació,
t profitosa per als seus interessos i contribuirá
y --	 -J- a una major divulgació de la ràdio per la

r	 '' conveniència que pot tenir per al gran públic
el foment d'urna emissió digna.

Malgrat tot, però, i tenint en compte que
el projecte no és encara uná realitat, no cal
celebrar-lo amb tons molt optimistes, puix,

r	 C-ARO ¡ • om examinarem més endavant, el que més
clarament queda determinat en e1 dit projec-

`. te,	 és	 l'establiment	 d'unes	 quotes	 per	 ús
. d'aparell,	 que de	 portar-se amb	 tot rigor,

q, donarien a l'Estat o a l'entitat organitzadora
"	 + de l'emissió una Tant d'ingressos molt supe-

rior a les despeses que es preveuen, i si fin
-= ara les quotes actuals de cinc pessetes per

als aparells instaldats en les cases particulars
;	 ' i cinquanta per als establiments públies, són

'	 r migradíssimes i no donen al radloient, 	 per
aquest concepte, cap dret a reclamar una aC-
cié de l'Estat,	 si fossin aplicades les quotes
que es projecten, aquest servei nacional es-
taria moralment obligat a donar uns progra-,^
mes i portar a cap una actuació de les quals,
per ara, dubtem.

Un processat ¡Ilustrej,
La vida d'aquest iIlustre	 mluicòleg i crí- tripartit, com ens demostra la petita estrofa

tic madrileny del qual anem	 a parlar ens següent :	 v
recorda un xic la d'alguns grans músics de J
segles	 anteriors	 que entre	 missions. diph - Ponrlaré tonada
mátiques i la feina quotidiana escrivien niis- i	 de	 las	 que	 se	 eslilarr
ses meravelloses o simfonies.	 0 encara la su	 entable,	 su	 cuento	 t
d'aquest	 altre gran home de dret i home- y sus seguidillas.	 g
de música	 que al costat	 del seu ofici	 de S
jutge trobava	 el temps per escriure conte:; Subirá creu veure un desenrotllament de
fantàstics i	àdhuc òperes, E. 'I'h.	 A.	 Hoff- cinc etapes que dura aproximadament un
mana.	 Car José Subiró,	 I'illustre processat segle.	 Vers el 1850, la tonadilla fou gairebé	 P
del qual parlem, ha acabat	 també la seva oblidada...	 Allb que és .realment atractiu en
carrera de dret amb el grau a
de doctor.	 I	 com	 aquells	 al-q	 ^	 r	`ir s„-R.,a^a^E^

+ate• T'ka^y^r. 	 TM-	
a^ r	 `itres músics,	 Subirá es	 passa ri	 y	 A	 v

'gairebé tot el	 dia ocupat	 en	 y ^ 
coses que no tenen gaire re-	 M' tD 	 jU

'^ 	 olució	 amb	 la	 matèria	 en	 la	 "	 "t
qual s'ha guanyat una reputa- g r	 v?	 .	 P
ció internacional. 	 1	 quan	 un r s.	 e
dia li preguntòvem com s'ho .tsw

ttfeia per trobar entre els	 seus )t	 II
nombrosos viatges i el pes ele	 ^J vo 	 ^e
les seves ocupacions quotidia-	

^^ r	 s,^t 	 r,^	 ^•^,
res, el temps i la concentració	 tantes S` nu llevar,'	 , P

t	 vnecessària r	 investi gar	 enAe 	n	 ^C>^^e^ ^ aIdebida^	 ^ o	 ti'ae	 ^ c 	 ,,
els	 arxius,	 ens	 parlava	 tot	 m g	 j

v	 t

conocidas ^Ll títuldeÁl5;,r,ñs,
senzillament	 dels	 diumenges	 diariament  v	 t	 ^^	 t	 u.1que
lliures	 i	 de la bellesa	 del	 dia	 .  	 s	 n„^,,.w  r^^	 ^^ Jc+ cá	 s

oquan hom es lleva a les cinc	 CoscoJd^a^^te:deseosoguaTm ïite di
o a les sis del matí !	 rcmr►aos eiceesosy nulidades	 t 	 en is i

Això revela tota la tragèdia	 1 	 flarøø ,	 r `

No manquen a aque
ca acitats ni els materials. Els	 s	 argumentos^	 ^

en	 ^	 tl^ a
Ilocs	 oficials,	 però,	 no	 li	de-	 CiiOiii

A i musical-que s	 J	 licaJr 	 k	 U	 ^.
mostren	 ca	 interès,	 sense	 r )tá eo lit M	 /iYt
veure; segurament, que en	 gusto	 propi ^	 e 3	 tro ara
aquesta	 no omplerta	 e siséla mi r ^ r̂ tepect	g

cotfins ara és an rau urna de les	 r ^k 	^*	 ,	 -	 _	 ^
raons	 més	 poderoses	 de	 la	 os^^e) i iibltco á quiense	 en	 g	s&-
crisi	 de la vida musical. 	 Es-	 ber ? t tdOSlos.í ionosjtoresnl jca	 cn	 r'
panya está mancada sobretot	 tes en c;ta Corte y f rde elth	 oia ,or a%
de centres	 oficials	 de música	 ta sel!searfav)n(,,yt
a l'altura de les exigències	 le1 eJ	 t aateto „
nostre temps.	 L'estat de	 les	 1

Desem

e	 t
r VlLštC y	 ) (u`	 tï(?'oat&a	 a. c14'

acadèmies t dels conservatoris	 telo y pr	 n e i.'..	 t>tlaclilla ulule
és, en general, deplorable.	 Es	 ira tat°irtttaJ p que irzehiya ens(	 ggag it g Cït°otttksa
sols excepcionalment que hom	 gg	 gs
sent	 die que	 un	 artista per-	 r '
fecte hagi sortit d'una escola .

rmusical espanyola. Sense vas-
tos	 estudis	 a	 l'estranger,	 el

jove músic espanyol està per-
dut.	 Però el que	 és pitjor es
que no hi ha tampoc un cen-	 Primera página de la convocatòria del concurs

tre d'instrucció per als joves	 de (tonadillas)) obert per consell de ]ovellanos

professors de música a les es-
coles. Es solament per aquest
camí com pot divulgar-se tima enlutes	 ge- aquest gènere de	 peces teatrals	 és precisa-
neral ;	 és sols per	 mitja d'escoles chm poi ment la varietat dels aspectes que ofereix.
realitzar-se un cert progrés musical. Mentre La collaboració de grans músics com Misón,

cada professor pugui seguir un mètode cli- lis valors literaris, però	 sobretot els	 punts

ferent,	 sigui	 perquè ]''atzar	 l'ha	 conduït a	 r de vista sociològics i històrics presenten la
l'un o a l'altre, sigui per dissimular que no tonadilla com un objecte ben digne d'ésser

en	 té cap,	 tota preocupació per les qües-
tions d'una millor organització	 de	 la vida

estudiat.
Es per això que hem cregut veure amb

musical és endebades. Sols hi ha un remei :	 I raó en José Subirá una figura Illustre de la
la música trobi el seu lloc a la Univer- vida musical espanyola. Alhora l'hem desig -que

sitat. Al moment en què als països germ:I- q at com a processat. En efecte, aquest home
nies,	 a Prança, a Txecoslovàquia,	 aquesta illustre està subjecte d'ençà	 uns anys a un

necessitat	 fou	 atesa,	 les	 recerques científi-	 1 dels processos	 més	 aillustres» que hom es

ques prengueren una amplitud considerable, pugui imaginar.	 De què es tracta?	 Una

la instrucció a les escoles aconseguí	 un	 ni- jove i ambiciosa revista musical, Musicogra-

vell satisfactori i la	 crítica musical, en	 lloc	 ^` fia, publicada per l'Institut Escola de	 mú-

d''ésser una enutjosa repetició de programes cica de ?l nóvar, en el seu darrer número,

i	 d'elogis formularis dels	 artistes,	 esdeviu- en fa la i stòria en poques paraules

gué un veritable instrument de perfecció ele «L'any 1934 José Subirá segueix	 proces-

la vida musical. sat a	 conseqüència d'una querella presen-

Totes aquestes observacions ens han estat fada per la Junta Nacional de Música i el
suggerides tot pensant en José Subirá, que seu president Oscar Espié, per onze articles

en lloc de poder divulgar	 els propis conei-	 1 inserits	 a	 El	 Socialista	 a	 darreries	 de

xements que ha guanyat durant la seva vida l'any	 ry3 1 i	 durant els	 primers mesos	 de

consagrada a L ciència des de dalt d'una i t ggz. Segueix fent la seva presentació, cada

càtedra	 universitaria,	 ha	 de passar	 hores quinze	 dies,	 a	 l'Audiència	 de	 Madrid	 per

ben precioses en treballs molt més prosaics. tal que no el declarún en rebel.lia i segueixen

Si	 considerem la bibliografia	 del	 savi,	 la dipositades	 judicialment	 les	 7,500	 pessetes

podem classificar en dues categories :	l'un,: nominals que va aportar per á evitar un

és representada per una munió de manogra- embargament. I	 segueix sense saber quan

fies musicals	 dedicada a les	 grans figures i com sera liquidat aquest assumpte en el

de la història o de la c..ontemporan(ïtat. En- qual concorren circumstàncies ben 	 extraor-

tre	 altres molts	 devem assenyalar els fas- lirndries.
cicles dedicats a SchSnberg, a Mussorgeky, nAparentm eiit el procés e	 troba a la via

a Richard Strauss. Coneixem i apreciem els morta perquè el	 lletrat de la Junta	 es	 va
seus bells estudis sobre	 Granados i	 sobre convèncer de la puresa dels mòbils que ha-

el músic-poeta Clavé, amb el	 qual Subiría vien inspirat la campanya crítica del senyor

ha retut un bell homenatge a la seva terra Subirá — la qual, per cert,	 ha	 estat inter-

natal que deixa en els primers anys de la rompuda des de novembre de 1932 per ordre

seva jovenesa superior i no per voluntat del seu autor --

La segona categoria de les seves invdsti- i	 el	 procurador de	 la part	 querellant	 va

gacions científiques i, diguem-ho immedin- presentar el desistiment de la querella i'es-
tameint,	 la	 més	 important,	 gira	 constant- tiu passat.	 Només mancava lligar un cap.

ment a l'entorn d'un tema tan	 vast com Com que els poders del procurador no eren
inesgotable, tan interessant com important : suficients perquè el deslstlment fos	 admès,
el de l'òpera espanyola. Sabem encara ben l'Audiència va disposar que el senyor Espa
poc d'aquesta òpera, com s'ha format, 	 els atorgués	 poder especial	 o comparegués a
seus elements integrals i realmenteapanyols ratificar el que havia fet el seu procurador.

i les	 influències estrangeres, 	 especialment I ha passat l'estiu i la tardor i està ja pas-

de l'òpera italiana. Tot el que fins ara s'hagi sant	 l'hivern	 sense	 que	 tinguem	 notícies

pogut dir	 des del punt de vista literari no que l'assumpte hagi esta liquidat, sinó que,

pot servir-nos per a donar-nos idees clares segons informes oficiosos, no tardarà a veu-

sobre els problemes d'estilística musical. Su- re's la causa en judici oral.

birá ha estat el primer a elucidar científica- nSortosament per al senyor Subirá,	 que
ment aquests problemes. I com a <veritable com a doctor en Dret i home de consciència
home de ciència modern no s'ha proposat no s'espanta clavant aquestes contrarietats,
pas	 donar-nos	 una	 prematura	 visió	 total 1'01)inió pública és al seu costat.

) d'un tema on sols un lent treball	 de detall „No sabem que s'hagi aixecat ni una. sola
ens	 pot acostar	 a la	 nostra finalitat. 	 Ha veu per aprovar el pas donat per la Junta
estat la tonadilla escénica, aquesta acció es- i	 el seu	 president.»
cónica representada entre cls actes,	 el	 que Per la nostra part, no podríem donar un
ha atret tota la seva atenció. En tres grans criteri	 fonamentat en aquest	 fosc afer	 no
volums publicats per l'Acadèmia Espanyola, disposant com no disposem ele tot el mate-

Subirá ha exposat els resultats dels seus es- rial necessari. Però el que de totes maneres
tudis sobre milers de manuscrits. Els punts no deixa	 d'estranyar-nos és	 que	 la Junta.
més importants han estat reunits en un ve- Nacional de Música no hagi fet res per acla-
lum de la Co1lect ió Labor amb il.lustracions rar aquesta qüestió. S'hauria pogut esperar

i	 inombrosos	 exemples	 de	 peces	 musicals que	 els	 punts	 incriminats pels	 articles de

senceres i inèdites. La forma de la tonadilla Subirá	 haguessin	 estat discutits a la llum

és variada, però sovint es redueix a un pla pública per permetre a tothom fer-se :arree
de	 l'afer.	 Res d'aixa	 no sembla haver-se

-- fet. La Junta és tanmateix una entitat que

Agència exclusiva per a la venda de
té homes	 considerables a	 administrar.	 El
públic i els interessats tenen dret a conèixer

finalitat a la qual	 es destina	 llur propi

0 diner. Però tol això són misteris madrilenys
di

MIR A D R els quals semblen encara que no estan al
nostre abast. Acabi com sigui,	 aquest afer

Cnnunk u 	 Iihrûri misteriós	 no	 minvarà pas ni	 la	 integritat
q	 p	 SUUIefaIDWWIQ spanyoa e i seria 	 p

	

—^1Vo veus que porta una carrosseria cero-	 —Té, m'anirà bé per a treure'm el vici	 moral ni ^a im ortància de la tasca cient

dinámica?	 i de fumar... fica del doctor José Subirá.
u

	

(Le Rire, París)	 (The Illuorist, Londrés) Barbarà, ifa	 s	 Telèfon 14186	 OTTO MAYER

ALEMANYA. ---- Paul Hindemith ha
:abat la composichí :l'un ballet, titulat
.'Antiquari.
ANGLATERRA. — L'obertura de La

ida es sueño (Calderón (le la Barca) de
oan Manén ha estat executada al Queems
Hall de Londres.
FRANÇA. -- La dansarina Ida Rubios-

'in realitzarà a l'Qpera de París les se-
üents obres noces: Morgiane de Ravel,
émirarnis (l'Honegger, Perséplaone de Stra-
insky, I)iane de Poiliers d'Ibert, Oriane
a .Sans-Egale de FI. Schmitt. Jacques Co-
eau tindrà cura de la posta en escena.
-- Paul Valérv ha iniciat un moviment

mb la finalitat de restablir l'òpera a Ver-
ailles i crear-hi un ayreuth francès. S'hi
ol representar obres de Lully, Rameau,
Gluck, Racine i Molière.
— Darius Milhaud ha escrit la música

riginal per al film illadanae Bovary, ins-
irat en la novel.la de Flaubert, el qual s'ha
strenat ara a París.
SUISSA. — Ha estat creat a Basilea un

istitut d'investigacions ele musicologia, sota
1 nom de Schola Cantorum Basiliensis. El
eu fi és crear amb estudis científics i ex-
eriments pràctics un lligam estret entre la
musicologia i l'execució de la música an-
iga.
U. R. S. S. - En un arxiu de Moscú

'han trobat caries inèdites de Mussorgsky
el seu propi text per a l'òpera Kovantxina.

	

de la musicologia espanyol l .	 g s	 y	 v*	 Ningú n0 coneix la Seva

	

ta ni les	 ^ ^	 ^S	 k ï^S1̂ tQ^	 1 	tat

PERFILS DE LA MÚSICA ESPANYOLA	 Notícies de tot el món
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