
LES AUTONOMIES
—Es que no es fracfa pas de governar, sinó d'anar 4iran4...

"Guardia!... Sus y a ellos!"

Els Dijous --
- Blancs

EXITS RADICALS

EI - plet autonòmic de
Bascònia

	

No és pas l'acostumada calma estival el 	 liar tan poc decidit, però no tenen més re-que enguany domina el panorama polític, I mei que aguantar-se. Més val el que ell

	

tant de la República Espanyola com a l'es-	 fa que nò pas res.

	

tranger. El govern Samper, amb un con-	 * * *

	

flicte a sobre a Catalunya, n'acaba d'ence-	 A propòsit de les dretes espanyoles, elstar un altre amb el País Basc. -	actuals esdeveniments i, en general, tot el•

	

La pugna que el País Basc sosté per tal	 corrent polític del País Basc corroboren una	d'obtenir un Estatut que reculli dins els	 observació que ja havíem fet sobre la polí-

	

possibles t donada la situació general de la	 tica autonomista catalana de molt abans de

	

República, els afanys autonomistes d'aque-	 l'adveniment de la República.

L'alcalde de Bilbao, senyor Ercoreca, seguit dels attres regidors, sortint de l'Ajun-
tament, requerits pel delegat governatiu
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Allò que se'n diu «les delícies
del Poder» deuen ésser molt
intenses, per les ganes que
hi ha d'exercir-lo.
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MIRADOR INDISCREï'

lles terres, ha entrat en un període de passió
creixent. Es ja sabuda la pressió solapada
dels governs radicals, assessorats, controlats
o, mes senzill, ensinistrats per les dretes
espanyoles, i procurant escanyar per mane-
res indirectes l'autonomia basca ja existent
i prevenir un moviment de més enverga-
dura. Tot això tard o aviat havia de menar
a una baralla. Faltava l'ocasió pròxima;
però hi havia tots els ingredients.

La persistència dictatorial a mantenir unes
comissions gestores governamentals a les
Diputacions, en comptes d'encomanar-ne
l'elecció als Ajuntaments, com es féu amb
l'Assemblea provisional de la nostra Gene-
ralitat, produi en tot el País Basc un esclat
d'indignació gairebé unànime. Traient-ne els
quatre radicals que hi ha per tot Euscadi i
els carlins, ara afectes al senyor Lerroux i
comparsa, es pot dir que tothom es. dreçà
contra el govern. Diumenge, dia iz, tin-
gueren lloc les eleccions, més o menys en-
trebancacles pel govern, que desplegà una
enormitat de força armada. Vingueren de-
tencions i suspensions d'alcaldes i regidors
i tot d'incidents dels quals ja ha informat
la premsa diària i que, en realitat, i sorto-
sament, no han revestit el carácter greu que
s'havia temut per endavant.

Passant balanç de la situació d'Euscadi,
ens trobem

a) amb unes Comissions gestores impo-
pulars, afavorides pel govern ;

b) amb la massa del poble basc més irri-
ta(la que mai

c) amb la perman ncia de grans nuclis
de força armada en aquell territori, cosa que
no fa pas gaire favor al govern

d) amb tot d'alcaldes i regidors detinguis,
que constutueixen altres tants problemes per
al govern Samper, ja que tant la lemtat
com la severitat donaran fruits de despres-
tigi a qui hagi de resoldre'ls.

Si un govern pot estar content d'haver
arreglat les coses de forma que per força
s'hagi arribat a una situació com la que
analitzem, també el senyor Salazar Alonso,
ministre de la Governació, pot cantar vic-
tòria. Però amb unes quantes victòries així,
malgrat la seva repugnància a la dimissió,
el gabinet Samper no tindrà més remei que
anar-se'n a l'aigua.

El que ha fet a Bascònia, com el que
féu a Catalunya, són extrems del seu pro-
grama de pacificació ele la República. Per
ara els únics que se n'han gaudit han estat
els clàssics enemics del règim popular. Que
n'és de lerrouxista tot aixÒ!

Algú s'estranya que el senyor Samper,
tan poc amic de gresca (el seu mal no vol
soroll), sigui precisament el governant es•
panyol que, després del general Berenguer,
ha governat amb més tràngols. Però els que
diuen això potser obliden que aquests go-
verns radicals són uns mers testaferros de
les dretes que no els planyen gaire i els
fan intervenir en tots els mals passos que
elles volen evitar-se més endavant.

Ara que, com que la cosa va de murri a
murri, el senyor Samper, un cop l'han obh-'
gat a ficar-se dins un vesper, se'n surt, com
diuen els toreros, Icor pies i sol deixar-ho
tot a l'estacada. No sabem si les dretes
estan gaire cofoies d'aquesta mena d'auxi-

A la pàgina z:

Hi ha presoners espanyols al Mar-
roc?, per Francesc Oliva.

A la pàgina 6:
Les persones fines i Ilur mig català,

per Josep Carner,

11 i ha línies ferrades que serven l'esceno-
grafia de les carreteres antonjoiades d'hos-
tals : cada estadio Presenta una sorpresa
nova i ara, a l'est iu, que gairebé tothom
va en tren fer platxeri, especialment al
week end, la sensació de les antigues di-
ligències no desapareix pas del tot.

Els dos minuts d'alurada els aprofiten les
poblacions per a explotar llurs productes tí

-ics : des dels tortells de Cavi Cava de Vi-
lanova, a les ametlles d'Arenys o de les co-
ques de Vilafranca a-la llonganissa de Vic,
passant per una ofrena tan vulgar com la
truita amb llonguet de Centelles, si un ^o-
ble s'estima una mica les seves tradicions,
us farà tastar les seves elaboracions de
caire ancestral. Es clar que a molls indrets
han aterrat el quiosc de begudes i ros qui-
lles ; són aquells que les oficines de turis-
me inscriviren, per dret propi, a llurs fas-
cicles en rotogravat s que sembla que di-
guin : «Si voleu saber de mi, baixeu i en-
treu a veure'm». Però el viatger avisat ja
sal els mals de cap que se li esperen en
decidir-se per uns atractius oficials: haurà
de subjectar-se a les exigències d'un cice-
rone i pagar entrada atot arreu.

D'ací que encara existeixi el gust ¢er als
itineraris llargs en combois-carrosses, dins
un concert de grinyols i esbufecs i uns tron

-tolls de mil dimonis. El termini del viatge
no compta gaire, puix que la anés gran
quaiilitat de gaudi és al vagó. De bon matí,
1 asna un airet que es^avtila els sentits i !,
quan travesseu un paisatge moll i esponjós,
tot ell es fica a dintre i apar que abasteu
amb la mà les branques baixes dels ta-
niarius.

Uns dels veïnatges més distrets és el de
les companyies de revista que, de la capital,
es traslladen a algun': tócom llunyà. Avui
dia, no se'n troben gaires, perquè la mar
ioria se n'hi va en autòmnibus, amb pan-
carta i tot, però sempre resta una troupe
de fi de festa. Aquella mossa de cames es.
tiiitzades que al promenoir desvetlla tants
a1etits, ara dóna el hit a un nadó i es
queixa, ho i recargolant blasmes, de les xu-
clades excessives

—Famèlic ! No en tens mai prou 1
—Pas de blague! — fa la francesa ex-

cèntrica, creient que aquella exagera.
L'home del batí sòrdid, ex-campió de xar-

leston, allarga una cigarreta a la comjanya
oxigenada que en ten reco fulleja Menus
-plarsirs; 'obUd[edio °de: dia ^^.aj.,,l. 4go da
vint-i-quatre hores. Aviat el vagó agafa un
ambient d'alcova o de camerino. El f una
de la màquina; barrejat amb el dels «Lucky
Strike» i les sentors de les essències bara-
tes que emanen de les aixelles, emplena el
departament d'un tuf agre, que la calda
de migdia empitjora. Tot d'una, els paquets
embolicats amb paper de diari untuós, es
destapen i apareixen pans de barra farcits
de lloniillo, rodanxes de lluç i tomàquet
que, paternalment, reparteil el més vell de
la colla, amb el sufiort d'rn d'aquests es-
tris que tenen fulla de gnivet, ttirabuxó,
llima i escuradents.

Un vailet endormiscat fa acció de no vo-
ler participar a l'àpat, mentre la seva mare
adverteix

—Ja va tip de cacauets !
El cafè és servit, d'un termo estant, dins

vasos de celluloide. Encara és calent i el
seu aroma dissipa les fortors de les menges
consumides. El llevant de taula, de la taula
de les faldes de les dones, plenes de molles
i pinyols d'oliva, porta una calma propicia
a l'ensunyament. Les dues angleses de la
companyia no s'hi avenen., però, i trenquen
el silenci amb The Shadow \Maltz, de Vam

-piresses 1933

Shadows in the wall — l can see them fall,
Here and there, everywhere.
Dancing in the dew — W^here am 1; tvhere

[are you?
S.

El Sr. Samp er, abandona4
EI president del Consell de Madrid, se-

nyor Samper, està tan fet, a hores d'ara,
als conflictes amb Catalunya, que gairebé
no sabria viure sense tenir a prop el senyor
Nicolau cl'Ohver per a discutir coses de la
nostra terra.

El passat dissabte, el senyor Nicolau
d'Olwer es disposá a sortir cap a Barce-
lona.

—Fins el vinent dijous, don Ricardo! 
—li digué, acomiadant-se, al senyor Samper.

—']Cómo!—replicà el President—. ¿Has-
ta el jueves no le veré a usted ! Yo que creía
tenerle a usted aquí de nuevo el martes...

A l'Urgell són molt flamencs
La rivalitat política, en alguns pobles,

arriba de vegades a extrems insospitats.
A Bellcaire d'Urgell, per exemple, la ri-

valitat entre els afiliats a l'Esquerra i els
regionalistes es manifestà darrerament més
intensa que mai amb motiu de l'actuació
d'una artista de varietats. Els dos Centres,
situats davant per davant, se la disputaven
com a llops.

Varen córrer les influencies. Els diputats
lleidatans anaven amunt i avall, desespe-
rats. Tan aviat era anunciada l'artista en
qüestió al Centre de l'Esquerra com apa

-reixia en lletres de pam al cartell del Centre
de la Lliga.

Aqueixa artista tan cobejada era una can-
tadora de flamenc : Lola Cabello.

A les comarques ele Lleida, la gent és
així.

Ah!, ens oblidàvem de dir que Lola Ca-
bello acabà actuant, per fi, al Centre de
l'Esquerra.

--La feina que ens ha costat ! — sembla
que comentà l'alcalde.

Algú del seu e;Etourage pogué confirmar-
ho:

—Digo!

Donem=nosimporfáncia
L'actor Joan Cumelles — el diví Cume-

lles d'En Pujols —, és funcionari de la Con-
selleria de Governació.

Cpm a funcionari, l'actor Joan Cumelles
ha fruit d'una quinzena dé vacances.,

Aní a..v ssa!-1n. ,1.Sai,tuari de Queralt. h

E1 primer que Iéu en armar am, ruu'es=
criure una lletra de salutació als seus com-
panys d'oficina.

A la ]letra hi havia una observació molt
important. Demanava En Cumelles que no
deixessin de contestar-li i que ho fessin pre-
cisament amb Lm sobre de la Generalitat.
Així arribaria la resposta més de pressa —
deia ell.

La veritat és que En Cumelles, a Queralt,
degué voler aparentar un personatge.

Almenys, els companys ho suposaren.
Li posaren al sabre la següent adreça

«Molt illustre senyor Joan Cumelles, re-
gistrador del Negociat d'Administració local
del Departament de Governació de la Ge-
neralitat de Catalunya.»

En Cumelles porta, en efecte, el registre
d'entrades i sortides de l'alludit Negociat.

Dintre el sobre, hi havia només un paper
que deia :

—T'està bé, així?

Heus ací la carníssería
El tema del dia ha estat tota aquesta set-

mana darrera, i ho és encara avui, la supo-

sada o real congelació d'un home a la ne-

vera d'una carnisseria de Gràcia.
História o conte, tothom ha pronunciat

els noms dels interessats. Tothom ha anat a
comprovar l'existència de la carnisseria.

Davant d'aquesta, més d'un tramvia ha
alentit aquests dies la marxa, per tal, ben

segur, que els passatgers poguessin veure
el bloc del drama.

—Heus ací, .senyors, la cèlebre carnisse-
ria de la nevera!

Ho advertí, un dels dies, un conductor de
la línia de la Bonanova. Es un conductor

que té vocació de speaker de turistes.

Dos minuts abans

L'obra de Courteline El tren de les 8'47
serà convertida en un film espanyo].

Entre parèntesis : Ja patirem !
En donar la nova, el diari lerrouxista, en

la seva secció d'espectacles, per dues vega-
des i en diferents llocs escriví : El tren de
les 8'45 .

—Per fortuia--comentava un periodista a
la Maison Dorée—, l'error és en menys.
Una equivocació en més, al redactor de tea-
tres de Renovación Ii hauria fet perdre el
tren.

Un concurs a mida

El Butlletí Oficial del dia 30 de juliol
publicava una ordre de la conselleria d'E-
conomia i Agricultura, obrint un concurs
per a la provisió de la plaça de cap dels
Serveis d'Aeronàutica de la Generalitat de
Catalunya.

La lectura de les bases d'aquest concurs
1 hauria causat una viva sorpresa en els me-

dis aeronàutics si aquests, referent a cer-
tes qüestions, encara poguessin sorpendre's
de res.

De totes maneres, es comentava, i no
pas benèvolament, que en les bases no s'e-
xigís cap prova, ni oral ni escrita, sobre
organització aèria de Catalunya, i en la
prova oral no hi hagués cap tema de na-
vegació aèria, però en constessin de tan pin-
torescos com : a) cultura general ; b) geo-
grafia de Catalunya ; c) organització de la
Generalitat de Catalunya ; etc.

També cridava l'atenció que la prova
pràctica assenyalés uns exercicis tan man-
sois que per a revalidar anualment un títol
de pilot ja són més forts.

Res, tothom estava convençut que les ba-
ses del concurs eren fetes a mida.

Dèiem llavors que el catalanisme polític,
que, per atzar, havia començat per un mo.
viment-de dretes, hauria fracassat totaln cnt
si no hagués girat decididament cap a 1'es-
querra. Només un moviment d'esquerra,
aprofitant un triomf esquerrà dintre I'Es-
panya, podia resoldre algun aspecte del plet
autondmic català, ja que només dins l'idea-
ri de les esquerres hi havia elrespecte a la
llibertat necessari per a no voler-se oposar
a una causa de llibertat collectiva.

Aquests símptomes de desplaçament cap
a l'esquerra val adir que a Bascònia no
s'han donat encara d'una manera franca,
per mil raons llargues d'especificar. Però
hi ha wi fet innegable : el nacionalisme
basc, en fer política exterior per Espanya,
s'ha hagut d'entendre amb els partits d'es-
querra pertot arreu. Les dretes li han fet
el sord, quan no s'hi han col•locat decidi-
dament en contra.

Cada cop es veu més clar com els plets
autonòmics de la Península van lligats amb
el triomf d'una República de tipus demo-
cratic i mentalitat cap a l'esquerra ; és a
dir, el poble i els pobles.

Les provatures que es facin en altre sen-
tit, a cops conduïdes amb prou intelligèn-
cia, sempre sortiran esguerrades. I és que
no es pot fer la política amb un programa
que no s'adigui amb els sentiments dels que
el defensen. i el sentiment dretista, conser-
vador, si mai s'arriba a disfressar (l'auto

-namistO, tremola d'esglai quan es tracta
d'implantar de fet qualsevulla partícula
d'autonomia ; és a dir, d'innovació i alli-
berança.

Tres sopars, tres?

Com ha anat a ,,?--exclutn&un,,gs
rssim soci ue i tvera ^,uu cn negh r '.irr 	 --
del Butlletí Oficial—. Ja he assistit a dos
sopars dedicats a En Canudes, a propòsit
d'aquestaplaça, i encara hauré de tornar

a un tercer?

Reinciden4
En una reunió del Sindicat de la Indús-

tria Hotelera, al seu president, Pasqual Gó-
mez, se li escapà de dir «Delegació règia
del Trebalb'. L'escàndol que es promogué
fou formidable.

Però, ara fa pocs dies, en una altra re-
unió del mateix Sindicat, el mateix presi-
dent torné a repetir l'esmentada frase acom-
panyada del mateix adjectiu comprometedor.
Al capdavall un lapsus sense gaire im-

portància, com veiem.
—Però — deia un assistent, tot congestio-

mt — és que cal saber que aquest president

no és En Pich i Pon, sinó un militant de
la Unió Socialista de Catalunya!

L'ar4 i la indústria

Entre els actes i festeigs de la Festa
]Major de Badalona, que s'escau aquesta
setmana, hi ha la inauguració de dues ex-

posicions de siluetes de metall, l'una a l'Or
-feó Badaloní i l'altra al Casino de Ba-

dalona.
Un crític d'art local fa córrer si aquestes

exposicions a base de filferro són patroci-
nades de sotamà per l'Ajuntament per tal
de fer minvar els estralls ele la crisi side-
rúrgica.

L'estiueig d'Azaña

Manuel Azaña continua a Sant Hilari
prenent l'aigua. El seu cos, afeblit pels
tràngols de la lluita política, s'entona i en-
forteix. La seva vida és plácida i assosse-
gada : quan el sol és alt; llegeix sota els
veras i eis pollancres ; si la humitat fibla,
s'arrauleix a l'escriptori i, al costat de la
muller, llegeix o escriu.

Algunes visites alteren aquest repòs. Un
dia són els representants oficials de Cata-
lunya, amb els quals vessa la mútua cor

-dialitat ; un altre és l'Ajuntament de la vila
que el convida a un dinar a la Font Vella.
1 sempre gent del poble, homes represen-
tatius o bé ciutadans obscurs que, amb

mots francs, li desitgen salut i benestar.
A I'Azaña, sota la màscara del seu ros-

tre, sovint li pessigolleja l'emoció, en sentir
batre, entre paraules eixutes, el cor català.

Els bons acauseurs»

Però hi ha visites i visites. A l'esponta-
neïtat i sentiment de les populars s'hi ha
d'afegir, poc o molt, l'encarcarament d'al-
guna de protocollária, un encarcarament

d'aquells que s'estoven de seguida.
Així, l'altre diumenge acompanyava el

gran repúblic una personalitat del seu par-

tit a Catalunya. I parlava, parlava de tot,
amb una veu gris i sense modulacions.
Parlava dels carburadors d'automòbil (el
tema de la mecànica automobilística fa
molt senyor a «províncies»). Parlava, des-
prés, del vol a la vela, ben estès a Cata-
lunya. I'tornà a parlar d'automòbils i de
les coses que ell porta a la maleta del dar-
rera quan va pel món:

—...lo menos posible : un pantalón de
dril, dos camisas de seda... y prou.

La senyora dAzarïa, molt chic, se l'es-



Encara que de moment no ho sembli, no
taré l'article inevitable sobre el meu primer
viatge aeri. Es d'aquelles coses que només
interessen al que les fa, per molt d'efecte que
produeixin. Però abans d'entrar en el moll
de l'assumpte, el viatge farà de preàmbul.

Catalunya passa per sota nostre com una
visió cinematogràfica de llarg metratge.
L'aspecte del terreny, de colors canviants,
es transforma a mesura que l'avió camina...

Viatgem damunt d'un mar avalotat de

Són blancs i polits. El Guadalquivir castís
camina amb mandra, entremig de prats d'un
verd maragda. Més enllà, veiem la Giralda.
L'aparell passa fregant-la. Medina-Sidonia,
Alcalá de los Gazules, Xereç de la Fron-
tera. Arribem a Algeciras. D'Algeciras a
Ceuta s'hi va amb un salt.

**x

Ceuta és un conjunt bigarrat de color
i de races. S'hi veuen jueus, indis, moros,

Sevilla

núvols grassos. Urt disc tornassolat ens se-	 ' àrabs,	 europeus... Xilabes plenes de forats,

gueix, tossut. En el centre del disc, s'albira esfilagarsades ; túniques de seda rematades

la	 silueta minúscula del trimotor. Es 	 una amb un feç roig, amb una borla de seda
visió d'òptica virolada i àdhuc entretinguda, negra dalt. Dones que fan de bèstia de càr-

que cus produeix la illusió que no viatgem rega i traginen feixos de llenya, i criatures

sols. penjades a les espatlles. Arabs rics, de ven-

Passem per damunt de
Reus. Vista des de l'alçària
de dos mil metres, aquesta	 I	 "
ciutat fa l'efecte d'un pesse-
bre. Al centre,	 un punt ne-
gre, emmarcat de blancor
és l'estàtua del general Prim.

Tarragona es veu	 petita.
Talment	 sembla un	 poblet
fet de sorra molla. L'Ebre
es recargola	 entorn	 de	 les
muntanyes, dels pobles i de
les cases.

En	 l'avió	 viatgen	 quatre )f+-v
diputats del Parlament de la
República.	 Un d'ells	 és	 el fw	 f-	 ^^a "9
famós cotnandant Franco.
ic t e u i	 cOtn st el ,
viatge,	 que a nosaltres en .	 sl r ^	 d

"produeix una emoció prego-" °°	 "" ,	 ü.	 w	 ^a	 u...,a

na, a ell li fes un efecte sem-
blant al que va produir-li a	 L'avió que fou de Lowenslein
un home de negocis aquefe-
rat i dinàmic, viatjar en tar-
tana.

Ens trobem a prop de Madrid. Ens ho fa tre prominent i de somriure optimista qui

suposar	 l'afany dels	 altres	 viatgers,	 conei- prenen el	 te	 i llencen	 un	 esguard	 sensue

xedors de la línia, els quals s'apressen a fer damunt les dones que passen.

els	 d'arribada ; s'arreglen el nuspreparatius Els barris baixos de Ceuta estan situats

de	 la	 corbata,	 estiren les	 cames, cargolen justament,	 al	 barri	 alt	 de	 la	 ciutat.	 E

un cigarret, preparen l'equipatge... aquest barri la cràpula i el vici no tenen f

Castella presenta totes les gradacions que
van	 de	 l'ocre	 al siena.	 Sembla un	 hàbit, r	 ;.	 s	 s
immens, de frare, ple de pedaços, de sar- n	 r
gits i de forats. Els forats no són altra cos s s	 tnr

erque basses d'aigua.
L'apare1l, tot d'una, es decanta cap a l'es- s^	 v	 a

querra. Després fa una giragonsa, com sif'
volgués capbussar-se.	 Es el	 moment,	 im-
pressionant, de l'aterratge. Al camp de Ge- t t	 ~l,
tafe ens espera l'autocar de la companyia, tt	 v	 wj
que ens traslladarà al cor de Madrid.

* * x ^.

Algeciras

S'hi arredossa el detritus, la desterra de tot	 tat el preu dels serdeis que ens han de

Espanya. Ex-presidaris que exploten les do- 	 prestar.
nos i els comerços. Anarquistes t fugitius de	 A Xauen, cap on hem de sortir demà,

la península, que ací exerceixen l'ofici de	 trobarem dos moros amics, els quals ens

maquereaux. En aquest barri es prostituei-	 acompanyaran en la nostra excursió a les

xen ('home i la dona. La mora ele dotze	 càbiles insotmeses.
anys i l'adolescent e!s quals la seva mare	 FRANcEse OLIVA

ha venut per un grapat de moneda... (Seguirà)

Josee MARIA na SAGARRA

SI ÉS-EEACTRIC
1 PER.ALVOSTRE AUTOMÒBIL

ho troba ep en les
mi'I'Iors condiçions de
preu i qualitat, al

,GGE ELÈCTRIC
CAER MOIÀ , 6i8'(Aribau Diagonal)

^a

coltava, benévola, bo i fent unes admira-
cions que podien semblar l'eufemisme d'un
badall.

AL CAP DE TANTS ANYS... ILtI'EI!ITI!
Hi Ita presoners espanyols al Marroc?Efectes de la calor

Després d'enredar uns quants botiguers
prometent-las defensar el capital i els inte-
ressos, ha aparegut, a empentes i rodolons,
El Ideal que, tot i ésser de Barcelona, pu-
blica articles de Royo Villanova, Martínez
de Velasco, Urraca Pastor, Benigno Valera
i altres plumffers forasters, amb una bene-
dicció especial de l'arquebisbe de Toledo.

La tipografia és tan dolenta com el text,
on es poden llegir aquests terribles propò-
sits

e...Y haremos que el alma popular nunca
se aleje de la evocación de los heroísmos
de la raza, inmortalizados desde la gesta
del Gran Capitán a las sublimes bravadu-
ras de los caudillos legionarios coroneles
Vaenauela y González Tablada, que sucum-
bieron gritando (Viva España!»... Y man-
tenemos el criterio de que cuando un sa

-cerdote, en una capital de la importancia
de Barcelona, se dirige desde el Qúl^ito a
los feligreses, debe hacerlo en el idioma de
la nación española.»

Ben demanat, En Duran i Ventosa po-
dria concedir permís a Manuel Brunet per
ficar-hi cullerada, quan no estigui enfeinas-
sat amb això de malparlar dels catalans
d'esquerra.

Qui fa un cove...
A l'opereta El primo de las Indias els

actors es permeten d'enganxar-hi, de tant
en tant, algun acudit. Divendres al vespre,
quan Roderic de Vdelt és invitat a posar-se
el vestit tronadíssim amb el qual es disfres-
sà abans Rodolf Albacea, aquell digué

—Voti a ponerme este precioso traje de
Casarramona !

—Ai, • si ho sap ! — féu un amic del po-
pular sastre.

—Tira, home, si potser és propaganda
pagada — replicà la seva muller, recordant,
se del pas-doble de la ràdio.

Bacus contra Terpsícore
A la piscina de Sitges ha tingut lloc un

ball de gala, el principal atractiu del qual
fou l'ofrena, per part d'un vinater de Mar-
torell, d'inacabables gots de garnatxa a tots
els balladors.

Llevat de la molèstia de la bravada, no
s'observà res d'anormal, els primers mo-
ments, però cap allà les dues de la mati

-nada, hi hagué penes i treballs a conduir
més d'un jove a casa seva.

—Ja no podíem arribar més avall ! — ex-
clamà un antic membre de la colònia, tot
evocant els primers temps rosats de l'es-
tiueig suburenc.

—Ni les quotes més amunt ! — exclamà,
amargat, un cap de família que acabava
de pagar vint duros per tal de tenir dret a
presenciar aquell espectacle i d'altres no
menys corprenedors que s'anuncien.

Justificació
Encara es parla del viatge periodístic de

Joan Tomàs a la Volta Ciclista a França
i de les seves dots de profà en aquesta ma-
tèria, o, més precís, Ftr aquestesport.

I - ,.^e,a., a U,'u,u ta.,t a^ l ohn-

car-ho, un admirador anònim d'En Tomàs;
—ell és crític de music-hall, de circ... D'al-
tra manera hauria anat la cosa si, per
exemple, Joe Jaclsson hagués pres part a
la cursa amb la seva famosa bicicleta des-
muntable...

Ineficàcia oratòria
Al Publi-Cinema la setmana passada es

projectava un reportatge. força documentat
de la Volta Ciclista a França. Quan tocà el
torn als nostres corredors de donar compli-
ment als cameramen, ningú no es decidia
a fer ni a dir res. Sort d'En Montero que
s'expressà amb gran naturalitat i féu que-
dar els nostres ciclistes en un terreny força
digne.

Un comentarista, escoltant En Montero
.-- tan poc afortunat quant a la puntuació—,
sembla que es va lamentar

—Llàstima que els discursos no comptin
a ('hora de la puntuació!

caso1anisme
El menys diplomàtic de tots els ciclistes

espanyols fou 1'Ezquerra. Quan el personal
del Fox Movietone se li atansà micròfon en
mà demanant-li uns mots de salutació al
públic mundial, el famós grimpador només
tregué a relluir un extens repertori de la-
mentacions

—Me cachis en la leche.., Me cachis en la
mar... Me cachis en la etapa...

—Mare de Déu, ja no hauria d'ésser de
I'Ezquerra... —que diria En Brunet!

La força del costum
Les lleves de policies que fa la Genera-

lita de Catalunya per tal d'organitzar els
serveis catalans .d'ordre públic, porta que
gent de mil oficis professionals diversos va-
gin a integrar els Cossos de Vigilància, Se-
guretat i Assalt. Manyans i fusters sense
feina, xofers, paletes, pagesos...

Una parella de Seguretat prestava servei
davant de la Maison Dorée. Uns concur-
rents a la terrassa cridaren el mosso de ser-
vei amb el clàssic cop de palmells.

Els dos guàrdies — l'un ex-cambrer i l'al-
tre ex-sereno — respongueren a l'uníson
amb el clàssic, també, monosíllab

—Voy!

Però no ens entretinguem en el fàcil pin-
toresc de Ceuta. No hem vingut pas a aquest
país com rm turista qualsevol.

L'objecte del nostre viatge no és altre que
saber si al Marroc hi ha presoners espa-
nyols i especialment catalans.

A Ceuta ens esperava un amic, coneixe-
dor del país. Ens havia de fer de guia i
d'orientador. De Ceuta passàrem amb ell a
Xauen, on ens visaren el passaport. Es trac-
ta d'un requisit indispensable per a poder
visitar les zones espanyoles i franceses. Ens
acompanyaven dos moros amics del meu
company. Ens calgué fer el viatge muntats
en ase. Per tal de poder entafurar-nos a les
càbiles insotmeses, comptàvem amb un ser-
vei escalonat de confidents, des de Xauen
fins a Tetuan. Entre ells, un moro de disset
anys, el qual ens acompanyà fins a aquesta
darrera ciutat. Mut, es fa enteudre amb mí-
mica, molt diferent però de la dels muts'
d'ací, de manera que jo em quedava a l'es-
capça. El meu company, en canvi, l'ente-
nia perfectament, com, d'altra banda, tots
els dialectes d'aquesta gent.

L'autocar passa la frontera de Castillo-
j os : cal tornar a revisar l'equipatge i, a
més, el passaport que ens lliurà la policia
d'Algeeiras i de Ceuta.

L'autocar avança. A cada cinquanta qui
-lòmetres trobem un moro vell, amb un sac

a l'esquena i repenjat en un bastó cami-
nant pel mig de la carretera. En sentir el
soroll del motor, es detura i aixeca la mà,
indicant al xofer que pari,

--Què vol?
—Vol pujar?
—Sí, però no em deturaré. Un moro

diu — no vale la pena de un desembrague.

Política d'atracció, aquesta, com es veu,
i de la qual es podrien citar altres exem-
ples...

Més enllà uns grups de moros arreglen
la carretera amb aigua fins als genolls. Els
capatassos, que són espanyols, cobren un

bon jornal. Els moros, en compensació, co-
bren una miseria.

A Tetuan ens installem al Regina Hotel,
muntat a l'oriental, confortable i acollidor.

El delegat governatiu ens rectifica el pas
-saport, el qual deia que era vàlid para un

solo viaje, dcc1arant-lo vàlid per lot un any.
Aquest delegar és l'únic funcionari públic
que ha despertat la nostra simpatia d'ença
que ens trobem en terres africanes. Per què?

Doncs perquè parla un català estil Pius
Daví.

Sortim de l'Hotel i passem per uns car
-rerons d'un metre d'amplada. Una porta

oberta, que ens acull. AI cap de poc, serem
damunt d'una catifa molsuda. El te fumeja
avant nostre.
El moro que ens ha acollit coneix tots

els misteris dels presoners espanyols. Li par-
lem de les expedicions oficials i es posa a
riure.

—Pierden el tiempo—diu.
Sembla viu com la tinya. Entre aquest i

els altres moros amb els quals hem parlat,
tenim la impressió que el moro és un home
subtil i malfiat, que tot seguit endevina allò
que justament se li vol amagar, i, en canvi,
la seva impassibilitat no deixa exterioritzar
res del que pensa.

Ens invita a fumar hif. Es treu la pipa
de la boca i me l'ofereix. El meu company
m'indica que l'hi prengui perquè és la pipo
de la paz.

—No us perdonaria una desatenció. Fu
meu!

Es posen a parlar, el meu company i e
moro, en àrab. Després sabem que han alus

15 d'agost. — No hi fa res que el dia
15 d'agost les lletres dels diaris surtin car.
regades de negre, fent ganyotes d'inquietud
o esgarips d'alarma. No hi fa res que el
país estigui ple de descontents, d'hiperclor-
hídries o d'ànimes de rosegacebes. No hi
fa res que es dispari una pistola amb la
complicitat d'una barraca fètida i d'un cel
sense estrelles. El as d'agost sempre serà
el dia de la Mare de Déu d'Agost t sempre
serà la festa major de les tomaqueres, de
les mongeteres, ele la pinassa i de l'aiguar-
dent barrejat amb vi ranci. El blau i la
música dels envelats prou que s'ho empas-
saran tot.

Resulta que el dia 15 d'agost, en els po-
bles de Catalunya, hi ha una quantitat ex-
cessiva d'oques que pessiguen les cames de
la canalla, de pollastres impertinents que
desperten els vicaris, ele conills ganduls que
j euen damunt el filferro de les gàbies, en-
senyant amb tota la malícia un ventre blau_
quíssim com si es tractés d'una pell de
preu. I bé, totes aquestes bèsties r altres

.de similars han de morir fatalment el dia t^
d'agost', i'. aquesta mart no s'ha de fer
d'una mañera negra,Afreda i científica, com
les execucions hitlerianes o ,,. les carnisseries
soviètiques. Tot això s'ha de matar alegre-
ment, amb música i amb ganivets esmolats
i platejats com l'espasa de Sant Miquel.
Tota la població rural que regularment s'a-
contenta amb els fesols i l'amanida, amb
una pell de bacallà o amb la illusió de
carn i ossos del bullit, el dia 15 d'agost no
està per històries. Les dentadures volen re-
posar en un tou de carn autèntica, i si és
carn de ploma millor.

Aquests arrossos solemnes i aquests ros-
tits de la festa major demanen després un
ball de dotze hores, i unes parades de fira
amb tota la llauna i tot el celluloide que
es fa i que es desfà ; demanen les balances
on no caben els cacauets i els neulers on
s'apunta la moneda engrunada i darrera
dels quals els sapastres d'ungla llarga i de
patilles de gitano es dediquen a engalipar
pagesos, mentre unes noies deliicadísstmes,
carregades de rialles, com si anessin carre-
gades amb pólvora, xuclen unes paperines
tetes de pasta fonedissa, dintre de les quals
la química moderna posa una substància
gelada, tan dolça i tan celestial com con-
vingui a la imaginació optimista de les
noies de divuit anys.

Aquesta aviram degollada i aquests co-
nills patibularis, prèviament escarxats i gui-
sats, demanen sarsueles castellanes amb
cantants del país, o comèdies truculents en

les quals algun comediant procaç pugui ex-
hibir uns calçotets de color de fulla de men-
ta, o una actriu decrèpita i oblidada pugui

recitar des d'un sofà coix les coses més
primaverals i enxarolades. El 15 d'agost,
entre els pallers que es confiten i els gossos

que remenen la cua, demana amb una set
cafre la quantitat de poesia i de focs ar-
tificials necessària per gronxar honestament
i per dur a bon terme la tempestat esto-
macal que desvetllen les bèsties (le corral
sacrificades.

Abans, aquesta gran alegria rústica era
només pròpia de terrassans i d'estiuejants,
i a la ciutat el treballador de suburbi i la
menestralia atapeïda dintre els climes bac-
teriològics somiaven en un rostoll exube-
rant com la galta d'un bisbe que cremava
de tangos i d'americanes i xotis engolint tot
el perfum medieval de les cuines enfeinas-
sades. I somiava aquestes coses magnífi-

y	 ques, anant i venint de la font en l'esce-
nari d'una samarreta destenyida i d'unes
peles de síndria àvidament escurades que
són en realitat allò que predisposa més al
pessimisme còsmic.

1 Ara les coses han canviat ; a la xerinola
rural o marítima del ï5 d'agost hi cap tot-
hom i tothom hi és cridat. Hi ha uns
autocars, escandalosos i horripilants cetacis
de llauna pintada, que es cuiden de tot.
L'autocar surt dels llocs més inversemblants
a punta de dia, farcit d'essencies esquer-
ranes, de democràcia en carn viva i de tra-

coma importat. L'autocar, última explo-
sió de la claveguera esportiva del món, es
cuida d'envair totes les platges i totes les
ermites d'aquells éssers que fins ara eren
víctimes de l'asfalt i ara han descobert l'e-
xistència de les figueres i dels tomàquets
arrapats a la ,planta. Aquesta gent feliç,
que parla un català del Poble Sec amb in-
flexions de Cartagena o de Lorca, han apres
a destapar llaunes de sardina davant de les

cales homèriques, intactes fins ara, i beuen
el vi barrejat amb gasosa o amb coca-cola
en el místic veïnatge dels pastors pirenencs.
L'autocar, les peles de conill i les samar-
retes de color han convertti el país en una

simfonia indigesta i cafre.
Al t5 d'agost les terrasses de Barcelona

respiren una tristesa de cementiri ; els abo-
cadors de café deixen anar la beguda a la

copa dels solitaris, irreductibles enamorats
de l'asfalt, com si deixessin anar un raig
de llàgrimes negres. El dia t5 d'agost, la
Aua de la Rambla arriba a un patètic pro-
fund; sembla com si un gat immens t in-
visible fes ballar una espina de peix entre
les cames dels enllustrabotes que no troben
cap sabata per enllustrar.

Ahir arribàrem a Madrid. Avui marxem
cap a Sevilla. Altra volta ens trobem encai-
xonats dins de l'avió i ens veiem perseguits
pel disc tornassolat. Per sota nostre passen,
rabents, Toledo i altres ciutats. Les olive-
res, arrenglerades, i petites com farigoles,
corren al seu darrera. Heus ací Sierra Mo-
rena i Cazalla de la Sierra, blanca, polida,
voltada de roques feréstegues i precipicis
mponents.

L'avió que ens condueix a Sevilla fou
l'escenari, fa uns quants anys, d'una tra-
gèdia quo encara no ha estat aclarida. Lo-
wensteïn, el famós financer' belga, en tra-
vessar amb aquest aparell el canal (le la
Mànega, va desaparèixer. Es suïcidà, el
llançaren a l'aigua, caigué per accident? No

se sap. Quan ocorregué el fet hi hagué ver-
sions per a tots els gustos. Els passatgers,
per passar l'estona, ens dediquem a fer-ne
motiu de la conversa, dalt d'aquest avió
que fou el particular d'un milionari i ara
fa regularment el servei aeri de Madrid a
Sevilla.

Tot d'una; baixa. Vola baix i aixa ens
permet contemplar els patis andalusos a vis-
ta d'ocell, patis atapeïts de testos de fiors
i de gent que porta vestits virolats.

Els pobles per sobre dels quals passem
s'assemblen molt als de la nostra costa.

—I què fa el teu amic?
—Res ! Ven autos.

(Candide, París)

—Ja pots desafinar, que tiren peces de
la perilla.

(Marianne, París)

FILMS HISTORICS

CUPÓ REGAL
Solament per un mes i Perquè tothom pugui co-

nèixer els nostres treballs, fem una ampliació com"
pletament gratis a tot aquell que ens trameti una

fotogralia i

6o cèntims en segells de Correus

CASA ROTCEN
Apartat de. Correus 445

VALÈNCIA
Preus increíbles per a professionals

	

—Atureu-vos!!!... Joana d'Arc no s'ha	 —Li va bé aquesta màscara?

	

recorclat de treure's el rellotge ele polsera !	 —Sí, però li fa nosa per mamar...

	

(Tout (1 vous, París)	 i	 (Le Merle Blanc, París)



L'ENYOR DEL PODER

ntrevista amb Kcrcnski
L'emigració russa suma, aproximadament,

un milió d'ànimes escampades per tot el
món. D'aquest milió, la tallada més grossa
correspon a França aixoplugant-ne quatre-
centes mil, la majoria de les quals habiten
París. Per aquest motiu, la capital fran-
cesa és considerada, també, com a capital
ele la Rússia blanca — si és que encara és
utilitzable aquest denominatiu esdevingut un
xic desuet. Agrupats en carrers on de ve-
gades fins superen el cens indígena o es-
campats segons les exigències de la lluita

els mftings, per a pintar un quadro de la
Rússia roja més negre que el fum d'estampa.
Turpituds ; assassinats ; salvatgeries inoides
l'ai al cor de sentir-se espiat fins en fer un
estornut; fams collectives que reprodueixen
els estralls de l'any mil ; tot per a facilitar
una vida de sàtrapes.

—Fou el meu govern el que realitzà la
nacionalització de les terres ! La U. R.
S. S., naturalment, ha mantingut aquesta
mesura, però amb l'afegitó d'espoliar els pa-
gesos de les collites i dels caps de bestiar per

Kerenski a Le Bourget (1933)

Makhno, el dictador "verd"

Societat Espanyola de Carburs Metal'Iics
Correus: Apartat 190	 BARCELONA
Teleg,: "Carburar"	 Mallorca, 232

CARBUR DE CALCI t Fabriques a Berga (Barcelona) i Corcu-

bion (Corunya : : OXIGEN 9q % DE PURESA, Fabriques a

Barcelona, València i Còrdova :: ACETILEN DISSOLT, Fibn-

ques a Barcelona, Madrid, València i Còrdova :: FERRO MAN-

GANES i FERRO SILICI : : SOCARRIMAT i SECAT de

fils i peces seda, cotó t altres teixits : : CALEFACCIO INDUS-

TRIAL de laboratom t domèstica ' : GENERADORS, BU-

FADORS, MANOMDEAT^ï^ mat als 	 per la SOL-

PRESSUPOSTOS, ESTUDIS, CONSULTES 1 ASSAIGS GRATIS

A París ha estat incinerat Nestor Makhno,
l'aventurer que en rozo reclutà unes quan-
tes bandes de mugies i, després d'ésser una
temporada amo d'Ucránia, somià de con-
quistar tot Rússia.

Aquest bàrbar tenia el campament tan ple
de productes del pillatge, que el seu exèrcit
«verdu acabà paralitzat en els seas moví-
ments.

kessel aprofità un episodi de Makhno per
a. una narració, inserida en el recull Els cors
purs (de la qual bi ha una traducció cata-
lana).

Igualment adversari del comunisme mar-
xista i de l'aristocràcia tsarista, volia insti

-luir la dictadura dels pagesos.
—El poble de la terra ha de gove rnar el

de les ciutats—deia—. Tota puixança legi-
tinta ha sortit de la terra.
Poc abans de morir, va fer aquesta bou-

tade com a resum deis seus ideals
—Cremar ei Louvre i les fàbriques t'i-

troén.

Telèfon 73o13
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CADA DIA MÉS ENDAVANT

EIs grans tckscopis	 emade l

Un carrer estret i solitari, prop del Troca-
déro. Una porta de fusta pintada de verd de

regadora amb aquest rètol sobre llautó : Dni,
quotidien russe. Una escaleta sòrdida que
condueix a un únic primer pis on s'empol-
seguen alguns mobles vulgars i atrotinats, de
casa de dispeses fracassada. La sala de re-
dacció és silenciosa, buida. Dni (El Dia),
petit periòdic avesat a les intermitències, ara
travessa el ple d'una tongada de repòs.

L'antic cap menxevista ens rep en un petit
despatx encauat al fons de l'edifici. Cepat,
d'una estatura impressionant, l'ull grisaci t
lur, els cabells blancs, arranats i erectes com
els pèls d'un raspall, més que al d'un eslau
típic el físic de Kerensky s'acosta al de la
imatge de vell junker prussià. Les seves ma-
ocres extremadament correctes, gairebé ceri-
monioses, s'acusen amb força pel contrast
amb la humilitat del lloc i us fan pensar en
els tòpics de les grandeses caigudes estergits
pels contes blaus.

La conversa s'inicia amb la glossa de les
gràcies de Barcelona, guardades — ens asse-
guren — al fons del cor de I'ex-president

d'ençà que en fou l'hoste per uns pocs dies.
Seguidament, l'interroguem perquè ens expli-
qut alguns detalls referents a les activitats de
l'emigració russa militant a França. Kerens-
ky fa un gest lleugerament despectiu, com
volent apartar una idea poc grata, t defineix

un punt doctrinal car a Maurras
—Es a Rússia i no pas ací on hem de

posar els ulls. Els homes passen ; les essèn-

cies queden. El bolxevisme és l'accidental
passatger i Rússia és l'etern.

Veiem que, decididament, s'estima més
parlar «d'allò d'allí», No hi tenim cap incon-
venient.

«Grateu el rus i sortirà el cosac», hom diu
que sentencià Napoleó. «Grateu el polític
c apareixerà el propagandista», parodiaríem

ara nosaltres. Fvgmt com d'escaldar-se de la
confidència substanciosa, aquest propagan-

dista arrenca a parlar seguit, seguit, ros-
solant pel pendís de l'eloqüència empedrada

de clixés primaris i unilaterals, clàssica en

La necessitat de saber i la persecució del
desconegut han estat els allicients que han
guiat els investigadors de totes les èpoques
aixc que un obstacle barra el pas d'un camí
emprès per la intel•igncia humana, neix de
seguida el desig de conèixer el que resta
més enllà.

L'astronomia no escapa tampoc a aquesta
llei i experimenta igualment la imperiosa
necessitat de penetrar cada vegada més
lluny en la volta estrellada que conté tantes
meravelles. Per aconseguir-ho, cal incre-
mentar l'agudesa de la visió
per mitjà de telescopis, cada
vegada més potents i més per-
feccionats ; però les dimen-
sions creixents dels instru-
ments augmenten les dificul-
tats tècniques de llur cons-
trucció. Per aquesta causa, els
instruments moderns han de
recórrer a tots els progressos
de la ciència i de la indústria.

Una de les cases que més
ha contribuït al progrés de
l'òptica moderna és la Com

-panyia dels Vidres de Saint
-Gobam, a França. Des de fa

uns setanta anys aquesta so-
cietat s'ha dedicat a resoldre
els problemes técnics més
complexos referents a l'òptica
astronòmica i ha pogut, en
conseqüència, proporcionar als
investigadors i als savis de tot
el món els més grans discos
de vidre, destinats a ésser
transformats ett miralls para-
bòlics. La realització de dis-
cos de gran diàmetre i, sobre-
tot, de gran gruixària, pre-
senta dificultats tan extraordi-
nàries que no es pot conside-
rar l'operació com a profitosa
des del punt de vista comer-
cial; així i tot, la Companyia
de Saint -Gobain ha volgut	 El teles
complaure les demandes dels	 de
astrònoms més notables del
món, tractant de satisfer llurs
sollicituds de vidres cada cop més grans.

Els miralls dels telescopis fotogràfics mo-
derns, com són respectivament els de 2,56
metres, 1,52 metres i 1,83 metres dels ob-
servatoris del Mount Wilson i de l'obser-
vatori Victoria, han estat fosos a Saint

-Gobain. En 1919, Ritchey va aconseguir
tallar el .mirall parabòlic del telescopi Hoo-
ker, de 2,56 metres de diàmetre, que aplicat
seguidament a la fotografia astronòmica va
permetre d'obtenir resultats meravellosos en
la fotografia de les nebuloses espirals, mos

-trant-les del tot semblants a la nebulosa
galàctica de la qual formem part i que
constitueix el nostre univers.

Els resultats aconseguits amb el telescopi
de Ritchey han estat veritablement formi-
dables i han revelat l'existència d'incomp-
tables universos estellars, separats entre ells
per espais insondables, cada un dels quals
representa tot un complex d'estrelles i ne-
buloses almenys tan gran com el que nosal-
tres coneixem amb el nom de sistema ga-
làctic. D'aquesta manera s'ha modificat
profundament el concepte del cel estrellat,
ja que mentre abans es parlava tan sols de
l'univers referint -se al conjunt d'estrelles i
masses de gasos incandescents que poblen
la nebulosa de la Via Làctia que ens en-
volta, avui s'ha pogut comprovar, sense cap
dubte, l'existència d'enormes quantitats d'al-
tres universos o nebuloses espirals, tan més
nombroses com més potents són els aparells
que aconsegueixen captar ]hrs llunyanes
radiacions.

Tot l'immens conjunt de la Via Làctia,
amb llurs milions d'estrelles i regions ac-
cessòries que abans ens semblava . com el
límit de tota la població estellar, no és més
que un put entre altres milers de nebu-
loses existents a l'espai sens límits. No hi
ha doncs un sol univers, com abans es
creia, sinó incomptables universos indepen-
dents entre ells, les distàncies dels quals
són impossibles de capir.

No res menys, la nova visió que han
proporcionat els nous telescopis ha augmen-
tat encara el desig de saber si es podia
veure més enllà, projectant-se la construc-
ció d'un nou telescopi veritablement formi-
dable que arribés als 8 metres de mirall.
En aquest nou model, degut també a Rit
chey, l'observador restarà fix, malgrat el
moviment dels astres, i confortablement ins-
tallat en una posició còmoda, .per facilitar
les llargues observacions. El mirall para-
bòlic principal ja no serà d'una sola peça,
sinó que estarà format per diversos miralls
cellulars, lleugers i ventilats, insensibles a
les variacions de temperatura, units entre
ells per un ciment tan perfecte que donarà
la sensació d'un sol bloc. El mirall esmen-
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recorregut personalment diverses regions dels
Estats Units, ou es construeix l'esmentat
telescopi, i ha trobat uo lloc admirablement
situat, a la vora del Gran Canyon de l'Ari

-zona, davant el desert d'aquest nom. Aquest
punt es troba a una altura de 2.400 metres
sobre el nivell del mar, la qual permetrà
d'eliminar gairebé totalment els inconve-
nients deguts a la refracció i a l'absorció
atmosfèriques.

Donades les condicions especialíssimes de
construcció del telescopi i l'aplicació simul-
tània de tots els perfeccionaments que per-
met la tècnica moderna, podrà proporcionar
un augment útil de 22.500 diàmetres respec-
te als objectes extensos com els planetes, la
lluna i les nebuloses amorfes. Com que la
distancia de la lluna a la "ferra és d'uns
380.00() quilòmetres, l'augment del nou te-
lescopi la farà veure a la distància d'uns
r6 quilòmetres solament, cosa que vol dir
que no podrà ja escapar cap detall. Quant
a Mars, que és el planeta més proper a la
l'erra, en e] qual es suposa l'existència de
la vida orgànica, per la semblança que pre-
senta amb el nostre món, podrà observar-se
a la distància d'uns 2.500 quilòmetres, que
ja serà prou por poder explorar els princi-
pals detalls de la superfície i precisar al-
menys ]'existència de la vida vegetal.

Quant als camps d'estrelles, els amassos
de la Via Làctia i les nebuloses espirals,
l'augment de 37.000 diàmetres permetrà la
fotografia d'astres amb una precisió seixan-
ta vegades major que l'actual i la d'estrelles
deu mil vegades menys lluminoses que les
més febles revelades fins ara.

Aquest instrument gegant serà el primer
que aprofitarà els estudis sistemàtics em

-presos .des de fa uns trenta-cinc anys als
laboratoris astrofotogràfics i constituirà el
punt de partida per a la construcció d'altres
cinc telescopis semblants, collocats de la ma-
teixa manera, que s'installaran en diverses
latituds del món. Llurs treballs seran inter-
nacionals, en el sentit que tots els docu-
ments obtinguts restaran sempre a la dispo-
sició dels astrònoms, dels savis i dels in-
vestigadors de qualsevol nacionalitat. La
sèrie de cinc telescopis de 8 metres d'ober-
tura vindrà a costar uns 2.000 milions de
francs, compresos els cabals necessaris per
a Ilur sosteniment indefinit. Aquesta quan

-titat, encara que sembli elevada, encara no
representa la quarta part dels crèdits neces-
saris per a la construcció de quinze creuers
de combat, com els que s'han votat darre-
rament en el Congrés Americà.

Una volta construïts i installats els nous
telescopis s'acreixeran en gran manera els
coneixements de l'univers i una nova cièn-
cia, una comprensió diferent del món, enea-
minarà la humanitat cap a noves vies de
progrés com a consegüencca de la utilització
d'aquestes noves armes de la Pau. Pot afir-
mar-se sense exagerar que en els vint anys
que segueixin a llur inauguració, la ciència
farà un progrés molt major que durant els
vint darrers segles, fins el punt que és im-
possible de concebre a hores d'ara les no-
ves meravelles que podran revelar-nos de
]'infinita obra de l'Esser Suprem.

ENRIe CALVET

a poder seguir els plans monstruosos de me-
anització a ultrança. L'enorme massa cam-

perola eslava ja no pot més. Fam per fam,
prefereix no treballar i, en conseqüència,
l'Estat cada dia és més i més pobre. Una
cadena... Com que, d'altra banda, la gent
veu com cada any, en plena pau, hi ha de-
senes de milers de xicots joves — el bo i
millor de la joventut — portats a morir en
l'infern dels camps de concentració, tothom
desitja veure esclatar la guerra amb l'espe-
rança que serveixi de mitjà per a alliberar

-se dels tirans.
---Creieu que només una guerra?...
No. Kerensky creu que el règim actual po-

dria morir, també, escanyat pels trencacolls
econòmics. Sembla que la cosa està molt
apurada. Fins ]'exèrcit, infant mimat, pun-
tal sacratíssim, comença a covar una rancú-
nia sorda perquè, des de fa algun temps, no
menja pas per la seva gana. Hom ha comès
el gran error de malgastar en fantàstics
utillatges industrials el robat als pagesos. Uti-
llatges inútils perquè no hi ha diners per a
fer-los treballar. Les grans dinamos que cap-
ten la força dels salts del Dnieper a Dnie-
prostoi, per exemple, produeixen una formi-
dable quantitat d'energia elèctrica que ningú
nu necessita. I aquí una frase que, rnès
d'una vegada, deu haver fet el seu efecte a

les columnes del Dni : »Els soviets han ai-
xecat piràmides industrials sobre el desert
econòmic!»

—Teniu mitjans d'estar ben informat del
que passa allí, entre bastidors?

Ens respon afirmativament en una forma
un xic evasiva, poc convençuda. Alludeix a.
les declaracions d'aquell pilot que va fugar-
se amb el seu avió, fa sis o set anys. Pas-
sem de llarg...

En demanar referències de primera mà
sobre la personalitat dels prohoms de la re-
volució, tornem a sentir judicis secs, agres

-sius. Lenin era un ambiciós assedegat de
poder. El seu famós oportunisme, una inver-
semblant volubilitat ideològica. Tothom, ric
o pobre, jove o vell, savi o ruc, bo o dolent,
pot trobar el seu propi pensament en una
pàgina o altra de les seves obres. En les
edicions d'aquestes que circulen per la U.
R. S. S. hi ha passatges sencers supri-
mits per antiortodoxos. Una altra frase
«Per dir-ho breu, Lenin era el La Fayette de
les idees.» Rapaç de mena, per a dominar
hauria fet totes les giragonses imaginables
i exterminat fredament mitja humanitat.
Aquella seva crueltat impassible, inhumana,
de sacrificar-ho tot, sense compassió de cap
mena, a una dèria personal, ha fet compa-
rar-lo erròniament al superhome, sense tenir
en compte que Nietzsche, en el fons, era,
com Dostoievsky, un gran sensible ; com ho
demostra només el fet d'haver sofert el pri-
mer atac de follia el dia que arribava a casa
seva tot trasbalsat per haver vist uns car

-reters estabornint un cavall a garrotades...
"1'rotzky no és res més que un brillant gar-
laire, habilíssim ien els recursos de la pro-
paganda espectacular i a apropiar-se els mè-
rits dels altres. La famosa organització ultra-
ràpida de l'exèrcit roi g fou, principalment,
obra de Budieny i d'altres oficials tsaristes
empassats. Stalin és un home sense cultura,
d'idees elementals i rígicles, un xic obtús,
però amb les qualitats instintives dels veri-
tables homes d'acció, autoritari com un con-
dottiero i tossut com una mula. La llegenda
creada al voltant de 1'rotzky i de Lenin priva
de veure que la revolució ha tingut en Stalin

un suport almenys tan important com el dels
altres dos plegats. Per altra banda, l'únic
brau de la facció. En els moments més crí-
tics del cop d'Estat, els principals capitostos
bolxevistes es fonien com per encant ele tot

arreu on, vint-i-quatre hores més tard, hi
hauria patacades. Només Stalin, si calia, do-
nava la cara lluitant al primer rengle, feroç,
fanatitzat, una granada a cada mà...

Cal fer justír a al camarada Kerensky
d'una fidelitat doctrinal no pas sempre cor

-rent entre polítics de professió. Sota reserva
dels entrebancs que, en totes ocasions, com-
porta l'ofici de profeta, encara espera amb
convicció que l'organització futura de la seva
pàtria acabarà orientada cap a un règim li-
beral parlamentari socialitzant ; el més a
prop possible dels cànons teòrics formulats
pels dirigents del socialisme belga, que ell
admira.

—Veieu, quan jo tenia el comandament ja
vaig fer l'assaig de...

Es el seu tema predilecte. Ah, el poder
Quan parla dels dies que ell era dalt l'es-
carpbell, li resplendeix als ulls la lluissor
de recança enternida que illumina les velles

solteres quan paladegen el record llunyà

d'una ocasió de felicitat .fugissera i esquerpa.

ALBERT JUNYENT
París, agost.

Mirant
a F.rcl

Les manies de Hindenbttrg

Ludendorff, que havia d'acabar predicant
el retorn d'Alemanya a la vella religió ger-
mànica, del déu Thor i altres protagonistes
d'òpera, havia conservat una sòlida rancií-
nia contra Hindenburg i la recolzava amb
anècdotes de llur tracte personal.

Segons s'ha dit, Toregen_ d'aquesta riva-
litat era la famosa batalla de Tannenberg,
el pla de la qual hauria estat elaborat per
Ludendorff i Hindenburg només l'hauria•
executat.

—Sabeu — explicava, per exemple—quina
pregunta va fer-me el mariscal quan vaig
presentar-m'hi el dia abans de marxar tots
dos al front oriental, Èocs dies abans de
Tannenberg? Doncs, en una situació tan
greu, no se li va acudir res niés que decna-
rar-me el títol de noblesa de la familia de
la nieva dona!

Prèdica revengista

El professor Theodor• Lessing, assassinat
l'any passat, a Marienbad, per uns nazis,
va reproduir, fa nou anys, un tros d'un dis-
curs de Hindenburg, Pronunciat a Hanno-
ver en una commeanoració aniversària de la
batalla de Tannenberg. El fragment a així:

«Alemanya està ajeguda a terra. Ell tein s
magnífic del kàiser i dels seus herois ja ha
passat. Però els infants que canten el
Deutschland über alles renovaran el vell
Imperi, superaran la revolució — aquesta
cosa espantosa —, tornaran a veure l'època
m.eraveiiosa de les grans guerres victorioses.

»Senyors professors, a vosaltres pertoca
la bella tasca d'educar la joventut en aquest
sentit. Quant a vosaltres, estimats alumnes,
sereu vosaltres que entrareu a París. Jo ja
no lao veuré. Seré aleshores al costat de
Déu, però de dalt del cel m'alegraré de les
vostres accions i us beneiré.»

Ha resultat sorprenent que la premsa
francesa hagi dedicat — amb ben peques
excepcions — un comentari massa «objectiu»
a Ilindenburg, amb una amnèsia total d'al-
gunes mesures degudes al vell mariscal, com
la deportació de poblacions civils, les toles
d'arbres, la inundació de mines, etc.

El govern francès portà també un dol 
—que molts han trobat excessiu — per la mort

de Hindenburg. Només el municipi de Re-
m.ereville, doble que fou totalment destruït
en X914, es refusà a seguir les instruccions
ministerials i no volgué posar la bandera a
mig pal...

Els alemangs i la diplomàcia

De les Memòries de Hindenburg :
«Sempre he tingut la impressió que l'acti-

vitat diplomàtica e.^ig'ix 'loas que .són es-
tranys a la naturalesa del poble alemany.
Aquesta és, indiscutiblement, una de les
raons que expliquen la nostra inferioritat en
el domini de la política exterior. I aquesta
inferioritat havia de fer-se encara més evi-
dent pel fet que, gràcies a la volada empre-
sa pel nostre comerç i la nostra indústria,
i per la difusió de les nostres creacions in-
te•lectuals, el poble alemany havia acabat
fer esdevenir un poble mundial (Weltvolk).
No he trobat mai en els nostres aquella
consrièracia de la seguretat i de la sang freda
polítiques que sempre ha caracteritzat els
homes d'Estat anglesos.»

La quarta raó

Hora deia davant del revuiste Rip que la
crisi teatral obeia sobretot a tres causes

—El cinema, la ràdio i l'auto.
—Encara hi ha una quarta causa — re-

plicà Rip.
—Quina?
—El teatre mateix.

Maeterlinck i l'escultura

L'escriptor belga ha refusat de contribuir
a la subscripció oberta a França, a un mo-
nument a Albert I, en una carta dirigida al
comitè organitzador
«Em seria insuportable — hi diu — que

la memòria del gran rei fos materialitzada
per un d'aquests «raves» o fic ials que afli-
geixen París», i demana, en definitiva, de
saber el nom de l'escultor.

Recordi's que Forain, davant un projecte
de monument als morts, va dir que calia
considerar l'escultura com un més dels fla-
gells de la guerra.

Les petites sorpreses

Qualsevol creuria que la paraula nudisme
ha itascut en el nostre temps.

Doncs bé, un erudit ha trobat en una car-
ta de Mignard, pintor del segle XVII, es-
crita al director de l'Acadèmia de França a
Roma, aquest passatge :

«El quadro de Cario Maratto que tenim
al guardamobles és tan ¢le de nudistes que
el rei (Lluís XIV) no l'ha volgut penjar al
sec despatx...,,

per l'existència, els russos ele París cons-
titueixen una colònia virolada i diversa, l'as-
pecte pintoresc de la qual ha estat insistent-
ment explotat per la literatura; com va fer
el malaguanyat Savoir en La grande duches-
se et le garçon d'étage i no fa molt Jacques
Deval en Tovaritch. Però els motius divertits
queden moltes vegades eclipsats pels dramà-
tics. Els antics oficials tsaristes obligats a fer
de mosso de bistro o a passar el dia arra-
pats al volant d'un taxi, són envejats de
veres pels que cada sortida de sol els repre-
senta el plantejament (l'un problema alimen-
tari de solució aventurada. 1, entre aquests,
no són pas encara els més de plànyer aquells
que, havent pogut fer-se escàpols del capgi-
rament eslau amb un bon actiu en moneda
o en joies entaforat amb enginy, els faltà
temps per a dilapidar aquestes reserves en
considerar-se fruint una espècie de vacances
de déclassé per l'optimista convicció que l'ex-
periència rola no podia durar gaires mesos.

Ideològicament, la Rússia emigrada està
lluny de formar un bloc homogeni. Deixant
de banda la massa força nombrosa dels iso-
lats i dels indiferents, la resta es mantingué
durant molt de temps fraccionada en una
sèrie de clans polítics rivals, cada un d'ells
aglomerat a l'entorn d'un personatge i d'un
òrgan periodístic, el mateix que si actuessin
dintre el pla d'un estat burgès real, amb cara
i ulls. Actualment, el temps — i el mal temps
—, han simplificat les coses en una forma
potser més enraonada: D'una banda, hi ha
el quadro irreductible de la vella guàrdia
aristocràtica que sospira públicament per la
restauració imperial des de les planes de
Vosrojdinie (La Renaixença). De ]'altra, hi
ha el grup democràtic liberal, vagament re-
publicà, inspirat pel sector intellectual 'que
anima l'historiador i antic ministre Milukov
en tant que director del diari Poslednia no-
vosti (Les darreres noticies), d'un tiratge de
quaranta-mil números. Al marge d'aquests
dos grans bàndols que conviuen amb una
mútua tolerància de gent ben educada, pul-
lulen uns quants nuclis minoritaris escarran-
sits, representant embrions de partits més o
menys utòpics o escorrialles d'organitzacions
desfetes. Una d'aquestes agrupaciods minús-
cules és regida pel vell cap d'estat socialista
Alexandre Kerensky.

Si aquest nom històric ha aparegut per
atzar en el fil de la conversa amb algun rus
emigrat, hem remarcat moltes vegades en el
nostre interlocutor una reacció més aviat poc
amable. Reserva, pocs miraments o, insi-
nuat, l'aire d'anar a tocar ferro. En un mot,
no gaire bona premsa. Considerem, però, que
ni els sants han estat sempre a cobert del
fibló de la maledicència.

tat ocuparà el fons d'un gran edifici de
ciment armat, disposat de manera que no
pugui experimentar cap flexió, resguardat
per espesses capes de suro que el protee
ran contra les variacions tèrmiques; la lon-
gitud focal podrà variar, per mitjà d'altres
miralls accessoris, entre els 20 i els çoo
metres.

La situació de l'observatori destinat al
nou telescopi haurà d'ésser curosament es-
collida, emplaçant -lo en un lloc elevat, de
clima dolç i extremadament sec. Ritchey ha

cobi Hooher, de mirall de 2,5' metres,
l'observatori del Mount Wilson



Hi hauria d'haver films de repertori. lli
són de dret, però no de fet. Els cinemes,
acaparats per una producció incessant, no
poden donar l'abast amb les estrenes i així
com els teatres alternen aquestes amb la
reposició d'aquelles obres sempre aplaudi-
des, els grans films del passat romanen en
un oblit que en la majoria dels casos equi-
val a una desaparició definitiva. On trobar
avui Intolerància de Griffith, Les tres llums

mes Cruze, Paul Fejos, F. W. Murnau,
Fritz Lang, etc.

La poca traça en l'ofici, fet condicionat
t una data històrica, no deu dissimular-non
la intenció artística present en films com
El signe del Zorro, El lladre de Bagdad,
Una dona de París, La vídua alegre, etc.,
i no parlem de films' de Chaplin, perquè a
propòsit d'ells la nostra observació és massa
evident per insistir sobre d'ella.

D'umr comèdia de Mach Sennett (1923)

Léon Sée, el manáger de Carnera, l'autor
del sensacional reportatge que ha publicat La
Publicitat, deia per a justificar els seus chi-
qués, els cornbats curosament assajats en
una cambra d'hotel : «Quan els espectadors
van al teatre, al cinema, saben que assistiran
a un espectacle artificial preparat per en-
davant, però que els procurarà les sensacions
i emocions que busquen.»

Heus ací un bon pretext per á parlar d'un

L'espectador, còmodament assegut a la
seva butaca, no s'adona dels esforços titànics
que han fet, de les dificultats inacabables
que han hagut de vèncer per a crear aquell

espectacle meravellós que_ es descabdella da-
vant els seus ulls, espectacle fresc com una
rosa, espontani com el cant d'un ocell o el

plor d'un infant, natural com la mateixa
vida. I és que el cinema és l'únic espectacle
que sap amagar l'esforç. L'únic que asso-

lilheeler i Woolsey

1-.'-..'.--.-'
Malauradament, qui té la paraula en

aquest assumpte és el gros públic, i cal
convenir que aquest se'n desinteressa del

tot, agavellat com està per ]'afany de no-
vetats, sensible a les modes, molt més que
als valors perdurables, valors per altra ban

-da difícils de destriar enmig de totes aque-
lles imperfeccions de la técnica suara al-
ludides.

Solament una empresa desinteressada,
moguda només per l'amor dels valors ar-
tístics, podria aconseguir constituir aquesta
filmoteca que podria estar a disposició dels
empresaris i de les entitats interessades en
llur projecció.

Sembla que en algun país comença a ha-
ver-hi una institució així, però dedicada de
preferència a arxivar pellícules documentals
i reportatges d'un cert valor històric.

JOSEP PALAU

Exit en la mida
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EL CINEMA
Films de repertori

	
L'esforç_invisible
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espectacle preparat per endavant, el que de-

mana una preparació més dificultosa, però
1 .__. ....:i1,-,- uestes difi-el que sap drssimu ar mi or aq

cuitats. El cinema.	 De tots els espectacles,
el cinema és el que es fabrica amb més es-
forç i el	 que amaga millor	 els dolors de

Iv parteratge, la trampa, l'esgotadora tasca de
.`	 ii presidani entre bastidors. Examinem ràpida-

=t=^	 ti ment la confecció d'un film.
Primer, la tria de l'escenari. El productor

ensopega amb les primeres dificultats. Dra-
ma,comèdia, opereta? Obra original o adap-
tació d'una obra d'èxit? L'escenari escollit,
plaurà a tots els públics, serà censurat, po-

nr^^ drà exportar-se	 fàcilment,	 no ultrapass acá
t	 - el	 pressupost fixat?	 Una decisió presa, el

L	 t^ sx productor ha de triar el realitzador. L'expe-e	 v
riència	 d'aquest;	 els	 seus	 honoraris,	 l'èxit
que han assolit els seus films, la seguretat

Paulette Goddard que	 no gastarà ni un cèntim	 més de	 la
quantitat fixada... El productor no pot ne -

conjunt, i cada act e d'un home sera reglat, gligir	 cap	 d'aquests	 factors.	 Acceptat	 un

ordenat,	 dirigit...	 Caminaran,	 menjaran	 i
parlaran en els mateixos instants, faran els

realitzador, aquest començarà el découpage.
Feina de setmanes. De mesos, sovint. No es

mateixos gestos. Una part de l'acció es des- pot confiar res a l'atzar. No es pot deixar
lloc	 la improvisació. Tots elscabdellarà en una gran fàbrica, cosa que,

àdhuc no coneixent més detalls del film, fa
el més petit	 a

( elements de cada escena—decorats, artistes,
pensar en el tema del gran film de René tècnica, dialegs,	 música,	 etc... — han	 d'és-

detallats damunt el paper. Cal procurarClair, A nous la liberté!
El protagonista, el propi Chaplin, només

ser
que el muntatge final no hagi de rectificar

té ganes de fer-se ficar a la presó. L'estrella gaire	 del	 découpage escrit inicial.	 Enllestit
Talent, fo-

femenina és Paulette Goddard, que encarna aquest, ve la tria dels intèrprets.
una noia que ajuda sempre l'heroi a sortir togènia, necessitat d'adaptar-se a les carac-

de	 l'obra,	 els
de les dificultats.

El primer gag acabat és el següent : Cha-
terístiques	 dels	 personatges
sous que demanen... El	 realitzador	 no ha

pila, provant de fugir, es fica en un immens d'oblidar res de tot això. Després, cal cercar
l'e

lavabo,	 ple	 a	 banda	 i	 banda	 d'aixetes el decorador, l'operador, els assistents,	 -

lluents destinades a servir totes en el ma- ginyer de so, la script-grrl, el régisseur que
l'exèrcit de collabo-

teix moment. Content d'escapar-se, però ne-
guitós	 en	 aquella	 freda	 solitud,	 el	 nostre

busqui la comparseria,
radors diversos... A la fi,	 tothom	 ha estat

heroi veu de cop aparèixer-se-li una imatge
enorme

contractat. Tot ha estat previst. 1 comença
Els decorats ja són muntats. Elsel rodatge.gegantina de l'amo amb un cigar

a la boca i arrugant les celles. Esverat, Cha- artistes s'estan maquillant. El realitzador es

plin torna	 al	 seu treball habitual. preocupa del pla que van a filmar. L'assis-
tent crida els	 artistes.	 I	 comencen els	 as-

de Fritz Lang, Nanuh de Flaherty i tantes
altres que podríem apuntar?

Naturalment que la qüestió aquí alludida,
una qüestió que importa a tots els bons
cinemòfils, no té .res a veure amb els pro-
grames de represes que aquests dies els ci-
nemes ens ofereixen. No es tracta de repen-
dre sense cap criteri, si no és un criteri d'or-
dre comercial, alguns dels films recents,
sinó d'instituir un repertori de films a re-
posar de tant en tant, de salvar les obres
mestres del cinema de ]'oblit, de permetre
la possibilitat que el bon amic del cinema
no perdi mai del tot el contacte amb els
grans films.

El règim de represes, tal com funciona
ací, no fa sinó procurar una darrera avinen-
tesa de reveure els films estrenats en el curs
de la passada temporada. Per cercar films
més vells, cal anar ja als cinemes més po-
pulars, on aquests són projectats amb un
criteri que vol dir absència de tot criteri.
Excepcionalment, algun film, com per exem-
ple La gran parada, ha tingut la sort d'a-
conseguir categoria de film de repertori, com
així també ho han aconseguit El signe del
Zorro i uns quants films de Chaplin. Aques-
tes són efectivament cintes que no acaben
d'abandonar del tot les pantalles barceloni-
nes. Excepcions que fan més deplorable en-
cara la injustícia que significa l'oblit sense
remissió de tantes obres magistrals.

Podria objectar-se que allò que és sus-
ceptible i recomanable en el teatre, no ho
és en el cinema, per tractar-se en aquest
cas d'un art encara no estabilitzat, és a
dir un art en progrés, és a dir encara, un
art dins el qual les obres envelleixen d'una
manera llastimosa. No serem nosaltres els
qui tractarem d'escamotejar tota la veritat
que hi ha en aquest punt de vista. El ci-
nema és un art que progressa per tot el
que comporta de tècnica material. Això vol
dir que el .progrés és visible en el cinema
i que avui per avui no cal pensar a estabi-
litzar quelcom que té tots els caràcters d'u-
na activitat joveníssima. Però més enllà que
el fet circumstancial de l'estat de la tècnica
en un momentdeterminat, hi ha una vi-
bració artística present allí on treballa un
artista, encara que aquest es trobi treba-
llant amb un utillatge rudimentari. En els
films que nosaltres qualifiquem ara de films

de repertori, aquella vibració artística hi és
avui com hi era aleshores que sortien de
mans dels Griffith, Cecil B. de Mille, Ja-

A propòsit del cinema mut, gènere cine-
matogràfic pràcticament clos, el catàleg de
films podria oferir -se com una cosa com

-pleta on fossin representats tots els mo-
ments decisius del seu desetivolupament
progressiu.

De l'etapa que podríem qualificar de pre-
històrica, podria cercar-se algunes d'aque
líes cintes brevíssimes dins l'estil inventat
per Georges Méliès i on una prestidigitació
enlluernant acaparava tot l'interès d'aque-
lles candoroses pellícules. Solament amb
Max Linder, Mack Sennett, W;illiam S.
Hart, Thos Ince, Mille i Griffith penetrem
en el cinema històric, pròpiament dit. Max
Linden porta el cinema cómic a una per-
fecció remarcable i és el primer cronolò-
gicament d'endevinar les possibilitats psico-
lògiques de la comèdia cinematogràfica que
ell s'esforça d'emancipar de la factura tea-
tral. Mack Sennett practica uns procediments
que per ésser més elementals; no per això
es revelen menys fecunds. V illiam S. Hart
concretitza el millor del que hi ha en els
films típics de l'Oest la fórmula banal dels
quals trobem en els interminables films d'e-
pisodis. Quant als tres directors esmentats,
ells són els primers de concebre plans d'una
ambició aleshores aparentment folla i de
creure amb fermesa en elsdestins gloriosos
del cinema. La fe es transforma en fets
tangibles amb Intolerància, El naixement
d'una nació, els primers films de Douglas
Fairbanks i Mary Pickford.

Títols? S'acumulen un darrera l'altre.
A més a més dels que portem ja citats,
com oblidar Robin dels boscos, El pirata
negre, Jazz, La llei d'hospitalitat, Avaricia,
El capell de palla d'Itàlia, El noi, Els Ni-
belungs, L'admirable Crichton, La fera del
mar, Variété, La quimera de l'or, Hotel
Imperial, El ventall de Lady Wiindermere,
El navegant, El creuer Potemkin, La dona
marcada, La carn i el diable, Moana, La
llei de l'hampa, Albada, 1 el món marxa,
La fràgil voluntat, Una xicota a cada port,
Solitud, El germanet, etc., etc.?

No cal una gran erudició per a triplicar
fàcilment aquesta llista de títols, títols que
són altres tantes obres l'interès de les quals
perdura avui encara. Avui la majoria d'elles
no són, en el cas més feliç, altra cosa que
un record cada dia més fonedís. I no cal
dir com val més reveure per tercera o quar-
ta vegada obres com 1 el món marxa que
no pas assistir a l'estrena de moltes de les
ellícules que es presenten.

Mae West rep una patent
de vírfut

Ara que els Estats Units estan sota una
intoxicació de moralina, les estrelles cerquen
un certificat o altre d'honorabilitat.

L'actriu que més havia fet parlar d'ella
aquests darrers temps era, indiscutiblement,
l'arrodonida Mae West. Les seves condem-
nes, el to de les obres que concebia i in-
terpretava, els seus jocs amb la moral pu-
ritana en conferències i intervius, li havien
donat una fama que no s'havia aigualit gens
pel fet que a Barcelona Lady Lou fos pre-
sentada per un diari que vol ésser tan seriós
com La Veu del Ves¢re. No podent-se re-
fiar d'aquest testimoni, li ha atorgat un
certificat de virtut el canonge John S. Mit-
chell, de la Little Church Round the Cor

-ner. Diu el respectable clergue
«Mae West és una bona anima, encan-

tadora i generosa. Va sovint a l'església i,

fora de la pantalla, no fuma ni beu mai.
Es una persona abnegada i treballadora

com ho són gairebé tots els artistes de la
pantalla i de l'escena, que treballen més
que ningú i han de posar llurs nervis a
proves duríssimes. El cinema no permet
pas una vida gaire alegre ; hi ha massa
oferta i pocs dels que s'hi dediquen poden

arreplegar fortunes considerables... A la
meva església vénen molt sovint George Ar-
liss, Anita Stewart, Constance i Joan Ben

-nett i llur pare.»
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leix que l'esforç realitzat escapi a la vista
del públic..

El cinema americà ha passat mestre en
l'art de dissimular les enormes dificultats
vençudes. Només els americans saben donar
una aparença d'espontaneïtat a un espec-

tacle, la preparació del qual és una veritable
tortura. Un crític, Pierre Ogouz, ha dit
«Els homes de Hollywood posseeixen el ci-
nema com una llengua natal t la practiquen
sense esforç, mentre que els films francesos
més reeixits donen sempre una impressió de
confecció.» Es degut a aquesta coneixença

perfecta de l'idioma que els plans dels films
americans es succeeixen amb una fluïdesa,
una continuïtat, de doll d'aigua fresca;

s'encadenen amb transició insensible com els
passos d'una bona dansarina. Es degut a

això que la interpretació americana té una
naturalitat inimitable, malgrat les vegades
que un artista ha assajat i rodat una escena.
Diuen que el rècord del món el té Gary Coo-
per : 162 vegades repetida una escena de
Marroc.

Naturalment, no tot rutlla com una seda
en el món del celluloide. Evidentment, hi ha
excepcions. Ogouz ha parlat de la producció

francesa. Nosaltres hem de parlar de la pro-
ducció peninsular, dita nacional. Els homes
d'aquesta no posseeixen el cinema com una

llengua natal, sinó com un idioma estranger
del qual només coneixen alguns mots : grà-
cies, bon dia, pa i vi... I els plans dels seus
films caminen com si saltessin obstacles.
Les excepcions abunden també en la in-

terpretació. Anny Ondra, per exemple, ar-
tista que no sap fingir l'espontaneïtat. S'ha
après de memòria les corredisses aixecant la
cama de Charlot, els saltironets del mala-
guanyat Larry Semon, Tomasín, algunes ac-
tituds impassibles de Buster Keaton. I amb
tots aquests elements manllevats s'ha fet
peniblement un joc compost de gestos estu-
diats davant el mirall, assajats, mastegats,
torturats. Aquest extraordinari treball de
posta a punt no ha estat amagat. Se li veu

la trampa. Anny Ondra no sap dissimular
l'esforç. Com no el saben dissimular els cò-
mics americans Wheeler i Woolsey, que
veieu en una escena de Diplomanies. El tre-
ball d'aquests cèlebres clowns-ballarins -acrò

-bates és fredament calculat, el seu humor
rigorosament estudiat, la seva comicitat
muntada amb la precisió d'un número de
music-hall. Però l'esforç és massa visible
en tot això. Wheeler i Woolsey no saben
amagar-lo darrera una màscara d'amable

t 	 espontaneïtat.

SEnasrtñ GASCH

Elle de George Arliss
El protagonista de Rolhsrhild, de 1'oltai-

re, de Wellington està rodant una escena
difícil d'aquest darrer film. Al cap d'una
hora d'esforços i de provatures, el cap dels
cameranaen ha trobat els angles correctes.
Toquen dos quarts de cinc, i un intrús apa

-reix al set t dm respectuosament a George
Arliss

—Tea, sir!
E1 director es queda garrativat i, passat

l'estupor inicial, es posa a protestar. George
Arliss l'interromp amb to cortès, però ferm

— Perdó! A Hollywood o a Tombuctú,
l'hora del meu te ha estat sempre dos quarts
de cinc. Espero que no he vingut a Londres
precisament a canviar de costums 1

Nofiíoies de Chaplin!
Charlie Chaplin creia que el seu nou film .
curia quedat llest pel Nadal de l'any pas

-t. Només l'haurà errada d'un any, si,
m assegura, el deixa enllestit pel Nadal
ae ve.
Es clar que ha refet una bona dotzena
vegades el seu scenario, segurament per_

Lié poc avesat a treballar amb un de fet,
1 que sempre ha improvisat els seus films
abre la marxa, i no fóra res d'estrany que
urant la realització d'aquest torni al seu
rimitiu mètode. Els seus collaboradors són
lenry Bergmann, Carter Deblaven i... Pau

-'tte Goddard.
El títol de la nova obra és, per ara, Cos-

vo¢olitan, i el tema una sàtira dels temps
uturs. Ben entès, el tema general serà
'una humanitat commovedora i dolorosa:
'individu humà sense defensa en un món
le robbots.

Es parla correntment de la nostra època
com de l'edat de la màquina, i com més
la vida hi sigui organitzada, més subjecte
estarà l'individu a noves comunitats. Cha-
plin imagina, en el seu film, un món en
què els homes seran reduïts a exercicis de

saigs de l'escena. El director dóna msuuc-
cions als intèrprets, a l'operador, al tècnic
de llums, a l'enginyer de so, fixa la collo

-cació del micròfon i Silenci, es roda! L'esce-
na no serveix. Cal refer-la. Una, dues, tres
vegades, totes les que calguin. Hem llegit
que Charlot va rodar cent catorze vegades
una escena que havia de tenir cinquanta

metres... I tot això durant dotze, quinze
dies, que precedeixen les preses de vistes,
igualment laborioses, a l'exterior. Final-
ment, el film impressionat entra als labora-
toris de tiratge. Hi és conscienciosament
manipulat. I és retornat a l'estudi on, a la
taula de muntatge, esdevé lentament, molt
lentament, una obra d'art.
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1uIògraf (1'Yvonne George, de la cançó «Pors!...»

4

E' Maria Teresa Moreno

Van Dogen, el famós trapezista Barbette,
el novellista Kessel. Jo no gosava entrar.

—Si no és per ell — explicà Yvonne als
presents, referint-se a mi — m'enterren a
Barcelona.

—Si no és pel metge, en tot cas,..
—No, no. La malaltia no m'hauria mort.

M'hauria mort la soledat.
Ens convidà a Henri Jeanson i a mi a

beure l'aperitiu al famós bar New-York del
carrer Daunou i a sopar «a casa seva».

—Ah! Teniu casa?
--Jo? No en tindré mai.
Yvonne George vivia recollida a casa del

diputat i dibuixant Paul Poncet. Els convi-

dats el'Yvonne eren els convidats de Paul
Poncet.

—Amb prou feines tinc camisa — afegí
Yvonne George —. Tot, tot m'ho han em-
bargat.

---I el sou?
—'També el sou. Canto per plaer, com

els ocells.
L'any següent, a Londres, Yvonne George

temptava de suicidar-se.
Com Regina Flory.
Com Jenny Golder.
Continuà recollint llorer. La tuberculosi,

entretant, feia camí. En 1928, Yvonne Geor-
ge, malalta, deixà les taules. Primer visqué
a Arcachon• Després, a Pau. Després a
Suïssa. Novament a París, un amic li oferia
a Neuilly una cambra arranjada com una
cabina. Yvonne George tenia, així, la sen-
sació que viatjava.
Un darrer intent, una darrera esperança

fou Suïssa.
—Vull veure el mar !
La van portar a Génova. Allí va morir.

Vora el mar.
Quan, complint la seva voluntat, enterra-

ren el seu cadàver al Père-Lachaise de Pa-
rís, sorgí un seriós contratemps : calia pagar
el nínxol.

Un dels fidels amics d'Yvonne George que
assistien a la cerimònia — el patró de Le
Bceuf sur le tolt -, pagà.

Yvonne George — gran dona, gran artis-
ta, gran bohèmia — no havia pogut arribar

a fruir d'una llar en vida.
í\Jorta, poc va faltar perquè no l'enterres-

sin a la fossa comuna.
JOAN TOMAS
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—El director és txec, el postor en escena
alemany, l'escenista turc, l'operador ameri-
cà, el decorador suís, i dieu que aquesta és
ema casa francesa?

—El porter és mutilat de guerra.

(Tout à voas, París)

—Senyora, està prohibit banyar-se aquí.
Es un lloc perillós.

—I no m'ho podia haver dit abans de
despullar-me?

—,Es que despullar-se no és perillós.

(The Humorist, Londres)
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--Es el meu número de cartilla, sergent.

( 2 934. París)
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EL TEATRE
Records sobre_Yvonne GeorgeComèdia_musical

Hem vist El Primo de las Indias, la co-
mèdia musical del K>ünnike que està aca-
bant la seva brillant carrera estiuenca al
Teatre Barcelona, quan ja les rames i les
plantes del «decorat naturab> donaven les pri_
meres mostres ele fatiga i el verd primitiu
començava a cedir el pas al coure tardoral.
A la sala no hi havia pas gaire públic, i
en els entreactès podíem apreciar la tristor
dels senyors que tenen la família fora i
que en aquests temps de vacances han de
menjar una mica a salt de mata... Volem

L'endemà anava a dinar a casa Júlia
Borrull.

—Gent senzilla. Barri humil. Si jo tin-
gués una llar com aquesta! Si jo tingués
família !

Sola al món, bohèmia potser a desgrat
d'ella mateixa, Yvonne George enyorava una
llar, enyorava una família.

Una mt, m'avisaren al Parisiana des de
l'Hotel d'Orient :

—Yvonne George s'està morint.
Hi vaig córrer.
L'artista polonesa Lily Amselka estava al

seu costat. Yvonne George plorava.
—Em moro! Us he fet cridar perquè tinc

por de morir-me sola. Vull algú per estrè-
nyer-li la mà. Ja ho veieu! Tants honors,
tants homenatges, tants aplaudiments, tants
amics illustres... i si no fos per vós i per
aquesta infeliç, moriria ara com un gos !

Acudí un doctor. No era res, per fortuna.
Una petita gàstrica, les drogues...

Yvonne George es va refer ele pressa. Una
tarda va rebre la visita de l'amic Paco Ma-
drid. En Paco havia dedicat a ella i a Lys
Gauty, que treballava al Parisiana, on jo
estava de director artístic, un article a El
Día Gráfico. L'article es titulava: La can-
cibn francesa.—Lys Gauty e Yvo nne Geor-
ge. Era francament elogiós per a Yvonne.
Aquesta només havia llegit el títol, i amb
el títol n'havia tingut prou.

—Fuig de davant meu ! -- cridà a En
Madrid —. Què és això de Lys Gauty e
Yvonne George? Posat a fer podies haver

escrit : Lys Gauty et une boite à allwmettes•
Vaja, home!

Paco 114adrid restà confós.
Yvonne l'abraçà, després:
Dos mesos més tard, Yvonne George

triomfava com mai a I'Olympia de Parts.
Les cançons de mariners, sobretot, eren aco-
llides amb extraordinari entusiasme. Vaig
visitar-la a la seva llotja. Hi havia el pintor

EI públic de I'Eldorado, va acollir Yvonne
George fredament.

—Com podria convèncer-lo? — em pre-
guntava.

Intentà cantar les cançons traduïdes.
Amichatis féu la traducció d'algunes. Va
escriure a alguns periodistes demanant que
l'ajudessin a ésser compresa.

Els dies de la contracta s'extingiren.
Yvonne George resté a Barcelona. Era

molt amiga del mestre Gossens, dels Ballets
russos de Diaghilew, i anava amb ell cada
nit a Villa-Rosa. Portava una vida terrible
de nit, a base de mançanilla, whisky i dro-
gues.

--EI dia — exclamava -- és com el co-
mençament de la mort.

Una matinada, en sortir de l'Arc del Tea-
tre vers la Rambla, va fer observar als seus
acompanyants una pobra dona que, assegu-
da a la vorera, estava adormida. Aquella
dona somreia.

Yvonne George comprà unes flors i les hi
posà a la falda. Entre les flors, hi deixà
caure silenciosament tots els diners que duia
al moneder.

--Què feu?
—Qué faig? Mireu-vos-la, aquesta dona!

Es feliç, ara. Somia. Somia q ue és feliç
ho demostra el seu somriure. Quan es des-
vetlli i es trobi amb les flors i les monedes,
seguirà somrient i essent feliç...

Yvonne George no la coneixia, la felicitat.

	

En referir-me ací, unes setmanes enrera,	 mental. Altres, irònica. Sempre subtil, sem-

	

als dies esplendorosos del music-hall a Bar- 	 pre mordaç.
celona, vaig evocar incidentalment el record
d'Yvonne George. 	 Tu ne la revea as pas,

	

El rostre trist i simpàtic d'aquella gran	 vilain petit bossu, ta femme;

	

artista — bell rostre de Pierrot intelligent 	 tu ne la reverras plus,

	

i burleta, rostre de dolor i d'aventura, rostre	 vilain petit bossu tórtu.
clar i turmentat —, feia l'evocació més viva.

Impossible oblidar-la, Yvonne George !	 Cap detall no passava per alt. Yvonne
No obstant...	 George era 'tot cor, però era també, alhora,

	

Yvonne George va morir el mes d'abril	 tot intelligència. Les seves cançons, de dolor
de 1930•	 u de picardia, de joia o de desesper, tenien

Arran del seu traspàs, es di-
gué:

—Yvonne George serà, a la
vegada, una data i un nom en
la història del music-hall.

Han passat quatre anys.
Gairebé ningú, avui, no es re-
corda d'ella.

Ningú no en parla.
Tan sensible com era ! Tan

clona ! Tan artista!
Jo vaig conèixer-la a comen-

ços de desembre de 1920. Es-
tigué uns dies al nostre Prin
cipal Palace. Cantava Mon
homme. A Barcelona, fou la
primera. Chevalidr acabava
d'anar-se'n. El faceciós Tré-id
ocupava el primer lloc del car-
tell. Al mateix programa hi
havia, entre altres números, el
divertit violinista vagabund
Rasen, ]'home de les trenta
armilles i de la picor perma-
nent a les cames.

Belga, antiga actriu dramà-
tica que havia interpretat Ib-
sen i Bataille, Yvonne George
portava tres anys fora de la
seva pàtria.

Sembla que els amors amb
un oficial alemany l'obligaren
a fugir.

Es refugià a Londres, i can-
ta pels cabarets. Debutà des-
prés, sense esclat, a París.

De París, vingué a Barce-
lona.

La seva personalitat no ha-
via assolit encara el relleu que
tingué més endavant. AI Pa-
lace, aleshores, Yvonne George no es féu
remarcar.

Tornà el n7es d'abril de 1925, a 1'Eldo-
cado.

--Què fa aquesta dona? — em preguntà
algú de l'empresa.

L'havien contractada d'esma, per «om-
pumn el cartell del Dissabte de Glòria.

Ramper, Liana Gracián, els quatre Ka-
dex, l'equilibrista Fulvio... Aquestes eren
les atraccions del cartell. Però hi mancava
una chanteuse. El precedent de l'èxit, a al-
tres escenaris, de Nrtta Jo i d'Andrée Turcy,
reclamava una chanteuse. La chanteuse fou
Yvonne George.

—Vinc en condicions desavantatjoses 
—em confessà —, perd sentia enyorança de la

vostra terra; la sento àdhuc quan hi sóc.
Yvonne George acabava de revolucionar

el món artístic parisenc. Aclamada un dia,
xiulada l'endemà, les seves actuacions eren
discutidíssimes i apassionaven la gent.

Cocteau s'havia convertit en el seu con-
seller, en el seu amic íntim. Amb Cocteau,
havien sortit a la defensa d'Yvonne George
els músics Milhaud, Satie i Wiener ; els
escriptors Kessel, Desnos i Crommelynk,
els pintors Picasso, Marie Laurencin i Van•
Dongen... En una paraula, el més granat
de Paris.

Però fou un periodista, sobretot, qui im-
posà Yvonne George als parisencs : Henri
Jeanson, crític de Paris-Soir. Jove, ple de
talent, decidit, audaç, Henri Jeanson insul-
tava els que es resistien a aplaudir Yvonne
George

—Cretins ! — els cridava.
Agafava a continuació la ploma i escrivia,

a honor d'Yvonne George, un dels seus arti-
cles contundents i magnífics.

Una cançó canalla i admirable : C'est pour
fa qu'on s'aime.

Un crit desesperat d'una dona abandonada
pel seu amant : Pars !...

Unes estrofes assadollades d'amargor i
d'impotència : J'ai pas su y faire.

Una deliciosa r cinglant caricatura dels
costums moderns, tota fantasia i humor
Impressions de dancing.

Una impressionant llegenda popular medie-
val : La mort du bossu.

Era el seu repertori...
I ella? La cara pàllicla ; els ulls multico-

lors — celles negres, pupilles blaves, con-
torns morats — ; el cabell curt ; el front
descobert ; la silueta estirada ; un ample
vestit clar de seda, tret d'un quadro de
Hoblein, o bé un de vellut fosc, amb un
gran escot a l'esquena i mànigues llargues
les mans expressives...

Cantava, recitava. Unes vegades, senti-
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els esforços quo Pireueus enllà s'han fet per
dignificar i rejovenir l'art teatral. La sar-
suela, que no té ni l'excusa d'ésser una re-
líquia més o menys venerable, no ha fet el
més mínim esforç per treure's del damunt
la pols de guarda-roba miserable, que és la
més típica de les seves gràcies pansides.

Si el nostre públic no té els ulls al clatell,
en aquest cas es mereix que el condemnin

,c cadena perpètua de sarsuela, s'haurà ado-
nat, veient El Primo de las Indias, del que
pot donar de si un espectacle presentat amb

Li n 111 u in u  de disciplina.
Georges A. Urban és alemany
i, per tant, el seu estil de di-
rector es distingeix per una ri-
gidesa, un punt de pesadesa
típicament germànica. Perd
preferim gustosos aquest en-
carcarament a l'anarquia po-
llosa ele l'espanyolíssima sar-
suela. Almenys, els artistes
d'Urban fan, em cada moment,
en tota ocasió, alguna cosa
que ha estat pensada i assaja

-da precisament per aquell ins-
tant.-No hi ha res, o ben poca
cosa, deixat a l'imprevist. Els
actors i les actrius saben sem-
pre el que han de fer dels peus
i ele les mans, perquè el di-
rector els ha imposat un ritme
i una actitud per a cada esce-
na. El conjunt no és mai des-
cuielat. Les escenes còmiques,
particularment sortoses de mo-
viment, estan resaltes sempre
amb una rudimentària coreo-
grafia, que lliga amb la mtí-
cica i amb la situació i obté
uns efectes còmics segurs. Es
senzill, és clar, però calia pen-
sar-hi.

Després, hi ha els artistes.
La majoria d'ells són joves, i
els que no ho són, fan els pos-
sibles de semblar-ho, que, pel

dic que l'ambient general no convidava als	 cas, és exactament igual. Gràcies a això,
engrescaments desproporcionats.	 tota l'obra és portada amb una fuga, una

Malgrat això, malgrat les circumstàncies	 alegria, un bon humor que forçosament s'han
més aviat adverses, l'espectacle de l'alemany	 d'encomanar a l'espectador. Perquè una de
senyor Urban ens va plaure. I no pas per-	 les coses que l'espectador ele teatre agraeix
què es tracti de cap cosa enlluernadora ni	 més, és que els artistes tinguin, o almenys
perqué la interpretació us deixi bocabadats. 	 aparentin, l'aire de divertir-se en llur treball
Ens va interessar, sobretot, perquè represen-	 el que resulta insuportable és l'actitud de
ta un esforç considerable en el sentit ele pre-	 l'actor o ]'actriu que surt a l'escenari amb
sentar honestament una obra teatral, ben	 el posat eso$ptic i cansat del funcionari que
assajada, posada en escena amb uns de- sols espera ('hora ele plegar.
sigs evidents d'aprofitar totes les circumstàn-	 Entre els artistes de la companyia Urban-
cies per a fer-la agradable al públic. Aques-	 Folgar, destaca una noia finíssima, Maria
tes aspiracions, evidentment modestes en la	 'feresa Moreno. Aquesta jove artista catala-
majoria ele països civilitzats, representen a	 na té una veu molt agradable, i un art ten-
casa nostra una mena de revolució, sobretot	 dre i dolç, fet dels millors encisos d'una
en el ram del teatre líric. Aquí, on la in-	 graciosa feminitat. Remarcable de debò,
fecta sarsuela espanyola ha arribat a aeon-	 també, una altra jove actriu, la senyoreta
seguir el prodigi de cretinitzar una vasta	 Klein, alegre com un picarol i excéntrica-
massa ele públic, a base de servir-li com	 dintre la bona escola del music-hall modern.
únic plat una samfainada teatral que és un	 No seria just oblidar Tino Folgar, el qual
insult constant al bon gust i a la mera de-	 ha fet un seriós esforç per adaptar-se a
céncia artística, aquí estem especialment	 l'art, més sensible, de la comèdia musical,
qualificats per agrair com es mereix el dig-	 tan distant- de la grollera sarsuela que Ii
níssim intent del senyor Urban.	 proporcionà els primers èxits teatrals de

Es a dir :L'èxit notable d'El Primo de las	 gran públic. Tino Folgar canta amb un apre-
Indias ens interessa, sobretot, pcl que re-	 viable bon gust i ens estalvia tots els pinyols
presenta de reacció contra el gust fètid i	 i els trucs horribles dels bramaires del Pa-
africa de la sarsuela tradicional. Tots sabem	 rallel.
que l'esperit d'aquest espectacle, per al qual
no passen els anys, consisteix a ignorar tots

Dona d'un gran temperament, es deixava
enganyar com una collegiala. Un fill de fa-
bricant, xicot presurnit, de cabell arrissat i
pocs escrúpols en matèria d'amor, intimà
amb ella. Satisfeta, després d'uns dies, la
seva vanitat d'exhibir-se amb una vedette,
la deixà abandonada de la manera més im-
polida i covarda.

—Pel teu aspecte — li digué Yvonne Geor-
ge a I'Excelsior, davant de tothom — havia
cl'haver comprès ja que eres un cotxer.

I s'allunyà tallarelant

Je seis une radense, t'es un vaurien,
on est tons dene des Qropre à cien.

Cartell de Van Dongen

regust ele tradició, i de més a més, per la
forma d'ésser expressades, constituïen una
novetat. Yvonne George feia l'efecte que
improvisava, i, en matisar les paraules, els
donava un ritme original, modern.

—Sóc filla — em digué, rient, un dia 
—dels amors d'un banjo i d'una guitarra.

Josa' MARIA PLANES



amb l'amor

a l'ofici dels

antics i amb

la sensibilitat

dels moderns:

• ROCA
JOIER

Passeig de Gràcia, z8

L'esperif europeu

Amb el títol L'art d'étre Euro^éen, An-
dré Rousseaux ha reunit una sórie d'assaigs
posats sota l'ògida de la definició de Paul
Valéry i ((Tota 'raça i tota terra que ha estat
successivament romanitzada, cristianitzada i
sotmesa quant a l'esperit a la disciplina dels
grecs, és absolutament europea. Presa al

peu de la lletra, segons aquesta definició no
serien gaire europeus els alemanys, els rus-
sos, els escandinaus, potser els anglesos i
tot. Rousseaux hi afegeix algunes preci-
sions : «Em sembla que el geni europeu, en
eI temps en què hi havia una Europa, fou
m geni de composició : el que feia viure

dintre la llibertat, dintre la varietat i dintre
la intensitat de ilur naturalesa particular,
nacions de totes menes i que, a l'interior
d'aquestes categories, renovellava la diversi-
tat dintre d'innombrables grups humans. De
tal manera que I'harmoma entre l'individu
i la societat que tot home desitja com una
felicitat raríssima no ha estat mai tan fàcil
sens dubte com en certs moments d'aquella
Europa.))

Però, ha existit mai realment aquesta
Europa?

MAL DIA

-Primer he perdut la pilota, després el
rady. I ara m'he perdut lo...

(]I dge, Nova York)

—Quina sort! La mestressa s'ha deixat
el 'llapis dels llavis!

(Simplicus, Praga)
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Decadència del sobrerealisme ^^	 I	 I	 C a t a l a n i s t a »r 	Revo uc o
	Hi ha un cert instint, curiosament recur-	 —Segons preludis — respongué 1 mterpel-

	

rent, que tendeix a una diferenciació fo-	 lat —, en «do» del aPaduanou.

	

nètica entre el català comunament parlat i	 (Aquella era l'època de uManuelitol, pen-
el de les persones fines.	 so jo. Car posseeixo un volumet, publicat

	

En dir persones fines no em refereixo	 aleshores i a Barcelona, que conté una tra-

	

pas a la poquesa de l'aristocràcia històrica,	 ducció de les faules de Fenelon i amb una

	tota anemlada, ni al reforç una mica in-	 adreça del traductor que comença així

	

congruent que li vingué a darrera hora per	 «A Manuelito. — ¿Te acuerdas, Manuelito,

	

la reial concessió de títols a unes quantes	 de cuando eras niño, y yo te daba carame-

	

dotzenes de néts benestants de contrames-	 litos y otros anices?n Pel que es veu, una

	

tres. Les persones fines, així com jo les en-	 altra persona fina.)

	

tenc, no constitueixen pas corporació ni ca-	 Xenius va voler crear una altra dicció
tegoria social ben definida. Ano-
meno així els individus que do-
nen la impressió, més que de
refinats, de desmenjats envers
el poc refinament de la resta
social ; són una mica rituals,
sense esquivar del tot un punt
d'encarcarat i un punt d'apega-
lós ; es senten amb dret, com
a decoratius, a algun grau de
parasitarisme, més o menys va-
garívols per atmosferes socials
a les quals no pertanyen ; i així
com la gent realment mundana
(quan és reeixida) té una esti-
lització tan fina que és gairebé
indefinible per a l'exterior, les
persones fines fan sobretot l'e-
fecte d'haver -se posat algun pos-
tís, que en la intimitat impla-
cable del matrimoni potser es
llevaran per a dir hòrrids pen-
jaments a la pròpia muller 
aquella màrtir.

Ja sé que aquest és ui lli-
natge minvant, i que avui més
aviat hi ha afectació d'insolèn-
cia, però amb tot encara troba-
reu espècimens de persones fines
entre concos dels que avui i tat
fan visites, candidats esponta-
nis a anar en cotxes d'altri, si-
luetes apergaminades de pei-
xera, admiradors professionals
d'artistes, amics especialitzats
de famílies sudamericanes i
(ara que l'estació s'ho porta)
estiuejants que proven de con-
versar sobre el teatre del senyor
Benavente.	 -' 	

4L

Aquesta mena de persones
havien tingut una real impor-	 Xenius, per Apa (1907).
tància social (pel que n'ha arri-
bat fins a nosaltres) en el pri-
mer terç del segle xix. Un de llurs trucs, el
més característic, consistia a pronunciar més
o menys a la castellana les nostres vocals
àtones.

Es aixa que dóna la meitat de la gràcia 
—i'altra meitat és la recerca verbal — a la

següent anécdota recollida d'un descendent
de Renart, el Renart precursor, amb Ro-
brenyo, del Teatre Català, i, e11 mateix,
senyor, cosa que en el nostre lèxic habitual
és força més que persona fina.

Entrava Renart, tot enlluernat, un matí
ple de sol, en una església on no veia sinó
indistinta negror, i a la primera figura hu-
mana — una persona fina — que destriava,
murmurà

. --No sabria pas a quin altar diran la
missa?
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UN ORFEBRE

Vigileu s. u. p. les seves

creacions insuperables
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fina ; i en tornant de París, darrera l'estada
que hi féu amb Díez-Canedo i un poeta
cubà per a atényer mestratge en l'ús lite-
rari del francés, va donar una conferència
en un cert local del carrer del Pi, i subs-
titut les nostres vocals àtones per unes d'a-
francesades, i això amb la boca una mica
més closa que no pas abans d'anar a París.

En Pujols, que eraentre els associats, li
va dir, em recordo, que la conferència li
havia agradat molt.

--Però per què has parlat — féu en cruel
acabatall — amb aquest català de Lleida?

Veus ací una idea. Si les nostres pobres
vocals àtones han d'ésser considerades com
a forçosament plebees per les persones fi-
nes, no hem de fer sinó parlar en català
de Lleida. L'enyorat Magí i'tIorera bé en
treia efectes de majestat i tot. I àdhuc em
recordo d'haver-li sentit que Lleida tenia el
punt dolç del parlar català, per semblances
d'altitud, per ell assíduament anotades, amb
d'altres zones on cristallitzaren illustres
llengües literàries d'Europa..,

Josa CARNER

Segons Léon-Gabriel Gros (Liquido üo) 1

d'une poésie, assaig inserit als Cahiers du
Sud), des de 1930 assistim a una regressió
neta, una decadència marcada dels princi-
pis que informaven la postguerra, assistim
sobretot a una lenta descomposició del so-
brerealisme.

«Certament, el valor dialèctic de les argu-
mentacions d'André Breton resta sencer, i
els textos crítics recentment publicats són
perfectament comparables als darrers ma-
nifestos ; certament, s'imposa amb una pui-
xança singular la visió alhora onírica i intel-
lectual de les composicions de Salvador Dalí,
però tant de glosses subtils sobre la psico-
anàlisi o de metòdiques recerques no resca-
balen pas la feblesa creixent de les produc-
cions poètiques. Entengui-se'm bé, el mot
és inadequat i estúpid, però no en sabria
trobar un altre : el meu únic element d'a-
preciació, fora de tota consideració ideolò-
gica, no és la meva reacció personal davant
dels textos? Doncs bé, des de L'Amoter la
1oésie o Sira.mour, res d'Eluard o de Des-
nos no m'ha commogut. Quant a la Mytho-
logie personnelle de Maxime Alexandre, és
una anotació de somnis, conscienciosa sens
dubte, perd sense cap altre valor que el do-
cumental. A posta barrejo noms sovint opo-
sats en les excomunicacions de capelletes a
les quals són tan aficionats aquests poetes
deformats per la polèmica de ,partit. El so-
brerealisme ultrapassa de fet el grup sobre-
realista i per mi és tim sinònim de tot el
que, de quinze anys ençà, presenta algun
interès en qüestió d'activitat poètica. Això
m'obliga, una vegada més, a constatar la
descomposició del sistema. La majoria dels
llibres de poesia que em passen per les mans
es reclamen, a tort o a dret, del sobrerea-
lisme. De fet, no en representen sinó l'ab-
dicació.))

L.-G. Gras nota després que hi ha massa
sobrerealistes que fan un fi de l'humour,
mentred'altres,potser els millors, s'han
adherit a1 partit de la revolució. uAquest és,
d'altra banda, l'aspecte més , nriós de la
descomposició del sobrerealisme : aquesta
deserció voluntària de tots els que s'han
ajuntat als revolucionaris militants. Mentre
Breton i Dalí es retiraven en llur torre de
vori, d'altres es feien portantveus de la idea
marxista. Alguns, com Jacques Baron i so-
bretot Pierre Mohrange, han volgut salva-
guardar alhora els deures del poeta envers
el proletariat i els drets imprescriptibles de
la poesia. Una anàlisi rigorosa mostraria
que no hi han pas reeixit sempre, ,perd des
del punt de vista de la poesia cal convenir
que des de 1930 les línies de força de la
poesia vivent passen por aquest punt. So-
bretot a Bélgica amb els Plisnier o els Van-
dercammen. .

»Però no per això és menys cert que
aquesta solució només pot ésser transita-
ria. La poesia no sabria acomodar-se ni de
la ideologia abstrusa dels sobrerealistes or-
todoxos, ni del pampallugueig dels neo-fan-
tasistes, ni de la retórica més o menys feliç
dels poetes de la revolta. El sobrerealisme
que havia desvetllat les esperances més in-
sensates es deu a ell mateix de romandre,
envers i contra tots, el llevat de la poesia
a venir. Sobrepassarà les formes literàries
que malgrat les seves pretensions han restat
per a ell una veritable túnica de Nessus?
Transcendirà el seu pecat original, l'obscu-
ritat i la incoherència, per a esdevenir ac-
cessible i convertir la multitud embrutida
dels dorments socials, dels conformistes de
tota mena? El sobrerealisme esdevindrà la
poesia, és a dir l'home prenent coneixement
dels seus poders i consumint-se en una vida
insensata i total? Ha d'ésser aixa o no
ésser. Car la ,poesia, si no ésser li és una
abdicació definitiva; té per fi essencial no
ésser més.))
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Una opinió primària de la vida dels po-
bles ens ha portat aquesta curiosa doctrina
catastròfica que els partits verbalment ex-
tremistes curen de propagar. En tots els
països hi ha florida de teòrics que establei-
xen un mal i un bé i munten una doctrina
perquè el món sigui un 1(11111. De fet, qui
sigui prou eclèctic per explicar-se les coses
hist^ricament i s'hagi preocupat de diluci-

J. V. Foix

dar doctrines a través del joc enrevessat de
la vida dels pobles, haurà constatat amb
sorpresa com els mals que avui ens afecten
són més vells que tots nosaltres i que, mal-
grat tot l'aspecte de vegades inèdit amb qué
se'ns presenten, les doctrines i les utopies fa
molts anys que van sortir al món, per des
aparèixer un temps oblidades i ésser després
ressuscitades o remventades.

Però les doctrines veritables es caracterit-
zen ,per fets constants, i la política d'un
nació és pròspera quan es tenen en compt
els factors essencials i immutables que 1
geografia i les característiques històriques
socials imposen.

S'ha parlat molt de la influència de l'in
tellectual en la política, com també ha esta
motiu de polèmica, avui inacabada, si só
les idees les que actuen sobre els fets o só
els fets els que influeixen sobre les idees
Sense pretendre resoldre unes qüestions ta
àmplies ens sembla obvi que en tots el
grans canvis històrics veiem a la base un
crítica del sistema d'idees antic, moltes v
gales provocada per una visió certera d
que s'esdevindrà. Potser el qualificatiu d'ab
tracte que l'home d'acció ha aplicat a l'hom
d'idees no és res més que una concepci
pejorativa dels valors ideals. Però, de fe
tots els pobles que han negligit el seu pap
en la civilització han estat víctimes de reg
dors equivocats que no han sabut compe
are la grandesa de les doctrines. Totes 1
nacions aporten a la civilització unes cara
terístiques determinades. L'error del naci
nalisme, o millor dit els límits del nacion
lisme, és pretendre d'erigir -se en princi
absolut, és no voler fer plaça a allò esp
cífie de les civilitzacions d'altres poble
Tota la vida internacional, les polèmiqu
al voltant dels grans problemes europeu
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giren, no a l'entorn d'una veritat absoluta,
sinó (l'una visió que cada poble té dels pro-
blemes.

La nostra posició nacionalista és diame-
tralment oposada als qui voldrien fer de
Catalunya o bé una sucursal de la Lliga
dels Drets de l'Home o una curiositat his-
tòrica plena de somnis de grans reis. Quan
em sento català, quan concebo un Estat que

em defensi la meva manera
d'ésser, és després d'examinar
l'hibridisme del nostre poble
en dos segles d'imposició cas -
tellana. Em sento català per
qué tinc clara noció que Cata-
lunya, en la seva lluita per
imposar-se nacionalment, as-
pira a la creació d'una socie-
tat defensora de les llibertats
concretes de l'home, contra
una altra societat, la castella-
na, caracteritzada pel seu
menyspreu , de l'home concret
i abocada, en tots els casos,

a un estatisme absolut.
Totes aquestes considera-

cions que acabo de fer, m'ha
semblat poder-les moure din-
tre l'òrbita d'aquest llibre, Re-
volució Catalanista, que és un
esforç remarcable per donar a
Catalunya una doctrina que

justifiqui la seva missió. Con-
- tra el senyor Duran i Vento-

sa, nosaltres no admetem una
contradicció entre Pi i Mar-
gall i Prat de la Riba. Pi i
Margall fou el primer cataló
que va resoldre el problema
hispànic sota un punt de vista
català. Prat de la Riba fou

l'estadista que va veure la
missió nacional de Catalunya
i n'establí les bases eternes.
Però potser no podem adme-
tre ni el federalisme adminis-
tratiu de l'un ni els suports
romàntics de l'altre.

Ens cal una revolució. Apun-
tem la paradoxa que avui el
mot 'revolució no serveix per
designar revoluc ons. Revolu-
ció és el mitjà d'instaurar un
ordre, una jerarquia, uns prin-
cipis determinants d'una gran
política. Fins ara Espanya ha-
via tingut uns partits polítics
i una nacionalitat — Caste-

lla — rectora de la seva política. D'ací en-
davant cal que tingui unes nacionalitats que
li imposin els seus .punts de vista. El cata-
lanisme — com a doctrina d'una Catalunya
nacional — és inconegut a Madrid. Espanya
no sap quins són els anhels ni les direc-
trius que Catalunya defensa. Però cuitem

s	 a dir que, fins ara, els partits catalans tam-
poc ho han sabut. La feina nacional que
les joventuts actuals han d'acomplir es

L	 aquesta : sortir de l'estadi sentimental i re-
soldre en programes les aspiracions nostres.

a	 Revolució Catalanista, recull de notes
1	 d'una publicació de fa deu anys, ens porta

una tal quantitat d'inquietuds, ens provoca

tantes contradiccions interiors, que no dub-
t	 tem a dir que feia temps que no havíem
n	 sentit el goig de la lectura com llegint les
n	 conclusions dels autors, establertes en una

prosa tivant i estilitzada. Estem segurs que
n	 el llibre serà un motiu de revisió d'idees i el
s	 primer pas per a la creació d'un nucli d'es-
a	 criptors polítics que estableixin la política
e-	 totalitària de Catalunya.
el	 Un dels fets abominables que la nostra
s -	 generació ha d'acabar és aquesta contradic -

e	 ció Madrid-Barcelona en que el catalanisme
ó	 polític s'ha debatut fins avui. Els mots 
t ,	 contràriament al que pensava Prat de la
e r	 Riba — no han d'ésser crosses que ens ser-
1-	 veixin per caminar pels empedrats de Ma-
n- drid. Nosaltres — oposats als sentimentalis-
es	 mes i als excessos romàntics —' considerem
c-	 acabada l'època del ploriqueig i de la mini -
o- mització del nacionalisme català. Si estem
a -	 absolutament oposats a la política catalana
pi	 d'avui és perquè els seus excessos interiors
e-	 marquen el camí de les grans reculades, del

,.	 mercadeig continu, per tal de permetre 1'e-
es	 xistència dels excessos demagògics que, sota
s ,	 la capa d'un separatisme incongruent i

anàrquic, menen Catalunya a un cul de sac.

Més que una crítica del llibre, ens ha
semblat prudent de fer aquestes notes mar-
ginals que la lectura de Revolució Catala-
nista ens ha suggerit . I, ara, per acabar,
ces atrevim a demanar als autors, Foix i

°	 Carbonell, que aquest recull de notes espar-

gides sigui ben aviat una doctrina de dis-
cussió i de crítica.

FERMÍ VERGES



Josep Maria Sert, per Jacques-Emile Blanche

Vista aèria de les Piràmides
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LEŠÄRfSTÏL S ARTISTES
La internacionalitat de J. M. Serf Un creuer pe r la Mediterrània

I.—De Marsella al CaireEls arquitectes que han bastit el Palau
de la Lliga ele les Nacions a Ginebra han
donat per llesta la seva obra.

Tots els països membres de la Lliga s'han
encarregat de decorar un saló, i a Espa-
nya, que tan sovint ha ocupat un lloc per-
manent al Consell, li ha correspost una sala
de les principals de l'enorme edifici.

No era cas, doncs, de fer un paper ri-
dicul als ulls de tot el món i presentar el
saló d'Espanya revestit per qualsevol ar-
tista oficial que fes riure al costat de l'obra
decorativa d'un gran pintor
anglès, francès, italià o de
qualsevol altre país.

Ha estat un bon encert
encarregar al gran artista
català Josep Maria Sert la
decoració de la sala espanyo-
la del Palau de la Lliga.
D'aquesta manera, Espanya,
no solament s'estalviarà de
fer un mal paper, com so-
vint ha ocorregut en cir-
cumstàncies paregudes, sinó
que té totes les garanties que
la seva sala eclipsarà o do-
minarà totes les altres.

Car Josep Maria Sert és
avui un dels homes que do-
minen el món de l'art des
de l'altura assolida per molt
pocs.

Nosaltres, com catalans,
sentim una joia intensa i un
orgull legítim que un dels
nostres germans de raça i
d'esperit sigui ciutadà del
món, en el sentit més pur i
més gloriós de la frase.

Fins ara, com tots els po-
bles ferits per la fatalitat
que s'ha complagut a man-
tenir-los en situació d'infe-
rioritat i fora del corrent
dels pobles lliures i sobirans,
Catalunya ha tingut una fà-
cil propensió a convertir en
homes internacionals els
seus homes illustres.

Per una ingènua sensació
collectiva, que crèiem visió
clara dels nostres ulls afinats
per una missió providencial
de la història, i que no era
sinó un miratge del nostre
desig confús i generós, els
catalans hem cregut que la glòria que aurio-
lava molts dels nostres homes era de radi
prou llarg per a enlluernar la gent culta dels
altres països.

La nostra bona fe i la nostra necessitat
de poble que vol reviure ens disculpaven la
pretensió d'arbitrar en benefici propi les
lluites de les idees i els concerts de l'art,
però la generositat amb qué volíem atorgar
als nostres homes eminents el títol de ciu-
tadans del món era realment excessiva.

Tal actitud oferia avantatges i inconve-
nients. Avantages, perquò la sobreestimació
coilectiva és un bon estímul per a empendre
treballs de gran envergadura i un bon atem-
perador de l'ambient perquè visquin i flo-
reixin — encara que, sovint, no arribin a
donar bons fruits — les llavors illusioryades
dels grans arbres albiradors de la llunya

-rda. Inconvenients, perquè la glorificació in-
discriminada i cordial dels homes produeix
confusió en .perjudici dels més dignes i pot
reportar desiilusions generals en veure que
ele altres pobles, absorbits en la tasca de
valoritzar les seves glòries indígenes, prenen
per boirina molesta la fumerola de l'encens
que, nosaltres cremem davant dels nostres
ídols nacionals.

No és pas aquest el cas de Josep Maria
Sert i, per això, la seva glòria veritable-
ment legítima i el seu renom veritablement
internacional ens produeixen cm d'aquells
eixamplaments de cor necessaris a la salut
dels pobles com a la dels individus.

En ell sí que té Catalunya un ciuta: ;
del món amb títol refrendat per les insti- .
tucions més autoritzades.

Resultaria inútil voler enquadrar en un
article els reflexos de la glòria de Josep
Maria Sert enllà de les fronteres de Cata-
lunya. Però resulta curiós de constatar que
un pintor de la nostra terra, sortit a la
realització dels somnis de la seva vida sense
l'ajut que un gran artista pot trobar en la
puixança i l'esplendor de la seva pàtria,
aconsegueix en plena joventut una consa-
gració universal.

Hom ha repetit sovint que Josep Maria
Sert .passà trenta anys fora del seu país per
a justificar que fos poc conegut entre nos-
altres.

Aquest desconeixement resulta ben rela-
tiu, perquè ací mai no han mancat a 1'il-
lustre artista homes que el comprenguessin.

En l'ordre pecuniari, la intuïció i la ge-
nerositat del bisbe de Vic doctor Torres i
Bages, que es convertí en mecenas i mentor
tie la joventut ele l'artista i li encarregà la
decoració de la catedral de Vic, s'enllacen
amb la munificència del senyar Cambó que
ha fet possible l'establiment del contracte
definitiu pel qual la seu vigatana ha revestit
la seva pobresa amb el mantell de púrpura
i or d'unes pintures que l'estan convertint
en el temple més fastuós dels temps actuals.

En l'ordre de l'estudi, els elogis de Mi-
quel Utrillo i de M. Rodríguez Codoiàes
transformen en les valoracions de J.
i 'Porres, Josep Gudiol, Joan Sacs, Joan
Baster, J. Pérez Jorba, etc.

Però Josep Maria Sert és admirat prin-
cipalment a l'estranger, donant a la paraula

el valor de selecció, ele cosmopolitisme i
d'intel.ligència per damunt de tota classe
de fronteres.

La vida de Josep Maria Sert a París es-

tava nimbada d'una auriola de prestigi i
de llegenda que li permetia treballar sense
noses i fruir, cíes de la joventut, dels avan-
tatges propis dels artistes consagrats.

Ja l'any igo8 — en tema trenta clos —re-
bia l'encàrrec de pintar les decoracions d'un
gran saló del palau de la princesa Edmond
de Polignac a París, simultàniament amb
l'ordre de revestir el saló dels passos per-
duts de l'Audiència de Barcelona.

Sert ja cobrà quantitats molt crescudes

per les seves ubres. No sé si és veritat, però
a l'Audiència de Barcelona he sentit dir
moltes vegades que Sert cobrà too,000 pes-
setes per les decoracions del saló de passos
perduts.

Un any després pintava La Dansa de
l'Amor per a decorar el peristil del saló de
ball a la residència del marquès á'Alella.

Mentrestant ]i bullien al cervell i al cor
els projectes de decoració de la seu de Vic,
li bullien al cervell i al cor perquè en l'obra
de Vic Sert no hi ha posat solament intel-

Acabada del tot la temporada artística
en la nostra ciutat podríem cercar un tema
de fora : el d'un recent viatge al Pròxim
Orient, per exemple. Aquest tema inclou,
però, tota mena de perills. Hom s'exposa a
descobrir la Mediterrània, o, el que és pit-
jor, no haver-la ni tan sols descobert des-
prés d'haver-la recorregut. Amb tot; us in-
vito a sortir de Marsella i ja anirem veient
cao on anem.

Es cosa sabuda que el Pròxim i fins el
Llunyà Orient s'ensumen, ja, des del port
de Marsella. En els molls del seu Vell Port
s'arrosseguen els mateixos tipus que, uns
dies després, trobareu en el port nou d'A-
lexandria. Aquesta mena d'intercanvi us
acaba d'empènyer passera amunt fins a la
cabina.

Per començar, restarem dos dies dintre el
vaixell i en arribar a Palerm baixarem a es-
tirar un xic les cames i flairar els camps de
llimoners d'un daurat semblant al dels mo-
saics bizantins de les seves famoses esglé-
sies. En tal dia com aquell es celebraven
eleccions. Unes eleccions sui generis, a la
italiana, sense contrincants. Cap al tard,
una vegada conegut el resultat de l'escrutini,
camions plens de camises negres recorre-
gueren la ciutat cridant enfurismats : Duce,
sí, Duce, sí!... Entesos.

De Palerm — si hagués d'imitar e1 Bae-
deker — hauria de remarcar moltes coses in-
teressants. Però 'es inscripcions de la famo-
sa pedra de Palerm» ens recorden que el
Nil ens espera. Deixem, doncs, la Ilummosa
Sicília i després de dos dies més d'aigua en-
camada desembarquem a Alexandria. Es el
primer contacte amb aquella barreja diver-
tida de races, clans, llengües, indumentà-
ries i polsegueres 'que en diuen el Pròxim
Orient,

Però, tot i la seva categoria històrica, po-
dem deixar sense recança la ciutat d'Ale-
xandre el Gran, perquè tot el color local
que ens pugui mostrar el trobarem, més
accentuat, al Caire.

I ja soni al cor d'Egipte (el Qahirah, la
victoriosa), gairebé en el mateix emplaça-
ment de l'antiga Memfis, allí on comença
el Delta i acaba la Vall del Nil, en el punt
d'unió de les Dues Terres faraòniques, on
acaba la influència «nòrdica» del Mediter-
rani i comencen les infiltracions sudafrica-
nes.

L'Egipte s'ha comparat a una flor. D'a-
questa flor, el Delta en seria la corolla i
la Vall del riu la tija. El Delta esdevindria,
separada de la Vall, com una flor morta se-
parada del seu branquilló nutritiu, i la Vall,
descoronada del Delta, seria com una tija
sense flor. El Caire — o Memfis, en l'Antic
Imperi — està situat en el centre d'aquesta
flor, des d'on, per una banda, emergeixen

els pètals que van a remullar-se a la Medi
-terrània, i per l'altra, acaba el curs del

branquilló (el Nil) que ve d'abeurar-se en
els grans llacs de l'interior de I'Africa.

Deixant de banda la imatge floralesca,
observem que EI Caire actual no presenta
gaires símptomes d'egiptologia. Les Piràmi-
des de Gizé, als voltants de la ciutat, po-
den considerar-se com unes venerables dei-
xalles d'una antiquíssima Exposició Inter

-nacional. El Caire és relativament modern.
Va néixer, en el segle vrt, a la tenda d'un
general del califa Omar com una nova ciu-
tat, essencialment guerrera i musulmana ; i
tres segles més tard ja tenia la pretensió
d'eclipsar les 'magnificències de Bagdad. D'a-
questa competència n'han quedat testimonis
remarcables. Les mesquites d'El Azhar i
del sultà Hassan són dos valuosos exem-
plars de l'art islàmic. Però la mesquita mi-
nada per tots els objectius fotogràfics és
la de Mehemet Alí, construïda a mitjans del
segle passat i emplaçada damunt de la ciu-
tadella. Vista des de baix fa un cert efecte
perquè recorda les mesquites de Constan-
tinoble, però a mesura que us aneu acos-
tant, i sobretot quan sou a dintre, veieu
la trampa.
Al costat de l'element oriental hi ha, ac-

tualment, el sector europeu. Passejant pels

carrers d'El Caire us traslladeu d'Orient a
Occident amb una facilitat sorprenent. Per
davant d'un enterrament de ritus oriental
passa un Rolls-Royce de tipus occidental:
tot plegat un cocktail París-Bagdad amb
quatre gotes faraòniques. I precisament la
sal del Caire està en aquesta barreja; en
aquesta conllevancia sense intencions d'assi-
milació per cap de les dues bandes. 1 pot-
ser per contrast entre aquests dos elements

antagònics en resulta una major acusació

occidentalista pel cantó europeu t una supe-

ració d'orientalisme pels barris musulmans.

I el bo del cas és que no som ni a Europa
ni a Asia.

Des de la terrassa del Continental, da-
vant del jardí de 1'Esbekieh, l'espectacle és
bastant divertit. En aquesta terrassa l'es-
tranger adquireix el plec del turista d'una
manera alarmant. Malgrat tots els bons
propòsits, heu esdevingut un clàssic turista,
i no hi ha res a fer. 1 quan aquest turista
ortodox es decideix a sortir al carrer, ha ele

sofrir l'assalt ele tota mena de venedors
ambulants i resistir fins que pot agafar un
taxi. Aprofitant uns moments de calma dels
sitiadors surto de l'hotel acompanyat d'un
alemany i un romanès, i tot passejant . ens
arribem als anomenats barris baixos. En
totes les grans capitals aquests indrets tenen
semblants aspectes. Els del Caire potser
presenten la mateixa misèria, però evident-
ment tenen un picant particular.

En els baixos bordells del Caire la bru-
tícia es mostra decorada amb coloraines de
ballet rus. El llit del prostíbul adquireix una
gran parenceria : un espaiós llit de ferro amb
tres graons encatifats a sota, una mena de
baldaquí de llustrina al damunt i proveït de
coixins de cretona florejada, que tot plegat
podria servir, també, per anar a la rua.

Es en aquests llocs miserables on trobareu,

al roig viu ; aquella barreja de civilitzacions
ele qué parlàvem. T enmig d'aquest bric-d-
brac, de paraigüers del faubourg San-An-

toirae, de tamborets de marqueteria barata

de Damasc, de llums d'acetilè fabricats a
Alemanya, de dràperies amb la passió d'Osi-
n s, d'estampats de Lió i estalactites orien-
tals, una dona contorsiona el seu ventre nu
per seguir el ritme d'una dansa i espaterrar
el turista amb quatre indecències. En . l'ha-
bitació del costat la família de l'artista dorm
per terra. Del pilot de dormilegues s'aixeca
una nena d'uns set anys, encén una cigar.
neta que passa de boca en boca fins a ex-
tingir-se als llavis d'una arraulida vella,
guardadora del somni dels infants. I la
dansa continua i continuarà mentre hi ha-
gi turistes per entabanar.

Hem dit que en aquest cocktail del Caire
hi ha quatre gotes de l'antic Imperi faraò-
nic. Una d'aquestes gotes—la Piràmide de
Keops—té r45 metres d'alçada per 232 d'am-
plada. L'egiptòleg A. Moret diu que la cons-
trucció de les Piràmides és un acte de fe.
En tal cas, hem de convenir que a actes de

fe de 2,300.000 metres cúbics de pedra, amb
blocs de 400 tones, avui dia no hi estem acos-
tumats.
Després de veure aquestes obres de la

IV Dinastia, tot el que em contin de I An-
tic Imperi estic disposat a creure-ho. Així,
segons els càlculs d'Eduard Meyer, la data

de l'establiment del calendari memfític és
de l'any 424i (a. de J. C.), que jo no poso
en dubte, encara que hi hagués afegit un

parell d'anys més. Tampoc no poso en dubte
que els constructors de les piràmides vis-
quessin cap allí l'any 2840 (a. de J. C.).
També s'ha dit que les arestes d'una pirà-
mide volen plasmar els raigs solars que des
del zenit ens envia el déu Rá per vivificar
les voreres del Nil o, si voleu, per amarar-
nos de suor.

Deixant la interpretació •oidealistan de la
història, limitem-nos a pujar dalt d'un ca-
mell per anar a aconseguir la màxima aspi

-ració del turista : un retrat al peu de les

Pirómides. L'acte de fe dels faraons Keops,
Kefren i Micerinos ha esdevingut, al cap
d'uns quants segles, un entreacte emocio-
nant en la vida del comerciant de Chicago.

Les Piràmides vistes de prop no són tan
emocionants com des ele l'altra banda del
Nil, des d'on, fusionades amb els altres ele-
ments del paisatge, tenen la gràcia d'una
silueta mediterrània. En canvi, la seva
enorme massa, vista a cent metres de dis-

tància, sobrepassa les nostres possibilitats
perceptives. Sense ganes de fer una para-
doxa, gosaria dir que com més ens hi apro-
pem més petites es tornen.

A més, la Piràmide s'ha de contemplar
en volum, amb tres, almenys, de les seves
arestes, i, si pot ésser, amb les quatre.
Una vegada convenientment retratat en-

tre el negociant de Chicago i uns nuvis de
Praga, podeu baixar del camell i encami-
nar-vos a l'interior del gran panteó o pujar
dalt del cim. A dintre podreu palpar les pa-
rets granítiques de la cambra mortuòria, i
des de dalt tindreu una vista espectacular.

Gairebé totes les fotografies de les Piré-
mides acostumen a presentar un primer ter-
me amb l'Esfinx. Sembla com si a l'Esfinx
se li hagués encomanat la mania dels turis-
tes. Cal reconèixer, peró, que té més apti-
tuds fotogèniques que la majoria de turistes.

L'Esfinx, vista al natural, més aviat us
decep. Quan estava mig ensorrada en ]'are-
na, potser feia més impressió. Però, ara,
tenint al descobert les seves llarguíssimes i
disgracioses potes de l'època ptolomeica, ha
perdut una bona part de gràcia i de mis-
teri.

Rodant pel món veieu moltes peces arqui
-tectòniques que us meravellen ; les Piràmi-

des, a més a més, us aclaparen. A mi em
sembla que per més literatura que s'hi faci
Fil) les acabarem mai d'entendre.

MÀRius GIFREDA

PROJECTOR
Addenda a «Una visita

a Picasso»
Hi ha tésies rics, inexhauribles. Un

II 'així, és Picasso. L'article del nostre col-
laborador Albett Junyent sobre el pintor ma-
lagueny-barceloní-montmartrès, publicat en
el número anterior de MIRADOR, passava de
l'extensió acostumada; així i tot, el nostre
collaborador no va reeixir a encabir-hi tot
el que volia dir. Ja aparegut el número, una
carta seva ens pregava d'afegir un paràgraf

al seu article, si s'hi era a temps. En efecte,
no s'hi era a temps, però no volem renun-
ciar a publicar aquest fragment oblidat en-
tre les notes per a l'article en qüestió. Fa
així:

«En presentar unes pin,tures amb super-
fícies compactes, brillants, Picasso ens ex-
plica

—Des de fa algun temps, barrejo de ve-
gades colors d'esmalt, blanc principalment,
als colors normals de la paleta. Us acon-
sello d'assajar el procediment; advertint

-vos, però, que vol un xic de pràctica. Té
]'avantatge de secar de pressa les primeres
capes i de facilitar qualitats de matèria poc
corrents. Es absurd de creure en la intan-
gibilitat d'un determinat producte. Creieu,
potser, que Van Eyck i els altres iniciadors
de la pintura a l'oli podrien fer el que feien
amb els tubs que nosaltres comprem a la
botiga?

GUTENBERG, S. A.

Fàbrica de maquinària
per a les Arts Gràfiques

Nàpols, 215 • Telèfon 55723
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ligència i mestria d'art, sinó amor : aquell
amor que Gabriel i Galán cantava com ele-
ment cooperador en la pintura del Crist de
Velázquez.

Sert devia sentir ('olor de prestigi i de
olidesa que emana de la història de Vic

tan pletórica d'homes eminents ; devia viure
emocionat pel record d'aquell gran bisbe
Torres i Bages que l'havia sabut compen-
dre quan encara no havia donat fruits ma-
durs del seu geni jovenívol.

I anava elaborant projectes i dibuixant
esquemes i provatures...

L'any 1913 executava les pintures deco-
ratives del saló de ball i la sala de música
de la Kent House, de Londres; l'any 19i6
dirigia l'organització de l'Exposició d'Art
francès a Barcelona, gràcies a la qual molts
de nosaltres no solament assaborírem les
abres millors de l'art francès modern, sinó
que veiérem reunits els tapissos que a Fran-
ça no han estat mai junts encara que només
l'un al costat de l'altre adquireixen la ple

-nitud de llur vàlua.
Poc després decorava el Maricel de Sitges,

aquell palau que es va creure que seria un
museu esplèndid de . Catalunya i que, bui-
dat, no és altra cosa que un cos magnífic
sense ànima.

En el curs de l'any 1918 .pintà el saló
principal del palau Errazuris, de Buenos
Aires ; l'any següent, l'escala del palau del
luc d'Elchingen, a París ; en 1920, els men-

jadors deWrettram Hall, de Norfolk i del
palau del inarquès de Salamanca a Madrid
etcètera, etc.

Importància especial té lapintura Una
fira en una ciutat mediterrània, ttamunt
quaranta fulles de paravent, encarregada
per. Mr. B. Moore, dels Estats Units, i els
plafons decoratius del saló de festes de la
casa de Mr. J. M. Corden a Palm Beach,
els quals representen les aventures de Sim-
bad el Mariner.

L'any 1930 Josep Maria Sert, que tenia
fama d'ésser el pintor més ben pagat del
món, va signar un contracte amb l'Ajunta-
ment de San Sebastián per a decorar I'es-
glésia de Sant Telm, convertida en museu.
Va cobrar 300,000 pessetes i el mateix any
exposà a París les pintures destinades al
menjador de l'hotel Waldorf Astoria, de
Nova York, per les quals rebé l'enorme
quantitat de 150,000 dòlars.

Però totes aquestes pintures empallidei-
xen i s'esborren davant la magnificéncia de
les pintures de la catedral de Vic.

L'any igzz va exposar al Saló de Tardor
de París unes pintures destinades a la seu
de Vic, però, més tard, no en devia restar
satisfet, perquè va tornar a començar i, de
provatura en provatura, assolí l'estupenda
meravella, el miracle definitiu.

Per a constatar el ressò obtingut fora de
Catalunya per l'obra ele Josep Maria Sert,
podria reproduir quelcom del que n'han dit
els millors crítics de l'art modern.

Només dels escrits en francès i en castellà,
he reunit, sense creure que algun dia podia
utilitzar-los, treballs dels següents escrip-
tors : Arsène Alexandre, Ricardo del Arco,
Jacques. Baschet, Juan de Becon,- Paul
Claudel, Hubert Colleye, André Désarroir,
Georges Dwelshauvers, Albert Flament,
Mauricio López-Roberts, Thiébault-Sisson
i L. Vauxcelles.

Per damunt d'aquest chor de lloances
merescudes i d'aquest dringar de l'or gua-
nyat, plana avui l'encàrrec significatiu de
decorar un gran saló del Palau de la Lliga
de les Nacions, de Ginebra.

La internacionalitat de la glòria de Josep
Maria Sert rebrà un augment considerable
i perenne, gràcies a les circumstàncies que
concorren en l'esmentat Palau,

MIQUEL CAPDEVILA
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MUSICA I RADIO
UNA CARTA DE ROMAIN ROLLAND

Sobre un art musical soviètic
En cap èpnca de la història la música	 d

nu ha estat mai a l'avantguarda de les a
grans commocions socials i pol (tiques. El
tocador de I'aulos grec, el cant gregorià,
les primeres )peres del Renaixement italià,
Bach, Beethoven, AMagner: sigui quin sigui
el punt de la història en què deturem la
nostra atenció, l'expressió musical no troba
la seva darrera perfecció, la sublimitat del
seu estil, l'obra mestra representativa fins
després de l'estabilització de les agitacions
socials. La música no ha tingut mai una
participació directa ni indirecta en les grans
revolucions com l'han tinguda la literatura
o la teoria econòmica. Els músics revolu-
cionaris no pugen a la barricada, car ni el
cas de W^gner participant d'una manera
activa a les revoltes de Dresde és gaire
digne de crèdit.

La música no fa altra cosa que cons-
tatar i recolzar el nou fet social del qual
esdevé el símbol esclatant, quasi mai, però,
immediatament, sinó gal cap d'una genera-
ció. Es així — per no esmentar més que
aquest exemple — com Beethóven escriu la
seva glorificació sonora de la Revolució
francesa en una, época en què els fruits re-
volucionaris ja s'havien gairebé perdut to-
talment.

La revolució soviètica no constitueix cap
excepció. Certament que, com en tots els
moviments socials, els revolucionaris russos
disposaven d'innombrables cançons guerre-
res i polítiques que jugaren un paper im-
portant en la formació de l'estat psíquic de
les masses durant els mesos sagnants de la
guerra civil i l'època del «comunisme de
guerra)). No és llur valor artístic que es
tracta de discutir. fa majoria d'aquestes
cançons, com en totes les situacions sem-
blants, aconsegueixen llur principal força-pel
contingut revolucionari dels textos. Fins ara
cap compositor soviètic no ha aconseguit
crear una obra que pugui ésser considerada
com un símbol precís i inequívoc de la ma-
nera de pensar i de sentir de la dictadura
del proletariat. Aquest fet confirma el nos-
tre criteri que un estat de coses transitori
no admet la simbolització auténtica d'una
societat que tot just s'està començant a
formar.

Els joves compositors soviètics han com
-près molt bé la complicada dificultat d'a-

quest problema. En la majoria •de tempta-
tives realitzades durant aquests deu darrers
anys hom s'ha limitat a crear una música
adaptada a aquest estat transitori de la so-
cietat . Aquestes composicions, sobretot les
obres magnifiques de Davidenko, que ara
ha mort jove de trenta-vuit anys, no voleu
expressar res de definitiu. Volen ésser no-
més uns estímuls psicològics en els mera-
vellosos esforços del poble rus per a la rea-
lització de llurs piatiletka ; volen crear un
estat d'esperit que faci els cantaires i el
públic més aptes per al combat extenuados
de cada dia.	 -

La Gran Opera de Moscú obrf, a comen-
çaments de 1932, un concurs per a interes-
sar els compositors soviètics en noves for-
mes d'expressió que tinguessin per tema la
vida actual. A partir de l'octubre del mateix
any, foren presentades onze simfonies al

j urat. La majoria dels compositors escolli-
ren temes revolucionaris històrics, però no
actuals, cosa per la qual els primers ,premis
degueren ésser declarats deserts. Les sim-
fonies de G. Popoff, de J. Txaporin i de
V. Txebalin guanyaren els segons premis.
El compositor Antiuroff aconseguí el quart
amb el seu Poenaa Simfònic.

Les dificultats foren molt més grans per
a la realització d'òperes i de ballets nous
sobre temes actuals. Aquí també tots els
primers premis foren declarats deserts. El
jurat .rebé 37 òperes, entre les quals n'hi
havia dues de particularment interessants
pee llur esforç renovador d'un gdnere que cs
creia condemnat a la degeneració : El Ca-
minant, música i text d'Alexandre Goedike,
i el Dia de Fesra, de V. Jelobinski, sobre un
text d'O. Brik.

Les dificultats i el resultat poc satisfac-
tori d'aquests concursos no poden estranyar

-nos gaire. Estem convençuts que no ha ar-
ribat encara el moment propici per a l'apa-
rició de les obres mestres soviè tiques que
siguin la imatge fidel i auténtica de la nova
Rússia. Mentre duri la lluita per a les pri-
meres necessitats de la vida, ]'art no podrit
estar, pel moment, més que al servei d'a-
questes necessitats imperioses que imposa
la realitat soviética. Per ara, la musica ser?
la fidel filla de la política, de la mateixa
manera que alguns segles enrera, en una
situació molt anàloga, es degué limitar
ésser únicament filia ecclesiae. L'estructuri

e la vida pública a la U. R. S. S. no pot
^Imetre 'de moment gairebé cap altra so-
ució.
Es doncs molt natural que un home com

Zomain Rolland, que és, alhora que un fer
-ent amic del comunisme soviètic, un dels

nés famosos musicòlegs del món, vulgui ja
mar més lluny. Le Monde iNlusical, en un
lels seus darrers números, publica una car

-ta molt interessant sobre aquesta qüestió,
que l'illustre doctor en musicologia i escrip-
tor francès adreça als seus amics i colle-
gues soviètics a propòsit del «realisme so-
cialista». Hem cregut del cas reproduir-ne
alguns dels paràgrafs méscaracterístics.
Són unes paraules molt necessàries qué po-
saran en guàrdia els artistes russos contra
el ,perill de negligir un punt de vista molt
important per a la construcció d'un art so-
viètic en un futur molt pròxim.

Ponchielli Noticies de tot el mnAmilcare
ANGLATERRA

En lot Itàlia i més especiahuent a Cre-
mona — on nasqué també el cèlebre Stra-
divari — han començat les festes commemo-
ratives del centenari de la naixença, que
s'escau el primer del mes vinent, d'Amtl-
care Ponchielh, l'autor de La Gioconda.

La fama d'aquest compositor es veié obs-
curida per la d'un astre major, Giuseppe
Verdi, aquell que els examinadors del Con-
sematori de Alilà no volien admetre perqui
cl jutjaven «completament negat per a la
música», encara que el jove de Busseto no
s'intimidà per un judici tan sever, com prou
ho havia de provar en l'esdevenidor.

Tornant a Ponchielli, la seva severa i ma-
lencónica adolescència, els anys precedents
a la conquista del seu diploma, escaiguda

monesa a la (!esillusiú en un concurs del	 La Royal Academy of Music ha presentat
Conservatori milanès, fins al triomf•• dels	 davant d'un públic ,privilegiat l'única ópera
Proinessi Sposi, que, corregits, foren repre-	 del gran compositor de Heder, Hugo Wolf,
rentats al teatre Dal Verne, de Milà, que	 El Corregidor, en la seva versió integral.
s'acabava d'inaugurar. 	 El tema és el mateix que el del Sombrero

Semblava, finalment, que el camí s'apla-	 de tres picos, de Falla, compost gairebé
nés. Foren, en efecte, representats ala	 mig segle més tard.
Scala I Lilnnni, seguits al cap de poc temps
per l'acollida delirant a La Gioconda.	 ESPANYA
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Ponchielli

en 1853, sótt especialment reevocats aquests
dies en els discursos i articles dedicats a
la seva memòria.

En 1856, el Conservatori de Milà era di-
rigit per Lauro Rossi, que estimava Pon-
chichi com un fill. El director acabava de
rebre l'encàrrec de compondre una òpera
còmica, perú preferí passar l'encàrrec a un
quartet d'alumnes, entre els quals hi havia
Ponchielli. L'obra es representà, i només
dos trossos conquistaren l'aprovació públi-
ca : la introducció i, una ària per al baix
còmic. Ambdós eren de Ponchielli. Això
constituí el començ d'un llarg i difícil camí,
al final del qual vingueren la celebritat i la
mort.

De tornada a la ciutat natal amb el seu
diploma a la butxaca; Ponchielli hagué de
donar lliçons de música. Unic reconfort a
la seva malenconia, els. seus somnis ; únic
ajut, l'amistat d'un pellaire cremones- que
li donà la possibilitat de compondre la pri-
mera òpera, I Promessi Sposi, inspirada en
la cèlebre novella de Manzoni. La nit del
15 de setembre de 1856 era estrenada a
Cremona, i, malgrat l'òxit, l'autor no sortí
de ]'estretor i l'obscuritat i degué encara
recórrer un llarg calvari. Aquest va de la
mancada execució de Bertrando da Botado
a la infeliç execució de Rodrigo re dei Goti,
de la direcció de la banda municipal cre-

1, amb tot, quantes lluites li calgueren,
quin viacrucis hagué de passar, per a poder
sortir de la mediocritat, si no de l'obscu-
ritat !

A través de les seves peregrinacions per
la Península, el trobem a Roma, on escriu
Il figluol prodigo, reprès recentment damunt
l'escena parisenca. De Roma torna a Milà,
on, finalment, conquista el cobejat càrrec
del Conservatori, cosa que era considerada
de gran importància per a un músic.

Però s'acosta l'hora del seu traspàs, en
edat gens avançada.

Després de la Cantata escrita en ocasió
del trasllat de les despulles mortals de Do-
nizetti, i l'òpera Marion Delorme, Amilcare
Ponchielli moria en r6 de gener de 1886.

La vida de Ponchielli no ésgaire dissem-
blant de la de tants altres músics, resumida
en una sèrie d'esperances i de desillusions,
de joies secretes i de profundes tristeses.
Sovint, això és un mal també dels nostres
dies, que depèn dels capritxos dels editors
musicals, que dominen el món de l'òpera,
i si no són els àrbitres de la glòria dels
compositors, ho són almenys de llur for-
tuna. Alguna cosa d'això sap prou bé Pietro
Mascagni, que després de conquistar fama
amb la Cavalleria rusticana i algunes òpe-
res successives, bagué de sostenir una aspra

i llarga lluita contra l'obstruccionisme mes
aferrissat. Es clar que tingué, al capdavall,
el triomf final, i les seves obres foren re-
presentades regularment, i així el pròxim
hivern, a la Scala de Milà en serà repre-
sentada una de nova: Nerone. Si Verdi a
vuitanta anys escriví 1'Otello, Mascagni, als
setanta — sempre alegre i sempre fort, fu-
mant el seu toscano —, ha escrit una obra
que es diu que iguala, si no supera, les
altres seves.

Ponchielli conegué de la vida més les
amargors que no pas les joies, i segura-

ment clogué els ulls al somni etern sense
saber què li reservava la posteritat. Trist
destí d'un gran enginy i d'un no menys

gran cor!

ATxos NOVELLIS

Ernesto Halffter ha estat nomenat pro-
fessor del conjunt vocal i instrumental del

Conservatori de Sevilla.
* Há estat admesa la dimissió de llurs

càrrecs en la Junta . . Nacional de la Música
i Teatres Lírics, que havien' presentat el
president, el vice-president, vocals i- secre-
tari.

ITALIA

El tercer Festival Internacional de Mú-
sica tindrà lloc a Venécia del 8 al i6 de
setembre vinent, sota la presidència del
mestre Adriano Lualdi. En el programa
s'anuncien, entre altres, dos concerts per
a piano i orquestra, l'un de Ravel i l'altre
de Milhaud, òperes de Krenek i de Rieti.
La part clàssica de la festa estarà en mans
de Clemens Krauss i 'la seva orquestra fil

-harmònica de Viena.

U. R. S. S.

Una de les majors esperances de la fa-
lanx dels joves compositors soviètics, Ale-
xandre Davidenko, ha mort a l'edat de
trenta-vuit anys. Basava la seva obra sobre

la creació de la massa obrera, camperola i
militar. El gènere que féu la seva celebritat
fou la cançó, principalment Carrer en agi-
tació, La primera divisió de cavalleria, Avui
tots som mariners, etc. El tiratge de les
seves cançons aconseguia centenars de mi-

lers d'exemplars.

Notes de ràdio
La premsa i la ràdio

De mica en mica, els grans diaris ame-
ricans tendeixen a apoderar-se de les esta-

cions de ràdio. De les sis-centes estacians
dels Estats Units, ja n'hi ha cent que estan
sota el control dels magnats de la premsa, i
aquest nombre tendeix a augmentar,

W,. R. Hearst ha adquirit no fa gaire les
estacions K. Y. A. de San Francisco i
W; H A D de Milwaukee; aquesta darrera

es fusionarà amb laVj 1 S N, que forma
part del consorci H!earst. Aquest gestiona
actualment de la Comissió federal de la Rà-
dio que se li permeti augmentar la potència
ele la darrera estació.

J. David Stern, l'editor de Filadèlfia que
ha entrat en el periodisme adquirint el diari
Evening Post, 'ha demanat permís per a
construir una estació de lá longitud dona
utilitzada fins ara per la 'WI N Y C, estació
pertanyont a la ciutat de 'Nova York i el
tancament de la qual és imminent.

E1 Republican American, de Nova Angla-
terra, comença la construcció d'una nova es-

tació i el Standard Times, de New Bedford,
ha comprat la WI N B H.

«Ningú més que jo — escriu Rolland --
no preconitza la necessitat d'un lligam vi-
vent entre l'artista i la realitat concreta. Jo
he estat el que ha escrit: Toute pensée
qui n'aboutit pas d l'action est un avorte-
inent ou une trahison, i he procurat sem-
pre que tots els meus escrits siguin accions.

»Dec aprovar, per tant, que els escrip-
tors soviètics sumin llur art al corrent de
I'evohtció i de revolució que combat, que
destrueix i que construeix . Però seria ex-
cessiu i .àdhuc funest per a l'esdevenidor
de l'ordre nou que edifica la revolució, pre-
tendre limitar tot l'art a aquesta única fina-
litat.

))Cal reservar a la poesia els lliures do-
minis de la meditació pura i del vast somni
de l'esperit. Així com la ciència té neces-
sitat d'una llibertat illimitada per a les re-
cerques, al més pregon del pensament, sen-
se tenir els ulls sempre fixos sobre l'ús
present que podrà fer-se de les seves des-
cobertes, cal també reservar, en la seva ple-
nitud intacta, l'efervescència interior del li

-risme i de la concentració ,poètica. Car
aquestes són les riqueses més profunda-
ment arrelades de l'esperit humà. Els més
grans poetes, els Goethe, els Hugo, els
Shakespeare, els Dante, els Esquil, tenen
clues- parts en les seves obres : una, lligada
a l'evolució de llur propi temps, i l'altra,
molt més profunda, que ultrapassa les ne-
cessitats i les aspiracions de llur segle. Es
aquesta darrera la que alimenta encara els
segles nous. Ella ha eternitzat llur glòria
i la de llur poble.

»Camarades meus, beu d'administrar
aquestes riqueses. Tingueu present que no
treballeu solament per a l'hora present.
Treballeu pel milleni que ve, del qual sou
vosaltres la porta d'entrada. Assegureu,
doncs, un gran espai a aquells, poetes o
savis, la veu dels quals pot omplir un vast
espai! Encoratgeu la poesia pura, com ho
feu amb la ciència pura ! Tot el que l'art
i la ciencia conquisten en e1 camp de la be-
llesa i de la veritat és el graner de llavors
per al nou món que esteu fundant,

,Dec afegir, però, que segons el meu cri-
teri, això no deu rellevar l'artista pur de
realitzar un treball d'utilitat social. L'ho-
me complet és el que aconsegueix de portar
dintre seu una abundant vida interior t de
dedicar-ne les energies a l'acció comuna. ..e

Orco MAYER
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«A l'estiu, tota cuca viu», constata la saviesa
popular, i aquesta facilitat de les cuques a cam-
par-se-la en l'estació de les calors és una, i de
les més importants, de les molèsties d'aquests
mesos d'estiu.

Però no és pas solament per les molèsties que
causen, que les cuques són indesitjables, i qui
diu cuques es refereix a tota mena de bestioles
inútils que fan més nosa que servei i que l'ho-
me combat per tots els mitjans al seu abast.

Hi ha alguna cosa més important i de molta
major transcendència que les molèsties o la sim-
ple presència de tals bestioletes. 1 és aquesta
la transmissió de malalties, la qual tot sovint
corre a llur compte, o bé els grans o petits es-
tralls que causen en les plantes i en els arti-
cles de menjar i beure.

No és doncs un senzill afer de netedat i de
comoditat el que fa aconsellable, i àdhuc exi-
gible en molts casos, la lluita contra els insecees.
No cal especificar aquí les malalties a la trans-
missió de les quals contribueixen els insectes,
ni detallar els perjudicis que causen a l'eco

-nomia domèstica i general. Tothom n'està prou
convençut.

Naturalment, la crítica no ha planyut els
aspres comentaris_ envers Ponchielli, sense
estalviar la seva obra més famosa, retraient-
li que no havia escrit per a l'art, sinó per
al públic. Però no és pas tan fàcil de saber
per a qui han escrit tots els compositors...

Ponchielli tenia innat el sentit del teatre.
Les seves òperes són teatrals per exceldrn-
cia. Sens dubte, recercava el que se'n diu
l'efecte. Però això era culpa dels músics, o
més aviat dels públics que l'exigien?

EI públic no demanava al teatre res més
que el bel canto, i Ponchielli va saber do-
nar-n'hi a mans plenes. En La Gioconda,
com d'altra banda en totes les seves obres,
hi ha el cant ampli, límpid, segur, dolç,
commovedor...

0	 0

A l'hivern, hom es queixa del fred i de les
molèsties i inconvenients que comporta. A l'es-
tiu, però, ham es queixa igualment de les mo-
lèsties pròpies del temps, que no consisteixen
pas solament en la calor,

Cxpo^ ll C ll ó	
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Per això ha estat d'una gran oportunitat—i	 les autoritats, especialment les que tenen sota

	

el públic, comprenent-lo així i vetllant pel seu	 llur dependència directa la higiene i salut pú-

	

interès, hi ha acudit en afluència—]'Exposi . 	 buques.

	

ció de Productes Insecticides que darrerament	 Cal assenyalar, de l'esmentada exposició, el

	

ha tingut llac als soterranis de la Plaça de Ca-	 beillantíssim paper que hi féu la indústria

talvnya i a la inauguració de la qual assistiren . autòctona, dignament representada.

PESo u CTI
NACUONAL
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