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 péndix a Eça de Queiroz	 —Cal adaptar-sea ]es circumstàncies
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del regim i del país, la gue ra civil és la	 exclamà—. Cal no aparentar que s'és ric!

	

Jaume Miravitlles, secretari del Comitè de f çament d'aquestes conquistes demana .anys	 reocu ació dominant, a laual convé .dedi-	 S'ha" comprovat que el cadàver de Sant	 —Doncsprengui millor les seves recau-les Milícies Antifeixistes, director general i i anys de tasca fecunda i continuada. Amb p	 p	 q	 Narcís, que es venerava a l'església de Sant cions—li respongué un amic.	 pde Serveis Públics, ha estat un dels homes	 aquestes mesures hi estan d'acord la majo- car tot l'interès i tots els esfo"r;:os.	 Feliu, de Girona, no era més que una bar-	 En efecte: l'home conservava al col] deque han actuat més intensament en Porga- ria de les organitzacions obreres, dels par-	 Encara aje el resultat definitiu de la lluita roera imitació.	 la camisa, un magnífic botó d'or que nonització de la defensa antifeixista. No cal,	 tits polítics, de la pagesia que integra la no pot ésser altre que la desfeta dels fac-	 Estem segurs que hi ha erudits que ho s'havia recorlat de treure's...ens sembla, presentar-lo. Lligat estretament	 Unió de Rabassaires; hi estan d'acord les	 ciosos i l'ensorrada de totes les desferes de	 sospitaven. La història de les vicissituds dela la vida política i social del nostre país, les i grans masses o ulars d'essència democrà-	 sepulcre del patró de Girona autoritzava ap	 PEs an a negra, cal avesar-sea la idea que	 p	 No exagereu, s. u. p.seves activitats han passat per fases diver- tica 'que segueixen les inspiracions del go-	 p y	 g	 q	 presumir-ho tot menys que les restes queses, fruit d'una inquietud vigilant i activís-	 vern català. Cal fortificar la victòria contra	 la resistència a vèncer ve ' minsa ï cal,	 conténia s'haguessin conservat al llarg • de	 A una penya de la Maison es parlava desima. En totes les seves activitats, però, en	 eF feixisme per mitjà de la solidaritat. Quin	 per tant, que cadascú en el seu camp contri-	 més de cinc segles,	 la nova era teatral. Es parlava de la supres-la pamfletària de la primera època com en	 és, doncs, l'esdevenidor polític? Hi ha acord 	 bueixi a la lluita contra el fei:eisme qué ens	 Però qualsevol s'atrevia a dir-ho sense sió de la revenda i de la comptaduria, de lala política i social de després, Miravitlles	 en els objectius, acord en les voluntats. Per a im osat una aventura de la ual no sos	
córrer el risc de morir lapidat!	 clac, de les propines i de les entrades de-sabé donar a les seves obres un segell incoa- poc esforç que facin els nuclis dirigents, des-	 q	 El nostre company Sagarra fou acusat,	 favor. Es constatava amb satisfacció que jafusible de dinamisme i interès: La subleva- apareixeran les suspicàcies i els recels i ens 	 fiitava el desenllaç.	 anys enrera, de manca de respecte a la tan 	s;ran acabat les intrigues de camerino i les•

ció feixista el portà a l'organisme on s'ha 	 encaminarem, resoltament, vers una etapa	 No el sospitava perquè no' s'havia volgut	 venerada com falsificada relíquia. I sort en- exigències de la vedette... Es parlava, sobre.forjat, principalment, la victòria : el Comitè creadora de gran estabilitat política i social.	 adonar de l'evidència. Noms comptava amb	 cara que ningú no va atinar que no sabem tot, del salari únic. De les quinze pessetesde les Milícies. D'ací va a 1a Direcció Gene-	 -Quin paper creieu que tindrà el orla- el precedent d'unsquants cuartelazo s' er quin rei va concedir al pretès cadàver de que ha de cobrar el divo i el meritori, l'a-

	

p	 Q	 q , p	 Sant Narcís e] grau de capità general que puntador i l'acomodador...
ral s Serveis Públics, lloc	 primer pla	 meni n p en la nova situació palita ien el nou règim català.	 social?	 dir-ho a la manera americana, que havien	 potser s'hauria aplicat la llei de urisdic-P	 J	 I un crític teatral, temut per la seva pa-

	

Hem pogut parlar uns moments amb ell, 	 —Evidentment, per endegar el nou estat reeixit perquè no havien trobat resistència, o cions al nostre poeta,	 raula mordaç, exclamàen aquell edifici de Capitania que avui s'ha de coses les fórmules clàssiques de la demo- bé aquesta era tan feble i poc coordinada que	 També sabien els historiadors, i fins molts	 —Ja són ganes d'exagerar, ja, donar tresconvertit en la Conselleria de Defensa. Na- cràcia són insuficients. En el nou règim,	 no tenia ca	
que no ho són, que e és veritat que una duros a ]'Enric Borràs!aturalment, hem volgut saber la seva opinió,	 sigui quina sigui l'estructura política, cal-	 canvi	 fro
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und eficàcia.
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No s'havia 
de t'evo-	 Sant Lluís de França que envaí Catalunya,5ular

adonat ttel. epidémia va delmar l'exèrcit d'aquell fill de
pp	 p,de primer antuvi, sobre la situació militar. drà donar una gram importància a les forces	 l2eoberfuxa de tea4res	—Sóc optimista, sense ésser panglossià. El sindicals i econòmiques, que són, en defini- lució àdhuc de les regions més impreparades	 la participació de Sant Narcís en el mos -

meu optimisme recolza en la situació real	 tiva, les que han aguantat el pes de la situa_	 del territori de la Rebública, ¿te l'accés de les	 quer infecciós és una llegenda inventada per	 L'Apolo reobrí amb. Juan José. L'obra tande ]es forces històriques. Tot allò que pot	 ció. Es molt difícil, ara com ara, assenyalar grans masses a la vida pública. No comptava,	
un 	 que es deia el curiós cognom de coneguda, i a l'hora actual tan envellida, nopresentar el costat rebel, és un producte ma-	 les futures organitzacions. Perd jo veig per-	 obtingué l'èxit que 'Enriqueta Torres i latallis d'una imaginació que deu amagar-se fectament un Consell Econòmic nacional en en una paraula, amb 1/heroica reacció po-	

seva companyia esperaven en a	 -la trà ica realitat. Mireu aquest mapa: ens el qual si guin representades fes organitza- 	 ular.	 Celdrà buscar al_res personatges	 9

	

g	 qq	 a	 P	 a	 ^	 ments. A ]'Apolo anà molt poca gent.
uests moan 

dóna una lliçó d'una gran envergadura social	 cions sindicals de la classe obrera, les orga-	 Aquesta desconnexió total del feixisme de	 Un gironí estava irònicament desolat da-	 En sortir-ne, un échotier teatral fou abor-i econòmica. E1 govern del Front popular nitzacions sindicals de la pagesia, els gremis	 les realitats dels teanps presents ha estat la	 vant la descoberta:	 dat per un amic que li preguntàcontrola tot Catalunya, el centre industrial artesanats, les cooperatives, les associacions seva perdició i ha donat ocasió, com en tota	 —Diego Ruiz i Prudenci Bertrana van 	 —Què fan aquí? Teatre de masses?més important del país ; València i Múrcia, de consumidors, les Caixes d'Estalvi els guerra de debò,	 l superació de l dit	 demolir Alvarez de Castro. La revolució ens	 —No. Teatre de pocs•d'una gran riquesa agrícola, la rneitat d'An- 	 dirigents de la futura Bainca de la Genera- 	 e	 a a	 es	 e-	 deixa sense Sant Narcís. Què ens queda,dalusia, tot Castella amb Madrid, tot el País	 fitat. Totes aquestes organitzacions consti- rències de doctrina i de tàctica davant la pobres de nosaltres, als gironins? 	 Les vaques magresBasc, centre metallárgic de primer ordre, tot	 tuiran, en definitiva, la cèllula principal de 	 necessitat de presentar a l'enemic un bloc	 Al capdavall, ni l'un ini l'altre no eren
Astúries, exceptuant la capital. Des del punt	 la nova organització.fills de Girona.	 Un cDllaborador nostre la balla—és críticde vista	 òmic	 eaI insistir en allò ue	 massís contra el qual s'esber,i la seva esco-no q	 —Quin rol hispànic assigneu a Catalunya?	 # #	 de dansa—molt magra—encara que pesi centecon
s'ha fet ressaltar ja : tenim la cobertura or,	 mesa,	 altos—. En altres mots l'home v molt

	

—Catalunya, en aquesta revolució, ha se-	 q	 ^
la indústria tèxtil catalana, la metallúrgia	 guit la línia meravellosa del seu destí his-	 Vivim en temps de guerra, .i la guerra —	 De la constitució veritable de la mòmia curt de diners. Tant, que es veu obligat abasca, el carbó d'Astúries, les drassanes de tòric i s'ha posat com a capdavantera de cal que tothom ho tingui present sempre — ele Sant Narcís, se'n va alçar acta nota- gastar llumins de cinc.
València; tenim els ports de Barcelona, Tar-	 les llibertats socials i polítiques. El seu exem_	 crea més deures que no pas drets. El deure	 rial. Complerta la formalitat de llegir-la 	L'altre dia un amic el va convidar a pen-ragona, València, Alacant, Almeria, Carta- ple, servit per l'existència d'un govern autò-	 abans que la signessin els presents, un d'a- dre cafè. Aquest amic no tenia benzina ade tothom és ara la lluita contava e2 feixisme,	 uests posà una objecció : que en el daca- 1'encenedar , i com que la pipa se li apa-gena, Màlaga, Bilbao, etc. Qué tenen ells?	 nom i ver l'energia de Lluís Companys, ha	 q	 P	 J	 q	 q	 pip
No res. Compareu aquesta relació de forces servit perquè sorgís la Junta de València	 en tots els fronts i en tots els Qrdres. Els de ment es ,parlés sempre de Sant Narcís con- gava contínuament, no feia més que utilit-econòmiques que inevitablement s'ha de tra- i el Comitè de Defensa del País Basc, Sota la reraguarda no han pas de í4nfiar única- servant-li el títol de sant.	 zar la capsa de llumins del nostre collabo-duir en una relació de forces militars. 1 en- l'acció de Catalunya — i com en tots els ment als lluitadors de la línia 4c la tasca ,	 —Pues qué quería usted — va fer el no= radar. Fins que aquest no es va poder aguan.cara factorque no es pot negligir, hi ha grans moments de la història his ànica —	 tari —, que escribiera «Don Nárcison? No	 tar més, i va llançar, iratq

p	 d'abatre l'enemic. Tothom, 	 íseip^ina le habría conocido nadie, 	 —No fumis hla posició histórica d'uns i altres. Al costat	 apareix e] veritable caràcter de la Península:	 ame. Que estic a les cap-d'un aixecament popular magnífic, vital, les	 el federalisme ue res ni nin gú no odran	 patriótica i amb sentit de la ^;	 ses...
deixalles d'una oficialitat que enquadra fei- discutir.	 ^,	 p	 té el seu paper a fer. Per lis;	 Darían4 feixista	 —De cinc!—va saltar, ràpid, l'altre:xistes nulians.i nazis..' Terr	 c„yilars, al	 Cri	 ' e e g eu 1'nrranització i el rol d^•.	 les del ves+rp b^mr;	 '4 ^'^^	 ” az
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p	 pA	 El mi^itansme, quan re esenta una ca- • e^
3w ,,, r,b .1Íss?taart

 a'^sem sao	 'elle` ^s cates l ^ litics i	 ^ _	 •,• 	 ^	 mal de' combatre et^ f eaxisr,i ^q^aasa agaví nb ' ^ 	 ^	 r... 
existia, er uè ara que ha ea ut una ame-	 Una notícia curiosa és evidentment que"socials de 1'ac`tuálitat. Li exposem els nos-	 tegoria històrica, és a dir quan és el defen-	 p q	 q	 ^'	 els moros sublevats pel Franco han estat	 Els mostres lectors ja coneixen el Grau

res punts de vista, als quals el nostre inter- sor d'un règim popular, quan exèrcit i poble naça directa i imminent deixen de servir els	 pagats amb marcs del temps de la inflació,	 Gilbert i el mestre Tragan. Hem parlat d'ells
locutor respon :	 és una mateixa cosa, és una prova de la ideals que sempre ens han inspirat.	 d'aleshores que per pocs diners era possible a la -pàgina teatral. Doncs bé : pocs dies—Les diverses forces revolucionàries s'han	 vitalitat dels pobles. Abans del rq de juliol,	 Cal fer-se a la idea que l'hora és greu i	 ésser milionari de marcs.	 després de sufocada la militarada a Barce-
articulat molt millor i molt més de pressa Espanya no tenia exèrcit. Espanya era un—Potser voleu dir — deia un periodista lona, el primer entra a l'acadèmia del se-
del que tothom suposava. Hi ha barat tac-	 com més esforp hi gosem tots més l'obreu- 	 on. Acaba de a9	 p	 o	 país feble,' sense veritable militarisme. La	 estranger — que els nazis. ham subvencionat	 g	 passar una llarga estona as-
tors fa4orables, el principal d'ordre ideolè-	 revolució que s'inicia el 1 9 de juliol és ema	 farem més aviat vindrà la del triomf Befi- l'alçament amb bitllets falsos?	 segut a una de les cadires de la Rambla que
gic, tota vegada que, davant la realitat, tot- revolució creadora. Qui podia sospitar que, nitiu. L'hora és greu, però també és plena	 —Crec — ]i respongué un collega de Bar- hi havia arrenglerades davant la Ràdio As-
hom ha exigit que es plantegés la lluita -en	 al conjur de la idea de llibertat, sorgissin	 d'esperances, de confiança en i'esdevenidor.	 celona —que, si ho haguessin fet, els mi-	 sociació.
el terreny de ]'antifeixisme. Per tant no ha	 aquests veritables exèrcits que s'han impro-	 Perquè  tenim e en els destins de Catalu-	 litars de ]'antic règim són prou ases per	 El mestre Tragan, àvid de notícies fres-
calgut superar obstacles quan s'han volgut visat en, uns dies? Això ens fa esperar que, 	 f	 haver-los pres per bons. Perd encara crec ques, pregunta al Gran Gilbert:
dissipar divergències i ningú no ha intentat passada la crisi momentània, crisi l'adapta- nya, tenim fe en la victòria final. Però també	 més que, seguint la tradició d'un bon gene-	 —Què hi ha de nou? Què han dit per la
d'imposar ideologies. Evidentment que, per ció i creixença, el poble espanyo] quedarà estem convençuts que aquesta no ens vindrà ral monàrquic, i més encara tractant-se del ràdio? Digues, home!
sort, ningú no ha cregut que la lluita con- enfortit, vitalitzat. Aquesta revolució, cal pro_ graciosament atorgada sense haver-nos-la	 Marroc, el que ha volgut Franco és fer ne-	 —Tito Schippa ha cantat l'Ay, ay, ay...
tra el feixisme s'hagués de reduir a l'ordre clamar-ho ben alt	 g	 merescut. Per aintegrarà definitivament	 obtenir-la cal guanyar-la . goci a costelles dels moros.	 El Gran Gilbert és així. Obsessionat pel
militar o policíac, sinó que tots els partits	 Espanya a (Europa. Allò que històricament	 seu art, tancat amb pany i clau dins la seva
i les organitzacions sindicals han cregut que no sabé fer el liberalisme vuitcentista ho anvb les penes i esforços q¢re calguin, amb Elvolunfàriamen f dcssmaneat	 torre de vori, encara no s'havia adonat que
eJ veritable camp d'acció era l'econòmic,	 farà la revolució actua] . En aquestes condi-	 la voluntat que dels dolors i les angúnies	 la gent no anava a escoltar òperes a les
Vèncer militarment el feixisme ideixar-ne clans de renaixença històrica, política i so-	 del present en surti un esdevenidormillor.	 L'home, de piofessió liberal i amb un llarg cadires de la Rambla.
intactes els basaments econòmics és un error cial, l'exèrcit popular ha d'ésser una de les	 temps d'exercici reproductiu, anava pel ca-
en què, afortunadament, no s'ha caigut,	 principals pilastres del mou règim,	 i	 roe tot deixat en el àeam.	 Compte amb ®la acaparadors

	Parlem de] futur, ui no orla avui de]	 J	 ^	 -	 —	 Tot duna es topà amb un conegut seu,	 —

	

v	 Q	 p	 Jaume Miravitlles se'n torna als seus que-	 dirigent d'una organització obrera, el qual	 Encara que sembli mentida, el que anemfutur• Tothom s'hi aboca, amb un desig fers habituals. Propaganda a l'estranger, or-	 No intervenció .̀
? 
 nit sigui entre

quiromàntic de predir l'esdevenidor. El gran ganització militar, visites i proposicions. Tots	
duia corbata, i que el saludà en aquests	 a contar és rigorosament veritat. Va passar
termes :	 aun amic d'un redactor d'aquest setmanari.fet històric de la situació actual és aquest els fils de l'activitat d'aquest moment febrós	 nosaltres, és la mateixa cosa que	 —Ja estic tip ele veure rics vestits de pobre!	 Fa cinc o sis dies, l'esmentat ciutadà vacamp obert a totes les possibilitats polítiques passen per la Conselleria de Defensa. La !	 ensopegar amb un paquetet curosament em-i socials. Miravitlles ens diu :	història vívida de la nova Conselleria serà la intervenció, però en favor del Adaptació defectuosa	 bolicat. Després d'unes mirades furtives d'ací—Les disposicions de caràcter social i eco-	 m dels capítols més interessants de la futura	 i d'allà, s'ajupi ràpidament i es ficà el pa-nòmic dictades pel govern de la Generalitat història, heroica i meravellosa, de Catalunya.	 partit advers.	 El primer dimecres de la revolta, un mi- quetet a la butxaca.— reduïdes, fins ara, a un ordre antifeixis-	 i	 lionari gosà sortir de casa. Anava amb un	 Cent metres més enllà el nostre hometa — constitueixen la síntesi d'un programa	 FERMÍ VERGES	 TALLEYRAND	 vestit vell i tot espitregat.	 palpa i repalpa la misteriosa troballa, l'a-de gran envergadura : control de la Banca,

co]•lectivització dels serveis públics, transfor-	 manyaga voluptuosament.
mació de les indústries de guerra sota el 	 _ _	 1 Semblen m ane es dues pessetes—es diu.

-	 —I si fossin monedes d'or,,.control de la Generalitat i dels sindicats,	 „
l'impuls donat al cooperativisme, reforma al	 A l'últim t e es pot contenir més. Es
camp, la gran obrà de cultufa popular por- 	 treu e] paquet de la butxaca, L allibera ner-

tada a cap en pocs dies. Tot això consti- 	 viosament del paper... Eren dues pessetes
tueix un programa polític i social, de possi- 	 en peces de deu. 'Totes ]es peces eren de la
bilitats incalculables, i que ha estat acceptat	 ..r	 barba!	 '

pel govern i les forces antifeixistes. L'afian- La imbecillitat humana no té límits. Des-
prés d'acaparar plata, els porucs i els igno-
ranfs, creguts que la pesseta ha baixat ver-

!1
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A la pàg. 2 '	 ,'	 /

Una vergonya menys. EL SÒRDID

;

CASALOT DEL CARRER D'AMÀLIA,
per Rafael Moragas. .

A la pàg. 3 : /

Un altre moment crucial. LUDEN- & \
DORFF, GENET APOCALÍPTIC, per 
Francesc Margar!.

Les aventures de Philip Whar-

Ion. UN MAGO ENTERRAT A PO-

`^^	 S	 I

BLET, per J. C.

Ala	 a	 4:P^ g•

'	 ^	 é

Interviu amb Samuel Goldwyn.
PER QUÈ ELS FILMS EUROPEUS NO
TENEN A AMÈRICA L'ÈXIT QUE PO
DRIEN	 TENIR,	 per	 Raymond

Lange.

-
A la pàg. 8:

l
ft4pr'- -

El Criteri brilQnle. ESPANYA I AN-
IA L' L À H É S GRAN!GLATERRA, per W. M. Ullmann.

ticalment, es dediquen ara a acaparar peces
de la barba.

El senfíf de la propaganda

Pocs dies abans de la militarada, des del
pati de l'Ateneu es va poder fruir de l'apa-
rició d'un rètol penjat en una casa veïna.

Era l'anunci d'un sastre dotat del sentit de
la propaganda. Fixeu-vos, si no:

«Descompte del ro per cent als socis de
]'.Ateneu, deia el rètol.

La barricada
La propalació de rumors absurds pels ele-

ments derrotistes ha arribat, aquesta vega-
da, al súmmum de la fantasia.

Per exemple, als deu dies de la subleva-
ció, quan Barcelona havia ja reprès el seu
ritme normal, algú arribà a la redacció d'un
diari.

—Està tot molt malament—digué—. Ara
mateix, al carrer de Balmes, estan aixecant
pedres per a fer una barricada.

—I, on és això ?—demanà un que no perd
mai la serenitat.

—Cantonada a la Ronda de la Univer-
sitat.

Un esclat de rialles acollí aquesta resposta.
En efecte, uns obrers aixecaren les po-

dres... per a posar la nova via del tramvia
de la línia estreta, que ara darà la volta
per Balmes fins a la Ronda de la Univer-

, sitat, per tal de descongestionar el tràfic.



Ha començat l'enderroc del vell i sòrdid
casalot que era presó de dones i fou presó
d'homes i dones abans que per als primers
es construís l'anomenada Presó Model.

Ningú no podrà negar que l'Ajuntament
de Barcelona, emprenent aquest enderroc,
satisfà una aspiració de tots els barcelo-

Car aquests paràsits i d'altres campaven
per les seves en aquell casalot pudent.

Un altre pati era l'anomenat Pati dels
Micos, destinat als trinxeraires. Feia pena
de veure-hi un centenar de xicots, les edats
dels quals oscil•laven de set a setze anys, es-
pellifats i descalços molts, jugant i bara-

Calabós de presos per delictes greus

nins	 i	 una	 obra	 de	 neteja	 de	 la	 ciutat. Ilant-se en aquell pati on,	 per tot sopluig,
Des de l'any	 r832 al	 1835,	 el de la pri- hi havia una vela foradada.

mera crema de conve " its, aquell edifici era Per	 a	 completar	 aquesta	 sumària	 des-
convent de	 sacerdots	 paüls	 i	els	 nostres cripció,	 esmentem	 que	 hi	 havia	 departa-
avis en deien «el Seminari». Després, fora ments de arecomanats», pels quals	 es pa-
els	 frares	 i convertit en	 presó	 d'homes	 i gaven sis, quatre i dos rals diaris, segons
dones, se'n deia, sobretot pels habituals de que fossin, respectivament, de primera, Be-
la	 casa,	 el	 «Xalet	 del	 carrer	 d'Amàlia», gona	 o	 tercera	 classe ;	petites	 habitacions

El seu aspecte exterior era
d'allò més repulsiu.	 L'edifici,
ensorrat un parell de metres f
de la rasant de la Rambla de z
Sant Pau, sobresortia de Tali -	 °r r	 r	 '
neació d'aquesta via. Coma	 ï^ d
monument, l'edifici no ha tin-
gut mai res de notable. Unes
parets llises, foradades per pe-
tites finestres enreixades.	 En
la cantonada, una garita que
sembla més a propòsit per a
defensar-se d'un atac exterior.
Sentinelles a l'exterior i a dalt
de la muralla.

Quan era presó general, al
visitant no 11 interessaven pas
aquella es ala, amb in musso,
cil	 metalF per pom,	 llisat pèl, e
fregadís de les mans,	 ni els
corredors emblanquinats als
quals donaven diverses llepen- 	 ' ^©	 s
déncies, totes sòrdides i mes-
quinament moblades.

EI que interessava eren els
patis, d'on pujava enrenou de
converses i de cants,	 car els
presos, per insuficiència de lo-
cal, feien vida comuna : l'edi-
fici, a les darreries de la seva
existència com a presó gene-
ral, contenia de sis a set-cents
presos, no essent capaç ni per
a tres-cents!

Dels dos	 patis laterals,	 uin Pati dels Micos
duia el nom expressiu de Pati
de la Gardunya i l'altre el de
Pati Gran.	 Hi formiguejava una gentada arrant de terrat, on podien treballar els pre-
sorollosa i bellugadissa de presos la causa sos que tenien	 algun	 ofici ;	els calabossos
dels quals estava pendent de sentència.' En- dels incomunicats i els de càstig ; una au]

tre aquests dos patis hi havia el Pati del per a unes quaranta places ; la infermeria;
Mig, destinat a presos condemnats a penes el	 departament que s'habilitava per a ca

lleus i que, en general,	 eren més pacífics pella dels condemnats a mort, etc.

que els dels altres patis. En	 aquells	 patis	 sinistres	 hi	 cabia	 d

No cal dir que aquesta promiscuïtat dels tot :	lladres,	 assassins,	 pinos,	 invertits

presos no tenia altra conseqüència sinó que àdhuc	 boigs.	 Els	 valents	 s'impásaven	 al

Porxo del Pati de la Gardunya

Porxo del Pati Gran

gistrat trobava d'un gran interés psicològic.
—En esa profesión — deia don César —,

como en todas, habrá sus más y. sus menos.
¿No es así?

I responia Nicomedes
—Y que lo puede usía decir muy alto,

porque parte del oficio depende del mate-
rial. Y buenos instrumentos como yo, no
hay quien los tenga ; pero parte, y ¢ermi-
tame usia que se lo diga, depende de la
mano.

fins es digué que emigrà a Buenos Aires per
a oblidar millor. La filla del botxí, deses-
perada, es suïcidà.

Un altre dia contaré altres records de la
présó vella, records socials i polítics i records
de la secció de dones.

Avui deixeu-me acabar recordant un esta-
dant del Xalet del carrer d'Amàlia, que fou
complicat en un robatori en el qual no tenia

Aniceto Peinador

—Y usted la tiene buena, Nicomedes?
—No es por alabarme, señor presidente,

pero creo que para despachar con limpieza
a un cristiano, no hay muchos que -se me
1'uedan poner delante.

Nicomedes sentia gran admiració per al
botxí que fou de Granada, un tal Huertas.

—Aprendí el oficio—deia Nicomedes—con
el maestro Lorenzo Fluertas.

I estenia la confidència fins a dir que ha-
via projectat—el sou de botxí essent ma-
gre—guarnir una barraca al Parallel estil
pati de presó amb patíbul i tot, i ell hi exe-

res a veure, encara que era pispa de profes-
sió. El meu pare, que aleshores estava ins-
crit al torn d'ofici, el va defensar i li obtin-
gué ]'absolució.

Un dia, al Suís, quan menys hi pensava,
el defensat es presentà al defensor. Anava
a donar-li les gràcies i a dir que, pobre com
era, no podia pagar el que havia fet per ell.
El meu pare li va fer un sermó recomanant-
li el treball honrat, que no anés amb males
companyies, etc., i que la seva esmena seria
la millor paga.

Finalment, el «clienb , malgrat les amo-

Pati de la Gardunya
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UNA VERGONYA MENYS

EI.sòrdid casalot del carrer d'Amàlia
gons costum, uns escolans amb ruquet blanc	 —El pitjor dels botxins és que, quan us ' tència capital, se l'afaitava, conservant no-
i birret, tot fent dringar una campaneta i moriu, no teniu cap sant patró que inter- més el bigoti, per tal d'evitar que el cone-
llançant amb veu monòtona : «Caridad para cedeixi per vosaltres.	 guessin quan anava pel carrer.
el reo que van a ajusticiar».	 Un president de l'Audiència de Barcelo-	 En la vida d'aquest home hi havia una

L'anomenat Isidre Mompart, de vint-i-dos na, el cordovès César Hermosa, sabia la tragèdia. Tenia una filla que festejava, i el
anys, en juliol de 1890, entrà a casa d'uns flaca de Nicomedes Méndez i hi tenia diàlegs futur gendre, en saber l'ofici del que li
coneguts seus, amb la intenció de robar, com el transcrit a continuació, que el ma- anava a ésser sogre, trencà les relacions i
comptant que ]'home era a la fàbrica i la
dona a la plaça. Però es trobà que a la
casa hi havia criatures ; matà una maina-
dereta d'onze anys, una filla de cinc anys
d'aquell matrimoni i estalvià una criatura
de bolquers q:e era al bressol. El producte
del robatori fóren 77'5o pessetes i dos re-
llotges de plata.

Mentre es seguia la causa contra Mom-
part, es descobrí que era també autor del
robatori i violació d'una vella. Malgrat les
peticions d'indult, el reu fou ajusticiat da-
vant una gernació nombrosa, no sense que
la premsa protestés de les execucions pú-
bliques i es dolgués de ]'afició de molta
gent á assistir-hi. Només diré que el dia
de l'execució de Mompart, una conductora
es quedà estacionada en lloc estratègic i, per
un tant estipulat, el qui ho desitjava podia
enfilar-se al sostre del vehicle per tal de
veure millor el lúgubre espectacle. Per cert
que la conductora duia un rètol que deia
((Al patíbulo Qor dos reales».

El botxí, Nicomedes Méndez, del qual
parlarem després, s'acostà al condemnat, a
complir l'obligat tràmit de demanar perdó
al reu i posar-li l'hopa de reglament. Era
una hopa groga, brutíssima• Però el presi-
dent de Sala que presenciava els prepara-
tius, protestà : l'hopa groga corresponia als
parricides ; a aquell reu li pertocava una
hopa negra. Per arranjar aquest conflicte
formulari, algú proposà d'anar a una botiga
del mateix carrer d'Amàlia•.• a llogar un
dominó! Però el mateix president de Sala
s'oposà a fer servir un objecte carnavalesc
per a una execució capital.

Mompart estava abatudfssim i calgué pu-
jar-lo al cadafal quasi a pes de braços. Des-
prés, en asseure's al garrot, resultà que era
massa baix d'estatura i el coll no li arri-
bava a l'argolla. El feren alçar i una manta
doblegada li serví de coixí.

En canvi, al cap de mig any, un altre reu
va morir serenament. Era Aniceto Peinador.

Pel novembre de 1890, l'esmentat Peina-
dor i el seu còmplice Enric Beñavent pre-
pararen una emboscada a Ramon Roig i
Grau, impressor. Amb un pretext, es ficaren
tots tres en una escaleta del carrer dels
Banys Vells. Benavent, però, agafà por i
s'escapolf cap a l'església de Santa Maria.
Un cop dins de l'escaleta, Roig sentí que
]'agafaven pel coll. Era un altre còmplice
de Peinador, Amadeu Puig. Peinador, amb
una fúria boja, repartint punyàlades a tort
i a dret, matà l'impressor i el còmplice i
s'apoderà del rellotge d'or i els diners del
primer,	 u

Fet ai,Yb inartis s', aue f havia ex-
áubít • sent ti.ne n. 'r lïgio os,' es `ficà 'a Santa'
Maria a pregar per les seves dues víctimes.
Després anà a vendre's el rellotge i es com

-prà una capa madrilenya i un barret de
feltre.

El tribunal condemnà l'assassí a la pena
de mort i el seu cómplice a divuit anys de
cadena.

EI dia de l'execució de Mompart, Peina-
dor sollicità de veure-la, cosa que aconse-
guí. En veure el reu tan abatut, va dir:

—Ja veureu 'com el dia que em taqui a
mi, sabré portar-me com un home.

I es declarà capaç de demanar, quan el
posessin en capella, un àpat de vint plats
i fer honor a tots.

Aguantà a peu dret la lectura de la sen-
tència, la firmà sense tremolar-li el pols i,
mentre estigué en capella, si no encarregà
un àpat de vint plats, va menjar i beure
de bona gana i va encendre puro darrera

a puro, l'un amb 1a pinta de l'altre.
Era el mes de judol i al departament

destinat a capella, tat cobert de draps ne-
gres i amb els ciris encesos, hi feia una

e calor aclaparadora. S'obrí una claraboia del
i sostre per a renovar l'aire enxubat, i un
s	 falziot caigué dintre la capella. Peinador el

demanà, l'amanyagà i després demanà al
director que el deixés anar :

—Amb un que estigui en capella ja n'hi
ha prou—va dir.

Es tenia per poeta i va improvisar alguns
versos en aquelles vint-i-quatre hores. Al-
guns diaris de l'època els reproduïren : eren
molt incorrectes i no tenien cap interès.

Alternant les pràctiques religioses amb
menjar, beure xereç i fumar havans, va ex-
clamar una vegada :

—Si esto es guerra, venga guerra...
Dormí tranqui}lament dues o tres hores,

es vestí, s'estranyà diverses vegades que el
botxí encara no s'hagués presentat i, quan
el tingué al davant, va dir-1i que no s'a-
moïnés, que ja el tenia perdonat per enda-
vant, i que sobretot que enllestís. S'arreglà
els plecs de l'hopa amb coqueteria i amb
pas ferm s'encaminà al seu destí...

Com sis mesos abans, el públic era ata-
peït. Una branca carregada de tafaners va
esqueixar-se i tot un raïm humà caigué so-
bre un municipal de cavall. Hi hagué algun
os trencat i masegaments.

L'execució de Peinador serví al gran pin-
tor Ramon Casas d'assumpte per al seu cè-
lebre quadro Pena de mort, amb el qual
guanyà una primera medalla a Madrid. Avui
aquesta obra es guarda al Museu d'Art
Modern.

els bons es tornessin dolents i els dolents
es tomessin pitjors.

Els presos que no tenien diners s'ho pas-
saven molt malament. No tenien per dor-
mir més que una estora d'espart, anome-
nada pelut, que en llevar-se cargolaven i
treien a orejar al pati. Sota d'uns porxos
del pati hi havia aigüeres i fogons, on es
cuinaven el menjar els qui tenien mitjans
de passar-se del ranxo.

A la vella presó del carrer d'Amàlia, s'hi
arrendaven serveis a modestos industrials,
que explotaven el pres d'una manera revol-
tant. Per sis rals diaris, per exemple, llo-
gaven llits, o millor dit catres, els peus dels
quals eren ficats dintre pots de llauna plens
d'aigua a fi de barrar el pas a les xinxes.

L'ejecutor de la justícia, el botxí, es deia

altres i els que hi entraven en sortien pit- Nicomedes Méndez. IEra un home de mane-

jors. A la porta del carrer d'Amàlia, com res suaus i llenguatge atent. Ningú no hau-

a la de l'infern del Dant, s'havia de deixar ria dit que fos botxí. Quan es posava en

tota esperança.	 confiança, parlava de les execucions que

* * *	 havia realitzat amb una gran naturalitat i
com, per exemple, un fuster parla dels mo-

En l'anomenat Pati dels Corders—este- bles que ha fet.
rior a la presó, on sota uns quants plàtans	 Ell mateix havia arribat a elaborar-se
alguns treballadors torçaven cànem amb el aquest argument per a justificar la seva pro-

torn; i on tenien lloc les execucions capitals, 	 fessió
va alçar-se, pel gener de 1892, un patíbul —Nicomedes, tu no ets un home ; tu véns

on fou donat garrot a Isidre Mompart. Feia a ésser l'encarnació de la mateixa justícia

disset anys que a Barcelona no s'havia ajus- davallada del cel ; aquesta justícia es serveix

ticiat ningú,	 de les teves mans per a castigar.

ivfentre transcorrien les vint-i-quatre ho-	 Nicomedes Méndez no s'amagava d'ésser

res en què el reu estigué en capella, per les	 catòlic sincer, i per això l'amoïnava que algú

places i carrers de la ciutat pidolaven, se-	 li digués :

cutaria, davant un públic que hi hauria en- nestacions, acabà l'escena amb aquesta 
pro-

trat pagant, figures de cera,	 mesa solemne :
Com es comprèn, encara que es permetés	 —Miri, senyor advocat, ja li he dit que

l'accés del públic a les execucions, les auto- ara no puc donar-li res perquè sóc un pobre;'

ritats no concediren permís per a la indús- però li juro que el primer rellotge d'or que

tria que volia muntar el botxí.	 faci, li portaré a corre-cuita.
Era fama que Nicomedes Méndez duia

barba, i quan havia d'executar alguna sen-	 RAFAEL MORAGAS



`juguesques electorals

Per si té algun valor pronJstic, heus ací
un diàleg d'un Qeriòdic humorístic sobre les
probabilitats electorals a la presidència dels
Estats Units

—Aquest Landon és algú. Tot el que fa
porta la marca del bon sentit més americà.
Molts Estats democràtics el votaran.

—Ea un temps, dèiem que la reelecció de
Roosevelt era cosa segura.

–Les coses han canviat. Ara es poden
fer juguesques 25er Landon.,

—Eh?
—Sí. Aquest hivern, la cota era tres a

un Qer Roosevelt. Ara, es pot jugar a
iguals.

—Així, jugo fer Roosevelt el que vulgueu.
—Sí, berò a dos contra u.
—Però si acabeu de dir que Landon s'as-

seurà al cadiral de la presidència...
—Es clar que sí. Tothom ja està cansat

de les despeses esbojarrades de Roosevelt.
—Bé, em jugo cinc mil dòlars per Roo-

sevelt.
=Es massa, eñca''a que Roosevelt estigui

malament.
—Bé, juguem.
—Si ho voleu... Meró una juguesca mò-

dica.
—Mil dòlars?
—Es massa
—Cent dòlars?
—Hmm..,
—Cinc dòlars, doncs?
—Juguem-nos un dòlar .

El paradís 1.itleriá

Un redactor del Politiken de Copenha-
guen ha visitat Alemanya, i, un coi fora,
ha e'eplicat les seves impressions de viatge.

A Berlín ha recollit diverses o i5inions. Una
d'elles fa:

«El descontentament augmenta cada dia.
La dictadura nazi té en contra els obrers
socialistes i comunistes, eis catòlics i una
bona part dels protestants. La indústria ale-
manya està Qràcticament arruïnada. La cor-
rupció cada dia mayor de ls funcionaris és
de notorietat húb lina. Tln '^ cçlt„ verament 1
lliure no donaria al reginc nazi més que un
vint per cent dels vots. Els camps de con-
centració, heus ací el principal suport del
règim. Aquests camps responen avui a la
mateixa necessitat que la guifotina en tems
de la Revolució francesa, amb Za diferència
que, essent més discrets, afavoreixen millor
certes desaj5aricions.»

Psicosi de masses

Una altra opinió, aquesta d'un metge, fa:
((L'Alemanya nova està animada d'una re-

ligió nova que té dues bíblies : Mein Kampf
de Hitler i IEl mite del segle XX d'Alfred
Rosenberg. D'aquests dos Llibres treu les
seves concepcions, les seves opinions i els
seus principis la joventut alemanya. Símp-
toma força greu i que la resta del món no
hauria d'ignorar: tota la joventut alemanya
està profundament persuadida de la superio-
ritat alemanya, de la seva alta vocació de
Yegua? sobre el món. Està impregnada d'una
ideologia netament hostil a tot ideal d'hu-
manisme. L'educació de la joventut alema-
nya no és pas considerada com un mitjà de
formar individus, sinó com una fart inte-
grant d'una propaganda política, la finalitat
de la qual és crear 'una ànima conectiva i
una psicosi de masses, moltíssim més forta
del que podria ésser-ho tot criticisme indivi-
dual o tota revolta de consciències isolada.»

RON	 /^^Y 1

t _ l^ (RON r 7J

—Sergent, des de demà, el del mig, o que
ronqui a compàs o que dormi fora!

(I1 Travaso delle Idee, Roma)

—Què dimoni és aquest soroll?
—Res, acabem de travessar un pas a ni-

vell ,
(Gringoire, París)
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UN ALTRE MOMENT CRUCIAL

Ludendoriî, ent apocalípticg

	

i ajudà J. Anderson a redactar-ne el text.	 a fO ra
En resum, sota la seva influència la franc

-Diversos autors que s'han ocupat de Poblet maçoneria anglesa s'organitzà com el gran
(Angel del Arco, Domènech i Montaner, Ale- 1 centre de les llums, encarregat de dissipar les
gret, Guitart, etc.), esmenten la làpida se- tenebres del segle, i confondre alhora les va-
puicral d'un noble anglès que hi fou enterrat 1 nes supersticions dels temps passats i la cega De qué morí Dollf uss
en I731, Philip Wharton, En general, quan obstinació dels ateus. Les esmentades Cons-
dcmen alguna dada d'aquest personatge, no titucions (1723), impregnades de l'esperit de	 Poc temps després de la conclusió del trac-
fan sinó repetir la curta notícia que en dóna Desaguliers, comencen així : «Adam, el ros- 1 tat austro-alemany, a Viena s'ha comme-
Finestres (vol. 1, pàg. 3 2 s) en la seva famosa tre primer pare, creat a la imatge de Déu,	 morat el segon aniversari de l'assassinat del
obra.	 el gran arquitecte de l'Univers...», i segueix	 canceller Dollfuss.

	

El gran patrici Eduard Toda, que en el amb un compendi de la història universal	 Potser sí que tindrà raó el Daily Herald
seu Poblet, publicat en 1883 es limità gairebé	 i de preguntar-se si en aquell tractat hi ha
a aquesta curta notícia, dedicà més enda- I	 algun article que diuvant un Yreballmonogràfic a la figura curiosa
d'aquell aventurer. El treball del magnífic	

«Les dues altes parts contractants es tro-

restaurador de Poblet té per títol Curiositats	
ben d'acord a creure que el canceller Doll-

d P bl t' f	 bl' t T	 fuss va morir d'apendicitis.»
14	 1UUt1 tou pu	 Ica	 a	 arragona en 192z.

El que no diu ]''erudit d'Escornalbou	 és I
que el cavaller anglès, tres anys abans de mo-
rlr a Poblet in fide Ecclesiae Catholicae Ro-
manae, com esmenta el seu epitafi pobletà,
havia fundat una lògia maçònica a Madrid.

Com que a molts pot semblar un contrast
molt fort el fet de pertànyer a la francma-
çoneria i el d'ésser enterrat en un monestir,
encara que sigui renunciant als efectes d'a-
quest	 contrast,	 caldrà,	 abans	 d'explicar	 a x
grans trets la pintoresca existència dels dar- a
rers Wharton i sobretot de l'últim represen-
tant de la familia —que és el qui està en-
terrat a Poblet —, entretenir-se a dir alguna
cosa de la francmaçoneria dels segles xvll i
xvlll, i sobretot de 1a francmaçoneria angle- I
sa, molt més antiga que la francesa.

En efecte, un historiador tan ortodox des
del punt de vista maçònic com Gaston-Mar-
tin, declara palesament que les primeres lò-
gies franceses no es funden fins a 1720 i
1730, i encara sota l'autoritat de la Gran Lò-
gia de Londres. Tot el que s'ha dit de lligams philip bUharton (1632) per Van Dych
amb les antigues confraries de paletes i pi- Museu de l'Ermitagecapedrers que construïren les catedrals gò-
tiques, no té gran fonament, es basa en una
simple similitud de símbols. I no cal parlar des del punt de vista oficial de la francmaço-
dels lligams que es puguin buscar amb certes neria. Jesucrist només hi és anomenat una
ordres cavalleresques com la dels Templers, sola vegada, com el «gran arquitecte de l'Es-
ni molt menys amb els constructors del tem- glésia».
ple de Salomó. Aquestes	 Constitucions	 anuncien	 explíci-

A Anglaterra, en canvi, es troben detalls tament la gran innovació maçònica : l'antiga
de l'existència d'una maçoneria especulativa francmaçoneria acceptava el lligam de ta reli-
ja en el segle xv, en temps de Jaume II, i gió revelada, mentre que la nova s'estableix
àdhuc d'un comerç de persecució durant el com un, marc més ample que totes les reli-
regnat d'Elisabet (segona meitat del segle gions revelades, com una Institució superior
xvi). Però no és fins ben entrat el segle se- que treballarà per a la unitat mental i social
güent, gairebé a les acaballes, que la franc- 1 de la humanitat, tasca en què totes les reli-
maçoneria es desenrotlla. Una série compli- gions han fracassat. No vol defensar la reve-
cadíssima de factors històrics hi intervenen. lació, ni els dogmes, ni la fe. En comptes
Es pot provar de dir-ne alguna cosa a grans d'una religió espiritual, proposa una religió
trets. intellectual.	 No	 vol	 destruir	 les	 (Esglésies,

Holanda, amb la seva llibertat total i la perd es prepara a substituir-les gràcies a] pro
seva barreja de races i religions, era un dels grés de les idees. I, així com l'antiga maça
focus de l'anticristianisme.	 De les premses neria	 era fidel	 als papes i als	 prínceps,	 la
holandeses sortiren, del i6go al 1750, multi- nova maçoneria, amb molta suavitat i molts
tud de ]libres socinians, armi 'nians, deistes, matisos, es posa per damunt de ]'Estat, i
ateus,	 materialistes,	 màgics,	 druídics,	 pita- de la nació, només reconeix i accepta un
gòrics	 babilònics.,. Un cop Guillem d'Oran- lligam social amb les autoritats.
ge a Londres, i Holanda i Anglaterra aliades En la vida social de l'Edat mitjana, 1'Es-
contra Lluís XIV, I'anticristiamsme produït glésia era, alhora que definidora i conserva-
a Holanda troba acollida en la noblesa am- dora dels dogmes, la salvaguardadora de la
gl a,	anticatòlica	 i" antieclesiàstica.	 Però moral i la dispensadora de socorsos espiri -
tota la pr,ipaganda anticristiana,'; u1 mateix  '.uals :	 ite^laL. r r	 frac cmaçone la ofereix
temps; remarca que en tots els pobles i totes 1 tot això i molt més, sota una forma de no-
les races existeix el sentiment misteriós del j vetat i més del gust de ]'època. Gràcies a les'
diví.	 I s'arriba a la conclusió que estampa lògies, entren en contacte amb la noblesa, que
To]and en	 una pàgina famosa : «malgrat jen forma part, la burgesia d'homes de llei,
]es divisionsvnfinites causades pels sacerdots 1 metges, arquitectes, comerciants. Si na ins-
interessants i les multituds ignorants, tots els taura aquella sublim fraternitat de què es.
homes de seny tenen la mateixa religión. parla en els discursos, estableix almenys la
Aquesta religió és un deisme vague, més des-

1 

camaraderia, professa la filantropia, practica
pullat de signes i cerimànies exteriors que el 1	 l'assistència mútua.
més extremat puritanisme. Foren uns quants ar• z•	 *
d'aquests deistes els qui, davant el trinxa-
ment de sectes i la descomposició de l'Es- Els homes del segle xviii francès s'emmi-
glésia d'Anglaterra	 volgueren	 reaccionari 1 rallaven en Anglaterra.	 Que aquest emmi-
establir un ordre nou.

1

rallament fos parcial, és una cosa que sabem

IEn l'embolic de lluites de partits de l'An- els qui beco vingut al món molt després.

gláterra dels segle xvii, abunden les societats Aleshores només es veia—només caldria citar
secretes, sobretot a Escòcia, on els estuardis- Montesquieu — que el Parlament anglès, un

tes tenen més partidaris, els quals s'aprofi- Parlament	 nobiliari	 i	aristocràtic,	 governa-
ten de les societats secretes per a llurs entri- va, 'Els grans senyors havien expulsat l'Es-

gues contra els hanoverians. iEls més clavi- glésia católica i els Estuards, i instaurat els
vidents d'aquests darrers s'adonen que a la 1 Hanòver, per a governar amb ells. Al contra-

dinastia regnant li ha anat molt prim de gua- ri, a França; a Espanya, a Austria, a Savoia,
nyar, i temen que els partidaris de la dinas- el que hi ha és un reforçament del poder reia]

fia estuardista puguin canalitzar la força del contra la noblesa. La noblesa anglesa és el

misticisme popular. Per sort, a Londres en- model d'Europa, la noblesa anglesa forma
de les lògies. Els successors de Desagu-partcara queden quatre lògies compostes en ma-

joria de paletes	 professionals I picapedrers, pers a la Gran Lògia de Londres són el duc

on la propaganda estuardista no s'ha infiltrat, de Montagu, el duc de Norfolk, el duc de

Uns quants	 homes	 decidits	 aconsegueixen
fusionar-les el dia de Sant Joan de	 1717 i

Richmond.	 1 quan es funden les primeres
lògies especulatives a París, la noblesa fran-

constituir la	 Gran	 Lògia d'Anglaterra,	 la
qual perd tot caràcter «operàtic» per deixar

cesa s'hi engresca i en forma part.
El fet sorprenent és que la fiancmaçoneria

lloc a l'«especulatiu». Ja no es tracta d'una
agrupació professional,	 sinó que poden en-

anglesa és hanoveriana, enemiga dels Es-
tuards i dels seus aliats els Borbons, mentre

trar-hi tots els homes de bona voluntat, sense que la francmaçoneria francesa és estuardis-

distinció d'ofici, de raça, de religió o de na- ta i en les lògies franceses figuren molts es-

ció. El fill d'un hugonot emigrat a Anglater-
ra, Jean-Théophile Desaguliers, elegit gran

cocesos proscrits per adversaris ele la dinastia
regnant a Anglaterra. I, essent així, gairebé

mestre en 1719, fou el qui estructurà la Gran no sorprèn massa que a França es considerés
la francmaçoneria compatible amb el catoli-

Lògia de Londres i el qui lligà relacions en-
tre aquesta i les esferes governants i reg- cisme, i això àdhuc després de la condemna

nants. En 1737 li escaigué l'honor, en efecte, papal.
de conferir els dos pnmers graus maçònics J,	 C,
al príncep de Galles, Frederic. Escriví el prò-

(Segueix a la pàgina 8)leg de les Constitucions de la francmaçoneria

1. ¡NERVIOSOS!
Prou de patir inútilment, gràcies a les acreditades

6RAGEES POTENCIALS DEL DR. SOIYRÉ
que combaten d'una manera còmoda, ràpida i eficaç la

Nleurastènla lmpofensis (en £ofa lee seva. maeifu£sdoae),
mal da cap, caeeamesf masfsl, perdo da

memòria, veefíaaar,fadioa aorpsral, hamolorr,diepàpeia nervio-
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done
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*
a
n or	 que B

erpániae quo Boquíno pez ca e o origen eepfa•
ment nervlá.

1.,. Gragees potencials del Dr. Soivré,
más que na meditement són un element euendel del cervell, medul'le i tat el sistema nerv£6e, regaoo-

renf el v£ger ea:ael propi de vede` • caaeevant le telut I prolongtat lt vlde Indicad.. etpedalmeot Lla .ego•
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1 dlepaetn4 Ibrgaaírme par repeedreis.o de It smb 
el ^n resuffat, arriban£ a l extrems valle.. 1 eenee

v£olen£sr l'eettdeme amb energlee pròplse

Baa£a perdre un flascó per convèncer•se'n
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LES AVENTURES DE PHILIP WHARTON

Un ma ç6Ç enterrat a Poblet Mirant
1 L'ETERNA PREOCUPACIÓ

de la humanitat és la guerra. En 1914,
els idealistes van sacrificar-se per a destruir
i fer impossible la guerra. Anaven al com

-bat contents, satisfets, alegres, Lluitaven
«per a salvar la civilització i per la llibertat
dels pobles oprimits»! No volien dominar
cap poble. No estaven animats per cap idea
revengista o opressiva. Es sacrificaven per
a abatre definitivament el militarisme prus-
sià .

Ludendorff •

Vana illusió. El sacrifici ha estat comple-
tament estèri l. El militárisme prussià ha
ressuscitat més agressiu que mai. I la por
de la guerra torna a commoure l'agitat con-
tinent europeu.

«Si ]'endemà de l'armistici ens haguessin
dit—escrivia darrerament Pierre Cot—que
tot plegat servia per a obtenir un tractat
avantatjós per a França i que la guerra no
havia estat vençuda, nosaltres, • els comba-
tents, hauríem utilitzat les metralladores
i les granades de mà per a destruir-ho tot.
Però no ens ho van dir. Ens van deixar les
illusions !»

La terrible amenaça queda en peu. No
ha desaparegut. Al contrari. Tot fa creure
que una nova guerra seria més bàrbara,

més sanguinària i més destructora que la
de 1914-18. Durant aquests setze anys, els
estats majors i els tècnics han perfeccionat
els métodes i els procediments guerrers.

La guerra química, per exemple, ocupa
l'atenció preferent dels encarregats de «de-
fensar (excellent sofisma) la integritat del
territori nacionain. La premsa anuncia que
tal país ha descobert un mortífer raig que
ocasiona la mort instantàniament, que tal
altre treballa per a fer possible la guerra
bacteriológica. Informacions sensacionals.
Truculències periodístiques. Desfilades im-
pressionants. Misterioses delacions.
Fantasia potser? Afany de sensacionalis-

me? Intimidació?
Un militar tan solvent i prestigiós com

el marescal Foch va dir que ((quan un po-
ble intervé en una guerra, si la vol guanyar

ha de servir-se de tota mena d'armes» fins
de les que són prohibides».

«Hem d'admetre—ha declarat un alt ofi-
cial anglès, el coronel Marsh—que la prò-
xima guerra serà un concurs per a des truir
la vida civil.»

Un altre encara. «Amb els mitjans illi-
mitats de destrucció que ofereix la ciència
moderna—ha escrit G. Duchesne en Mé-
thodes modernes de guerre, una nova guer-

ra seria una guerra d'extermini de pobles
que posaria en perill tota la civilització.»

L'ex-collaborador del difunt mariscal Hin-

denburg, el general Ludendorff, tècnic de
tècnics, comparteix, és clar, l'opinió dels
precedents. La victoria ho justifica tot. Tots
els camins menen a Roma. Ni escrúpols ni
inútils sentimentalismes. La qüestió és gua-
nyar. Anullar, esclafar, destruir l'enemic.
Sense contemplacions. Inexorablement.

Així ho ha dit, 'en un opuscle publicat el
gener darrer a Munich, que ha estat molt
comentadíssim en tot el continent i del qual
fa poc ha aparegut una traducció francesa.

El títol és

LA GUERRA TOTAL

o sigui la militarització total del pals.
L'autor afirma que ((la guerra és l'esforç
suprem d'un poble per a conservar la seva

existència com a tall. Per aquest motiu, els
ciutadans, tots els ciutadans, han d'estar
preparats, ànima i cos, per a la lluita guer-
s era.

Opina que els polítics han d'estar supe-
ditats a les decisions dels militars. «La po-
lítica seguirà les incidències de les opera-
cions.»
Ludendorff es declara adversari de Klau-

sewitz, el creador de l'art militar alemany.
Ni ofensiva, ni defensiva. Les circumstàn-
cies ho decidiran.

Es declara també partidari decidit de la
guerra submarina i aèria «total». Es a dir,
implacablement. «Tot vaixell, encara que si-
gui neutral, serà enfonsat irremissiblement.»
«Les poblacions civils seran considerades
com a beligerants.» «Considero la supressió
o limitació del submarí i de l'avió com un
innocent desig piadós,. completament gra -
tuit i teòric.»

Com a bon militar, al general Ludendorff
li agraden les coses clares. I argumenta com
a tal. Es enemic de la declaració de guerra.

«Es un error creure que una guerra ha de

començar per aquest vell formulisme», diu,
i cita el cas de les agressions japoneses con-
tra Xina i Rússia. No parla de la d'Itàlia.

A continuació explica els motius
«Les intempestives declaracions ae guer-

la del canceller Bethmann Hollweg a Rús-
sia i a França en 1913, van facilitar a la

propaganda enemiga els mots d'ordre ne-
cessaris per a aixecar la seva moral i afe-
blir la del nostre poble.» Més avall afegeix
aquestes veritats : «Generalment, els pobles
no demostren gaire comprensió per una
guerra de' conquista. En canvi, quan es
tracta de defensar-se d'una agressió, es
creixen i es multipliquen.>)

L'èxit d'una guerra depèn en part, creu
Ludendorff, de la rapidesa en la mobilitza-
ció. De plans no en proposa cap, per enda-
vant : els moments els aconsellaran.

I ara ve el bo. «E1 poder
polític passarà a mans dels
militars.» Es la dictadura de
l'exèrcit. Hi haurà un cap su-
prem que esdevindrà el diri-
gent absolut de la nació. No
podrà delegar a ningú la seva
representació. Les seves deci-
sions seran inapellables. Ho
dirigirà tot. La guerra fa els
veritables capsa»

«Solament la guerra — afir-
ma el dit general — podrà de-
mostrar si el cap suprem del
temps de pau convindrà en
temps de guerra.»

«El poble — acaba dient 
ha de tenir una fe cega, s'ha
de lliurar en absolut al direc-
tor de la guerra ((total)), que
ha estat portada per a garan-
tir la seva existència. D'aques_
ta manera el cap suprem i el
poble es complementen. En
cas contrari, el cap no serveix
per a res.»

MONOMANIA 0 FOLLIA?

són les preguntes que s'han

fet molts després de llegir La
guerra total. Els alemanys,
urna part dels alemanys, s'ho
han pres, per desgràcia, serio-
sament.

Es sabut que Ludendorff no
és persona grata als nazis. El
separen profundes divergències

d'opinió. Nó obstant, els cercles oficials no
han posat cap obstacle a la difusió de la

dita obra. Ha pogut circular lliurement.
Una publicació berlinesa aprofità l'ocasió
per a reafirmar: La idea de la guerra ha
d'absorbir, essent la preocupació exclusiva,
tota ]'atenció. No s'ha de tenir altre pen-
san2ent que la GUERRA. Ha d'ésser la
gran Qassió, l'únic plaer, l'únic vici i l'únic
esport : UNA VERITABLE MONOMANIA (sic).»

El fragment que acabem de transcriure
és una demostració del «bourrage de crà-
nes» que ve fent la civilització nazi. El III
Reich prepara les masses per a un nou
carnatge. Per això, Ludendorff, tot i no
esmentar per a res el nom de Hitler ha po-
gut teoritzar sobre la guerra tota]. Oficio-
sament, ha interpretat amb tota fidelitat
(successió de Hitler per un triümvirat for-
mat per militars, Goermg i Blomberg, prin-
cipalment, o més ben dit, per la Reicll-
wehr) la doctrina nacional-socialista i els
ambiciosos plans dels jerarques militars ale-
manys.

Referint-se al llibre de Ludendorff, Karl
Radek ha dit : «Europa, el món sencer,
hauria de conèixer aquest opuscle. IEs una
demostració del perill que amenaça la hu-
manitat. La guerra preconitzada des d'a-
quest llibre pren l'aspecte d'una follia que
ho oblida tot. I mostra, ensems, fins a quin
punt aquest enemic que amenaça la hu-
manitat està desproveït de tota ideologia.»

Acusar els alemanys de folls, ens sembla
un xic injust. Actualment, totes les grans
nacions es senten tocades per aquesta follia

guerrera. Totes, penó, fan protestes de paci-
fisme. Fins el mateix Hitler i els de la
seva colla. La pau tothom la vol. Però hi
ha uns quants homes, un grupet, quatre
aventurers d'envergadura, elevats si convé

a les més altes categories socials, posses-
sors d'un poder immens, que viuen de la

guerra, dels proveïments de la guerra, del
petroli o d'altres matèries primeres. Mentre
tots aquests personatges tinguin tanta for-
ça, la pau serà un mite, una utopia.

La guerra és inevitable, doncs? Hem
d'acceptar-la com un fet consumat, com una
cosa consubstancial amb la mateixa huma-
nitat?

No. Mil vegades no. Cal reaccionar, Cal
treballar amb fe i entusiasme per a anullar
l'acció nociva de les campanyes bélliques.
El feixisme les fomenta. Hem de combatre
el feixisme. Destruir la causa.

El pacifisme ha fet molts adeptes. Cal
augmentar-ne el nombre. Un nombre ben
important que contrarresti eficaçment el
nombre dels xovins, patrioters, revengistes
i opressors.

FRANcESC MARGARIT



Coclhran i el film en color
El famós manàger teatral C. B. Cochran

s'ha sentit atret pel film en colors i ha sig-
nat un contracte amb Max Schach, de la
Capitol . Films, per a rodar als estudis de
Denham una pellícula que representarà «una
cavalcada del musie-hall anglès».

El director serà Walter Forde.
En aquesta pellícula, Cochran vol traçar

l'evolució del music-hall anglès en els dar-
rers deu anys.

Quasi no caldria dir que les Young La-
dies de Cochran tindran una participació
important en aquesta obra del conegut home
de teatre.

Es probable que el procediment de colorusat en aquesta pellícula sigui un de nou
que des de fa temps estudia i perfecciona
una casa anglesa.

«Un barret de. palla d'Itàlia»
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EL CINENIA

Es ben veritat que la biografia d'un per-
sonatge no pot escriure's fins després de la
seva mort. Es solament aleshores que totes
les incidències de la ruta apareixen en llur
estricta perspectiva. I la mateixa remarca
val per a la història. Per això, en cert sen-
tit, solament pot escriure's la història d'a-
quells pobles que han acomplert ja tot llur
destí vital. Roma, per exemple. I, prosse-
guint la nostra generalització, direm que la

Setßanys decinema a través
de les sessions "Mirador"

història del cinema és, avui per avui, una
tasca irrealitzable per tal com el cinema es
troba encara en ple període de gestació.

Almenys, replicareu, pot parlar-se de la
història del cinema mut. Heus ací, efectiva-
ment, una activitat artística que ha acom-
plert davant dels nostres ulls tot el seu cicle
existencial. Amb tot, no voldríem certificar
la seva mort. I això perquè tot procés vital
coneix ascensió i decadència, i nosaltres no
sabem veure per res els símptomes de deca-
dència en èls films que ens feien anar al
cinema l'any 1929, quan nosaltres els elo-
gi iVern des d'aquestes pàgines.

Davant d'aquesta situació estranya d'un
art que desapareix quan més raons té d'exis-
tir, pot adoptar-se l'actitud que consisteix
a considerar el cinema mut com una etapa
primària del cinema en si, el qual s'ha d'en

-tendre com un llenguatge artístic que •mobi-
litza una pila d'ingredients, ]'inventari dels
quals avui encara no gosaríem cloure.

Aleshores resultaria que els films que nos-
altres incloíem en les sessions inicials del
Cinema Rialto (avui Intim Cinema), La
Dama de les Camèlies de Fred Niblo, Al-
bada de Murnau, El lloro xinès de Paul Leni,
Soledat de Paul Fejos, Una xicota 'a cada
port de Howard Hawlcs, etc., eren solucions
extremes d'un problema mal plantejat. El
problema de resoldre sense el verb i la mú-
sica qüestions d'exposició i d'expressió que
semblaven reclamar-ne la presència.

Es veritat que el cinema sonor na conti_
nua de moment la direcció rectilínia d'un
progrés. Es veritat que El cantor del jazz
mo continua l'evolució implicada en els més
perfectes films de King Vidor i Josef von
Sternberg. Però és que en la història de
l'art cal distingir el que és essencial del que
és accidental. I ací el que és accidental és
el problema tècnic, precisament molt massa
complcx per encertar-lo de cop.

Es ta intuïció artística que encerta de cop,
però no el progrés tècnic, que, com totes les
coses sotmeses a la materialitat, demana
temps.

Sobrepassat el període de jou, que 'signi-
fica haver d'anar a remolc de resultats tèc-
nics precaris, aconseguida aquella mínima
perfecció que permet anar endavant, entrem
en una etapa que sembla efectivament po-
der-se soldar sense inconvenient amb l'úl-
tim període del film silenciós.

Hem volgut resumir una situació que tots
hem viscut, que es refereix al moment més
important que fins ara ha travessat el cine-
ma, perquè aquesta situació reflecteix l'es-
tat de coses que nosaltres trobàrem quan
començàrem a treballar des de MIRADOR.

Els set anys de sessions de cinema MIRA-
DOR signifiquen un període en l'evoluçió del
cinema que comprèn des de l'apoteosi del
cinema mut, fins a la crisi del cinema es-
trictament sonor. Crisi perquè ja a la vista
tenim el color que reclama el seu lloc al
costat de la paraula i la música. Un element
nou que ve a refermar la supremacia de la
imatge, .disputada amb èxit, si no pel so,
almenys per la paraula.

Set anys que s'han pogut seguir pas a
pas des d'aquesta pàgina setmanal. No tan
pas a pas des de' les nostres sessions. Per
això seria un xic arbitrari de voler escriure
una descripció d'aquest període solament a
base d'aquestes sessions. Semblant empresa
comportaria un element d'arbitrarietat, però
en canvi no ocultaria res d'essencial. Preci-
sament les sessions nostres han estat prou
nombroses i prou eclèctiques per haver tin-
gut amb elles l'ocasió d'enfrontar-nos amb
les més diverses tendències, amb els èxits
més gloriosos de la cinematografia europea
i americana.

Els films muts que han figurat en les nos-
tres sessions són

La Dama de les Camèlies (23 abril 1929)•
Albada (az maig). El lloro xinès (3 juny).
Una xicota a cada port (zq octubre). Sota

el frac (28 novembre). Soledat (^g desem-
bre). Un barret de palla d'Itàlia (2 4 gener
1 930). Avarícia (aq febrer). El poble delpe-
cat (25 abril). Caiguda de la casa Usher

(6
(t6 maig). L'home de les figures de cera

juny).
Hem donat les dates de les sessions, per

bé que hem d'advertir que no tenen gaire
importància per a la cronologia deis films,
puix que en aquell temps moltes vegades
acudíem a films endarrerits que únicament
en sessió MIRADOR podien arribar al públic.

L'advertència val sobretot per al film de
René Clair Un barret de ulla, d'Itàlia .

Tanmateix, en aquell temps; el que acabà
d'acreditar les nostres sessions, el que aca-
bà d'arrodonir l'atracció que exercien da-
munt d'un públic cada dia més nombrós,
fou la confecció del programa de comple-
ment, sempre a base de films d'exclusiva
que pertanyien amb més o menys solta al
gènere d'avantguarda. Diem d'avantguarda
per dir-ho d'alguna manera, en la seguretat
tanmateix de fer-nos entendre.

Des d'un punt de vista europeu, en mol-
tes coses a Barcelona ens ha tocat d'anar
endarrerits. L'any igzq,. no significava pre.
cisament el punt dolç d'aquell gènere de
films. Més aviat diríeín que començava el
gènere a declinar. Amb tot calia ventilar
entre nosaltres la qüestió. Els francesos so-
bretot havien tingut cura d'adoctrinar i d'a-
creditar unes temptatives que havien d'ésser
la quintaessència de l'expressió cinematogrà-
fica, el cinema essencial, esporgat de tots
els detritus impurs que hi vegetaven. Aquests
films eren del tot desconeguts a Barcelona
i nosaltres portàrem a la pantalla del Rialto
i del Lido Cinema (avui Actualitats) els films
següents;	 •

Cinc :minuts de cinema llur d'Henri Cho-
mette. Estrella de Mar i Emah Bakia de
Man Ray. Le chien andalou de Buñuel i
Dalí. Entr'acte de René Clair. La simfonia
dels Rascacels de Robert Florey. Un conte
d'Edgard Poe, anònim, i Montparnasse de
Deslaw, i un film de Cavalcanti : La petite
Lli, que després de tot no ha de figurar per
res en aquesta ordenació.

No és aquest el lloc de fer inventari, de
xifrar el valor de cada un d'aquells films.
Distingirem, això sí, entre tendència i rea-
lització.

La tendència és una qüestió teòrica que
ens conduiria lluny. El cinema pur és, per
definició, una fita inaccessible. Meta inacces-
sible, és, no obstant, una idea reguladora
que pot portar els seus fruits. El menys que
pugui dir-se a favor d'ella és que significa
un exercici pedagògic formidable, orientat
envers la descoberta dels valors específica-
ment fotogènics.

Quant als resultats aconseguits, això na_
turalment depèn en cada cas de l'enginy o
de la intelligència de l'autor. Si diem que
Man Ray, Chomette, Cavalcanti i Deslaw,
com «artistes cinematogràfics», ens semblen
molt, però molt inferiors a King Vidor, Lu-
bitsch, Borzage, Sternberg, haurem dit el
que més importa dir, per concretar sense
ombres el nostre punt de vista.

Dit en altres paraules, les emocions espe-
cífiques d'ordre purament fotogènic que ens
han procurat els films purs, les hem retro-
bat i amb escreix en els bons films impurs,
més altres coses que som lluny de menys-
prear. Tot al contrari.

Els films de Buñuel i René Clair, ambdós
signats amb caràcters personalíssims, és a
dir, impurs, resten al marge d'aquelles con-
sideracions.

Es per aquell temps que Studio Cinaes
sortí a fer-nos la competència. Com que no
es tractava sinó de competència artística,
nosaltres ens retiràrem a l'expectativa, i com
que la funció de les nostres sessions que-
dava, en línies generals ben resolta per Max Reinhardt ha demanat la co•labora-
aquèlla organització de molta potència co- ció de Romain Rolland per a una Vida de
mercial, vàrem interrompre per un temps Danton. Es té calculat que les preses de
les nostres activitats.	 vistes duraran dos mesos i exigiran una

Heus ací un capítol — no el creiem des- comparseria que pel seu nombre sobrepas-
proveït d'interès — de la història del cinema sarà tot el que s'ha fet tant a Amèrica
a Barcelona, capítol que tractarem de com- com a Europa,
pletar en el número pròxim.	 —La Warner ha adquirit els drets de por-

JOSEP PALAU tar a la pantalla L'Hostal del Cavall Blanc.
—Per als nazis, Marlene Dietrich potser

és ària de sang, perd la seva conducta du-
LA COl•leeeió eomplefa de rant la vigència de la Constitució de Wei-

mar i les seves relacions amb un jueu comMIRADOR poi eonsulfar• Sternberg en fan una indesitjable•
f@ a 1'ArxíuHisfòíede la	 Quant a Greta Garbo, és nòrdica, sí, peròr s	 del grup bàltic oriental, en el qual entraCiu4af (Casa de 1 Ardiaca) una certa proporció de sang russa.

INTERVIU AMB SAMUEL GOLDWYN

Per què els films euro eus no tenenp
a Amèrica l'èxit ue potirien tenir

q 
Samuel Goldwyn és un dels producers

californians que més ha contribuït, en el
curs dels darrers anys, als progressos del
cinema americà. Propietari, amb Charlie
Chaplin, Mary Pickford, Douglas .Fair-
banks i Alexander Korda, dels United Ar-
tists, s'ha dedicat a despendre el film de
les nicieses i fadors por les quals s'ha arros-
segat massa temps. Ha volgut que les obres
que sortissin dels seus estudis no solament
distraguessin les multituds que les contem-

Film europeu : «Catorze de Juliol», de René Clair

píen,	 sinó	 que	 igualment	 els	 interessessin. ¡ cés. Que els vostres postors en escena imi-Unint,	 a dosis	 hàbils,	 l'art	 i	 la	 vida,	 ha I tin Korda i us asseguro que el mercat ame-procurat	 no	 crear	 sinó	 obres	 intelligents.
I	 l'èxit que corona els seus esforços és 	 la

ricé	 se'ls	 obrirà	 com	 se'ns	 obren	 a	 nos-
altres els mercats d'Europa.

millor prova que	 la	 seva	 intenció	 corres- «He de confessar-vos, a més a més, queponia als desigs dels espectadors. tenim una necessitat material dels mercats—No s'ha de creure—em digué—que per
divertir el públic calgui	 acumular les pue-

europeus.	 Les nostres produccions no ren-f deixen de debò si no són acollides a Eurrilitats	 i	 les	 inversemblances.	 L'espectador -
pa. Fins comptant amb la immensitat delvol	 que	 se'l	 prenguin	 seriosament,	 fins

quan vol riure.	 Sempre sap discernir una
continent americà i el favor de què hi frueix
el cinema, un film d'èxit no arriba a cobrirobra sensible i i intelligent. I no s'ha de creu- , despeses si no és exportat.re tampoc que hi hagi una línia de demar- ¡' 	 —Les	 Vostres	 despeses,	 és	 cert	 sóncació entre l'art i la vida. Un film massa ''f enormes. 

artístic	 serà	 tan	 ensopidor	 com	 un	 film —Vénen a oscillar de 800,000 dòlars a unmassa	 burgès.	 La ,,meva	 fórmula,	 altra- milió	 i mig de dòlars,ment,	 és amplíssima ;	 es condensa en po-
ques paraules :	 Better fictures fos a better x
jvublic	 (nEls millors	 films per	 a un	 millor
públic»).	 Ja veieu si és elàstica !

—Però seguirem per aquest camí, ja que
els

Sòlid,	 fort de color,	 breu	 de gest,	 precís	 ¡
resultats semblen somriure'ns.	 Tinc	 la

intenció,	 dintre alguns mesos, de rodar lesde veu,	 Samuel Goldwyn dóna ben bé la ! Goldwyn's Follies. Aquest film no solamentimpressió d'aquests grans capitans d'indús- ; serà	 realitzat	 amb	 aquell	 esperit	 interna-tria que,	 fredament,	 sense	 paraules	 inútils
•

cional	 sinó que contindrà escenes específi-i sense vana sensibleria	 dirigeixen, als Es-g	 , cament angleses, franceses	 espanyoles, sud-tats Units, empreses colossals. La seva per-
sonalitat	 és	 una	 de	 les	 delmés populars

americanes,	 japoneses,	 índies 	 etc.,	 inter-
cinema americà. Les seves llargueses—sem- "

pretades per nacionals. Així, cada públic hi
trobarà, encara que només sigui per algunspre en interès	 de les seves	 creacions—són

conegudes. Ell fou qui féu venir d'Europa
minuts,	 una mica de l'atmosfera	 de casa
seva.	 En el curs del meu viatge,	 dedi-Ann	 Sten,	 descoberta per ell,	 i durant un 4

em
cacé	 a buscar les noies més boniques deany la guardà a Hollywood fins que parlà tot Europa,	 i els meus	 gaents treballen aperfectament l'anglès.	 Fou	 ell	 qui,	 no fa Orient amb el mateix fi. apas	 gaire,	 del	 film	 que	 setmanes	 enrera ; —També aneu a Rússia?s'estrenà, Strike me pinti, d'Eddie Cantor,	 j —Sí, perquè Rússia és, amb Alemanya,suprimí d'un cop de tisores una de les es- l'únic país que fins ara ens ha estat tancat.cenes més costoses, en la qual s'havien es- Perd,	 per primera	 vegada	 des de	 quinze

i

merçat ioo,000 dòlars, perquè considerà que
afeixugava l'obra	 de

anys ençà,	 s'ha produït un petit esdeveni-en	 comptes	 servir-la.
Sobre	 ell	 circulen	 tot	 d'històries	 míti-	 . Modern

ment :	 les	 sales	 russes	 ens	 han demanat
Life, el darrer film de Charlie Chques,	 de les quals somriu.

-La	 majoria	 no	 són	 veritat—diu,	 tot ,

-
plin.	 Provaré	 d'eixamplar	 aquestes	 prime-
res bases. Pel que fa a Alemanya, les úni-fent l'ullet—;	però,	 per. què desmentir-les?

Els	 periodistes	 han	 de	 dir	 alguna	 cosa!
ques obres que s'hi presenten	 són a base
de	 iMentre no siguin	 malèvoles	 (i no ho són

política	 propaganda	 nazis,	 i	 nosaltres
no volem anar per aquest camí•gairebé	 mai),	 fan	 a	 la	 meva	 firma	 una ' —Què penseu del film en colors?publicitat excellent...	 i gratuita. Tot és be-	 I

nefici !
—Ha fet uns progressos considerables i,

•

Quan em deia això, Samuel Goldwyn es
a la nieva manera de veure, és quasi un
cosa definitiva.	 No veig cap raó de no po-disposava	 a marxar a	 Europa :	 a Amgla-'

terra de primer, a Rússia després. El mo
sar-lo tot seguit en	 pràctica.	 Però no ens
embalem : cal ésser molt prudent en la triatiu	 del	 seu	 viatge	 era	 estrènyer	 els	 lli- dels temes.	 Només	 les comèdies	 musicals,gams	 que uneixen	 el	 cinema	 americà	 al els films de gran espectacle, les obres d'ex-cinema europeu,

-Lligams	 un	 xic vagues—vaig dir-li--,
tenor, em sembla, de moment, que oferei-

No ho creieu?	 I
xen un camp	 filmal	 en	 colors.	 Seria	 un
error	 profuncl	 voler	 generalitzar	 aquesta—En efecte ;	però,	 qui	 en té la culpa? mena ele producció.No pas	 nosaltres,	 els	 americans,	 estigueu-

ne segur. Estem, sobretot en la meva pam- ,
aPerò,	 creieu-me,	quan	 certs	 europeus

diuen que, sistemàticament,panyia,	 d'allò	 més	 disposats	 a	 acollir	 els
ens neguem a

admetre	 llurs produccions, 	 no	 tenen	 raófilms 'd'Europa, a condició que siguin bons	 • que, sense perdre llur personalitat, no obli-i	 responguin	 als	 gustos	 del	 nostre	 públic.
-Els trobeu inferiors als films de Holly-

din del tot els nostres gustos,	 i us garan-
teixo que no hi perdran res.

wood? I després d'aquest curs de política inter-, —Gens ni mica, en un gran nombre de nacional cinematogràfica, Samuel Goldwyn,casos,	 si	 s'examina el	 film	 en	 ell mateix, que té una cita a les dues quinze, em deixà.A França, a Anglaterra, teniu tan bons ac- ' !Eren més de dos quarts de tres!tors, tan bons autors i tan bons postors en
escena com a casa nostra, i teniu uns pai- RAYMOND LANGEsatges que nosaltres no tenim pas sempre. (Copyright Opera Mundi)—I doncs?

-La resposta és molt senzilla :	els vos-
tres productors	 només	 pensen en	 llur pú-
blic i	 en	 llur mercat nacional,	 i	 es	 tapen
sistemàticament les orelles	 desigs de laals

f
1e ef de MIRADOR: 24647clientela americana. Compto que el 99 per
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cen t ueIs films rodats a Europa—i no parlo
pas d'un país en particular—no han estat
realitzats amb altra idea que plaure als
francesos, o als anglesos, o als russos. I
aleshores ens vénen a oferir aquestes obres,
que de vegades són excellentes en elles ma-
teixes, perd que no són per als nostres
teatres.

***

—Es exactament el contrari — prosseguí
Goldwyn — del que fem a Hollywood. Quan
creem un film, no perdem mai de vista les
possibilitats internacionals : busquem plaure
110 solament al públic de Nordamèrica, sinó

Magnats del cinema
Entre els magnats del cinema, branca

recent de l'aristocràcia industrial nordame-
ricama, hi ha Louis B. Mayer, un jueu rus
emigrat, com és de suposar, en ben poc bri

-Ilants condicions.
Mayer va néixer a Minsk en 1885. Quan

només tenia tres anys, els seus pares mar-
xaren als Estats Units,fugint d'una regió
inhospitalària aleshores per als de la seva
raça. Els Mayer seguien essent pobres quan
Louis B. començà l'aprenentatge de bus.

'En 1907, decidit a provar fortuna, Ma-
yer fill comprà, a crèdit, per 600 dòlars, un
teatret fallit. En 191 4 ja pogué despendre
26.000 dòlars en la compra d'una pellícula
de David Wark Griffith, el nom més illustreen la cinematografia de l'època. Aquesta
pellícula no era altra que El Naixement
d'una Nació. Mayer hi va fer 100.000 dò-
lars de benefici i creà la seva primera so-
cietat, la Louis B. Mayer Corporation, que
en 1924 es transformà en Metro Goldwyn
Mayor.

Com a bon magnat, Mayer està emparen-
tat amb altres dinasties cinematogràfiques.
David O. Selznicle, de la United Artists, és
gendre seu, i també ho és William Goetz,
un dels directors de la zoth Century Fox.

Un altre magnat del cinema ianqui és
Carl Laemmle, conegut per l'Oncle Carl en
els medis del film. Aquest és alemany, nas-cut a Laubheim • Arribat als Estats Units
als disset anys; se'n passà molts treballant
en uns magatzems de confecció. En c906,quan tenia la trenta-nou anys, havia estal-viat 2.500 dòlars ; amb els quals compra
una petita sala de ciinema • El negoci mar-
xava be r Laennnle es dedicà a produir. En
19T5 fanal : la 	 que al cap c1e- qu'+.n_
se anys «valia ), deu milions i mig de db-
Iars.Tot de parents de l'Oncle Carl passa-
ren l'Atlàntic i trobaren llur situació en
l'empresa de films que, des de fa uns quants
anys, dirigeix Laemmle Junior.

¡1 cinema Afinés
La indústria xinesa del cinema va néixer

a Xanghai. Al principi, no comptavasinó
amb pocs operadors, pocs actors i, el que
és pitjor, poc públic. Si es podia acudir a
l'estranger per a résoldre els dos primers
punts, trabar el desllorigador del tercer ja
era una qüestió més difícil.

—Vàrem cometre el mateix error—,-decla-
rava £a poc un director xinès—que els nos-
tres pares quan per primera vegada Visita-
ren l'Occident. En el nostre Primer engres-
cament fórem irreflexius i, en la nostra
pressa a igualar els models de la producció
occidental, vàrem girar-nos d'esquena a tot
el que era xinès. Vàrem copiar en comptes
de crear.

L'experiència evidencià l'error comès, i en
1931 els productors xinesos van començar
a canviar d'orientació. De primer, amb
films semidocumentals sobre les condicions
socials i econòmiques del país, més o menys
basats en narracions curtes d'escriptors xi-
nesos contemporanis.

Així es produïren Torrents, sobre les re-
gions inundades de la vall del Yangtzé ; Al-
bada a la ciutat, reportatge novel•lat sobre
el Xanghai •industrial ; Joguines, descripció
de la derrota ïndustrial dels fabricants de
Woosih, arruïnats per la competència ale-
manya i japonesa; El crit sagnant, basat en

j
els problemes agraris. La primera invasió
aponesa servi de tema per a L'enemic co-

mú.
Fins aleshores no s'aconseguí d'interessar

el públic xiñès per al cinema, i, en via
d'això, també s'hi interessà el govern cen-
tral de Nanking... "establint una censura ri-
gorosa, que no sols suprimeix, si ho creu
convenient, sinó que també modifica les
pellícules, les ,quals li han d'ésser obligatò-
riament sotme 's ja abans de començar-se,
és a dir, començant pel guié.

El film El crit sagnant, ja esmentat, tin-
gué dificultats amb la censura perquè el
protagonista calolent,, tenia una certa sem-
blança física amb Txang Kai Xec.
Actualment, el que vigila més la censura

de Nanking són les demostracions del sen-
timent antijaponés.

Nofícies eurfes

també el de París, de Londres, de Buenos
Aires. A Europa, actualment, només hi ha
un home que, quan roda una obra, ho fa
amb una ampla visió internacional : Korda.
En voleu Un exemple? Es prou recent : The
Gost goes West, que ha creat amb René
Clair, J obtingut el mateix èxit a Londres
i a París que a Nova York. Car hi ha es-
cenes netament déstinades á Anglaterra
d'altres que, tot i llur sàtira, encanten els
americans, i el tot amanit amb enginy fran-
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Salzburg, ciutat d'art
El caràcter del paisatge austríac és de- , xampla, per estrènyer-se tot seguit i formar

terminat per la seva riquesa i varietat. Mun_ , barranc. Rius i torrents corren bravament,
tauyes i geleres al sud, un llac enorme, ; per uns llits plens de palets i de blocs de
gram, com un mar, en la frontera occiden- roca. En els tombants, les aigües bullen
tal ; turons que baixen cap al nord, i a Ile- !! amb escuma lletosa ; en les cataractes, amb
vast, • continuant fins a Hongria, les sor- f el seu estrèpit, apaguen el dels torrents que
renques estepes del Burgenland. Un tall : , de dalt de les penyes es precipiten a tro

-un riu ample, el gran Danubi, que separa ' bar-les, com suïcides. La vall és un prat
les s rralades alpines i les muntanyes de suau de pastura. Els salzes verdegen al cos

-Bohèmia ; perd un riu que uneix els pobles tat de les ribes. Els prats són sembrats de
i no els separa. Molta varietat en poc es-	 flors multicolors. Un assossec rialler s'estén

Construcció escènica permanent per a la representació del «Faust» de Goethe, posat•
en escena per Max Reinhardt, al jali del palau arquebisbal de Salzburg

Opera flamenca

—Horror ! Les meves dones!

fi (	 ^e

El gangster retirat.—I això són els meus
records de cacera.

(Il 420, Florència)

LA SEVA MESÜRA

—Que sabríeu quina temperatura fa?

—Quatre dobles a l'ombra.
(Den Goetz vos Berlichingen, Viena)

Un aspecte de Salzburg

Espectacles_populars
ra dels cuplets del mestre Quiroga. Aquests
tenen alguna cosa de flamenc. Es poden
cantar per bulerias acompanyats amb gui-
tarra (sic). Maera afegia que el públic ja
no aguanta una sessió de dues hores. 1 que
caldria servir el flamenc a petites dosis, tot
i intercalant-lo com una atracció en una
obra de gran espectacle. Una revista, per
exemple... Eso se acaba, eso se acaba...
anava repetint, incansable, Bulerías.

Bulerías tenia raó. Això s'acaba! Però,
què és això? Qué s'acaba? L'opera Fla-

Això S'ACABA!

Uns dies abans de ]'alçament militar-fei-
xista, una caravana pintoresca sortia del
«Gato Negro».

Bronze I perfil gitanos, Vicente Escudero
la capitanejava. A tot senyar, tot honor.
Seguien Miguel Borrull, reservat i distin-
git ; la Gabriela amb la seva cara i els seus
posats de bruixa simpàtica ; el dramàtic Vi-
rutas amb el seu cap rapat i les seves cros-
ses sinistres ; Bulerlas, altiu i viril ; Guer-

rita, cantador señorito amb auto de propie-
tat ; i un servidor de vostès acompanyat de
la seva inseparable obesitat.

La caravana pintoresca s'enfilà a dos ta-
xis. I es féu portar a 1'Olympia. Hi treba-
llava Pastora Pavón, Niña de los Peines.
La sin rival artista, deien els cartells. IEx-
cepcionalment, els cartells no mentien. La
Niña de los Peines , en efecte, és la millor
cantadora de l'actualitat perquè, en ple de-
liri dels popularíssims f andanguillos de ca-
beil ondulat, s'atreveix a desafiar l'afició
amb les antipopulars soleares i seguiriyas,
tradició, art i sabor. I perquè les canta com
els propis àngels. I perquè és mestressa en
l'art difícil de fer son, qualitat necessària
per a cantar com cal.

E1 galliner de 1'Olympia era ple co• un
ou. No hi cabia ni tima reata„' L'omplia ,óe
gom a gom aquell públic crijlaner que lno
sap, de què va. Que aplaudeix frenètica

-ment les milongas ensucrades de qualsevol
niño cursi, i s'avorreix sobiranament quan
algun suïcida es despenja amb els accents
durs i valents del cant antic. ((Es el públic
que em fa més por», confessava Guerrita...
La platea era gairebé buidà.

L'espectacle fou d'una tristesa aclapara-
dora. Només un cantador, El Sevillano,
aconseguí desensopir els pocs entesos que
hi havia al local. Aquest xicot té una gran
empenta i molt coratge. Cultiva un cant
molt gitano, sec i trencat. Però aquella nit
estava ronc!

La Niña de los Peines no tenia un bon
dia tampoc. Cantà dues soleares no gaire
engrescadores. I, per a fer-se aplaudir per
la galeria, esbossà uns passos de ball. Sa-
crilegi 1 Tan deplorable com si Vicente Es-
cudero es posés a cantar.

El marit de la Niña, Pepe Pinto, féu in-
dignar de valent els intelligonts. Pepe Pin-
to cantà dret. Aquesta moda, llançada pels
divos de ]'Opera Flamenca, és durament
anatematitzada pels flamencs purs. Això no-
més es fa per a donar una serenata a la
promesa, diuen. Es tan abominable com
si un tenor de sarsuela cantés la sortida de
la Marina assegut a una butaca, afegeixen.
De més a més, el Pinto fa constantment
drama. Gesticula grotescament. El seu di-
guem-ne art és una paròdia vil. El son que
fa entre bastidors la seva dona, els oles !
que llança aquesta quan canta el seu marit,
no aconsegueixen fer passar gat per llebre.

Tota la resta del programa era composta
de cuplets. I de fandanguillos, naturalment.
Els enervants f andangutillos. Degeneració
del veritable fandango, el fandango d'Alos-
no, clàssic i fort, el que cantaven els mala-
guanyats Rebollo i Comía, aquests fandan-
g'uillos d'ara són una abjecta falsificació.
Una menyspreable profanació. A Manuel
Torres, artista suprem del cante jondo, algú
]i va preguntar un dia : ¿A ti te gustan los
fandanguillos, Manuel? I el més extraordi-
nari de tots els cantadors va deixar anar
aquesta sentència : Pues eso pa mí está eri
inglé.

Sortírem de l'Olympia fastiguejats. Eso
se acaba, eso se acaba..., exclamava patè-
ticament Bulerías. I altres proposaven so-
lucions. El Aldeano afirmava que s'impo-
sava una renovació. Segons ell, ara és l'ho-

,k
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INFANCIA MODERNA
—D'aquests pedals, quin és l'accelerador

i quin el fre?
(Schweizer Illustrierte Zeitung, Zuric)

La conservació dels discos

En temps oportú donàrem compte de la
creació, a París, del Museu de la Paraula,
destinat a conservar enregistraments de per-
sonatges illustres, de música i cançons d'in-
terès etnològic i folklòric.

Però—es pregunta Pierre Keszler—, què
es fa a fi de conservar enregistraments de
valor artístic, que en el futur poden inte-
ressar els historiadors de la música, els fil

-harmònics i els alumnes dels conservatoris?
Les cases enregistradores, per tal de no

acumular stocks, destrueixen I suprimeixen
de llurs catàlegs, cada any, tants discos
vells com en surten de nous.

I la majoria de vegades l'únic criteri de
la tria és l'estadística de vendes. Potser fó-
ra qüestió que l'Estat, tal com fa amb el
llibre, atengués a la conservació del disc.

Es clar que les cases centrals conserven
un disc de tot el que elles i llurs filials en-
registren . Així, si es vol un •disc vell, és
possible d'obtenirne una còpia : tot és qües-
tió de diners.

Però, per què les cases conserven un frà-
gil disc i no les matrius? També és qüestió
de diners. Les matrius són obtingudes mit-
j ançant galvanoplàstia amb or, i es tracta
de recuperar aquest preciós metall quan la
matriu ja no és indispensable.

Podrien arxivar-se les amares,, d'acer que
serveixen per al premsat dels discos ; però,
amb el temps, l'acer es• rovella i esdevé
aviat inutilitzable. Per això es prefereix de
conservar una bona prova. Ara que tot disc
tret d'un altre disc dóna sempre resultats
menys bons que un premsat directe.

Es per aquestes raons---criteri de la se-
lecció del que cal conservar i vàlua tècnica
d'una possible reproducció—que caldria or

-ganitzar una discoteca general, destinada a
contenir enregistraments d'obres antigues o
modernes considerades representatives, in-
terpretacions dels grans virtuosos, etc.

En un interviu, el mestre Henri Rabaud
havia dit :

«Considero l'enregistrament com un mera-
velles instrument de treball per als nos-
tres alumnes, i sobretot com el testimoni
inestimable de ]'activitat musical d'una èpo-
ca per a les generacions futures. Heu pon-
sat mai en el valor que tindrien per nos-
nitres uns enregistraments de Bach, Beet-
boven, Mozart o Chopin? Avui dia, entre
nosaltres, viuen alguns homes el nom dels
quals serà tan gran cor el d'aquells. Pen-
sem en la posteritat.

pai : aquesta és la llei de les races aus
-trinques i del paisatge austríac.

El Voralberg occidental és alemany, igual
a Sudbia o a Suïssa. Els austríacs del nord
estan emparentats ; amb els bavaresos, i del
nord es fa sentir També, fins al cor de Vio-
na, la sang txeca. El Burgenland té caràcter
hongarès. 'El sud de la Caríntia i de l'Es-
tíria es barreja amb els iugoslaus, mentre

que el Tirol i Salzburg italianegen. Heus
ací la nació austríaca : no una nació em el
sentit nacionalista que hi donaria un nazi,
sinó un poble europeu, animat d'un catoli-
cisme liberal i tolerant, en conviuen, amal-
gamant-se perfectament, grans quantitats
de persones d'altres religions i races.

Aquesta varietat no fá fàcil la compren-
sió del caràcter, de la melodia i del ritme
bàsic del poble austríac i del paisatge aus-
tríac. Un dels camins a seguir seria la con-
firmació de la naturalesa per l'art, en aquest
cas per l'arquitectuea. Austria és el país
del barroc. Durant el regnat de l'empera-
driu Maria Teresa, començaren les obres
més madures i riques de l'art arquitectònic
austríac. Ciutats, palaus, esglésies, con-
vents, fonts, tot del barroc més pur. Una

època de grans despeses, d'acció catòlica,

que es conserva amb poder i força, i troba

la seva coronació i la seva encarnació més

pura a Salzburg.
Salzburg, la duquessa de les ciutats aus-

tríaques. El triomf del catolicisme triom-
fant, expressió màxima del geni del barroc,
lligant el nord al sud, el germanisme al
llatinisme, aconseguint una veritable uni-
tat, europea i harmoniosa. Serem a Alema-
nya? A Itàlia? No ; som a Austria. Aquest
aspecte ngmés Austria el té. Aquí havia de
néixer l'esperit de la claredat i de la música
austriaca : Mozart. La seva música és com-.
presa per aquell que vagareja pels carrers
i places de Salzburg. Alexander von Hum

-boldt escriví : «Considero les més belles re-
gions del món les de Salzburg, Nàpols i
Constantinoble.n Però no es tracta solament
de les seves joies d'art, dels seus monu-
ments, de la seva edat i grandesa, com
tampoc de la seva situació única i del qua-

dro del seu paisatge. Es l'exuberància es-

plèndida amb què la ciutat i la terra s'es-
tenen al vol del límpid i fresc Salzach, riu
verd clar, entre cadenes suaus de turons,
alps gegantins, planúries sense fi, sota un
cel d'un blau sedós, com estendard del sud.

La regió de Salzburg, estructurada per
l'escissió en ventall de les muntanyes dels
Alps, les gegantines Tauern, resseguida pel

curs del Salzach, que aquelles estrenyen i
encorben. Així determina el traçat i din c.
ció de les valls, de les carreteres, de les
línies fèrries. De tant en tant, la vall s'ei-

llacs d'aquestes muntanyes, d'una profun-
ditat inescrutable.

Abans que el Salzach deixi el territori
austríac per ficar-se a Alemanya, entra a la
ciutat de Salzburg, la principesca. Una ca-
tedral, poderosa com la de Sevilla, palaus
d'Habsburgs,	 residències	 d'arquebisbes,
iguals en riquesa a les dels grans senyors
d'Itàlia i de França. Porxades i galeries
més formoses que les de Merano i Milà.
Fatxades ostentoses com les de Niça, de
Bad Nauheim o de Trouville.

En aquesta ciutat també es parla ale-
many ; però potser no gairebé més que an-
glès, francès, espanyol . A la temporada
d'estiu, està plena de gent vinguda de tots
cantons del món. Però Salzburg no és una
ciutat de turistes ; és una ciutat de festes.
Ja ho era abans i tot de Max Reinhardt,
amb l'ajut de ]'Estat austríac i de l'Esglé-
sia católica. Durant un període de quatre
setmanes cada any, es converteix en la pri-
mera ciutat de teatre d'Europa. En ('Ope-
ra, de l'estil de la de Viena i la de París,
comanden la batuta Arturo Toscanini i Bruno
Walter. En el Mozarteum, el solemne palau
de concerts, sona la música de Franz Schre-
ker, Strawinsky, Hindemith, Ravel, Darius
Milhaud. En el Felsenreitschule, fou creat
un escenari per al Faust de Goethe. De la
Seu pugen els ritmes majestuosos del Jeder-
m.ann del gran poeta austríac Hugo von
Hofmansthal ; l'atri conservarà eternament
la memòria de la veu del difunt actor Ale-
xander Moissi, que fou un alemany i un
llatí en un sol personatge. I en el parc de
Leopoldskron on viu Reinhardt, com les sí l .
fides i els dimonis dansen sobre els prats,
de nits, els majors actors de llengua alema-
nya, representant el Somni d'una nit d'estiu,
de Shakespeare. Perquè Max Reinhardt, el
més gran home de teatre de l'època, que
divideix el seu temps en tre Hollywood i
París, Nova York i Viena, Venècia i Riga
— no és mai segur de trobar-lo, amb una
certesa absoluta, en una d'aquestes ciutats,
— en aquestes setmanes de representacions
i festes és a Salzburg on es fixa : en aquesta
ciutat, en la qual Austria, el seu paisatge
i la seva ànima, la seva creença i el seu
art, troben llur més perfecta i formosa ex-
pressió.

W. M. U.

a
menea, naturalment. El cante ha fugit del
poble del qual procedeix. S'ha traslladat al
tablado de les varietats i a la pista dels ca-
barets. Ha pujat als escenaris. Ha envaït
els plateaux dels estudis cinematogràfics.
I tots aquests n'han fet una mercaderia.
L'han prostituït. I el públic, amb la seva
defecció creixent, acabarà matant-lo.

EI que no aconseguirà matar, però, és
l'ànima popular que l'aguanta. I aquesta,
pura i mía com el primer dia, alliberada a
la fi de fàcil ornamentació, tornarà al po-
ble. Ferrers, carreters, minaires, camperols,
pescadors, el poble en un mot, el poble es-
pontani i inspirat, se'n servirà com ahir,
com avui, com demà, com sempre, per a
expressar el seu esperit rebel, la rebellia
profunda que batega en la seva ànima, la
seva desesperació sorda, la seva soliclaritat
anïb tots els que pateixen de la injustícia
social, la seva solidaritat amb els humils,
els explotats, els caiguts, els pàries...

Quant als flamencs teatrals, els que s'ha
-gin de guanyar la vida cantant, hauran de

tornar a la rerauotiga dels colmados, que
desertaren, enlluernats per les llums dels
escenaris i per la glòria de la fortuna que
aquests procuren. Potser n'hi haurà d'al-
tres, els que s'hagin fet rics, que només
cantaran, i cantaran bé, per a ells i por als
seus. Com en aquelles reunions ele gitanos
de Casa Rufina de Sevilla, seu del cante
fragüero, en les quals no entrava cap ga-
ché, i de les quals no es movien el Tío An-
tonio Cagancho, el. seu fill Manuel i Juan
Pelao, que moriren vells sens haver trepit-
jat un escenari.

VARIETATS EN UN FRONTÓ

Cinc o sis anys enrera era moda un amor
retrospectiu pel Igoo. Molts evocaven els
començaments de segle amb nostàlgia. Ara,
entre els que necessiten com el pa que es
mengen les lletres fulgurants dels rètols i
els focs dels cafès, l'animació de Barcelona,
és moda l'enyorança per ]'época anterior al
Iq de juliol. Molts recorden aquells temps
amb llàgrimes als ulls, i aquella època
enyorada els sembla tan llunyana com llu

-nyà semblava el 1900 als nostàlgics de cinc
o sis anys enrera, aJa no tornarà mai més,
allò», hem sentit dir a més d'un. Les fun-
cions de gala del Liceu, els sopars de l'alta
burgesia al Suís, les orgies als cabarets, no
tornaran mai més, segurament. En canvi,
el que tornarà seran certs espectacles po-
pulars. Com, per exemple, un . que vàrem
veure darrerament. Uns dies abans de l'al-
çament militar-feixista, també. Una funció
de benefici al frontó «Sol y Sombra,. Da-
vant la Monumental. 	 .

Després de travessar un bar immens i
buit, submergit dins un silenci angoixós, i
després -de pitjar una porta minúscula, us
trobeu de cop i volta dins un frontó gegan-
tí, inundat totalment de gent, i cent per
cent sonor i parlat. La transició és brus-
quíssima. La sorpresa, formidable. Us fa
l'efecte que d'un cop de puny descomunal
us han transportat del desert de Sahara a
la Cinquena Avinguda de Nova York, El
frontó és sinistre i despullat, inconfortable.
Les parets són d'un blanc brut. L'estructu-
ra, casernària. El ciment de la canxa, pa-
tibulari. Buit, ha de fer por. Ple d'una gen-
tada imponent, que ho envaeix tot, àdhuc
les finestres, té una vida prodigiosa. Mai
no havíem sentit un xivarri tan eixordador.

Damunt un escenari petit com una capsa
de llumins, i tapissat de color de sang de
bou—sembla un teatret de putxinel.lis—, ac-
tuen unes artistes amb més entusiasme que
talent. Per entre les cortines del fons, ar-
ran de l'empostissat, treuen el cap les ma-
res i parentes de les artistes. Semblen uns
ninots de Qim-pam-pum. El públic ho aplau-
deix tot rabiosament. Fins i tot interromp
amb aplaudiments delirants les danses i les
cançons de fes ballarines i cupletistes. No
ho havíem vist mai...

Això sí que tornarà. Aquestes explosions
d'un públic ingenu no moren fàcilment.
Quan el frontó «Sol y Sombran torni a
obrir, i hi facin una funció de benefici,
aneu-hi. Us divertireu, Us ho garantim.

SEBASTIÀ GASCH

davant de les monstruoses muntanyes es-
carpades, d'estimballs blancs, d'espadats fe-
réstegament retallats. Per damunt de tot
això, les carreteres i les línies fèrries s'ar-
rapen a la roca, amb ponts que salven

congostos i corrents d'aigua Impetuosos,
amenaçats d'allaus i d'ensulsiades de pe-
dres. I tot d'una s'obren, a més de dos mil
metres d'altura, els ulls blaus i suaus dels

0



UN CÒDEX TROBAT A GIRONA

UNA GRAN NOVEL'LISTA

_^D^c^Ic^J^
Si mai l'atribució del Premi Nobel de ]i- corcollats	 amb	 un	 agut	 sentit	 psicològic.teratura	 fou	 el	 just	 reconeixement	 dels

dons	 remarcables d'un
Amb quina gràcia somrient, amb quina ma-

autor,	 en honorar
Grazta Deledda no féu sinó ratificar l'opi-

lícia observa	 els	 innocents :	l'infant,	 1'ani-
mal...	 Un	 negre,	 d'ulls	 iporcellet	 cuaeuó universal:	 un escriptor regional abans lluents com joies d'esmalt, va córrer a tro-que res, sí, però un escriptor d'envergadura. bar el cavall, estirant-se com si volgués be-Gràcies a traduccions generalment bones sar-lo; els gossos també feien festes a l'a-- la francesa d'Elias Portolú,

per exemple, és traduïda per
G.	 Hérelle,	 l'excellent	 intèr-
pret de D'Annunzio —, l'obra
d 'aquesta novellista italiana és

.-

amplament coneguda. Sens
dubte,	 en la llengua original
té un sabor la intensitat	 del

1^qual s'atenua un xic en passar
a un idioma estranger ; de to-
tes maneres, és un motiu d'a-
legria que, en l'actualitat, els
tresors literaris de tots els paï--
sos	 estiguin	 al	 nostre	 abast
gràcies	 a	 traduttori	 que	 no
són sinó rarament traditori.

Hem volgut,	 abans de re-
cordar aquí tot el que Grazia
Deledda ha sabut donar a les;p^.`
lletres del seu país i del món
sencer, donar de nau una
ullada de conjunt a les seves
obres, repassar-les almenys:..
Cosa impossible I	 Una, dues,
tres,	 pàgina darrera	 pàgina,
les unes darrera de les altres
— era com una dolça obses-
sió —, ens ha calgut i-ellegir-
les de cap a peus i submergir-
nos en aquella vida sarda pri-

f	 ^^mitiva	 en	 contacte	 incessant
amb la naturalesa, carregad -	 Y4	 jl
de tradicions, de supersticion #^^:'	 ;^	 ^tv ai	 dominada	 per	 la	 violència	 ^	 ^^^;^^ 1'^djl^	 ^I;yu	 ^I^ql
salvatge de	 dues passions :'
l'amor i l'odi,

L'amor	 i	 l'odi	 és,	 d'altra
banda, el títol d'un dels grui-	 i'
xuts volums d'aquesta llarga r^'
sèrie, perd més sobri, més re-
plegat,	 panteixant,	 dramàtic ;t
Elias Portolú, per la seva poe-
sia penetrant, que alterna amb
les escenes realistes, i per la Grazia Deledda
veritat dels caràcters, és una
auténtica obra mestra que no ha estat sobre- mo, les oques saludaven com grans dames,passada per cap altre escrit de la mateixa i	 els	 ànecs,	 en	 grup	 nombrós,	 també	 esautora.
Nascuda en una petita ciutat sarda, Nuo-

posaren	 a seguir-lo...»
En una de les	 seves	 més encantadoresro,	 prop	 de	 Cagliari,	 Grazia	 Deledda	 hi

visqué una infància
narracions, Il nonno,	 el nét de cinc anysi	 una	 joventut	 trau-

quilles,	 amb aquella dolça monotonia
que el seu avi no ha volgut veure , mai i

que
només és interrompuda per les festes reli-

li	 és	 sorpresa,	 noque	 presentat per	 pot
contenir més delícia, més emoció, més ve-gioses, els romiatges i els. èxodes periòdics r at. Que Grazia Deledda, q'ie estima to-de tota població, ,a les tandes salvatges en tes les oriatures,	 tingui una tendresa aspe-temps d'esquilar els bens o altres dates rcu- cial per a totes aquelles: que la vida encara

rals assenyalades. no ha deformat, és una cosa que ellector
D'una família benestant, des de sempre

la rodejà tot el que produeix el seu terreny
sent, que esclata en molts—i dels millors

natal, car el seu pare,	 agricultor i comer-
passatges de la seva obra.

Al costat dels termes, saborosos del país,eiant alhora, traficava a l'engròs amb tots amb qué els camperols "donen	 lliure cursels productes de la terra, a	 llurs	 sentiments , . á,; llur gust del	 pinto-
Gran lectora en italià i en francés, aque- resc, expressen les reflexions filosòfiques que

lla noia sentí néixer aviat la necessitat de els suggereixen les circumstàncies, quina fe-
crear, de pintar el que veia i el que sentia. licitat	 d'expressió	 sota	 la	 ploma	 de	 i'es-
La	 seva primera	 narració,	 Sangue	 sardo, criptora ! «Pertot—diu en L'amor i l'odi
tramesa d'amagat a una revista de modes, els homes topen uns amb altres com les
causà rebombori. Mai en tot Sardenya, mai fulles d'una mateixa planta remogudes pel
a	 Nuoro,	 mai	 a	 la	 família	 Deledda,	 no vent, i ningú no pensa que la nostra vida és
s'havia donat el cas que una dona escrivís. justament un alè de vent que passa.»
Eh profetes de mal averany no s'estigueren Es una mina inesgotable de folklore el
pas gens d'assegurar que aquella noia aca- que posseirà qui reuneixi en la seva biblia
baria	 malament.	 Però	 no	 hi	 ha	 rics	 en I teca tot el que ha escrit Grazia Deledda, i
aquell país de pagesos i pastors,	 i en	 sa- heus ací una de	 les raons	 per les	 quals
barre que escriure era retribuït,	 l'escàndol tants llibres el contingut dels quals —en lluramainà, gran majoria—es refereix únicament a les

En	 x893	 publicà	 un	 volum :	 Racconti coses de Sardenya — la menys' freqüentada
sardi, i un altre tres anys més tard : Ani- de les illes pròximes a	 nosaltres — no te-
me	 oneste,	 i	 després,	 molts	 altres,	 fins	 a nen res de monòton,	 no cansen mai,	 car
una vintena: nove lles i reculls de contes. a aquest folklore tan curiós, gràcies a la va-

En 1900, Grazia Deledda es casà amb un reta	 màgica	 del	 talent	 de	 l'autora,	 li	 ha
funcionari del ministeri de la Guerra, però estat	 donat	 un	 tal	 relleu,	 que	 certament
aquest fet no entrebancà per res la seva l'obra de Grazia Deledda mo morirà pas.
brillant carrera. Si després d'això va veure M. L. IREcels	 nous,	 tocoms	 molts	 diferents	 de	 les
landas solitàries,	 tan	 meravellosament des-
crites, de l'illa estimada ; si va veure Roma
i la Bassa—la plana lombarda— no és des- s,,,
merèixer ]'escriptora confessar que,	 per la
nostra part, preferim sempre les seves obres •	 ''	 .r
sardes. •^

El	 talent	 de	 ]'escriptora	 s'ha	 afirmat	 i ^6	 •ç' .
afinat ;	 I'e^periència,	 però,	 no	 afegirà	 res
a ]'encís prenedor de les seves novellles de /11
la terra, plenes de moviment, de color, d'e-

a.
/,,

{'moció.	 Pastors i pagesos, ànimes senzilles,
són en majorcia els protagonistes dels dra- ^	 ' ^,
.mes	 o	 dels idillis	 la intriga	 dels	 quals	 és
una i es deslliga dintre el marc de la famí-
lia o en ]'aïllament de la tanca, propici als
somnis	 exaltats.	 Entorn	 d'ells	 trama ies EL DARRER PERFECCIONAMENT
s'agita	 la	 malvolença	 de .cent	 ulls	 i	 de —I aquest rellotge que marca 85, què in-
cent boques de la gent de poble.	 Perd la dica?
vida patriarcal també té les seves belleses : —Els mesos que em queden de pagar el
Grazia Deledda les remarca amb tocs vius. cotxe.
Tots els seus personatges són estudiats, es- (Il Settebello, Roma)
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LES LLETRES
El premi nacional espanyol de literatura

de 1 935, destinat a un assaig sobre el ro-
manticisme, fou guanyat per Guillem Díaz
Plaja. Ara ens arriba a mans, publicat per
Espasa-Calpe, sota el títol d'Introducción al
estudio del romanticismo español.

El títol aquest ja explica clarament la
intenció de l'autor. No es tracta d'esgotar
el tema, ni de tractar-lo amb oriteri pura-
ment erudit. Al contrari. L'autor es propo-
sa—i aconsegueix la seva finalitat—destriar
els elements típics constitutius del fenomen
romàntic en la literatura espanyola.

Els que es preocupen per la determinació
dels fenòmens culturals saben com és de di-
fícil definir o qualificar els grans moviments
—artístics, polítics, literaris, científics—que
imprimeixen un caràcter particular a uns
moments determinats de la història de la
cultura humana. Temes com clàssic i ro-
màntic, barroc i renaixentista, són emprats
contínuament. Però, sabem exactament què
són? La complexitat d'aquells fenòmens és
prou gran per a resistir tot assaig de sín-
tesi que no vagi precedida d'urna anàlisi
minuciosa d'elements, que ben sovint és
interpretat per l'autor de manera tenden-
ciosa, en nom d'unes idees preestablertes.

Díaz Plaja s'ha enfrontat amb el seu te-
ma amb consciència plena de les pròpies
possibilitats i de les que li oferia la matèria
en la qual treballava. Ha sabut eliminar
tota preocupació que pogués limitar la pre-
cisió dels seus judicis i ha insinuat mag-
níficament una sèrie d'estudis monogràfics
a fef sobre el romanticisme espanyol.

Un llibre com aquest era inexistent en la
bibliografia sobre la matèria. El professor
anglès Allison Peers—al qual devem una
de les millors monografies que existeixen
sobre Lluil— havia estat l'únic que s'havia
preocupat d'estudiar el romanticisme espa-
nyol amb un criteri i un concepte del tema
moderns. Però els seus estudis, fragmenta-
ris, monogràfics, eren precisament l'antítesi
de l'assaig que comentem. Eren sols ma-
terial per a uma síntesi futura, com aquesta
de Díaz Plaja.

La magnitud de l'enriquiment del patri-
moni públic gràcies a la revolució no podrà
apreciar-se amb exactitud fins el dia que
s'hagi dut a terme una llarga feina de clas-
sificació. Mentrestant, però, anirem assenya-

SOL_IM 1
El Daguestan és una de les petites re-

públiques caucàsiques que formen part de
la U. R. S. S. En aquesta república hi ha
un poble, Atxaga Stal, penjat, com tants
altres del Daguestan, en el pendís d'una
muntanya. Hi viuen pastors nòmades, que
passen llargs mesos als pasturatges, menant
grans ramats de bens. Atxaga Stal ja era

qu
cèlebre pels seus tapissos, i ara ho és per-

è entre els seus fills es compta el poeta
Soliman Stalsky, que als setanta anys fets
ha estat condecorat amb la més alta distin-
ció que atorga la Unió Soviètica : ]'Ordre
de Lenin.

Abans, els poemes de Soliman Stalsky
només eren coneguts pels seus germans de
raça, entre els quals es transmetien oral-
ment. Avui, ha esdevingut no solament el
poeta dels pobles caucàsics, sinó el de tots
els pobles soviètics.

Els lesguins, grup ètnic al qual pertany
Stalsky, eren un poble illetrat ; els soviets
els ham hagut de proveir, gràcies a espe-
cialistes, d'un alfabet. Stalsky no sap lle-
gir ni escriure. «Escrivia mentalment» els
seus versos. 1 si a vegades n'oblidava al-
guns, ja quedaven en la memòria dels seus
compatriotes. Ara té un secretari encarre-
gat de transcriure les seves improvisacions.

Però aquestes improvisacions no ho són
tant com el mot sembla indicar. El poeta,
acompanyant-se del seu saaz, l'instrument
nacional, canta els seus versos, i els treba-
lla i els corregeix fins que el deixen satisfet.

Hereu dels cantors nòmades iranians,
conserva per tradició l'estructura dels poe-
mes iranians ; només coneix un sol metre
per al vers i l'estrofa de quatre versos, el
darrer dels quals és repetit en l'estrofa se-
güent, procediment del qual és fàcil de tro

-bar molts exemples èn el folklore•

La Introducción al romanticismo español
és essencialment un índex de temes i de fe-
nÒmenS característics de la literatura ro-
mántica espanyola. No una història, sinó
una visió conjunta del fenomen en pro-
funditat i no en extensió i prescindint de
tota preocupació cronològica.

D'ací el valor més gran del llibre : la se-
va indiferència per l'element anecdòtic i la
concentració de l'interès en les arrels més
Intimes del fenomen romàntic. Estem en el
terreny de ]'assaig pur i no en el de la his-
teria Iiterària més o menys crítica, puix
l'erudició no té en el llibre un valor fer se,
sinó com un element del qual Díaz Plaja
extreu unes conclusions gairebé abstractes,
lliures de tot prejudici detallístic.

Plantejada així la qüestió de la finalitat
a obtenir, l'autor s'ha preocupat essencial-
ment de muntar sòlidament i d'una manera
totalitària les diverses parts del seu assaig
i ens ha donat així un esquema magnífic
per a bastir qualsevol construcció futura del
romanticisme espanyol. La teoria i la técni-
ca, la temàtica, els orígens espanyols de
l'orientalisme i de l'arquetipus de Phome
natural, així com el valor dels conceptes de
«romanticisme» i de «romàntic), en el ro-
manticisme espanyol, són les parts més im-
portants del llibre. Constitueixen, certa

-ment, els elements indispensables en un lli-
bre com aquest. Però haurcfem volgut que
de la mateixa manera que han estat insi-
nuats i treballats molts dels punts més sug-
gestius del llibre, Díaz Plaja s'hagués es-
tès sobre altres punts connectats amb els
que tracta, com són els que afecten la po-
sició religiosa del romanticisme espanyol, la
valoració exacta de la influència que tin-
gué el romanticisme europeu en la gènesi
d'aquell, les polèmiques entorn de l'estèti-
ca i de l'ètica del romanticisme. El llibre
ja és ara un breviari magníficament sug-
gestiu de les qüestions romàntiques espa-
nyoles. Llavors hauria estat el llibre defini-
tiu sobre la matèria.

RAMON !ESQUERRA

lant guanys obtinguts, com el del còdex tro-
bat en circumstàncies curioses en un con-
vent de monges de Girona, i ignorat, pel
que sembla, pels erudits : un cas més de la
convenióncia de les incautacions.

STA^SKY/
Abans de la revolució russa, la poesia de

Stalsky era una protesta contra la misèria
en què vivia el seu pafs. Després de la re-
velució, la seva poesia s'ha tornat d'un li-
risme heroic, i els medis oficials han tingut
cura d'escampar per tot el país les seves

Solivian Stalsky

poesies dedicades a Lenin, a Stalin, a Ki-
rov, al Primer de Maig.

Gorki l'anomenà l'Homer dels temps mo-
derns.

BIOGRAFIA
0

"Caterina la Gran"
per Gina Kaus

La moda -- que, en ella mateixa, no sa-
bríem blasmar — de la biografia ens ha pro-
porcionat unes quantes obres mestres i tot
de llibres estimables sobre figures de relleu
en el seu temps o d'influència sobre el curs
dels esdeveniments.

Amb Frederic II, Caterina la Gran fou
el sobirà més intBressant del segle xvctt. Tots
dos tenien una afició igual als enciclopedis-
tes francesos i, engrescats sobre el, paper

La «Minerva del Nord»

amb les idees de república, de bé del poble,
de tolerància i de raó, eren, en la pràctica,
uns absolutistes: En Caterina II, però, l'en-
tusiasme per la «filosofia» -no era tan super-
ficial com en el rei pru'ssiá.

Però una cosa és engrescàr-se amb el que
es llegeix quan hom no governa, i una altra
haver de governar en un país endarrerit, on
els complots de palau i els assassinats de
sobirans o de pretendents a la corona es re-
peteixen amb una freqüència esgarrifosa.

La «Minerva del Nord», la protectora de
Diderot i de Voltaire, la corresponsal de
Grtmm i lectora de Montesquieu i Beccaria,
s'hagué de gi.iard,; P(. convicnions de la
joventut i governar a la russa, sense grans.
atenuants. Només pel que fa a la tolerància
religiosa, la seva línia de conducta se n'a-
parta.

Davant les mil intrigues de cort amb qué
hagué de lluitar abans d'ésser emperadriu
i un cop ja al tron, es reconeix la justícia
de Voltaire en anomenar-la Caterina el Gran.

Es a aquesta figura que una escriptora
alemanya, Gina Kaus, ha dedicat una llarga
biografia, que fa poc ha publicat l'Editorial
Juventud. Llarga biografia, però no gens
pesada, i que dóna sobretot la impressió de
la imparcialitat. Gina Kaus no sols sap po-
sar de relleu l'obra política d'aquella prin-
cesa d'un estadet alemany — d'aquells que,
un segle més tard, inspiraven els autors
d'operetes i vodevils — arribada a ésser el
sobirà més poderós d'Europa, sinó que amb
aguda psicologia explica la vida amorosa de
Caterina, la intensitat de la qual l'ha feta
passar, amb esquematització massa simple,
per una segona Messalina • Ho fou, en efec-
te, i poques coses tan picants hi deu haver
en la història de les alcoves imperials, com
l'examen previ, mèdic i pràctic, a què el
metge suec Rogerson i dues «provadoresn
sotmetien els amants circumstancials d'a-
quella dona — quasi millor ahornen — d'Es-
tat qué dedicava quinze hores diàries a les
qüestions professionals.

Malgrat la seva conducta privada — que
era però del domini públic — i el seu origen
alemany, Caterina arribà a ésser més russa
que els russos i a encarnar, Rússia als ulls
del poble. El càlcul més astut no hauria po-
gut aconseguir un resultat així si en Cate-
rina no hi hagués hagut alguna cosa d'efec-
tivament gran.

Algú ha dit que en les èpoques pròximes
als grans trasbalsos, creix l'afició a les lec-
tures històriques. Sigui com sigui, el llibre
de Gina Kaus sobre un dels tirans de més
envergadura és una bona lliçó d'història, ben
traduïda al castellà per Elisabeth Mulder.

El refús polit
Hi ha diverses maneres de refusar origi-

nals, perd cap, sens dubte, de tan polida
com la que un escriptor cantonès rebé d'una
revista a la qual havia tramès un conte:

«Hem tingut una gran satisfacció de Ile-
gir el vostre manuscrit. Jurem per les cen-
dres dels nostres avis que mai no hem llegit
res tan elevat. Perles literàries d'aquesta
mena només es troben una vegada cada mil
anys. Si publiquéssim aquest text en la nos-
tra modesta revista, mai més no gosaríem
publicar una abra cosa al seu costat, i ja
no ens seria possible sostenir la comparació
amb una producció tan remarcable. Per
aquesta raó, ens prenem la llibertat de tor-
nar-vos-la.>,
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Pel Journal de dloscou ens assabentem motiu de meditació a ]'època de laborioses
d'un fet que revela clarament que darrera ! fórmules noves.
els signes de recuperació soviètica existeix 	 Personalment, aquesta actitud crítica no
una realitat d'indiscutible prosperitat.	 ens ha estranyat gens. No esperàvem menys

No correspon aquest fet a cap dels ordres	 de la intelligència revolucionària soviètica.
científics o econòmics, que a molts els sem- A la U. R. S. S. s'han adonat perfecta-
b ien privatius de la Untó Soviètica.	 ment de la importància de moltes coses del

Fa molt de temps que els mentors russos passat i, malgrat haver fet la revolució en
concedeixen a les activitats espirituals una	 més gran escala que ha conegut el món,
gran quantitat de la seva atenció.	 no han cregut mai que s'hagués de supri-

Atenció que es multiplicarà segurament a	 mir en bloc tota cosa anterior a l'any 1917.

El Palau de l'Ermitage a Petrograd, con.

El corte duc d'Olivares, per Velázquez
(Museu de l'Ermitage)

Però existeix l'esforç sistemàtic de les
altures governamentals i aquest es practica

en tot el terreny imaginable ; des de l'es-
cola elemental fins al treball d'alta inves-
tigació artística.

El fet a què alludim pertany a aquest dar-
rer sector.

El Museu de 11Ermitage acaba de re-
pendre la publicació dels seus Anuaris, que
en data d'abans de la Revolució havien es-
tat estimadíssims per la bibliofília i biblio-
grafia europees.

EI parèntesi de vint anys en la publicació

dels Anuaris haurà servit per a trobar no-
vament els esperits calmats i perquè les pà-
gines del document no hagin canviat de ca-

ràcter amb infiltracions de les temptatives
infructuoses de ]'anomenat «art proletaria.

L'Anuari de l'Ermitage, correspon a l'any
1936, és un successor digníssim del de l'any

1916. Es que la pintura que guarda el Mu-
seu és de la que perdura a través de guer-

res i revolucions, car la bona pintura és
independent de tot això. 1, així, la impres-
sionant quantitat de pintura de qualitat

guardada al célebre Museu de Loningrad

és comentada a ]'Anuari amb ]'esperit que
ha d'informar una publicació d'aquesta
mena.

L'investigador soviètic no s'ha deixat en-

dur per l'onada de la «nova» pintura, per-

què està convençut que de pintura només
n'hi ha una d'interessant, que és la bona,
de la qual tanta en té tancada el gloriós
Ermitage, i que recull des de Simone Mar-
tini fins a Renoir.

L'investigador soviètic, des d'un lloc de
responsabilitat tan crescuda com és l'alludit
Anuari, no ha dedicat al seu estudi a la
febril ebullició d'una nova dialèctica, sinó
que en rependre el treball ha sentit la joia

d'acatar la universal emoció dels mestres i
valer-se d'ells precisament, no diem per a
oposar-los, però sí per a fer-los servir de

fruït sota els plans de Leo vo y¢ Klenze

Al contrari, és a partir del 'règim soviètic
que els clàssics russos, l'arqueologia de la
vasta U. R. S. S., l'art antic i tota mona
d'investigacions apassatistesn han rebut un
nou impuls, alhora que, d'altra banda, la
ciència i la tècnica modernes són també ob-
jecte de l'atenció governamental,

r•#x

L'Anuari de l'Ermitage dedica el major
nombre de les seves pàgines a donar comp-
te de les obres ingressades al museu des
de la Revolució de 1917.

S. Jaremitx hi insereix un llarg estudi
que demostra la falsedat d'atribució del re-

trat de Vincenzo Capello a Tintoretto quan
en realitat correspon al Tiziá.

M. Txesbatxova desfà tm altre error d'a-
tribució: el de la Santa conversazione a
Giovanni Bellini, que en opinió de l'autor
és obra del venecià Alevise Vivarini, contra

el que deien els catàlegs antics.
J. Matsulevitx dedica un article a l'escul-

tura inèdita del museu : obres de Rosellino,
Giovanni della Robbià' 1' Fiamberti.

W. Stegmann presenta diversos camafeus
del milanès Alessandro Masnago i, final-
ment, Kámeslaia insereix un llarg article
sobre la personalitat d'E: della Belle, di-
buixant i gravador italià del xvtt, del qual
l'Ermitage guarda la quantitat de 77 di-
buixos originals.

E1 veritable fundador de ]'avui Museu de

l'Ermitage és l'emperadriu Caterina II.
Pere el Gran començà a comprar teles,

però el desordre amb què ho féu i la seva

poca preparació en matèria d'art no podien

deixar suposar que aquella incipient collec-

ció fos aprofitada per Caterina II,

Aquesta (s'ha suposat que per esnobis-
me) es creà una xarxa de corresponsals

per Europa que contínuament l'advertien
de possibles compres a efectuar.

Caterina II, amb bon nas i ben assesso-
rada, entre altres per Diderot, comprà mag-
níficament, i a la seva mort, ja sense comp-
tar les aportacions que havien de fer-hi

Pau I i el seu fi)1 Alexandre, deixava un
dels museus més importants d'Europa, pri-
vilegiat de Murillos i Rembrandts.

Nicolau 1 fou qui transformà l'Ermitage
en museu pròpiament dit. Caterina i els
seus successors l'havien fet servir com a so-
jorn d'hivern i de repòs. Nicolau estimà en
gran manera la institució, i sota el seu reg-
nat foren moltes i bones les adquisicions.

La Revolució no perjudicà gens el seu
contingut. Al contrari, es destaca el fet que

en els primers anys d'aquella, el govern
dels Soviets mantingu el prurit d'anar-lo
enriquint fins que fou humanament possi-
ble.

Després, en el moment més terrible de la
provatura política, l'Ermitage conegué unes
temporades d'oblit fins que la Societat" d'En-
coratjament dels Museus se'l prengué pel
seu compte i el féu entrar novament en
una fase de gran activitat, a la qual només
mancava el pas que ara s'acaba de donar

reprenent la tradició dels seus Anuaris.
ENRIC F. GUAL
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Tizià — Dànae. Nàpols, Museu Nacional
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—Si vull aquesta dona per muller? I doncs,
per què us penseu que he vingut aquí?

(Judge, Nova York)

MIRA,^R

LESARTS I ELSARTISTES

De la monumental Historia del Arte La-
bar, el darrer volum aparegut és el IX, de-
dicat a l'art del Renaixement a Itàlia, obra
de Paul Schubring, amb un apèndix sobre
el Renaixement italià a Espanya, escrit per
Antonio Méndez Casal.

Seguint la tònica dels altres volums de
la mateixa obra, la part preponderant és la
gràfica. En efecte, de les quasi vuit-centes

pàgines del volum, tot just dues-centes
(comptant-hi els índexs, classificats d'una
manera molt pràctica i que facilita extraor-
dinàriament les consultes) són dedicades al
text ; la resta se l'emporta la illustració,
d'una abundància que no està renyida amb
el criteri de selecció, i d'una perfecció que
és un honor per als tallers barcelonins.

EI problema que es planteja l'autor, en
començar, és el de la determinació del pe-
ríode que cal entendre per Renaixement. Ja
és sabut que tota divisió neta i tallada entre
períodes històrics subsegüents és, més que
res, una comoditat de classificació. La sol-
dadura o la ruptura no són mai en línia
recta ; les reminiscències d'una època pas

-sada i els pròdroms d'una de venidora s'en-
trecreuen i combinen. Voler ampliar massa
les característiques del Renaixement porta
a la constatació de trobar hi caràcters pre-
tesos específics que no eren pas desconeguts
de l'Edat mitjana. I, fins i tot, una definició
del Renaixement amb carácters massa ge-
nèrics comporta el perill de trobar aquests
en tots els períodes artístics.

Schubring, en el seu resum de l'art del
Renaixement a Itàlia, només s'ocupa de
l'època de plenitud, i com a tal, breu. Per
bé que a Itàlia ja es puguin trobar prece-
dents renaixentistes abans de 1400, sobretot
perquè aquest país resistí l'avançada del gò-
tic que havia envaït tot Europa, ben aviat
del segle xvt ja pot donar-se per tancada
l'època d'esplendor del Renaixement. En 1520
ja han mort Leonardo, Bramante i Rafael;
Miquel Angel i el Tizià viuran encara molts
anys, però ja són els últims representants,
una mica en declinació, del punt de madu-
resa.

En canvi, la influència del Renaixement
italià fora d'Itàlia s'estén més enllà del pe-
ríode d'esplendor. A Alemanya, per exem-
ple, la influència renaixentista no hi arriba
fins a darreries del segle xv.

A Espanya, el Renaixement italià fou aco-
llit més pels sobirans que no pas pel poble.
I això encara a partir de Carles V d'Alema-
nya i I d'Espanya. Abans d'ell, els reis, a
excepció d'Alfons V d'Aragó, tenien més
relacions amb Flandes que amb Itàlia. I a
les ribes mediterrànies mateix, per estrany
que sembli, és major la influència flamenca
que no pas la renaixentista. El mateix Dal-
mau, tan nostre, s'inspira en Jan Van Eyck
i no pas en cap mestre italià,

La introducció del Renaixement a !Espa-
nya és deguda sobretot a l'amistat de Car-
les V amb el Tizià, car l'emperador era un
amateur de pintura sense predilecció envers
unes o altres escoles. A aquella amistat es
deu que a Espanya hi hagi més Tizians que
a Venècia, malgrat que el pintor, contra el
que una llegenda infonamentada sosté, no
posà mai els peus a la Península.

D'altres artistes italians vingueren a Es-
panya, com Leone Leoni, Pompeo Leoni i
Jacopo de Trezzo (el nom del qual s'ha per-
petuat a Castella sota la forma de Jacome-
trezo), escultors, medallistas i artistes indus-
trials. Però ja eren els últims representants
del Renaixement ; morts ells, el barroc entrà
amb una empenta indeturable.

L'autor alemany del text d'aquest volum,
després de precisar l'abast que ell dóna al

Donato Bramante — Fatxada de Santa
Maria Nuova, a Abbiategrasso, prop de

Milà (1497)

Renaixement i de definir-ne els límits, més
per autors que no pas per característiques
artístiques, passa a estudiar les més grans
figures de l'art italià, Leonardo, Miquel An-
gel, Rafael, els florentins, els sienesos, Cor

-reggio, els venecians, els arquitectes Bra-
mante i Palladio, l'escultura i les arts indus-
trials, tot en forma ràpida, però completa
i capaç d'orientar perfectament el lector, el
qual així es troba preparat per a treure de
l'abundant illustració del volum un comple-
ment d'informació valuosíssim per tal com
la contemplació i comparació dels centenars
d'obres del Renaixement reproduïdes li afi-
naran el gust i el sentit crític.

S'ha dit que la nostra època era un temps
de civilització visual. Mai com ara, en efec-
te, no s'ha recorregut tant a les formes grà-
fiques com a mitjà d'exposició. En les arts
plàstiques més que en cap altre domini és
necessària l'aportació gràfica. En aquest
sentit, la Historia del Arte Labor, és una
realització reeixidíssima, sense que això si-
gui en cap moment voler minimitzar la par
de text, que la seva brevetat i concisió ma-
teixes fan doblement instructiu i apte pe
a preparar el lector a la coneixença visual
de les obres d'art, més eficaç que cap des-
cripció.

UN NOU VOLUM DE LA "HISTORIA DEL ARTE LABOR"

El renaixements Itàlia Fa vino=i=cinc anys
Exactament, el 22 d'agost de 1911, la no-

tícia va esclatar com una bomba : «La Gio-
conda ha desaparegut del Louvre!n

De tots els quadros del Louvre, en efecte,
la Gioconda de Leonardo da Vinci és el més
popular, encara que no és pas el millor. Però
s'hi ha fet tanta literatura, que tothom co-
neix el retrat, pintat per Leonardo de 1501
a tros, de la napolitana Mona Lisa Gherar-
dini, tercera muller del patrici florentí Franco
di Bartolomeo di Zaniobi del Giocondo.

L'obra és pintada sobre fusta i mesura 77
per 53 centímetres. Francesc I la comprà
per 4.000 escuts d'or i la dugué al castell de
Fontairebleau, Lluís XIV la penjà a Ver-
sailles.

Qui havia pogut robar-la aquell dilluns,
21 d'agost de Igir, dia en què el Museu no
estava obert als visitants?

bnterrompent llurs vacances, Steeg, minis-
tre d'Instrucció pública, Dujardin-Beaumetz,
subseoretari de Belles Arts, Homolle, di-
rector general dels Museus, Bénédicte, con-
servador del Louvre, tornaren precipitada-
ment a París.

De l'enquesta realitzada es desprenia que
el lladre, que havia deixat el marc i el vi-
dre en una escala de servei, havia sortit pel
pati Visconti que dóna al qual.

1 passaren més de dos anys sense saber res
més. Tot d'una, a darreriesde 1913, una al-
tra notícia sensacional: la Gioconda havia
reaparegut!

Es trobava en poder d'un vidrier italià que
havia treballat al Louvre, Vincenzo Perug-
gia. L'havia robada amb la intenció, deia,
de tornar-la a Itàlia, en compensació dels
tresors artístics que Napoleó hi havia rapis

-sat. El retrat de Mona Lisa s'havia passat
vint-i-set mesos amagat en el pis de Perug-
gia, al carrer de 1''H'ópital-Saint-Louis. Des-
prés, el vidrier se ]'endugué a Florència i en
proposà la compra, per mig milió de francs,
a un antiquari, el qual el denuncià. Era el
12 de desembre del 1913. El dia ai, el quadro,
identificat per l'expert Henri Marcel, era
lliurat a l'ambaixada de França, i el 4 de
gener de 1914 tornava a ocupar el seu lloc
al Louvre.

Fa pocs anys, el Sunday Express, de Lon-
dres, publicà les revelacions d'un tal Jack
Dean, que es confessava còmplice de Perug-
gia. Deia que de la Gioconda se n'havien fet
sis còpies, cinc de les quals foren comprades
per ingenus col•eccionistes nordamericans
(és clar) ; la sisena fou la que Peruggia provà
de vendre's. Quant a l'original, no sabent
com desfer-se'n, l'havia venut per 2,000
francs a un comerciant de quadros que es
pensava que era una còpia.

Però tot això fa l'efecte que és una novella.

• ^.,,i.L$ su^sers>Eicx^^ .:^ Is^ nova4a^

IEl poeta i assagista Paul Valéry ha re-
collit en un volum, sota el títol de Pièces
sur l'art, diversos assaigs i pensaments so-
bre les arts plàstiques. L'autor es defensa
d'ésser o de voler ésser un esteticista; no-
més vol escriure lliurement sobre temes
d'art.

En volem reproduir un fragment, que
pertany al pròleg del catàleg de l'exposició
d'art italià.

«Les arts no s'acomoden de la pressa.
Els nostres ideals duren deu anys. L'ab-
surda superstició del nou — que d'una ma-
nera lamentable ha reemplaçat l'antiga i
excel•lent creença en el judici de la posteri-
tat—assigna als esforços l'objectiu més il-
lusori i els aplica a crear el que de més
moridor hi ha per essència : la sensació
del nou. Tots els valors són viciats pels ar-
tificis de la publicitat, que els sotmeten a
unes fluctuacions gairebé tan vives com les
que la Borsa registra cada dia. L'estimació
de les obres pertanyia abans a alguns cen-
tenars de persones, habitants de ciutats que
no eren pas unes ciutats enormes : Atenes,
Florència, Amsterdam. Aquests medis res-
tringits oferien a l'art allò de què l'art no
es pot passar a penes : el més viu interès
dels engrescaments reals, disputes sinceres
i el sentiment imthediat de la seva impor-
tància. Els grans moments de l'art no s'ob-
serven sinó en aquests microcosmos on la
temperatura del desig de belles coses podia
elevar-se prodigiosament. El gust, I'entu-
siasme, el sentit crític s'hi trobaven en ex-
citació perpètua. Crec que els homes dotats
per a concebre i nascuts per a orear no
manquen mai ; però els manquen sovint—
els manquen singularment avui dia—aque-
lles condicions vivents, aquells amateurs i
entesos. incorruptibles, en els quals ni l'es-
perança de fer un bon negoci, ni els presti

-gis de la ploma, ni l'ambició de precedir o
t seguir la moda, no torbaven la persecució

de llur voluptat personal i l'exercici de llur
r	 intel.ligència original.»
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lià fou el primer de renuar les relacions	 el seu pla contra la U. R. S. S. El llenguatge
amb Rússia. Després, han pasat moltes co- actua] de la premsa nazi ja no pot ésser més
ses, entre elles la condemna per la U.R.S.S. clar. No hi ha puerilitat més gran que la
de la guerra d'agressió menada pel feixisme de Hitler—del qual el Manchester Guar-
contra Etiopia. Però, al final, també Litvi- dan diu que sembla més aviat aun xicot

	

nov votà a Ginebra l'abolició de les sancions	 mal educat que un cap de govern i un di-

	

1 hagué de resignar-se al sacrifici d'Etiopia.	 plomàticn — volent amagar sota 1'antivolxe-

	

Quins fets poden haver decantat Mussolini	 visme l'expansió pangermanista.

El general Metaxas i el vice-president Zavitsano (segon i tercer començant per l'es-
querra, respectivamente, sortint de formar el nou govern

Un episodi de la guerra civil espanyola al segle passat
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Resum de política internacional
Espanya

Envers els esdeveniments d'Espanya, el
Estats europeus han estipulat un pacte de
no intervenció . La proposició francesa era
comprensible, ta] vegada, des del punt de
vista francès però no era completament cor-
recta des del punt de vista espanyol. For-
malment, hauria estat bé de demanar la
decisió de la Societat de les Nacions i de
determinar a Ginebra mateix la licitud de
tractar amb el govern legal espanyol, tot
prohibint d'entrar en relacions amb el pseu-
do-govern de Burgos. Malgrat que Itàlia i
Portugal pertanyin a la Societat de les Na-
cions, no s'hauria pogut dubtar de la fi, per_
què en cas que els feixistes haguessin pro-
testat de la proposició de no trametre armes

per als insurgents, llavors ells mateixos hau- 1
rien donat als altres Estats el dret d'armar
els antifeixistes contra Mussolini o Salazar.
Però, seguint aquest camí, qui assegura que
Anglaterra pogués admetre-ho? Car quedava
prejutjat que els àrabs rebels o els indis po-
drien ésser sostinguts per un tercer (Estat
amb avions i aviadors ; i Alemanya està ab-
sent de Gilnebra. Qualsevól Estat sudame
ricà, o França, o bé Espanya mateixa, hau-
ria pogut fer aquesta proposició. Llàstima
de la proposició francesa de la no interven-
ció, la situació era completament clara en
el sentit del dret internacional. Es clar que
el govern de Léon Blum ha intentat la mi-
llor fórmula, però, des del punt de vista
d'ací, no ha arribat a fer el més recte i el
més precís, deixant el criteri tradicional fran-
cès — això vol dir : deixant el punt de vista
formal i jurídic, purament jurídic.

D'altra banda, no han passat més que
cent anys després que els poderosos Estats
de l'oest, França i Anglaterra, s'havien tro

-bat en una situació molt semblant envers
una guerra civil a Espanya. La història es
repeteix amb completa fidelitat. L'any 1936
es tracta d'un combat entre la dictadura i la
democràcia ; de 1834 fins a 1839, lluitaren,
sota el signe de la sublevació carlina, l'ab-
solutisme contra el liberalisme.

EI motiu d'aquesta guerra civil era mole
insignificant; es tractava 'dè controvèrsies
per la successió a la corona. El pretendent
de la corona, don Carles, representava l'ab-
solutisme, mentre la reina Cristina es veia
obligada a aliar-se amb els liberals. També
en aquella época, 'la lluita de les idees que
es congrià en les terres espanyoles separà
tota l'Europa en dos fronts.

Com avui, Alemanya sostingué els rebels;
així mateix que ara, Prússia ajudava l'abso-
lutisme. El rei de Prússia, Frecleric Gui-
11cm III, posava un milió de tàlers a la dis-
posició dels carlins. Com avui Itàlia es posa
al costat dels generals; en aquells temps el
duc de MÒdena, la família de .Parma i el
rei de Sardenya es trobaven a la banda de
don Carles. En canvi, els liberals rebien tota
la simpatia de França: el rei Lluís -Felip;
el «rei burgès», posava a la disposició del
govern legal de 1a reina Cristina tots els re-
giments del seu terç estranger — contra pa-
gament al comptat, és clar — ; d'altra ban-
da, es romania tan neutral com era possible.

La conducta d'Anglaterra era quasi in-
equívoca. El primer ministre, Palmerston, es
posava sense vacillacions de la banda de la
reina Cristina. Fou atacat, perquè la seva
conducta podia causar una intervenció dels
Estats absolutistes. Així doncs, de la ma-
teixa manera que avui raonen- els partits
de dreta de França i Anglaterra, llavors els
adversaris de la dita intervenció no volien
comptar amb el fet que els altres Estats ja
havien intervingut realment.

Hi ha un gran nombre de parallels inte-
ressants entre les dues guerres civils que no
són de gran importància des del punt de
vista internacional d'aquest problema. Tam-
bé com avui, els rebels en aquesta primera
guerra civil eren de Nabarra, de les regions
basques i d'Andalusia. Com avui, Barcelona
estava llavors al costat del govern legal.
Com avui, es lluitava amb tots els mitjans
i sense compassió per a l'enemic. Com avui,
els insurgents estaven sempre molt prop de
Madrid — sense arribar mai a entrar-hi.

Les guerres napoleòniques s'acabaren l'any
1815. AI cap de vint anys, Europa estava
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dividida en dos fronts, l'un de l'absolutisme
i l'altre de la monarquia constitucional, i
dinou anys després començava la guerra ci-
vil a Espanya: L'última guerra mundial du-
rava fins a I918, i abans de vint anys Europa
quedava dividida en els dos fronts dels Es-
tats feixistes i dels demòcrates, i divuit anys
després començava una nova guerra civil a
Espanya.

No volem fer de profetes. En aquella épo-
ca, la , guerracivil s'acabà, després de cinc
anys, ,per una pau, dietada pel general carií
Mároto. Aquesta pau significava tota una
victòria dels liberals d'Espanya, i era inter-
pretada per tots els poders absolutistes d'Eu-
ropa com llur desfeta,

La posició de la Rússia d'avui és comple-
tament al contrari de la d'aquells temps.
Llavors es trobava al costat dels carlins
llavors era amiga de Prússia i enemiga de
França, i no, com avui, aliada de França
i adversària d'Alemanya. I, ben mirat, tam-
poc la posició d'Anglaterra no és del tot
igual a la d'abans. Avui dia és determinada
per molts punts ; un és que hom jutja els
dos fronts d'Espanya simplement com co-
munistes i reaccionaris. En la premsa es-
trangera es parla — com es parlava abans
de Rússia — de roigs .i blancs ; aquesta ter-
minologia fou inventada per la ràdio de Lon-
dres, que la usà per primera vegada ja el
>z de juliol. Per a la premsa anglesa és
quasi impossible de convèncer el seu públic
que al costat del govern lluiten també burge-
sos i republicans burgesos. No volem expli-
car ací què és el que ha causat aquesta con-
fusió. Però no hi ha dubte que una gran
part fou causada per la premsa mateixa,
degut a les dificultats que es posaren als
corresponsals estrangers a Espanya. A cau-
sa de la falta de correu o de l'arribada retar-
dada de les informacions — en cas que arri-
bessin, després de tot - de Barcelona, Ma-
drid, València o San Sebastián, les redac-
cions havien d'acudir a informacions de guer_
ra des de l'altra banda de la frontera, des
de Perpinyà, Biarritz, Lisboa i 2ànger.
A més es pot observar, llegint la premsa
estrangera, que les notícies oficials i les en-
trevistes amb persones d'importància apa

-reixen solament en una certa part dels dia-
ris, que ja és classificada pel seu idioma i
per la seva tendència, i són dirigides, llavors,
a ún públic, escollit, que ja està convençut,
i no a un que encara cal conquistar. Llegint
la premsa anglesa — nosaltres la podem re-
bre solament amb moltes dificultats — o es-
coltant la ràdio anglesa, es pot observar com
es • fan aquestes confusions i com els úlls
malalts no poden veure cap altres colors que
el roig oel blanc. Aquesta simplificació dels
fronts, que al mateix temps és una falsifi-
cació, augmenta la incapacitat del poble an-
giès' de compendre problemes i fets que el
mateix poble anglès havia dominat ja — al-

1 menys en part — tres segles abans, com el
poble francès cent-cinquanta anys enrera.

Influït per aquesta simplificació, el mateix
1

 Winston Churchill, tan democràtic i tan
enemic de la dictadura — es trobava, no fa
gaire, entre nosaltres ací mateix, a Barce-
lona —, ha arribat a recomanar la neutrali-
tat anglesa i francesa; Segons ell, Angla-
terra no pot desitjar la victòria ni als comu-
nistes, ni als reaccionaris. Aquest pensament
és molt anglès — però Churchill va oblidar
tot el seu liberalisme. Molt partidari del par-
lamentarisme, va oblidar que a (Espanya es
lluita pel sistema parlamentari i contra la
dictadura. Ha oblidat també quines coses
s'havien demostrat a conseqüència d'aques-
ta passivitat — això és un nom molt més
just en lloc d'aquesta «neutralitat — en al-
tres països, que foren conquistats a la fi pel
feixismé.

Si el bloc deis Estats feixistes desfés la
política anglesa de l'equilibri a l'Europa Oc-
cidentali a l'Europa Central, llavors França,
l'únic aliat d'Anglaterra en cas de perill,
estaria aïllada fins a la feblesa ; i després,
la circulació de la sang en el cos de l'Im-
peri Britànic seria interrompuda i penible-
ment desfeta. Anglaterra ha d'ésser guanya-

I da per a ]'Espanya republicana ; a aquest
J fi cal demostrar bé al públic anglès aquestes
III conseqüències i perills, perquè aquest poble

vol reaccionar solament per força de la lò-
gica, mai per força dels moments senti-
mentals i patètics. Solament així es pot tren-
car el splendid isolement d'aquesta nació.

W, M. ULLMANN
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 (Copyright Agència Herzog de Viena ; exclu-
siva de MIRADOR a la República Esj anyola)
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EI -cavaller Ramsay, un escocès estrafolari,
que fou anglicà, socinià, deista, indiferent i
pirronià per acabar catòlic, per bé que d'un
catolicisme no gaire ortodox, tot no deixant
mai d'ésser francmaçó, va somiar en una
francfnaçoneria adaptada al gust francès,
capaç de recon^ 1	 n"bles, la monarquia
i ]'Església catòlica, eixamplant i fent més
malleabie aquesta darrera. De la seva amis

-tat amb Fénelon i Mme. Guyon li venien al-
gunes idees sobre la doctrina del pur amor
que predicava el Cigne de Cambray. Ramsay
admetia la metempsícosi, ]'existència d'ho-
mes preadàmics i la necessitat d'una religió
que englobés i sobrepassés el cristianisme. 1
volia fer sortir del catolicisme aquesta religió,
i posar-la sota l'art patronatge de Lluís XV.

Thomas Wharton (1639), per Van Dyck
Museu de l'Ermitage

Però el primer ministre, el cardenal de Fleu-
ry, era massa vell per tenir deliris místics i
renovadors, i la carta que li adreçà Ramsay
en Ir37 es veié ornada amb uns gargots es-
crits al marge pel cardenal dient que ni ell
ni el rei no podien pendre en consideració
el que proposava. Però, amb la indiferència
del poder reial, la francmaçoneria francesa
prosperava, i en formaven part eclesiàstics i
tot.

El papa Clement XII prohibí en q de maig
de 1738, sota pena d'excomunió, que els
clergues i els fidels formessin part de la
francmaçoneria, i en 1751, Benet XIV con-
firmà i precisà les condemnes del seu pre-
decessor. Per això la maçoneria, en els països
catòlics, es trobà de mica en mica adversà-
ria cada vegada més del papat i del catoli-
cisme.

Perd a França el sentiment gallicà, després
de les lluites entre jesuïtes i jansenistes, entre
gallicans jansenitzants i ultramontans jesuï-
titzants, era massa ferm perquè es fes massa
cas del pontífex romà. El parlament de Paris'
no registrà la butlla papal, i aquesta no fou
mai promulgada. Amb tota bona fe, clergues
i fidels francesos podien allegar ignorància
i ésser alhora francmaçons i catòlics. 'Els
clergues no se n'estigueren pas. L'arquebisbe
de Tours, M. de Cougie, es burla del bisbe

a entrar en una combinació decididament an-
tirussa? No és possible trobar-ne enlloc. Si
la política exterior d''Itàlia no vol seguir un
camí suïcida, si els interessos nacionals han
de prevaler sabre les ambicions personals, la
tria entre posar-se al costat d'Aleman ya o al
costat de la U. R. S. S. no hauria de fer vacil-
lar ni un moment. Entre Alemanya i Itàlia hi
ha massa. disparitat d'interessos en el camp
internacional, mentre que mo hi ha, ni hi ha
hagut mai, cap incompatibiltat entre Rússia
i Itàlia .

Constitueixi's o no el bloc antisoviètic, cal
tenir per un fet que Alemanya va preparant

de Quimper, Msr, de Saint-Luc, perquè ha
afirmat que «francmaçoneria i impietat són
una mateixa cosan. Els francmaçons de l'Ar-
tois intervenen en I 762 en favor dels jesuïtes,
que es vol expulsar de França. El Gran
Orient francès no permet' l'afiliació dels co-
mediants a les lògies perquè són excomuni-
cats per l'Església, i això en una època ('774)
en qué l'opinió pública ja no fa cap cas de
semblant decisió. Hi ha lògies que fan dir una
missa el dia de Sant Joan; data aniversària
de la fundació de la Gran Lògia de Londres.
El reglament de la lògia d'estudiants de
Montpellier mana ((no parlar, directament o
indirectament, contra l'Estat, les Lleis, les
religions (sic) i els bons costums», i diu que
«un bon maçó no es lliuri mai, al taller o
jora d'ell, a disputes sobre religions o políti-
ca». A la vet11a de la Revolució francesa, en
1789, Amiable troba vint-i-set capellans, so-
bretot del clergat regular, i trenta-vuit no-
bles que són venerables de lògies. Joseph de
Maistre, que anys després havia d'ésser el
doctrinari de la contrarevolució, valgué unir
el cristianisme i la francmaçoneria, dues ins-
titucions a les quals pertanyia, i d'ell conei-
xem una memòria dirigida al duc de Bruns

-wick, gran mestre de la francmaçoneria rec-
tificada escocesa, en la qual sosté que la mis-
sió veritable de la francmaçoneria és la crea-
ció d'una forma superior de cristianisme;
vol no menys que formar un estat major din-
tre la francmaçoneria que la convertiria en
una mena d'exèrcit pontifici al servei de la
teocràcia universal.

**# •

I, molt més a prop de nosaltres, la Cons-
titució de la francmaçoneria • francesa de
1849, diu que la institució até per base l'e-
xistència de' Déu i la immortalitat de l'à-
nima((. Després, es parla del Gran Arqui-
tecte de ]'Univers. Però na és fins en 1877,
al cap de deu anys seguits en què s'ha
discutit la qüestió en cada assemblea, que
el Gran Orient francès mo decideix de su-
primir de ]'article primer l'obligació de creu-
re en Déu i en la immortalitat de l'ànima.

A Anglaterra, en canvi, la francmaçone-
ria no sols compta amb l'adhesió de la fa-
mília reia], sinó que és aliada amb l'Es-
glésia. Quan en 1813 s'han unit les duies
branques de la maçoneria anglesa, el gran
mestre és el duc de Suffolk, fill de Jordi III,
germà de Jordi IV. 1 com més avança el
segle, més conservadora és la francmaço-
neria anglesa i més acostada al cristianis-
me.

x*^

1, feta aquesta massa llarga explicació,
que per les condicions d'un article no pot
sinó ésser a grans trets, no farà ja tan es-
trany que un francmaçó com el duc cíe
Wharton hagi pogut ésser enterrat en un
monestir catòlic ; altrament, donada la me-
na d'aventurer que era el duc anglès, no
pot sorpendre massa cap vicissitud de la
seva moguda vida, que deixem per a la
setmana vinent.

J. C.

Nota sobre les illustracions. — Els perso-
natges retratats són Philip Wharton i Tho-
mas Wharton, avi i pare, respectivament,
del Philip Wharton enterrat a Poblet. Una
enciclopèdia molt famosa, que dóna unes
succintes referències biogràfiques del pare i
del nét (sense dir d'aquest que està enter-
rat a Poblet), dóna com a retrat del nét
el de l'avi, sense tenir en compte que
aquest no era duc i les següents dates: Van
Dyck nasqué en 1 599 i morí en 1641. El
retrat fou pintat en 1632. El Philip Whar-
ton enterrat a Poblet nasqué en 16g8, o si-
gui cinquanta-set anys després de la mort
del pintor.

Perb en el complicat edifici que vol cons-
truir, de tant en tant s'esquerda alguna cosa.
Ara mateix, fa l'efecte que Polònia es vol
sostreure al joc de Berlin. Sobretot després
del viatge a Varsòvia del general Gamelin,
cap de l'estat major francès, es nota una
evolució cada vegada més manifesta de la
política exterior polonesa. IEsparla d'un re-
acostamente entre Polònia i la Petita Entesa,
que posaria fi als malentesos entre Praga i
Varsòvia i seria un greu contratemps per a
la diplomàcia hitleriana.

Però, sigui com sigui, Alemanya segueix
essent el perill més gran per a la pau d'Eu-
ropa. I a tots els qui han tolerat o afavorit
el seu rearmament, els pertoca una respon

-sabilitat.
Ens trobem ben lluny d'aquells cinquanta

anys de «quarantena política» de què par-
lava Woodrow Wilson !

CAP A LA CONSTITUCIÓ D'UN FRONT POPULAR

A ANGLATERRA

La iniciativa, de la qual es parla molt
aquests dies, d'anar a la unió de les forces
angleses d'esquerra, ha sortit dels laboristes
independents, que són els de tendbncia més
esquerrana, i dels comunistes. Alguns grups
liberals s'hi han adherit, però els líders del
gran partit laborista encara vacillen, potser
esperant que torni Attlee de Moscú per a deci-
dir-se.

Eintre els diaris que defensen la iniciativa,
cal citar en' primer rengle el Manchester
Guardian, conegut per la seva independència
de tot grup ; però aquest diari voldria que la
unió fos per a un temps limitat.

Fins ara, els anglesos s'havien estat d'imi-
tar el que es feia al continent, sobretot en el
camp dels costums polítics, Però els temps
canvien, i les forces esquerranes, que estan a
nivell de les conservadores, deuen sentir la
necessitat de coalitzar-se per a conquistar la
direcció del poder.

De totes maneres, les eleccions polítiques
tindran lloc dintre tres o quatre anys. Bald-
win té una majoria considerable en la Cam-
bra actual] és evident que no sent cap pres-
sa a dissoldre-la.

No és possible de fer-se massa illusions
sobre la puixança d'un eventual Front popu-
lar britànic, tant perquè la Vlibertat política
és absoluta a Anglaterra,. com perquè la gran
massa segueix afecta, més del que es creu,
a certes tradicions.

,LA DICTADURA GREGA

El general Metaxas, que, gràcies a la com
-plicitat del rei, ha instaurat una dictadura a

Grècia, ha iniciat una política reaccionària
que ano difereix gran cosa'de la de Hitler a
Alemanya.

Metaxas ha dissolt ]a Cambra i totes les
associacions i grups polítics, i ha instituït una
censura rigorosa sobre la premsa. Mentres-
tant, les presons s'omplen de liberals, repu-
blicans i comunistes. Grècia es troba sota eI
terror militar.

EI poble grec ara paga l'error d'haver re-
nunciat a la forma republicana per a ins-
taurar la monarquia, que sempre — en tots
els ordres, polític, econòmic i militar — havia
anat de fracàs en fracàs.

Però les dictadures se sap com comencen
i no com acaben.

LA CONFERÈNCIA PANAMERICANA

Sembla que Roosevelt ha decidit fixar per
al novembre vinent l'esperada Conferència
Panamericana, de la qual depèn ]'actitud que
alguns Estats sudamericans pendran envers
la S. de les N.

Es de creure que la majoria seguiran ad-
herits a Ginebra, sobretot si el pacte fona-
mental és reforçat o modificat de manera que
pugui funcionar amb eficàcia.

EL DECRET SOBRE EL SERVEI MILITAR A

ALEMANYA

A punt de tancar aquest número, arriba
la notícia que a Alemanya s'ha decidit fixar
en dos anys i no en un la durada del servei
militar, la qual cosa gairebé duplica els efec-
tius de • l'exèrcit.

Així, mentre amb una mà Hitler signa
l'adhesió a"la proposició francesa de no
ingerència en els afers d'Espanya, amb l'al-
tra signa el decret augmentant la poten-
cialitat ofensiva del Tercer Reich, L'excusa,
com sempre, la busca a l'est: Rússia, i,
de passada, acusa aquest país de maneigs
soterranis a Espanya, quan és ben evident
la participació nazi en la sublevació feixista.

En aquests primers moments, no podem
saber encara quin haurà estat l'efecte pro-
duït en els altres paisos per aquesta mesura.
Però és fàcil de suposar.

EL CRITERI GRITAN{C

i Anglaterra (^
LES INTRIGUES- ALEMANYES

EI Tercer Reich desplega, en aquests mo-
ments, una acció diplomàtica de gran estil
i de vastes proporcions. No en té prou amb
les seves maniobres a Espanya, sinó que en
continua d'altres a l'Eurppa Central, amb
l'únic intent de preparar l'ambient per a
una pròxima envestida cap a l'est. Després
d'haver rebut el rei Boris de Bulgària, ha to-
cat el torn al regent Horthy d'Hongria.

L'almirall Horthy — almirall d'un país
sense sortida al mar —, que no es lluí gaire
durant la guerra europea, es rescabalà una
mica durant la temptativa de Bela Kun d'ins-
taurar el bolxevisme a Hongria. Cal dir que
comptà amb la presència de les tropes inter-
nacionals a Budapest. Horthy rebixí alesho-
res a salvar la forma monàrquica de la na-
ció, per bé que sense rei, la tornada del qual
es preveia en un futur més o menys llunyà.
Després, però, aquest home que hauria d'ha-
ver fet guàrdia al costat del tron buit, s'ha
demostrat l'adversari més ferm de la restau-
ració. 1 fou ell el qui impossibilità la proba-
tura realitzada per 1'ex-emperador Carles; i
és ell qui sempre ha paralitzat totes les temp-
tatives de l'ex-emperadriu Zita encaminades
a posar Otto al tron d'Horgria, en defecte
de poder enfilar-se al d'Austria. Es que, com
tots els dictadors, ja no pot concebre que l
algú pugui estar per damunt seu.

El sedient general Gómb6s — que de tots
els caps de govern que s'han succeït durant
la regència de Horthy, és el més adaptat als
desigsdel regent —ja havia iniciat una polí-
tica d'acostament a Alemanya, que en més
d'un moment ha neguitejat Mussolini, i]-
lusionat amb exercir una influència prepon-
derant tant a Budapest com a Viena. Moltes
són les vegades que G&mbós ha anat a Ber-
lín, a visitar Hitler i refermar-li l'amistat
d'Hongria . Però ara Gdmbós està malalt, i
ha estat `Horthy personalment el qui ha anat
a entrevistar-se amb el Führer.

Es diu que el regent es trobarà també amb
Mussolini, i que està en gestació un bloc
antisoviètic, en el qual participarien Alema-
nya, Itàlia, Austria, Hongria, Bulgària i
Grècia.

Es curiós de tenir present que una de les
primeres coses que féu Mussolini en pujar
al' poder, va ésser el reconeixement del go-
vern dels Soviets. I, en efecte, el govern ita-

LES AVENTURES DE PHILIP WHARTON

Un maçó enterrat a Poblet
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