
CONSIDERACIONS

Els sistemes arbitraris
L'home és un animaQ racional, amb la ron-

dició que no l'obliguin a raonar massa. Es,
així mateix; un animal polític — digué Aris_
tòtil —, però sempre que la política no es
presenti complicada en excés. Dels individus
que componen una multitud, ara l'un , ara
l'altre, s'aniran fatigant de pensar a mida
que pensar es faci més difícil ; és a dir, més
necessari. I aquella multitud, quan ja hi hagi
wn nombre suficient de casos d'abandonisme
intelligernt, de sobte farà una virada en rodó
á, llençant els seus ideals humans de claror,

bestial, també, el restabliment de la destral
com a eina d'execució de les penes de mort.
Idea, de nou, dedicada a expandir una por
mitjançant un espectacle truculent i ple de
ecords de 1 "Edat mitjana. AI fons d'aquesta

disposició hi trobeu el gust primari d'anar
disfressat d'època, combinat amb el plaer
adolescent de passar .per «molt salvatge,.

Els feixismes tenen uná tara d'infantilis-
me. I això ino és gens estrany, car per a ésser
possible ca-1 que, abans, els pobles hagin pa.
tit un procés de retorn a la infantesa. De

((Aquell nimbe de pedanteria...0

'oercarà un refugi dintre V'home tenebrós i
primari. I un cap dins d'aquest sistema, es
barrejarà i s'embriagaré amb la seva matei.
xa vlo]+^ nO	 nRnca n r
violar, en primerlérIflC, la consciència moral

d'aquell que l'excita, per una llei del senti

-ment que vol que contínuament tendeixi a

exagerar la seva pròpia sinceritat, per ad-

quirir una svn•eritat més intensa. La volun-

tat, quan abandona l'enteniment i es refugia

dins el sentiment, necessita dur al darrer

extrem l'arbitrari. Només així arriba a fer

-se la illusió de trepitjar terra ferma. La rea.

fitat, lec veritats d'ordre superior, són ets

entrebancs, els perills. Car e; món del somni

té per somni el món de la, vigilia i mai no

lii haurà entesa entre ambdues posicions de

la mateixa natura humana.
No hi ha dubte •que sense les complicacions

de l'hora present, els bornes haurien optat
per una vida clara i una política tranquila
1 serena. Però up . vent de torbació ha •assat

a través d'Europa. Llavors gla gent, no tan

solament no vol pensar, sinó que odia el qui

pensa. Odia el mateix pensament. Creu que

l'anti-pensament sera ]'antídot dels mals
d'aquella hora difícil.

11'anti pensament és una cosa complexa

que va escarnint, d'una a una, totes les in-

flexions de la raó ; perd capgirades. Això
explica per què els actuals feixismes no s'han
acontentat d'ésser uns governs de força ; els

cal també ficar-se dins l'esfera de la moral

i del pensament privat. La violència no té
l	 lbé tornar-se una rol uió

renunciament a pensar i a voler, que són les
caracteristiques dels majors d'edat.

Tot govern tirànic divideix els ciutadans
ni rI„	 .. •:,.	 . ,-,...n1ifES. i 70 IU ,:a it,gca £ÍmcS. ,, "	 ;'.

La inversa d'això la donen aquells siste-
mes de govern que, de tant que matisen,
arriben a perdre el sentit del color moral.

Però el resultat, en els dos casos, és
igual. Una confusió de nocions. Una impu-
nitat per a moltes persones i el rebaixament
del to general de la vida deis països. Ambdós
sistemes pacten amb el crim. iEls uns l'em-
lren com a instrument de go ern. Els altres
deixen que s'exerciti.

Les e ases de la violéncia són, doncs, la
Feblesa • l'infantilisme i la indeterminació.
Per això la violència, ino tan solament és
injusta; sinó que descaracteritza els països
arc prepondera Un país manat d'una manera
arbitrlria, immediatament deixa d'existir
com a entitat superior; esdevé una turba-
mult.a, sonso valor i es torna més fhcilment
assimilable per les forces externes, encara
que sembli una .paradoxa. Però el fet és que,
malgrat tots els nacionalismes furients, sem-
pre ha estat, és i serà més fàcil de dominar
per una potència estrangera l'Alemanya i
la Itàlia que reo pas la França. Perquè la
força d'un país estú, principalment, dins la
seva consciència lliure. Poble esclau, poble
que pot canviar d'amo.

dbrmin, que diable. Aixi serà més facrl anar
onstruint, al costat d'aquella arquitectura

grotesca, un altre Palau de Justícia. Justícia
catalana, nostra. 1 allí, installar-hi jutgés
desperts i funcionaris retribuïts tom Déu
(nana.

1, menhreslant, lot, cono a la faula de la
Bello au bois dormant, un esbarzer prodi-

g iós, creixent, creixent, amagarà tot el vell
Palau on la son seria mestressa. I això, per

sempre.
R. L.L.

No call presentar l'advocat Sierra Valverde
a cap lector de MaR,anoa. Tampoc cal pre_
sentar-lo a mningó que hagi estat soci de l'A-
teneu en temps de la dictadura, aleshores
que Sierra Valverde treballava perquè Mi-
lans de Bosch nomenés una junta per ordre
governativa, ben entès que formant-ne part
el que fou advocat defensor de l'ex-cèlebre

ex-poeta Viura.
Ja fa temps que Sierra Valverde vol fer-se

cèlebre, i com que els seus bavosos articles
eatalanófobs d'El Imparcial no ho han acon-
seguit, ara fa poc, quan la vista del ;procés
pels fets de Terrassa, ho ha procurat pro-

aturador. 1 e per	 t	 o

Això explica també tota la part accessòria --	 --

i baldera dels feixismes alemany, italià i rus.

Aquell nimbe de pedanteria que acompanya
sempre l'obra dels governants tirànics. La

preocupació de crear-se una mitologia i una

metafísica. Tan bon punt el poble ha perdut

els ideals, 'brolla arreu la mala herba dels

mites i dels prejudicis. No ens sabem estar,

collectivament, sense una teologia que ens

parli d'una altra vida • del progrés indefinit

de la present. Paradís celestial, o futur pa-
radís social. Sempre la força genera una fe,
i aquesta fe, al seu torn, genera una nova

força.

També fa estrany en moments feixístics

la presència d'un cert to pueri', dins la polí-

tica. Tot el ritual d'òpera, amb ,punyals bran-

dats i gestos teatrals, que veiem per Itàlia.

Tot l'infantil i tràgic anti-semitisme germà-

nic, i els candorosos i gratuits atapeïments

de crani a propòsit de la raça ària pura que,

amb tanta d'imaginació, fan els més asse-
nvats propagandistes hitlerians. Criatura i

A la pàg. 3:

setmana Cultural Valenciana,
per Enric Soler Goáes

A la pàg. 6:

Dreta i esquerra, per Werner Wolf f	 —Qui vol una administració de Justícia de «pura cepa»?... La dono per cap diner.
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La feblesa és una de les
bases de la violència
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De Dijous — 
MIRADOR INDISCRET___________e. a Dijou ! ----Un plebisci4 ala piscina de Si4ges testant de l'ús del cataló, idioma que usaven

El Casino de la Piscina de Sitges , la Junta
a 
	

,	 senyor
Juanola•
lguns acusats i un dels defensors el

E1 Palau adorrníf directiva del qual és	 integrada per estiue- Dimarts al matí, aquest í Sierra Valverdejants autèntics i .per indígenes que es pas-sen 1 hivern jugant
es trobaren al Palau de Justícia i s'agrediren.

queVal a dir q	 l	 ge, lu bna g	 noent,nt
enloa tingut nzai gaire fe fe	 l'adoniin istració de

al parxís als easinets vi-
latans	 lestiu	 ,per a	 aalternaráesperant	 '

celebrar

Hom cliu que Sierra Valverde acaba de
ter oposicions	 aha acordat	 en data próximama u,n

p	una secretar
de Jutjat	 n 

per
d'Andalusia i es

proveir
creu que fa mèrit,

a
Justícia. Sempre s'hi sha vist, només, amb .ntival hípic que •ecara ningú ano sap ben bé

cu què ha de consistir.
perseguint ci català. Diuen que entra en els

un criteri simplista, però no	 Jtassa distant de Tota la Junta convin gué que el festivaln	 q
seus	 càlculs ]'obtenció d'una secretaria dejutjat de Madrid, ila realitat, una manera de	 erdre diners tanl ha de constituir, 	 per	 la seva	 importància,

per això encara es creuubh	
a

gat a fer més mèrits.si es guanya com si es perd, i una font d'in- una mena de Derby Platja d'Or i que, per
acabables mals de cap. tant, calia que hi fessin	 acte de presència Nicolau? Casfelao?

Ningú no ha curat mati, començant dels
les primeres autoritats de Catalunya.

Ací,	 però,	 s'iniciaren	 les	 desavinences.interessats,	 de corregir aquest tòpic.	 Però, ' 'Mentre ums sostenien que la màxima auto-
Otero Pedrayo -- a Catalunya, particular-

ntent a Barcelona, és força conegut — és undarrerament, el tòQic ha desa55aregut j er a rita catalana era el senyor Macià, d'altres dels dos diputats gallecs que representen Ga-fer pas a una altra mena d'mpinió més greu, afirmaven que era el general Batet. Adhuo línia a les Corts de la República. La seva
I el Palau de justícia no està gaire content.

no mancà algú que ins inuà molt seriosament
j que potser era el senyor Azcárraga•

parella és Castelao, el «doble» de Nicolau
Cada vegada que es fiarla massa d'ell, l'edi- aDavant la impossibilitat	 d'arribar

d O^Iw	 (els mateixos cabells,	 mateix ros_
fici negrós i cambodgià trontolla com si/'as-p

a una
unificació	 e criteris, hom opté per resoldred	 ri P	 A

tre, semblant manera de vestir).
Otero Pedrayo, dilluns, donà una confsés fer la seva vora tota una corrua de ca- aquesta qüestió pel democràtic sistema del

sufragi,
.

rència a l'Ateneu Barcelonès. L'acompanya_
cions feixuguíssirns. «Per què s'han de fixar Efectivament. Passat a votació a qui per-

a un senyor	 gallecs reside
ntsa Barcelona aclamarenen nosaltres? — diuen els funcionaris, arno tocava ostentar la distinció de	 la	 primera —Viva Castelao. El poeta galiguiño.toga o sense —• I el poder judicial?» Acabat autoritat de Catalunya, l'elecció recaigué en -Però si és el senyor Nicolau d'Olwer.miren si poden fer la non-non fins un altre el general Batet• —No, home, no. Com pot ser l'ex-ministre

tràngol (que Déu ajorni per molts anys). I Coses del Palau de Jus4ícia
d'Economia si és a Lr dam	 Es	 ao,

haaixí, entre murmuris i badalls,	 avança la que	 arribat de Madrid amb Pedrayo.
rayo.

solemne carrossa de la Justícia. Avança, com Impressionat	 sens	 dubte	 per	 ff'ex osició
p	 p

Els catalans. —	 nostre diputat,
Els gallecs. — Es

s	 e l
el	 nostre.el cavall del general Pytim al Parc, sense be- amb la	 ual el sen or9	 y	 Comorera va demos- Ho	 tingué d'aclarir un empleat de l'A-

llugar_se dol lloc. Però senarpye hi loa la bella
trae	 la	 manca d'activitat del jutge de pri-
mera instància senyor Higueras, que al cap

tcneu
positura	 de les	 potes	 de	 bronze	 escultòric. d'un any d'haver estat nomenat jutge espe-

—Es el nostre President, no fa gaire re_
elegit.	 IEs el senyor Nicolau.No faltà qui veia les Sales de l'Audiència cia] del sumari incoat per la yenda de càr- —Castelao, dieu?

de jutges dormint amb la son dels
j

plenes recs de l'Ajuntament (i el mateix podrà dir-
se d'ací un quant temps del sumari relatiu

Aquell gallec	 no es	 resignava a	perdre
ustos.	 Senyal.	 d'una consciència	 tranquila, relacions

	 l

un diputat.
No faltà qui s'adonava de la misèria en què mots) n 	 potddir-se qu

a
 e hagi trobat indis dan aca}_af la paeíèneíaera tingut el personal subaltern .	 No faltà de responsabilitat contra ningú. Divendres al

qui no estava satisfet d'una pila de coses, matí, dia en qué els diaris inserien el sen- L'excessiva bonhomia dels .periodistes
que passen a cala Justtcid. Però solia callar.

discurssacional	 del diputat socialista, el se-
nyor Higueras,	 fer alguna cosa,	 tancar

que
fan informació a la Generalitat sembla	 ue

qho, pmb aquesta resignació un xic	 icardiosa
per	 va

a la presó la primera persona que va caure
experimenta uns moments de crisi,

Hcaracterística de l'Espanya dels darrers Bor- a les seves mans, rova el fet que no faP	 q	 gatea,	 -
bons , on la gent d'ordre en tolerava de totes,g Aquesta persona, que s'escaigué ésser unsg

pa
dots	 on fer avant-sala davant del despatx
del Conseller d'Agricultura

Però, malgrat la inèrcia dels sentiments que honest ciutadà , no era ni regidor de l'Ajun-
de

. pregaren al se-
nyar Farreres (nebot) que fes alguna gestió

perpetua els costums, quan ja s'ha mort la
Lament	 Barcelona,	 ni	 faista,	 ni	 «esca-
motu.	 Era simplement un cap de família,

perquè el senyor Mias els rebés tot seguit.
font d'on rajaven, comença _a ?guixer una mini-i-
].!avars algò ha cl	 át,	 Lé;. t ' ,

la situació del qual va resumir en el títol de
la, notícia	 diari local

Si—	 vostès tenen feina	 ec encara en tinc
més	 va fer el jove i ja secretari del Con-_ _

uen • les barbes tremolen • els manegainsg	^	 	̂ g^

un	 :
4	 rs .	 a fu	 amb. e1 fil] _i...- detente q_ l^	 ^ `

sellar.
Jaav ne	^rttnac4a reçnnsta	 a}t infrn

freguen el caire de les taules, i ningú no es La premsa.	 en	 comentar la decisió del se is 	 fracCá á.	 ^-

troba al seu gust, senyor Higueras,. decisió que fou estudiada A !la casa del davant passà una cosa per
per la Sala de Govern de l'Audiència i pels l'estil.	 (Precisament feia pocs dies	 que	 un

Ah, la bona justícia dels bons temps mo- j utges en una reunió que celebraren, l'atri- ordenança havia anat a comunicar .als re-
nàrquics 1 buïa a les indicacions del criminalista Ferrer. pbrters que fam informació, a 'l'Ajuntament

Però, nosaltres cus dïem : lobs aquests se- En lògica resposta,	 el	 senyor	 Higueras — El senyor Duran i Guàrdia diu que els

nyovs	 que	 estaven	 acostumats	 a	 treballar degué veure amb gust com la premsa al
dia següent publicava cm solt en el qual es

vol rebre..
— Dygui al senyor Duran i Guàrdia que

dormint, a tall de somnàmbuls, ja ho sobran deia	 ue harta rebutjat el senyor Guardiola,q	 1	 y avui no tenim ganes d'ésser rebuts per cll
fer desperts? La força del costum és enorme, secretan del jutjat num•	 ta, el qual s'havia —li respongueren.

Podríem trobar-nos amb sorpreses. Aques- auxiliat	 on	 el	 sumari	 dels	 escamots	 i la I' cap informador no va moure's de 4a seva

1
a gent que,	 a uUs clucs, se'n sortia, bé o

qna ent

l'. A.	 1•,	 perquè havia preferit per ajudant
el criminalista Ferter.

cadira.
1 està en l'aire	 una	 altra qüestió, moti -

, ara amb els ulls oberts	 només E1 senyor Higueras, per un moment, de- rada	 per	 les	 desatencions de ] intetlectual
experimentarà un gran entluernament i una gué creure de bona te, donat la diligència pur'Esclasans.
incertesa	 profunda.	 I,	 llavors,	 planyívola- que ]i havia portat a la firma el dia an-

ment, ens demanaran que els tornem a deixar tenor, que el senyor Ferrer era capaç d'em-
F. A.	 1.

Coses del femínisme

dQr^mir. Que si no no hi haurà justícia. paperar la
Un centre adherit a 1'^Esquerra Republi-

I, potser que no els inquietéssim més. Que Sempre fen4 mèriEs cana de Catalunya d'un	 poble	 del terme
1 d	 d	 'elebrar un acte(1 Igualada, eme	 es'n '- c

polític de caràcter feminista, fa pocs dies
que trameté una comunicació al secretariat
general del Partit demanant, textualment,
que li enviessin +da Bargalló o qualsevol cosa
per l'estil».

Quan una coneguda propagandista esquer-
rana va saber-ho, es va tornar més vermella
que el dia que va saber-se exclosa del Con-

sell Central del Partit.

EL froglodifa d'Olot
El Deber, setmanari que surt a Olot, és

tina reminiscència vuitcentista que en el
temps de 1integrisme feia un ban paper i
avui, encara, tot i traspassat amb armes i
bagatges a la Lliga Catalana, es defensa tan
b que no volem privar els nostres lectors
de gla notícia que varen publicar temps en-
rera, amb el castells tuberculós que gairebé
és indispensable en aquestes publicacions. .
La notícia és important, deia :

((El otro día, ,paseando por la carretera,
mos encontramos con unas j ovencitas que
iban solas y en bicicleta. Llamamos la aten-
ción de los padres de familia para que tales
casos, que constituyen un abuso a la moral
y a las buenas costumbres, no puedan nepe.
tirse en nuestra ciudad,»

Tanfs?	 .

Les Associacions de Premsa de Catalunya
han conseguit que el President de la Gene-
ralitat avdlés llurs carnets amb una nota re-
comanatòrh per als representants de l'auto-

rïtat.	 ,
El senyor Macià, en accedir ales reitera-

des peticions dels representarfts dé íles en-
titats de premsa, degué creure, tal com és
en realitat, que d nom çe ;dels repórters
catalans no arriba à una- cinquantena .

Però a hores d'ara el President ha sig-
nt€ qui ap-!os carnets, i .el que és pitjor,
aquest allau de gent que vol el títol de pe-

riodista és inestroncable
Fa pocs dies foren portats a la signatura

del senyor Macià trenta carnets, trenta, cor
-responents a altres tants senyors els quals

afirmen ésser periodistes sabadellencs. Con-
ten que el senyor Macià va quedar una mica
estranyat i va exclamar :

— Trenta periodistes hi ha a Sabadell?
— No és això el més terrible — comenta-

va un funcionari —. El que fa realment pà-
nic, és imaginar què succeirà el dia que a
Terrassa s'assabentin que Sabadell ha ob•
tingut trenta carnets 1



Es filma
Evidentment, si no fos que la visita al

que fou Palau de la Indústria Química
tanca l'innegable encís de passar entre una
ubèrrima vegetació que serveix per elimi -

nar els miasmes de ila ciutat i otereix una

de les vistes panoràmiques més irmportalts

del món, potser no valdria massa lapena

d'anar a veure rodar um film, encara que
anés acompanyat dels més remarcables al-

licients.
Veure l'elaboració d'una pellícula és una

de les coses més decebedores que s'han in-

-	 I e n in!erior .d-E! Cafè de la Marina»

z
MIRAR

ALS ESTUDIS DE MONTJUIC	 I Lt1FIITIV

E 1	 C	 1	 Pdesia murciana. -- Múrcia i els seus

 ii a ^^ homes, les l es dones es seves criaturese	 ,

 a e	 e	 a	 a r i	 el macocoa els s dones i l	 es
l 

altres temes s
C^	 blants, han estat objecte en la mostra època

republicana de copiosos, suculents i dissortats.
comentaris. El meu loveníssim i estimat

"Pots aquests arguments des 	
-

	

amic
en lm pòsit, 'ben assegurar que l'ambient ho abassega i es vestien amb una túÍir.^	 ^:nsc més ni

	teixes p
Carles S

àgines,
entí

u
s

un
va fer,

gnífi
en cs aquestes

reportatges

pesem un bon tros I sort tenim que tota la	 tot i deixa a segon terme tot e'1 que hi fa més es posaven a fer pellícules.	
sobre l 

pàgines,
	 s magní que vam ésser

Imponent fullaraca i totes les flors que es	 un paper determinat. Quan us heu començat	 Aquesta r'assió la vajt:i ter amb 
que 

cor- *
molt llegits r descobrien punts que van i ser

can reproduint van quedar immunitzades de_ de fer càrrec de tots els accessoris materials ció tan rellevant que ens aesegura 	 van 
molt del com i el què e4 murcià arrib a a

gut a una profilaxl ami) la qual les coses	 i humans que veieu dintre les parets, us estar a punt de realitzar lm miracle a s-	
Sans i es 

com
	 a la penetració pac r ba o

superiors 'de 9a vida s'han venjat d'aque-	 nic que absorbeix l'atenciólta
qu

	

eral,^és l am,	 tòlDesprés vi fer L'auca del scn or Esteve;a	 Y	 armada del país. Jo, aquest any, vaig tenir

lla gent.	 després, Zalacaín, el aveifurero amb Pío	 l'ocasió de donar una volta per les terres
de

Aquesta

amb vuna

virtut

j

o

ia L

permet passejar-s'hi Una	 bient.	 Múrcia i d :Almeria. A Múrcia capital, entre

ciutat
mica absent mirant 

infinita, amarant-se
de

 del complexitat,  de moltes offacetes vibrratòriest 
1 Ba_ Ne Ata Em f ^I•a de la

	 treba- altres coses d'importància vaig fer una gran
s

panorama de Barcelona, veient la repetida	 en n contant atac hiperestèsic.	 - llar en un film que pugui fer el dia de demà	 amistat •amb un canon ae de la catedral, i

laca blanca dels liu;iyans cel-oberts com peta	 Ens va fer una mica l'efecte de veure fer	 En Fuig i Cadafale.	 vaig veure
 pr unmamarit. G1 paisatge d Múrcia  i

dissabte en l'inevitable quarta	 pel

fosc de cada casa. Hi ha el	 d'Almeria va reconciliar-me una mica amo

mateix anar i venir sota u la	 els pobres murcians que vénen al nostre país.

	

lfúm oscillant, plena d'alter- 	 Trobo naturalíssim que la gent que té la.
ea de néixer en alguna d'aquelles estepes.

	

natives. El mateix desori apo-	 pega

	

cadíptic i el mateix botzina,lt	 ( lunars fugi com pugui, i vingw a menjar un

	soroll de buit. Es repeteixen	 parell de tomàquets amanits sota un pont

	

aquells crits sense modula-	 del Besòs.

	

clons, que són unes ordres se-	
Nosaltres hem pogut veure com es compli-

	

ques que reboten pertot ar-	
cava el problema de la immigració ; com hi

	

reu. Tot plegat entre una ca-	 ha baris a Barcelona que són completament

	

lar asfixiant i veient el sol	 murcians o almerians de cap a peus, i que

	arrapat a una finestra i pres-	 als pobres indígenes qu. e hi viuen els diuen

	

sentint vagament un blau en-	 los catalanes, amb el mateix to despectiu que

	

farinat al calque posa al vi-	 I un nord-americà assenyala un negre.

dce ga	
murcians4

açat una mitja tinta 	 ,' 'rvtt li` w 	 que han agafat
Badalona

afat 
hi 

g 

ha
ran fama

també 
; peròbarris , fins ara,

ligada

sembla la e

	 ^^	 ^r =1 	 tot el que fa referència als murcians i als

di
	L'aspecte interiora

realització
 de l'
ització

estu
en	 sr^ f	 rà

	

-	 t	 " 5	 l >	 andalusos depauperats es movia dintre d''a-

capritx de n	
t=	 y	 ^•. 	 9uest clima, que d'ençà que tenim repúbliÉa

mat d'un	 ir cor	 ,

	

aC ,que yes fa fer miracles	 1	 f§,	 `` 	 en diem e] clima dels humils. Els problemes

amb un l(meccano))•
d'aquests humils són problemes d'habitació,

t P 9	 tj	 de jornal, d'aliments 1 d'higiene, tot en una

	

La' dec sob ó del cafè està	 y	 forma primària i poc exigent. !El murcià que
assentada

 

de  sobé' it pla m a i- form
 

ve aquí porta bastanta pena i bastanta gana

eta
	nat olí s'ha

sorra 
i 
s s'hli an plantat

 car-
	

tt	 t^ a°	 endarrerida ; molts d'ells són simplement ma-
quu	 s q	 + ^s

uns tnonquetets esprimatxats , 	
lalts que vénen a hospitalitzar-Se amb les in-

	d'una herba indesxifrable com	
fluéncies d'un frare caputxí o d'un regidor

	

la dels pessebres del dini de	 v	 radical ; així és que d'alegria poca. Això no
priva que passin més d'una guitarra pel nas.

Nadal,	 dels burots, i que bes més assequibles mami-.

	

Le façana de b casa s es	 festacions folklòriques de llur país mo escam_
	tem en un angle obtús i forma	 pmn en algun carrer barceloní tota una .at-

	

una placeta am'b molt de ca	 ft,	 ^	 ^	 ^ .mosfera de bacallà fregit, soleares, cartage-

aobre la gran pinzellada d'ocre perdut i les	 ràcter. Per aquesta placeta,	 y	 I`a	 neros fonda acallà s, plors guturals i àge-.

venes agrlsades i profundes des carrers,	 en els descansos, veieu pas-	 r f ^	 I mes , f fandanguillo
Aquestes consideracions estan més o menys	 sejar-se els actors disfressats 	 J r	 .que ni s'havia produït encara

i	
, en ^C

r	 sincronitzades amb el temps que es necessita,	 somiant en Hollywood i en	 "j^	 ,^	 1	
El

ram de 4a cultura murciana importada el

a un pas regular, per arribar al local de	 els petons de la Greta Garbo	 rastre país, és cim cas dm par poesia

- l'Orphea Films, després d "haver passat de i imprimint al seu pas una ca-	 murciana que optés a ésser premiada en uns

la vista urbana1 a la del Pla del Llobregat.	 sal.	 de valórització umiver- 	 jocs florals catalans. Es a dir, no sabia jo

.,^^^ ; ; , , -^ ^, ^^^rament, la ve el trucara ]a 	 sal. 	 que aquell esperit dels jocs florals, aguantat i

e	 parta de l'edifici, sentir unes sordes remors	 Tot està poblat

m
	canos

d'uns apa-	 que aq ell per don Francesc Matheu i pels.
p,

i	 i esperar el permís d 'entrada,	 rells .complicats que soco fills	 Vent,iyols en una esceaaa	
si	 patriòtics del país, toqués el cor a

El primer cop d'ull ja us posa en contacte d'aquelles draco ranes heces•	 ca murcià, i que demostrés una vegada més

amb una certa aspror existent, aspror que niats da cinema. Entre ells

sintetitza magníficament 1 aire cali on cel- m ha cim d'impressionant que ge
unad vitrina Es la

Veiem
rlac ó. s Gilberta Ro

ger
. 1fAquesta   el Ent e. le composicions que s'han rebut per

s 	 '^ide imprès, olor que essitua alfons  del	lv
er
er vist molt disminuït en alauna

a	 call	 doto-rima-larimgòleg.Sen^eixtérminat tr^ tal	 lant ;apa	 passa teniu 1a mateixa son- dalana, efent inades dent 1dels Bquals me 'han

Nosaltres, a tall	 catecúmens, anàvem él pu	 en algún secó de	 P

le amb la mateixa porr cerval de lla primera que pugui agafar els sospirs més enternidors

, primera màquina	

mer pi° áq°taps	
una

	
e
 els des- unaopaesiaescritaaenbmureià^El tema de la

s
i-	 manipulació u 

a de
l'aparell de	

r

retratar.
ràdio, en la de la	 i 

Però el que fa
rel 

que
	
més efecte és sens dubte censos els entusiasmes i els defalliments de poesia és una noia que es mor en un hospi_.

.	 la conversació,	 tal, i l'estil no diré que tingui aquell pinto-

d	

.

es	 Passen pel sostre i per terra un maremàg- el pont dels reflectors. Sembla una passarel-	
Ens avisenque van a filmar. Darrers crits	 ra sa ni aquelles escapades i aquell pi de

el ruco e fils i podrem arribar a suposar que s poblada de monstres monoculars que ob- de Domen Pruna darrera disposició d'En l'estil de Vira '	 Medina perú respon en
j	 u illa encesa tot un procés	 ^r	 _...	 -:. apuesta ^nfentau^at murciana que

p l 	 trepitjàvem	 !	 --	 Yyl^s1 ,'['c^ ^^,ta^,glu^e; per mica que el ^ a^;amaren -s'íia`éstérl Itl at, Es fa un sl- tots coneixem, sl més ta per fora.i_	 tse i'amhne un tse it"àvem El Cafè de la ser, ^	 n^„
e_ ci d la. Et s Yrwde ni tampoc amb ]a de toqueu agafa una gran tremolor 1 us ex- lenes general, espaordidor. Si ens poguéssim	 El cas és curiosís és 'cigne jo em penso
no	 anarlla. El terror de d'incognoscible us feia	 poseu a cometre una desgràcia irreparable.	 ficar dintre la caixa d'un violoncel o en 1'in- que no n'havia passat mai cap de empen a
s,	 anar arn a peus de plom,	 Domenec Pruna, el director del film, us	 terior d'un corn marí sentiríem el mateix	 Nosaltres trobà em natural que els murcians
s,	 Primera re norl : no p ; fer-nas llençar el	 va posant en contacte amb tots aquests ele_ soroll del no-res.	 s'apoderessin de m natura sa, del Ninot, dea

ue

r- cigarret; segona: mo pa rar massa alt; ter- ments d'una ebsmica gairebé inèdita en el	 Ve 11um de pertot arreu, 'Els crecs dels	 poble Sec, del a To d'En Galvano, del
- cera : anar amb compte del més mínim mo- nostre pais. interruptors és com sentir trencar ossos de Camp d'Eco del at, de la Nena Casas i el
e- vinent ament e fnmació. Pruna ós um xicot amable, que té el gran Pollastre tendre davant la trágica expressió tres llacs més a menys pa Nonas. aa veiem.
o- !	 Degudament ensinistrats en el difícil art mèrit, tot i la categoria, de no portar pair- d'uns famolet,cs. El cameraman posa el seu	 una mica més difine que els murcians seien
n	 cr 1" , s'entra	 absolutament cohibits i lis-	 talons de golf, Dóna la impressió que coneix	 únic ull davant l'objectiu. 1 altre el devia	 dnrüi de ame ien foragitin tots els sapo
la	 crits s'entra per una porteta, de pas cap molt món, que sap on té la mà dreta, un	 perdre dintre la màquina en uin excés d e a-^ inencs. Però si l'onada demagtots -e segueix,

i	 els escenaris del fons,	 evident amor a l'ofici i una gran segura- fïció, veient un genoll de la Crawford, per és possible que un dia els murcians vagin a
el	 Pere Pruna ensenya el seu treball, ei de-	 tat personal• Es passeja per l'estudi com si	 exemple.	 es ball de disfresses amb l'uniforme a gala
a-	 coiot, que corosimar i em una reproducció fi- fos a casa. Dúna ordres a grain velocitat,	 Aleshores, mentre es sent roncar una hora dnl'arree de fr Ces amb ' que un dina que
us café, m a en	 at, pensantm i ela p n d sra-	 crida amb totes les lleingües imaginables r	 lluny un motoret misteriós, ve tota la fili-	 e1 senyor Ribé és descuidi li robin els bigotis.
es cafè, molt entonat, pensant amb ea pondera- vàrem observar que deu tenir una memòria grana dels artistes. Moraguetes ha de fer ¡se'ls posin per sanar el unzo al més"pintat,
a- cih des Funcionalisme racial n- les co nifes- prodigiosa: -que cridava a tothom pel scu	 veure que veu venir una tempestat, surt	 Es possible que els murcians facis això i
la ta Pron eparla c evos ge la n detra costa,	 maco autènt c sense equivocarse mai,	 d'una cantonada i es posa a mirar 1' horitzó molt més ; el que a sui no e m'hauria acudit
ea 	 Pruna parla de la gamma m	 aracolors res-	Si	 esmentem Padilla, amb la seva pipa amb el gest més mariner imaginable, Des- mai és que els murcians intentessin acude-
es peche la bò que fot m ían ea, amb cim aplom i la seva complexió de dimoniet que emana	 prés, assegut, simuila que encén un cali-	 famse d qu jocs florals.
la tan de dent que ma yaon la més mínima sos- un dinamisme de fura i treu un entusiasme quenyo que no tira mai. Ja ens ho havia ad-	 luan g is ocs f érem molt joves, ens mirà_
r-	 pita quant a la seva sapiencia en el nou	 horrorós, tindrem llesta la ullada sobre la	 vertit, però. N'hi varen proporcionar un que	 vam els jocs florals com una inexpugnable
u-	 art.	 part directiva que porta el pes ordenado r del	 -estava assegurat d'incendis. 	 vam e s guardada per uns rígids senyals

Es estrany, però dintre. un estudi es pot film , 	Ed acabat surt En l'art que el tracta d !	 amb unes barbes blanques i unes tisores als
D 	 I'	 h'	 ^ f t	 d ^	 aa^ndul de mala manera Pobre Mor^aauetes I 	 dit	 n d iY v	 a  e A ue t e

ventat, a despit de les gràcies irrefutables

de l'ofici.
Es una opinió personal, opinió que Peni

extensiva a la solemne del l iració que, pe
poc que puguem, no veurem mai mes unfl
elocubraclo c i nematográfica, per insignifi
canta transcendental que sigue.

Potser influeixen en aquest categòrica ma
mifestació una sèrie de fets espirituals qu
desvetllen uns records no mot llunyans
que afecten la consciència dels barcelonm
convençuts i patriòticament i artísticamen
refinats.

Volem dir que el Palau de la Química €
un baluard massa conmovedor pensant en '1
passada Exposició Internacional.

S'ha de recordar que davant la seva ma
s'havien desinflat tots els entusiasmes adqu
rits amb el refrec dels espàrrecs lluminosa
amb l'apoteòsica irrigació sentimental de 1
fonts i amb 1'humida alenada de celler d
V^>	 49á Y°la N$Qiní coc nt soue apare

gris sud-peninsular de la Venta Goyesca
servia pas •per esmorteir-ho, i es compra
que, abocats al precipici de les atraccion
abans del suïcidi del tobogan, la vostra da
rera mirada fas per al palau que de la q
mica sha passat ara al cinema, i us qu
dessin estereotipades al cervell les seves c
alumnes tumefacte.s i la cúpula difumada e

. tre els estels i que arribéssiu  baix amb
impressió que havíeu donat un .adéu fatal
absolut a .la civilització que per sobre d
món metàllic i estrident de l''atraació .menj
va cacauets i feia prosèlits per a les Unio
Patriòtiques. Ara, en ensomnis estivals,
veu mòlt compenetrada gran part de 1'
quitectura de l'Exposició, amb les taujan
des dels que manaven, amb la maindíbu
de cartó d'Alfons XIII amb les prussiain
bravates del marquès de Foronda, amb
viperina discreció del baró de Viver i a
els ulls acerats de lzalmuc del general Ba
rera.

J_Jt cara	 a	 actor,	 iò	 so la	 cim UCCJlde
c(s cansiderable,	 Tot allò de la glbria i de
la	 vida	 de	 sibarita	 i	 de	 la	 tranquillitat	 i

L'escena és això. Ara s'ha de re etir set ve-P
garles,	 entre	 català	 i	 castellà,

nwors eren els enemi s de rtot sel	 que re re-^	 q	 p
sentava novetat, i a nosaltres ens deien poe-

s
d'una	 existencia	 meravellosa,	 és	 un	 mite. Decidim sortir , semi-liquidats per l'esca]-

for de les bateries	 Miremenormes.	 els tubs
tes modernistes.	 E11s eren els vells,	 i nos--

L'actor de cinema és una persona que ha altres dèiem que els joves ens havíem d'apo-,r

de tenir una paçièincia de Job, una disciplina ele goma que van a parar a un camió de derar dels jocs florails. Die fet no ens en .apa
fèrria i un esperit de sacrifici superior a tots I'Orphea que recull ]es paraules pronuncia- deràrem mai ; d"una manera tàdta pa-ctárem
els que la història ha posat en clar fins ara. des a l'estudi, fent 1'-efecte que les va apilo- amb els vells, i tots plegats anàrem tirant,

L'actor de cinema és l'home que ha de tant en un comprimit que després repartirà Si nosaltres no ens vàrem apoderar dels jocs.
so^'.rir per una exi;èncla de càmera la pro- a miquetes i fraternalment, com la sopa ddls florals,	 imagineu-vos la meva	 sorpresa fan
ximitat més esgarrifosa d'uins focus de llum pobres, en totes les	 escenes del Film, veure que els murcians començaven a fer ún
roent. Es d'home que ha de repetir sis o set Ens passa pel costat un venerable senyor treball d'ex-ploració en la típica 	 festa•

NopeSen ,
vegades ]a mateixa escena, és l'home que que té la coqueteria d ensenv ar mitja cama

li	 d'u,les	 de
Es clar que en el cas de Badalona no ,pas--

surt de casa a les set del matí	 i no sap que se	 escapa	 •calces	 golf. surà res	 perquè els deil jurat no tenim im--

no 111guen, quan hi podrà tornar. A primera vista se Ii atribueixen unes fa-
cuitats de barber de la	 Ens

tenció de premiar cap poesia que no sigu
No cal fer cas del que diuen els diaris quan companyia •	 asse- catalana, però si els murciains insisteixen tl-

no entro-
ens expliquen que Ronald Colman o Dou- guien, però, que és l'enginyer de la llum. rant als jocs fiarais, ens podem trobar ^en el
glas Fairbanles celebren un viatge de plaer. Posats a fracassar en les prediécions, ja cas d'haver d'admetre un bilingüisme poètic

a e n . • •
Això deu ésser	 propaganda, i si no ho és ano ens ve d'una i amb aquesta despreocu-

pació volem creure ja	 uns	 de
murcià -català, cosa que potser tindria cons

g deu representar la .mateixa temporada d'es- que	 porxos qüències més ti anscendentals que el mateix

S r
Ores

bargiment qqe es concedeix als presos en el dontraplacat que o'bservárem	 a	 urna altra
secció d'estudi,	 dife-

tracoma.	 El dia que els	 murcians	 siguin
O n temps més addient per a la procreació. Val pertanyent a un grup mestres en Gai Saber, cantin Els Se;adors,.

d
a dir que els nostres cineastes s'ho prenen rent, els veurem sortir aviat en qualsevol

film	 de toreros i
ballin sardanes, matin gall d'indi i facin vo

art que bé. Tant Rafael -Moragas, - com Ventayols, ple	 manoles clavant-se pu- lar l'estel,	 nosaltres uo tindrem més remei.
t'`.	 y

volten	 el
com Ramon Tort demostren una impertèrri-

i
nyalades a	 tort i a dr-et,

Ara	 som llunv del lloc on es verifica
que dedicar-nos a la fabricació d'explosius, ii

ben	 fresc	 dita filosofia estoica i entre escena	 escena que
l'adaptació d'Et	 Cafè de la Marina i

a menjar-nos un gat	 cada	 -

£enlenl
tiren	 de repertori	 propi per	 oblidar, que

obrim la porta per sortir,	 analitzem,	 i ex-
I	 mengen

Josse MARIA us SAGARRA.cos En Tort	 dijetreballa amb un	 que ensenya
a tothom. Dubtem que l'esmentada peça de cloent Sagarra i el que puguin fer els ger-

.	 ..	 1 el VCSte•- joie"ia surti retratada, però si hi sortís pre- mans Pruna, ens^tr^obem que el més d'ad-
_	 ,	 ,	 ,, •	 ^r•	 •_	 r.-	----..- 6^	 1^	 o .filo	 a treta„

I Uamerlcana, la penjaven a la soca aun pl, '	 r.NRIC L'. Uf L 1 I	 -j



inaugural del ,,Dia del Mestre,,

Alguns autògrafs de Napoleó han passat
en subhasta darrerament, ala sala Sotheby,
de Londres.

Vuit lietres d'amor escrites a Josefina, en-
tre 1796 i t800, han estat comprades per
Mr. Maggs per la borrica suma de 4,400 lliu-
res esterlines, i per i,000 lliures la que re-
produïm, en què Napoleó s'acomiada de
Maria Lluïsa abans d'anar a ]'illa d'Elba.

Aquestes lletres, especialment les adreça-

seu pare, als trenta-nou anys d'edat. En
aquesta ocasió escriví a la seva mare : «Con_
sola't, mama estimada ; les circumstàncies
ho exigeixen. Redoblarem la nostra cura, el
nostre afecte i el nostre agraïment, i ens
tindrem peí afortunats si amb la nostra obe-
diència podem omplir una mica el buit de
la pè.dua d'un ésser tan estimat.»

EI jove oficial, que percebia tres francs i
mig diaris, per tal d'ajudar la família es

posà a viure amb ell el seu
- ___	 -	 germà IJluís, i tingué cura de

la seva instrucció. A costa de
urnes	 .- .	 é f)1 d'',_

^ ^ • . %,, -^
q	 p ivacions, CbiatII-
maginar-s'ho.

L'altre germà, Josep, man-
tenia en aquells temps una ac-
tiva correspondència amb Na-

`-^	 :frr
poleó ; aquest no li parlava mai
de coses tristes	 sinó de les ale-

^	 K	 m,._. — ^°^	 .r	 3fam
gres que podia. Només una ce-
gada sembla descoratjat; «La

-
~ + 3r`	""	 ^

vida no és sinó un breu somni
que aviat s'esvaeix».

.`..- * * *

`^
Quan Barras el inomenàf ge-

de,_	 ,.,_r -.-_	 b	 -_

/'

neral	 en	 carp	 l'exèrcit de
a''	 , l'interior, començà per a ^Na-

poleo •un nou sistema de vida,

x	 p	 "sa^m	 ^
més esplèndid i alegre. Ja no
havia d'aprofitar la roba plena

_•-_	 t c
rls°+

de pedaços i sargits, i es tornà
elegant i tat.

Eou en el saló de Barras on
.^ 3 	 -	 -

'	 -
conegué Josefima, de la qual
s "enamorà	 ràpidament.	 Mar_

—
`"

mont;	 a propòsit d'això, diu

.,..._.
que .aquest amar tenia tata la
torça de la primera passió ie

¡	 ^	 /
Napoleo la sentia amb tota 1'e

de]	 caràcter.
^„`,^^r^ áf°°"	 ,r'

nergia	 seu	 Ell te-
nia vint-i-set anys i	trentella	 -
das.	 Josefina	 era	 d'estatura
mitjana, ben proporcionada i

MiRADDR 
--	 -	 _

PAÍS VALENCIÁ	
1 AL MARGE D'UNA SUBHASTA

¡rauiul.
II Setmana Cu	 lencianaa ValLes lletres deNa olep 	 oltur

Enmig del terratrèmol poca-solta, barrejat
de sol i orxata, que són les festes, les famo-
ses festes de juliol de València, ha esclatat
— davant la incomprensió d'uns, la indife-
rència d'altres, l'astorament d'uns quants
valencianets de traca i paella i el tremolor
deis del regionalismo bien entendido — el
morteret de la Valéncia — País Valencià 

—que desperta i demana pas lliure per al seu
rerubrament total

Canvis a la tardor?

laom diu que de retorn de les vacances hi
Els ministres arnglesos s'han dispersat i

haurà modificacions al gabinet.
Mac .Donald, disgustat pel fracàs de la

Conferència Económica, en la qual havia
posat tantes esperances, aspira a un mar-
quesat.

Mac Donald, que durant la guerra fou
massa pacifista i tot, no ha tingut una sola
paraula de blasme per a les violències hitle-
rianes, que Sir Austen Chamberlain execrà
a la Cambia dels Comuns. Això ha fet des-
plaçar moltes simpaties envers aquest dar-
rer, i molts pronuncien él seu nom com el
del pròxim primer ministre.Tothom venia ací a divertir-se, a deixar-	 tresses dé tot el País Va'encià s'associen als	 També es reprotxa a Mac Donaid la sevase unes pessetes, a fregir-se en la gran paella	 actes.	 inèrcia davan± l'atur, i s'oposa a la seva ac-que es la plaça de braus assistint a onze	 Hi ha una conversa pedagògica sobre el	 titud la de Roosevelt, is afers d'Irlanda sónLorrilas, a badar une; nits veient aquestes	 tema L'idioma vale,icià a les escoles. Es	 un altre motiu de descontent.meravelles de focs artificials i tornar a casa defensen les ponències, es discuteixen les es_	 Si Mac Donald se'n va, es diu que Johnsense rellotge, amb els peus inflats i mort	 menes, hi ha calor i , passió entre el magis-	 Simon el seguirà. Qui el succeiria en el Fo-de son, fer rotllo al davant dels balls popu- teni com mai n'hi ha hagut, i triomfa per fi	 reign Office? Lord Baldwin fa propagandafars, caminar hores i hores sota un sol de	 i per primera vegada en .aquest país el seny	 en favor de lord Irwin, ex-virrei dé les In-desert cercant un bocí d'ombra on arrece- i la dignitat pedagògica i afirma amb l'apro-	 dies, i també es parla de lord Londondery.rar-se, aguantar vint-i -dues bandes de músi-	 vació de tothom ,qqe l'ensenyament a l'escola	 Mentrestant, Mac Donald reposa a Lossie-ca amb una resignació meridional i un en- primària ha d'ésser monolingüe i a base de month, Baldwin llegeix Tucídides i vigila elstusiasme exemplar, sofrint un nombre in-	 la llongu.a materna dels infants.	 porcs de la : eva granja del Wprcestershire,comptable d'incomoditats, carregant amb els j	 No és això d'una importància capitadíssima	 Neville Chamberlain pesca el salmó i Johnxiquets i portant a ròssec la dona, passejant- per al nostre esdevenidor? A més a ms hi Sihnon voga cap al Brasil.los per la gira plena de sorolls i llaminadures	 ha quelcom :molt important. Aquest dia es

que fan engrescar la mainada, aturar-se una constituí ]':Associació de Mestres Valencia- LI teatre obligatorimica escòptics per veure el riaodon del Pa-	 nistes, que es forma per a resoldre els pro-
velló Municipal o de l'Agricultura atapeït de	 blemes pedagògics valencians fugint de l'ac-	 lOs dirigents del Tercer Reich manifesten
smokings i vestits de ball quan encara es	 ció estranya i tèrbola de sempre, .qua vol	 el més gran interès per al teatre. Ja és sabut
porta .a les orelles penjat tot això del prole- 	conquerir el Decret de la llengua. com Cata-	 que han eliminat els directors, actors i autors
aviado, pueblo soberano, eta., o admirar la	 moya, que és per nosaltres l'exemple viu,	 jueus i controlen estretament els programes.

bata'Ila de flors.	 que vol valen•ianitzar ]escola creant .així un	 Fins han substituït l'antiga Volksbühne, or-
I de sobte, les festes valencianes prenen	 estol de futurs patriotes que seran Palçaprem	 ganització d'espectadors que tenia filials ar-

categoria social, s'enlairen una mica, fugen	 de la Pátria, que predicarà la intransigèineia	 reu d'Alemanya, fer una agrupació ara total-
-d'aquest esperit baix de sostre que les feia	 pedagògica per a tot el que respecta als ment dominada pels nazis.
mantenir -se arran de terra i surten a pendre	 drets de l'infant valencià a usar i apendre	 Amb tots aquests ressorts a la mà, sembla
el sol, agafada a la nostra senyera i voltada la seva llengua, que demanarà la creació de	 que els nazis haurien d'esta molt tranquils.
d'una multitud anònima i fidel, en forma de	 càtedres de vaiencià a les Normals, que llui-	 Però no sembla pas així, almenys si es té
Setmana Cultural Valenciana , organitzada	 tarà contra totes eles lleis pedagògiques man-	 en conropte lá recent circular del ministre
tota ella pel Centre d'Actuació Valencianista	 cades de pedagogia i que essent el nostre pro-	 d'Instrucció pública, i Belles Arts de Baden,
i patrocinada per I'Excm. Ajuntament de la	 blema de cultura i no de política, afirma, 	 en què tots els funcionaris, professors, etc.,
Ciutat.	 que el recobrament total del País Valencià	 són invitats a fregiientar assíduament el tea_

no depèn de la seva marxa política, sinó de	 tre, la tasca sagrada del qual és cultivar el*+*
com s'orienti el seu ;problema pedagògic.	 sentiment ^atriòtic.

Set dies valencianistes, eminentment va-	 Ja no n'hi haurà prou, per als alemanya
llencianistes, del matí a la nit, en els quals	

La II Setmana Cultural Valenciana ha
	 defendenís d'un organisme oficial, de gendre

s'han celebrat uns trenta actes entre confe-	 part a les manifestacions patriòtiques. De
estat combatuda. Alegrem- nos-en. Ja comen-rències, visites i discursos. S'ha fet més obra

	

	 més a més, ara hauran d'anar al teatre f er
cem a donar nosa.valenciana en aquests dies que en vint anys
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	 obligació, per a assistir, per exemple, a l'es-
trena d'una obra de Goebbels, com s'anunciaenrera.

València, agost.La llengua valenciana ha deixat oir la	 per a una data próxima.
seva veu en la Universitat, l'Ajuntament, en

dit una vida diftci4 i es pot dir que no havia
conegut les joies de la joventut, manifestà
una exaltació amorosa tal que, en la seva
inexpe,-iència, no fou compresa per Josefina.
La necessitat d'estimar i d'ésser estimat ha-

	

^o	 J	 via arribat en ell a un grau tan intens, que
es pot dir que no l'han sobrepassat els

	

°	 amants més llegendaris.
'Quasi tot seguit del casament, el general

Bonaparte es veié obligat a marxar cap a
Itàlia. Se'n dolgué moltíssim, i .abans de opas_
sar la frontera escrivia a la do^^na urna lletra

teraturá de la seva música Lena d'encís i	 "^/^/	 'W	 1	 d'alta més apassionada en la qual hi havia
sensualitat, del seu teatre sense obres ni	

!^

	 ^^ r	 frases com aquesta :..Tu ets el perpetu ob-
ecte del meu nsament, la meva imaginació-autors, de la seva poesia plena de ritme me-	 ^í	 J	 pe

lodiós i sentimental.	 1^	 ft^S 'a	 es consumeix pensant en el que tu fas.^Si et
EI fet -és d'una importància grandiosa pel	 $	 S ^0	 veig trista, el meu cor s'esquinça ; si et veig

que respecta al valencianisme el poble ha	 ICS Galor 	efejX 1 e	 alegre
greu

i somrient
que tan  aviat

amb 
haelsgis

teus amics,amics
la nos-vibrat i els que dormien la sona nora al café	 Ur (It	 ^R	 o^	 p 	 .	 o-q	 g	 ^	 D a	 ^^CN A	 de Se9U	 tra dolorosa separació.., Escriu -me, tendrav aixecaven aclucant els ulls amb cara de	 ^^ ^A	 SSopes d'all en veure la gentada que anava	 Ilgt	 aCq¡ltle	 IUt dóiS	 amiga meva i força'dlargament, i rep els mil

'O tornava dels actes culturals. 	 ÒXImrrS g	 ^I àgjÍ Sa	 ^^S	 i un besas de l'amor més tendre i més sün-
Vull remarcar ací com a testimoni do-	 m	 t per a la	 aSteUritZa tS	

coll algun temps després escrivia des d'Ttù_-qüent de la tasca tres notes importants :	 reta	 tS p	 \\e
E] nombre d'actes celebrats a vessar de	 • 25 Ile	 US SÓn	 tia : «Un milió de petons ardents, per a tu,Fasts.	 ra	 ele	 la més freda de les criatures.»:gent. La quantitat de dones joves i formoses	 '/	 111	 ^^ g	 en

i els cinc-mil tres-cents vuitanta quatre pa-	 méS de	 np ten	 Ug	 NapIi a exigia que 
ò 
Josefina

ella
fina	

re t
anés t ajun-

triotes que de tat el País Valencià s'associa-	 a	 !eS que 	e Ò¡	 a	
pretextos

 s x a	 , per	 semprobava
ren als actes valencianistes.	 I I	 ^re►11ao	 n5 p ^n ag5	 pretextos per ajornar el viatge, fins i tot si-

•de la H Setmana Cultural Valenciana; al- •	 a	 Q ^^®
tres s'han girat d'espatlles fent el distret
i un .nombre prou grandiós ha fet una ria-
lleta mig tèrbola pensant que tot això ha j
estat un formulisme vulgar.	 I

Per demostrar el contrari i veure l'obra La j%i bumlda
positiva i pràctica que s'ha fet, anem a par- :
lar del Dia del Mestre.	 1	 El Sud, fortalesa de la llei seca, perd po-

Marca ell sol una fita en el redreçament j s%cions. Tres Estats dels 'més hostils a Pal-
de la pàtria. Vora cinc-cents mestres i mes- ¡ cohol, Alabama, Arkansas i Tennessee, aca-

ben de pronunciar-se contra la prohibició..il
darrer Estat, la costació ha anat molt fina
—menys de deu mil vots de diferència —,
però així i tot els secs estan consternats.

El que ara voldrien saber els americans,
és si la lleu Volstead estarà abolida ja per
Nadal. Fins Ora, vint Estats ja s'han pro-
nunciat, setze ho faran abans de fi d'anv, i
havent votat trenta-sis Estats, ja hi ha la
majoria dels dos terços que cal per a tornar
al rbVgim humit, que hom té esperances que
obtindrà el vot unànime tle tots quaranta-
vuit Estats.

els seus moviments eren d'una
elasticitat que li donava una
mena de llangor exótica. Tenia
grams ulls vellutats i un tint
pàllid, com de vari, gairebé.
reia poc que era vídua del ge-
neral Beauharnais, del qual
havia tingut dos fills, Eugeni
i LI.ortènsia, la qual fou des-
prés la mare de Napoleó I^IiI.

Josefuna s'havia áixat en Nia.
paleó i ]i escriví francamentdes a Josefina, són l'exponent de lla vida	 aquestes paráules : oVous ne venez plus voirintima de Napoleó, la qual fou un seguit une amie qui vous aime ; vous l'avez tout

de batalles contra domes, i perdudes totes à fait delassée ; vous avet bien tort, car elleinexorablement! Entre les dones que li mo- vous est tendrement attachée. VeneÑ demain
vies tamta guerra, es trobaven les seves dues	 déjeuner avet mon; j'ài besoin de vous voirgermanes i la seva primera dona, Josefina	 et de causer avec vous.».
Beauharnais, la qual fou per ell estimada	 [)'aquestes ratlles es pot deduir que con-amb tota passió, malgrat que Napoleó ha-	 tràriament al que diversos historiadors hangués dit un dia : «Je crois 1 amour nuisible 	 dit, ano era pas ell qui anava més darrera deà la société, au bonheur individuel des hom-	 Josefina per tal d'obtenir la seva protecció,
mes. Enfin, je crois que 1 amour fait plus 	 sinó al contrari , ella que el volia atraure.de mal que de bien.»	 Josefina era ]'amiga de Barras? Per la nos-

* s *	 tra banda no ho creiem.
Aquell xicot que arribava a París no es	 * *

presentava pas com el conquistador del món.	 Fins el a3 de febrer de cg96, quan NapoTenia quinze anys, era pobre i oferia tot les fou n 23de t comandant suprem de pe-Paire d'un quinto tímid. Els seus companys	 xèrc' d'Itàlia, t	 es celebrà el em d l'e-vivien amb luxe, banquetejaven i... s'endeu_ .
Caven. Napoleó no volgué fer el mateix, pen-	 amb Josefina, el qual tingué lloc davant
sant en els sacrificis que s'in:posaven els de	 1 oficial d'estat civil M. 'Leclercq, a les deu
casa seva perquè ell pogués estudiar. L'ordre,	 de la anit, i Napoleo hague de desvetllar el
àdhuc exagerat, fou una de les caracteris-	

poa're funcionari, adormit en la llarga es-
tiques més acusadès de Napoleó.	 pera, En els documents, Josefina, per coque-

Quan feia poc que era a Paris, morí el

	

	 terna, s havia tret quatre ^ainys, i Napolcó,
per cavallerositat, se n'havia •augmentat un.

círeols i societats, al carrer, i cada acte tm 	 Napoleó, que s empro, fins aleshores , havia
-èxit ; l'entusiasme no ha decaigut ni un sol
-dia, des de la sessió d'obertura fins a la clau_
sura, la gent ha assistit amb una puntualita
digna de remarcar; qui es descuidava tenia
-d'aguantar a peu dret, i eren m-olis els que
-es descuidaven.

Al poble se li ha parlat amb la seva llen-
gua — entremig d'aplaudiments i visques —
de la seva pàtria tan menystinguda, del seu
idioma tan menvspreat, de la seva economia
tan desconeguda i tan explotada, dels seus
(libres d'eixa nostra ignorada i gloriosa li-

r

**x

Moltes massa per desgràcia — d'aques-
tes nullitats amb bigoti fotogènic que s'ar-
rosseguen per la platja fent bíceps i pintant

-se de sol junt amb noies carregades de ba-
dalls i pimturetes, 'no s'han voigut assabentar

Cristalls de Bohèmia, Vidres esmaltats
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mula un embaràs. Napoleó, que esperava
ansiosamenf un fill, en rebre aquesta notícia
escriví a la seva dona una carta on es bar-
regen ]'alegria més gran i consells per a la
seva salut. Però, al cap i a la fi, Josefina
hagué d'anar a Itàlia. Arribada a Gènova;
algun oficialet l'hi entretingué uns quants
dies. I)es de Milà, Napoleó 11 escriví aquesta
carta : «Qué feu, doncs, senyora? Quin afer
tan important us treu el temps de marxar?
Quint pot ésser aquest meravellós, aquest nou
amant que absorbeix tots els vostres instants,
tiranitza els vostres dies, us impedeix d'ocu-
par-vos del vostre marit? Josefina, pareu
compte; una bona nit, esbotzo la porta i
em presento.»

Llegint això, és cosa de preguntar-se qué
és més meravellós : la indiferència de Jose-
fina o la constància de Bonaparte. Però,
després d'aquest incident de Gènova, el dubte
comença a furgar en l'ànima de Napoleó, i
quan, el [6 d'octubre, havent tornat a la
seva casa de la rae Chantereine de París, mò
hi troba Josefina, decideix no veure-la més
i divorciar-se.

La por del què diran no hauria estat prou
per a fer-0o desistir del propòsit, encara que

això ]'hagués de perjudicar en la seva si-
tuació, i Josefina ho sabia. Per això ella es
valgué del procediment sentimental, i per
mitjà dels seus fills Eugeni i Hortènsia, els
quals es tiraren als peus de Napoleó i li
suplicaren de no abandonar llur mare, reeixí
el que volia.

Potser en aquest moment es veri ficà un
canvi en l'ànima de Josefina, experimentà
altres sentiments per a. seu marit. 1 canvià
de conducta...

Amos NOVELLI6



L'ACTUALITAT

Programes d'estiu
Enguany la temporada de cinema s'ha per_ som en temps de represes, els cinemes no

Uongat més que de costum. A desgrat que	 sàpiguen prescindir ni una nit de l'aparell
els cinemes d'estrena de Barcelona porten	 sonar, i no ens ofereixin la represa de tants

estrenades més ele quatre-centes pellícules,	 admirables films muts, a reveure els quals
el material en existéneia en .les cases 91oga- hem de renunciar, sembla, per sempre més.
teres resulta que excedeix aquestes possi-	 No crcieu que hi ha molta gent, avui, i

bilitats de consum, i tot i prolongar les es-	 precisament avui més que ahir, que enyoren

trenes fins el dia d'avui, encara quedaran	 i valdrien reveure El vano de Lady Win-

sens dubte per estrenar algunes pcllícules.	 dewmere, La vídua alegre, Tres honaes do-
Convenim sense dificultat que la manera	 lents, El lladre de Bagdad, La llei de l'hos-

com funciona l'espectacle cinematogràfic a	 hilalitat, etc., etc.?

<1 Records d'una coblegialan, amb Sylvia Sid;eey

Cinema hindú
No fa pas moltes setmanes, en un noti

-ciari projectat a Barcelona poguérem veure
unes escenes de filmació en uns estudis de
l'India. Fet i fet semblava que tornéssim a
aquells temps de la filmació exclusivament
a plc aire, al Parc Güell o al Guimardó.

Això quant als mitjans materials. Pel que
fa a la trama de la pellícula, no es podia
presumir gran cosa, donat el poc tros que
se'n veia ; així i tot, també semblava que la
cosa .anava pel pateix camí : barrera de
melodrama i pantomima.

Ara, illustrant unes fotos, Vu descriu el
Hollywood hindú :

«En un ravnl de Bombay, vetaquí Hol_
lywood. Estudis entre barraques de campe-
rol. Unie vehicle, la carreta de bous. Res de
sunlights. Les vistes es prenen a Il'aire lliu-
re, al pati de l'estudi, car en aquest país no
plou mai. El sol massa ardent dóna prou
Ilam. Les gallines pelluquen pels graons
d'un tron de cartó. Surten els artistes. Arri

-ben maquillats i vestits per a l'escena que
van a rodar. Les dones han adoptat un ma-

«Chandra Guptan, film garlant hindú, am
Sabila Devi i Gul Acord Khan

teatre i el cinema
No es parla d'altra cosa : el cinema ha els moviments, en el mcdi ambient densa-

mort el teatre...	 Déu l'hagi perdonat... !	 1 ment convencional, 	 tan corpori en el verb
Certament,	 amb un contr incant tan ben mateix, realment coordinat amb l'acció, eren,

armat com el cinema n'hi havia per morir ; més que literatura, un objecte, un terrós de
un adversari tan jove, tan robust, tan finan- ida orgànic i compacte com un diamant o
cerament musculat... L'escenari més vast, el com la Powona d'Aristide Maillol. 'Es clar
realisme poderós de	 les escenificacions del que el cinema també és art plàstic, però ho
cinema, 1'emprament de multituds illimita- és fantasmàticament : 	 és gairebé literatura
des, el recurs dels nombrosos trucs fotogrà- amb illustrac;ons. Ei cinema és al teatre ço
fies : el gros plan, els flous, les dureses opor- que el fotogravat és al Claudi Monet que
tupes, el	 patetisme dels contrastos d'ombra reprodueix.
i llum astutament premeditats, el fotomun- Una de les poques i grans valors del tea-
lalge i 1  diverses formes de superposició, tre és la convenció, ]a convencionalitat o el

convencionalisme.,., 	 com vul-
gueu anomenar-ho. Vull dir la
gran i espessa quantitat d'art

t	 sz)	 p	 l	 t —diguem : d'artistació —que
hi ha en el complex que ano.

j	 menem teatre. 'En el cinema
s tot	 sembla	 convergir	 a	 la

trautsplantació directa del na-
tural davant de i1 'espcctador,
per manera que l'acció desta-
qui sobre els sentiments : •els
sentiments posats al servei de
l'aeció,	 literatura	 de	 l'acció.

t En el teatre és 'l'acció la que
es posa	 al servei	 dels senti-
ments :	 drama, tragèdia
etds i parlats •per la necessitat

a	 primordials de	 parlar-los,	 de
dir-nos-els,	 de	 viure'ls	 sobre
la	 terra i dintre de	 la intelli-
géncia, en e1 seu pinyol que
és l'enteniment.	 Per	 aixó	 li
escau	 wna	 major	 artistació,
una més treballada trama de
convenció. Tot en la vida so-
cia'litzada, que és la vida més

p intensa	 i	 sensible,	 tot	 hi	 és
tt 	 . convencionalisme,	 .això	 és

artifici o art, que pel cas ve
a	 ésser el mateix.	 Per virtut

`•` dels convencionalismes podem
condensar	 accions,	 paraules,

sentiments en determinats va-
]ors-entesos que éns permeten
de córrer més i de fer millor
i rrtés abundant feina per all
cos i per a 1 esperit. Cal no
més apendre la nostra taula
de	 valors - entesos	 i	 també
apendre d'aplicar-la eficaçment
P1 r a trobar a l.a vida sabors
incíiciblement	 subtils	 que	 no
estan a l'abast de 1'111)111e pri-

«L'alSrenent de bruixobi, de :l'Iax Reichmann mitiu ;	 cal	 sabor	 aplicar	 la
cada dia més simple taula de

4	 M1RA©®R
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quillatge que contrasta amb llur pell bron
zejada. La presa de vistes és lenta. L'acci
niés petita exigeix hores. Els crits del vol
tors pertorben Q'enregistrament sonor i el
actors han de cridar per dominar els soroll
del voltant. 'remes manllevats a la mitol
gia. Déus, deesses, sants,monstres, tot
cvoluciommt davant les càmares amb vestit
hindús moderns. L'artista de cinema és u
modest artesà que té la missió de represen
tar obres ,por a divertir o instruir el poble
Ignora la publicitat, els seus escàndols i le
seves intrigues. Cercaríeu debades el seu r
trat als diaris. Sovint àdhuc és ignorat
seu nom. Hollywood només ha estat tím
dament imitat.»

De totes maneres, potser a ]'India es f
alguna cosa més que els films d'aquest rav
de Bombay, els estudis del qual són ta
pintorescament descrits. Almenvs, la fot
que :llustra aquestes ratlles sembla d'un fil
de més pretensions i àdhuc se'n sap el no
dels intèrprets.

j
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	etcètera, etc., són avantatges d'artifici es-	 plo
pectacularista que no tenen comparació amb no

	

les que pot proporcionár l'escena teatral més	
1'e
me

	

ben dotada de màquines i de Ilums. El teatre	
al

	

i el seu •escenari només poden oferir a la libe-	 vol

	

ratura teatral les tres unitats clàssiques, les	 ^è
	quals però no estic segur que siguin de tan	 e

gran i indispensable valor com pretén 'faca- G

	

demisme, ni són del tot refusables al ci-	 va
nema.	 qu

	

Una perd d'aquestes tres unitats, la de	 br

	

llac, podria tal vegada ésser presa en cansi-	 m i
deració si no fos que es tracta d'una inova m

	unitat de iloc, una peculiar unitat de lloc que	 dr
	mai no havia estat considerada, 'tot i que •és	 si

	

indispensable, i a desgrat de tenir-la sempre	 di
	davant dels ulls : la unitat de lloc del propi	 si
	escenari, les taules amb tot el seu complex	 ta

	

de cartó, de fustes retallades ï de teles pic-	 b

	

tales. Aquest llac rigorosament unificat i	 ta
	limitat pell marc de ]'escenari, per les taules,	 s
	pel far, pels bastidors i per les bambalines	 1'

	

del teatre vuitcentista, és un Qloc d'acció talp	 d
	lligada i viva, tan corpòria, àdhuc des del	 p

punt de vista de les idees, que tot el que fl
oposi el cinema resulta fantasmàtic al seu

	

costat, encara que les escenes del cinema	 te
hagin estat filmades en escenaris idèntics als I q

	escenaris teatrals del segle xix, el segle tea-	 a
tral per exoellència. El cinemaposa entre 	 si

	]'acció cinemàtica i el públic espectador una	 c
b	 gruixuda muralla de teranyines, més pertor-	 r

badores teranyines quan el film és colorit que	 c
quan és en sols blanc i negre ; tan esmor-

	

-	 teïdores teranyines quan el cinema és parlat
ó com quan és mut,	 t

Has notat lector amable, en eixir del som- f
s	 ni, la sensació d'enteranyiinament que àdhuc
s els somnis més concrets deixen en el teu es-
a	 perit ?, la sensació d'imaprehensió, el senti-	 i
s	 ment de fallàcia, 1a convicció de mentida,	 c
s	 d'innocuïtat i d'inuti'litat que et comuniquen,
n	 la colpidora noció de la més negativa de les	 r

teves immanències, de la seva intranscen-	 t
e. dèneia? No has notat quina mena d'imma-
s	 terialitatestúpida és la dels somnis, que els
e-	 fa fantasmes residuals de la materialitat més
el	 terra a terra, més exhaustament individual?
i- No has advertit, per exemple, que en sortir

del somni més realista i versemblant, on han
a actuat un prat verd i unes banderes de co-
a]	 lors llampants sota un sol d'estiu, posem
n	 per cas, no puts, per més que t'hi esforcis,
o	 evocar ni els colors, ni les Ilums, ni les om -
m	 tires que en el somni actuaren protagonísti-
m cament i que tu saps que en l'acció hipnò-

tica eren efectivament verds, i vermells, i
grocs, i blaus, i morats, i lluminosos, i om-

Barcelona no és massa satisfactòria. La
manca de sales especialitzades que ofereixin
garanties, tal com n'existeixen en altres ciu-
tats, l'existència de tants locals de reestrena,
que no permeten als millors films restar més
d'una setmana en el cartell, la necessitat d'e_
vacuar, sense distinció de categories, certs
stocks íntegres de determinades marques, i
altres circumstàncies que fóra massa llarg
de detallar, fan que el cinema funcioni a
Barcelona d'una manera lamentable, el ma-
teix per a l'espectador que per a les em

-preses. Aquestes, perquè veuen consumir amb
una voracitat implacable material de primera
clásse, que no rendeix així el que de si po-
dria donar, i aquell, perquè la seva bona vo-
luntat i afició, per grans que siguin, no li
permeten donar l'abast a tantes sensacions
que solliciten la seva atenció. A tot aixó,
afegiu-hi encara eis procediments publicita-
ris, que lluny de facilitar la tasca de l'es-
pectador, no aconsegueixen, en el cas feliç,
altra cosa que desorientar-lo del tot.

Hem arribat ara als programes d'estiu,
cosa que no vol pas dir programes deficients.
No és fins ara que s'han donat films com
Una tragèdia americana i Dos soldadets.
Més que programes deficients, digueni doncs
programes de poques possibilitats comercials,
que és um xic diferent.

Els programes de represes ens permeten
reveure en bones condicions els films que
ens han plagut i veure aquells que per manca
de temps o d'una recomanació oportuna no
vérem veure al seu temps. iEls programes
d'estiu, doncs, tenen una amenitat pel bon
amic del cinema, e l, bon amic del cinema que
es pilanyerà que les empreses recorrin sobre-
tot pels seus programes als (films més re-
cents, en llac d'anar a cercar aquells que
ja comencem a oblidar i que tan bo fan de
reveure. I es planyerà també que ara que
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Més valdria això que no pas estrenar, per
exemple, Vides íntimes.

Vides intimes, un títol que prometia, un
exoellent director, Sidiney Franklin, i Norma
Shearer .amb Robert Mo^ntgomery. Es tracta
d'un matrimoni divorciat. Tots dos, ell i ella,
tracten de refer la seva vida casant-se per
segona vegada, i resulta que, per atzar, van
a passar la nova lluna de mcl .al mateix
indret i heus ací, doncs, que es retroben
de bell nou cara a cara i comprenen que,
sigui com sigui, amb matrimoni o sense, no
poden passar l'un sense l'altra, i aquella
mateixa nit fugen, plantant ell la seva mu-
ller d'un dia i ella el seu segon marit. Ales-
hores, la vida que menen és molt divertida,
per bé que divertida sempre de la mateixa
manera. Es barallen i es reconcilien una
pila de vegades al dia. Es un sainet que no
s'interromp mi un moment, i el que podria
semblar una idea enginyosa, esdevé rmper_
tinent per l'abús que se'n fa. No es pot
negar que hi ha situacions gracioses, però
la idea d'aquestes vides intimes, tan xocants,
és, com hem dit, desenvolupada a l'excés
i en resulta per tant una impressió de fei-
xuguesa d'un film que vol ésser francament
còmic i lleuger.

Ens havien dit que aquest film era pro-
funda-ment immoral. No ho sabem veure.
La immoralitat és compre una cosa greu i
seriosa, i aquest film té tan poca consis-
tència, és tan poca-solta, que és distingir-lo
equívocament qualifiaant.1lo d'aquesta forma.

Veiem que la Paramount anuncia per un
dia d'aquests Records d'una collegiala, un
film que reuneix altra vegada Sylvia Sidney
i Philips Holmes, i que ans va plaure a
mitges quan el vàrem veure ja fa dies en
ocasió d'una prova privada de certs títols
seleccionats entre la producció de la casa.
La presència de Sylvia Sidney portarà gent
a veure aquest film, francament dramàtic
com escau a lee facultats de la protagonista,
i no creieu que se'n surti decebut. Hi ha
un començament esplèndid, i la vida al eolle-
gi aristocràtic on té lloc la primera meitat del
film dóna pretext a unes primeres imatges
seductores de debò. Presència de noies es-
plèndides, un luxe que sap emmotllar-se al
confort, un moviment, una llum de joventut
i de franc optimisme us captivaran en co-
mençar. Després, la intriga pot semblar con_
venciona•l, pero la sobrietat dels intèrprets
i la destresa del director salven la dignitat
d'un film que arriba massa tard i que hauria
pogut ocupar perfectament el lloa de més
d'una producció que ens han ofert en plena
temporada entre graus reclams.

Josnr PALAU
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Alfredo Cabello acaba de publicar a la
. «Biblioteca Prisma> un nou llibre amb e1
títol d'El libro del cine. La bibliografia sobre
aquestes qüestions és tan restringida que
seria imperdonable no assenyalar des d'acjuí
el que es fa sobre la matèria. Alfredo (a-
bello ha defugit el punt de vista de la critica
estètica i ha volgut fer estrictament un llibre
objectiu d'informació. Tasca de vulgarització
que cal aplaudir. L'autor tracta dels orígens
del cinema, dels principis cientifics que es
troben a la base de l'existència del cinema
t analitza el fi lm en el curs de les etapes
que constitueixen la seva elaboració. Explica
d'una manera sumària, però suficient per a
satisfer la legitima curiositat del profà, el
funcionament dels aparells sonors 1 es per-
met, en acabar, unes consideracions ele cara
al futur, amb el pretext de parlar del color
i del relleu.

E1 llibre va força illustrat, .la qual cosa
fa més comprensible les explicacions diguem-
ne tècniques, i més enllà de l'estil sec r pre-
cís, com pertoca a un llibre que vol informar
i no opinar, s'endevina un gran entusiasta
del cinema, un home que estima el cinema
i que sap trobar la manera de servir la
seva causa, contribuint a illustrar el gros
públic sobre els diversos aspectes que aquest
art presenta. — J. P.

brins? No has constatat que en la rememo-
ració de cap somni ni que sigui immediata-
ment en despertar, no pots refer l'ombra dels
cossos que has viscut vívldament en el sopor
de la nit, mentre que t'és fàcil de reevocar
una i cent vegades les accions, les ganyotes,
els mots, eIs sentiments dels personatges
que han representat el teu mal son o bé el
film de la teva felicitat fantasmàtica? Doncs
un seguit d'emocions i de sensacions així de
fantasmàtiques ens deixa l'espectacle del ci-
nema quan el comparem a les emocions i
sensacions que ens proporcionava el teatre
en els bons temps de la literatura teatral,
quan els teatres eren majestuosos des del
punt de vista arquitectònic tant com des del
punt de vista de la passamaneria, de l'esce-
nogra fia, de la declamació i de la mímica.
Ermete Novelli representant al cap d'una
bona companyia El Mercader de Venecia en
un dels millors escenaris de la fi del vuit-
cents era un espectacle colpidor i convincent
pel que cada espectador identificava amb
Shakespeare : allò era l'obra d'art teatral
perfecta, concreta i aprehensiva com l'obra
d'art plàstic. El joc escènic, tan corpori en

valors-entesos per a poder ex-

tar usuràriament la Natura i esclavitzar-
;-la. I això en el ben entès que ella
ateixa no demana de nosaltres sinó que
sclavitzem així, com si s'hi complagués
uptuosament. Emn el teatre el conven-
nalisme és tan necessari que en certs
ceres elevats hi escau més l'escenografia
mpl^ement allusiva que introduí l'anglès
edon Craig, els lleus esquemes que empra

-el teatre groc o el teatre de Shakespeare,
e ]'escenografia realista, 'la qual convé so-
tot als gèneres baixos del vodevil, de la

dgia i també de 1á comèdia, àdhuc, poc o
olt, a la comèdia de millor categoria. 'El
ama o la tragèdia, el drama líric, ino neces-
ten el realismo escenogràfic, ans el repu-
:n. En el teatre tot és art i artifici : expres-
ó de sentiments pregons i treballats, ressal-
ts per obra i gràcia de la simplificació sim-
olista, convencional, del món exterior ; per
1 que tot allò que l'ànima ha de dir es
obreposi, domini 1 s'imposi a l'atenció de
espectador. L'expressió de l'acció directa
e la vida no interessa el teatre passional
erqué la seva missió és la d'expressar el
món interior, i perquè ell no està biològica-
ment conformat per a expressar el món ex-
rior. La reproducció mecànica de tot el
ue passa a1 món de les formes, ço que tants
vantatges proporciona al cinema, no podria
nó sabotejar el teatre . El teatre demana
orporietat i realismo, però no fotografisme
ealisme vol dir «artistament intenso, tot el
ontrari de reproducció mecànica, encara que
mecànicament s'arribin a aconseguir efectes
meravellosos. Enr tot cas es tracta d'una al-
a mena de meravellament que ino es copsa
otogràficament a la superfície de les coses.
Un exemple : agafem un retrat tallat en
narbre o fos en bronze pel millor escultor,
admirem-lo. Si no som capaços d'admira-

ió, porqué la veritat és que la intelligència
de les Belles Arts no és concedida a tothom,
econeguem almenys que aquell bust del nos.
re amic o del inostre parent, esculpit en blan-
quissim marbre o en negríssim basalt, és ell
mateix, que està parlant, i que, mil anys
després de la seva mort, els que no l'hagin
conegut tindran una ben viva idea del que
era en vida. Digueu ara al vostre amic o pa-
nant que s'emblanquini la cara o que se l'em-
mascari i veureu que ni vosaltres ni cap més
altra coneixença no el reconeixerà. Doneu

-vos per fi el treball d'emblanquinar el bust
r la cara del vostre parent que retratà el gran
esctdtor en negre basalt i veureu que seguiu

reconeixent-hi les faccions vivents dl retra-
tat; emmascareu tant com vulgueu el retrat
tallat en marbre blanquíssim i veureu que
les faccions del retratat segueixen essent re-

cognoscibles perfectament. Per què esdeve-
nen tals estranyeses? Doncs, simplement,
perquè l'home que s'emmascara per tal d'a-
parèixer més ferreny o que s'emblanquina
la cara per tal d'aparèixer més bell, no apa

-reix sinó com a fantasma irrecognoscible
d'ell mateix : fa cinema més enllà de les
possibilitats del cinema ; mentre que l'home
que es fa retratar pel gran escultor es limita
a fer teatre.

JO:,x SACS
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Ün alkre concurs amafeur
Aquest l'ha organitzat el Centre Excur_

sionista del Vallès, de Sabadell, per a films
de 9'5 i t6 mm., i sota un tema donat, molt
escaient pel temps que som : Festa major.
El concurs, obert a tots els aficionats de
Catalunya, ofereix un bon marge de llibertat,
malgrat la subjecció del tema, ja que ha
estat dividit en tres grups : reportage, mun-
tatge i humorístic.

Hi ha un premi per a cada un d'aquests
grups i a més a més un premi d'honor al
millor film dels tres premiats. 'Els films, que
hauran de tenir un mínimum de 30 metres
i un màximum de loo, han d'ésser tramesos
a l'entitat organitzadora (Rambla de la Re-
pública, 75, Sabadell) per tot el dia 15 d'oc_
tubre de d'any corrent, en forma anònima,
fent constar en plec tancat en el qual figu-
rarà un lema, el nom i adreça de l'autor.

Una esfrena de Míckey
Watt Disney, el creador del cèlebre Mickey

Mouse, que l'altre dijous era objecte d'un
article de J. Palau sobre els seus films en
colors, acaba de fer una peldícula en la qual
barreja els .personatges de fantasia deis films
de la popular bestioleta, amb caricatures de
persones de debò : Greta Garbo, Chaplin,
Ma'e Wést, Lupe Vélez, Maria Dressler,
W,allace Beery, etc.

El film té per títol original Mickey's Gala
Premiève, i, com aquest indica, és l'estrena
d'un film que té per protagonista la popu-
laríssima creació de Walt Disney. Demés
del ratolí i d'altres bèsties del seu món,
trenta -cinc célebresestrelles del firmament
cinematogràfic figuren en aquesta obra.
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L'altre dia parlàvem dels moments bons, xible com un jonc , quan, amb una malíciaque treuen inesperadament el nas en un es- infinita, amenaça els espectadors amb unpectacle avorrit, i que ens fan exclamar amb ditet picaresc, quan, d'esquena al públic, se'n
entusiasme: tija no hem perdut la nit! Això va cap a la cortina del fons amb un dan-
sol ja val les pessetes que ens ha costat l'en- 	 dinement canalla i ]a panxeta, inexistent,trada...t, Us en recordeu? «Illa de verdor— enfora, tots aquests moviments seus tenen
dèiem — enmig d'un desert àrid. Oasi agra - una gràcia inenarrable. Cal veure-ho. Perd,dable.» Però com que el comentari d'aquell com que és tan amanerada com les sevesoasi tan frondós — Gabriela la Gaditana —, campanyes — l'ambient ! —, quan està mi-que havíem trobat al bell mig del desert de	 flor és quan improvisa. L'altra nit, va obli.les nits de La Feria, se'ns menjà tot l'es-	 dar sobtadament la lletra castellana del seu
pai de qué disposàvem, no poguérem parlar cuplet i va engegar en català un ara no
dels altres oasis que teníem en cartera.	 me'n recordo!, tan inesperat, tan ple de

Aquelles fotos del vestíbul... "" "'

L'eminent actriu Maria Morera
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EL TEATRE
LLANTERNA IS altres oasis

Els 77 anys de Shaw

TEMA ESTIVAL

La neuràlgia del teatre català
II[I

Rient, rient, el roes d'abril d'aquest any
n'ha fet vint-i.quatre del meu debut d'autor
de comèdies. Vint-i-quatre anys de teatre i
l'estrena, una més una inenys, d'altres tan-
tes obres, basten a ('encuriosit per a co-
nèixer una mica el teatre de teló endins i el
tarannà de la gent que s'hi mou. D'entre
ella, els comediants són els que més es des.
taquen. Seguint l'ordre natural de les coses,
pertoca, doncs, parlar d'ells, ..
un cap ho hem fet dels empre-
saris.

En el nostre país, el còmic
és la criatura més indócil, més
indisciplinada, més corcó i més
desagraïda. De vegades se'm
topa algun que fora del clos
professional és capaç de fer
un favor, però .això que sor-
geix 9 'home d'ofici, així que
se li marca el séc artdstic, cal
que el favor se li faci a ell 

—de vegades només consisteix
a tolerar-li que expliqui els
seus èxits — si ano voleu que
us tingui per un ningú. I tant
li fa que l'altre sigui un
empresari, un autor, un tra-
motsta o un simple especta-
dor. Farà potser, a contracor,
una excepció, si és crític,
però no anirà més enllà. La
gent que di volta ve obligada•
a retre tribut a la seva perso-
nalitat, por poca que en tin-
gui.

El mal ja ve de naixença,
car els nostres actors tots són
filis de teatrets de societat re-
creativa, incubadors ,precoços
d'aquells mals vicis i del de
la vanitat, per si amb els al-
tres no n'hi hagués prou. 'Els
aficionats, així que senten
l'aguiló de fer comèdia, apre-
iien, primer que res, de no
apendre's el paper. E1 segon
que aprenen ós la indisci-
plina, o sigui no atendre in-
dicacions del director , fer tard
o mancar als assaigs i refusar
papers si no són de prou lluï.
ment.

Ve dia que l'amateur deixa la seva escola
de deformació i s'incorpora a una companyia
de .professionals. A desgrat de saber que els
vicis que ja duu són superats en l'ambient
d'un teatro de debò, el pas li fa un cert res.
pacte i de bell principi es sotmet dòcilment
a alié que li manen. Treu cartes, anuncia
visites, llança «visques)) ï t(moris^, en con-
junts. Però s'escau parar-li fortuitament a
les mans em paper on hi ha un parlament
de vuit paraules seguides, se'n surt bé, i ja
ningú no l'atura. Acaba la temporada ron-
dinant de tot allò que hns llavors havia fet
amb la deguda submissió i s'endinsa en
la immodòstia, d'on no en sortirà mai
més.

Abans de començar la temporada següent,
ja exigeix a l'empresari pujar d'un cop tres
o quatre graus de l'escalafó. Si ano, anirà
a un .altre teatre. 1 si no pot anar-hi, sor-
tirà de tournée amb una companyia d'arre-
plegats, tant lli fa si contractat o a partit,
que és un aspecte del cooperativisme aplicat
al teatre i el -resultat econòmic del qual nor-
malment és catastròfic. Però, qué hi fa!
Aquell que es llança a fer comèdia ja .duu
a ]'ànima l'esperit bohemi de l'ofici i creu,
romàinticament, que la popularitat, que és,
per a ell, sinònim de triomf, només s'obté
a canvi de privacions. Esta convençut que
la fórmula d'encalçar aquesta popularitat
consisteix que cadascú se la procuri pel seu
compte, i .amb aquest criteri absurd per en-
davaint, la illusió de veure's el nom en lletres
grosses en un programa paga amb escreix
el neguit de no tenir sis rals.

El més lamentable és que aquest esperit
bohemi perdura en el comediant o l'actriu
fins que se'n va d'aquest món, puix que en
deixar d'ésser víctimes de la popularitat sos-
pirada, esdevenen víctimes de la popularitat
adquirida. Només miren a través de la
seva personalitat, tot ho supediten a llur
reputació i per un tres i no-res clamen pel
llur prestigi.

Com és natural , aquesta fumera espesseix
enormement l'atmosfera dels escenaris i la
fa irrespirable per la gent que no està per
històries i toca de peus a terra. No tingué
res d'estrany, doncs, per cap , dels que estem
en el secret, que aquesta manca de respi-
ració fos la determinant que un dels pocs
empresaris que darrerament liem tingut
amb cara i ulls, un dia es llevés de mal hu-
mor i ho engegués tot a rodar.

I a rodar, de quina manera! Uns dels
més exigents dels comediants que tenia, van
per agaests mons de Déu explotant a partit
els seus mèrits. D'altres han hagut de con-
tractar-se a sota preu del que cobraven i
fer el desentés si s'escau alguna humiliació
a llur renom. Resta en peu, però, l' arro-
gància. Fins que; com he dit abans, Déu
els cridi al seu costat, dalerós de fruir amb
el llur art. Cosa la qual, bromes de banda,
desitjo que sigui tan tard com per a mi.

iE iE ^F

L'empresari tria una vintena de persones,
entre els dos sexes, d'aquest tarannà, i for_
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ma una companyia. Amb una relativa faci-
litat es posa d'acord en allò que en totes les
altres professions és més repelós : el sou
tot el més que pot passar; és que li exigeixin
que en el contracte figuri com a preu con-
vingut el doble del que han de percebre, però
això tanmateix no fa cap mal. En canvi,
cal usar tota la diplomócia, tot el tacte, tota
la paciència, per tal de coordinar la capçale-
ea dels cartells i d'ajustar la mida de les
lletres als noms de cadascú, i .per a fer el

repartiment dels camerinos de l'escenari.
Vencedor d'aquesta Qluita en la qual haurà

esmerçat una quantitat insospitada d'ener-
gia, 1'empresa:i us Disposa a engegar la tetn-
porada. Anuncia per a tal dia la reunió de
tots els comediants contractats, reunió a la
qual es dóna el - pompós nom de presentació
de companyia i en la qual és llegida l'obra
d'inauguració i se'n reparteixen els papers.
No hi ha lectura d'obra—sigui d'i'nauguració,
sigui en plena temporada, - sigui a les aca-
balles — q ie entre els oients, actors i actrius
no n'hi hagi que escolten — o ho fan veure
— amb cara de prur^es ogres. Són óls que
wl cup enllestit l'acte, se'.. van a trobar
l'empresari per a dir-li quv no admeten el
paper que els han repartit, el qual, a judici
aeu, i, per tant, inapellable, és inferior a llur
categoria artística. L'empresari fa ús de tota
la seva dialèctica conciliadora. Es per de-
més. Ei comediant abans esquinçarà el con-
tracte i es morirà de fam a partit, que dei-
xar-se trepitjar per un .autor o un director.

I bé, direu : potser té raó. No en té mai 1
Puix que quan l'autor o ell director li han
donat aquell paper, ho han fet de cara a una
interpretació que pugui millorar el valor de
l'obra, que sempre és, pesi als comediants,
la clau de la volta del negoci. 1 sovint pre-
vist el conflicte, s'han passat hores i hores
reclosos al despatx de l'empresari, aquest i
l'autor o el director, etcant d'evitar-lu. Però
d còmic, que, com he dit abans, en situació
de tal no hi veu més enllà del nas i de la
seva fatuïtat, i amida la qualitat del paper
per la sevaextensió, i, si ino s'hi pot lluir
personalment tant se li'n dóna de l'obra com
del que ha trobat aquell dia, planteja el con-
flicte i .no atén cap altra raó 'que la de la
seva egolatria.

Va tan enllà 'aquesta egolatria, que hi ha
actor gelós de l'aplaudiment a d'actriu que
Pacompanya, o a la inversa. I el cas es dóna
àdhuc en marit i muller. Jo ti:nc dos records
personals que són altres tants exemples vius
de tot el que deixo dit. Un dia d'estrena
feliç, al final de l'obra , la claca, com té per
mal costum, va entestar-se a fer-me parlar.
Jo vaig recórrer a allò tan gastat de recollir
els aplaudiments i cedir-los a l'eminent ac.
triu senyora Tal, per la interpretació formi

-dable que havia fet de la protagonista de la
meva obra. 1 encara el teló no havia caigut
del tot, que el .primer actor, espòs de la se_
nyora que jo acabava de bombejar pública-
ment i de fraarc, em deia : aI als altres, qqc
Un llamp ens mati!»

EI segon episodi fou també en nit d'estre-
na, amb Enric Borrós. M'acabava de pro-
porcionar un èxit amb una de les seves in-
terpretacions més genials. També vaig par-
lar, requerit .per la gent del segon pis, i
també vaig repetir el disc de dedicar al gran
actor aquells aplaudiments. Confesso que
]'emoció que m'havia produït Borràs donant
plasticitat i vida a aquella figura que jo ha-
da creat damunt el paper, m'abstreia de tot
el que en aquell moment em voltava. El cas
és que en alçar-se altre cop tll teló, Borràs
s'adreçà al públic per a rectificar el meu dis_
curs. 1 digué uno cosa així : «L'.Artís em
prega que us digui que fa extensiu a la resta
de la companvia el seu agraïment per la
interpretació que tots han donat a la seva
obra.))

Encara em sembla que el miro, bocabadat
i que somriu, i que em diu : u Tots som de
Déu, ,noi !»

No sé què devia haver passat entre els
actors que hi havia a les nostres espatlles.
Estic cert, però, que així com en el cas de
la primera anécdota el zig-zag d'un llamp va
brunzir a g es meves orelles, aquell dia havia
brunzit a les d'Enric Borràs. Puix que es-
pontàniament, rti ell, tan pel damunt de tots,
no és capaç de partir-se la glòria amb ningú,

AVELf ARTIS

En ocasió del seu aniversari; J. B. Shaw
ha dit unes quantes boutades més.

Ha anunciat que escriu una comèdia de
costums polítics, On the rocks, el lloc d'acció
de la qual és el n.° tu de Downing Street,
residència del primer ministre anglès. !Els
sense feina tenen un paper preponderant en
aquesta obra, així com e1 cap de policia de
Londres.

—Però — diu Shaw —, que no s'alarmi ni
Mac Donald ni el cap de policia. Ni l'un ni
l'altre d'aquests dos senyors m'han servit
de model per als meus personatges, que són
Im primer ministre de debò i un cap de po-
licia de debò.

Quan se li .parlà del seu magnífic auto
nou, contestà

—Alguns pretenen que un socialista de
debò, i jo en sóc un , no pot tenir un Rolls
Royce. Conformant-me a aquesta màxima,
m'he vist obligat a comprar un cotxe més
car, i això que m'hauria acontentat amb un
Rolls ! Ja veieu el que té fer cas de l'opinió
pública.

Després ha dit que no es sentia vell, que
hom no se n'ha de sentir mentre resti un
sol recó fresc en l'esperit ; que altres civi-
litzacions ham arribat al mateix punt que Sa
nostra i no han anat més enllà i el cas és
saber si la mostra hi anirà, etc,

I així seguint parlant, ha qualificat Mac
Donald d'antic extremista convertit avui en
reaccioinari i ha dit que Stalin és molt més
simpàtic als seus ulls.

—La grandesa de Stalin — ha dit — es
manifesta, entre antres coses, per la seva
admirable virtut de saber callar, deixant par-
lar els altres, cosa que sempre testimonia
una certa grandesa.

Preguntat sobre quins eren els tres noms
de la nostra època que més admirava, res-
pongué sense vacillació

—Lenin, Stalin , Mussolini.

Ernesf Molier
No havia dit mai quin any havia nascut,

oeró devia tenir ben a prop de noranta anys,
i encara practicava l'equitació. «Si cal, mo-
riré en sellan, havia dit feia poques setmaines,
mentre ]'hissaven dalt del cavall, volent pan_
de part a la representació anual del seu circ.

Perquè Molier l'any 1879 s'havia fet un
circ .a la seva casa de París, un circ de
debò, que primer només serví ,per a exercicis
d'equitació, i després per a tota mena de
números de circ. Però era un circ estricta-
ment amateur, i s'hi entrava per invitació.

Havia escrit diversos llibres, principalment
L'equitació i l'atletisme, i els oferia en premi
en concursos que organitzava. Amb Molier
se n'ha anat el darrer representant, potser,
d'una época desapareguda.

D'ell es conta gLie una vegada que un
admirador de Wagner li deia

—Vós, tan aficionat .als cavalls, us hauríeu
d'entusiasmar amb la Cavalcada de les Wal-
kíries !

—Només m'interessa ]'equitació artística
fina. La Cavalcada de les Walkfries en fa
efecte d'un galop sobre un perxeró.

«Un original»
A Varsòvia s'ha representat una obra so-

viética, Un original, d'Alexandre Afinoge-
nov, que fou refusada a Leningrad abans
d'ésser estrenada amb èxit a Moscú.

L'original és Boris Wolguin, empleat
d'una fàbrica de paper d'un poble perdut de
la U. R. S. S. 'Es un intellectual entusiasta
del comunisme, que reuneix un grup d'entu_
siastes de la fábrica — d'altra banda sense
un programa ben definit —, .però topa amb
una burocracia que no comprèn el seu en-
tusiasme i creu que els comités del partit
i els sindicats poden arreglar-ho tot. Salva
la jueva Sima de les mans d'un embriac, la
recull i li procura feina ; però com que negli.
geix les formalitats administratives, es veu
suspecte de favoritisme i d'abús de poder.

Després de diversos incidents, Baris s'ha
de presentar al director de la fàbrica per tal
de defensar-se, els enemics ino 1i manquen i
es troba suspecte ,pcl seu entusiasme, odiat
per la seva audàcia.., i finalment ha d'acudir
davant el tribunal.

El conflicte és gairebé ibsenià ; Wolguin
és una mena d' Enemic del poble, que topa
sempre amb l'hostilitat, que és el que passa
sovint a la gent de bona fe, tant a 1''eOcci-
dent podrits com a la U. R. S. S.

Afinogenov ha volgut cercar 1a veritat allà
on es troba, i no allà on cal trobar-la, segons
les ordres de la ,propaganda soviètica. Potser
per això S'obra fou refusada a Leningrad
com a contrària a la veritat.

Exit en la mida
Corbatee inarrugables

'	 Pijames a boa preu
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I avui, tal corn prometíem, ho farem amb
molt de gust.

Anem al Royal Conoert? Anem-hi! Hem
portat molts estrangers als cafòs.concerts del
Parallel. I gairebé tots ens han confessat
que enlloc del món no havien vist un espec-
tacle tan canalla. ,Ni tain impersonal, ni tan
rutinari, ni tan mecànic, gosaríem afegir
nosaltres. !En efecte : en els cafés-concerts
del Paralld l'estandardització regna en mes-
tressa. Tots són iguals. Totes les domes hain
estat fabricades en sèrie en les acadèmies
de cant i bal'i. Totes fan el mateix. No hi
ha cap excepció. I el Royal no n'és una,
naturalment. Entrem-hi. En el vestíbul, en-
sopeguem amb les indispensables fotos aco-
lorides d'En Galain, que cada dia són menys
fotografia i més cromo de calendari. I la
som a la sala. L'orquestra — en lla qual, per
cert, el famós ex-baix partiquf del Liceu,
Conrado Giralt, toca el contrabaix — ja ha
iniciat 'el preludi, Tots aquests pobres mú-
sics, que el cinema sonor ha estalviat, to

-quen d"esma, .Sense convicció. D'aquella ma-
nera mecànica que odia tan profundament
l'intuïtiu Escudero... I surt la primera dona.
El primer toro !, li llança al rostre un xi_
cotçt cruel que seu a( primer rengle. Al cor-
ral!, afegeix el seu veí... I surt la segona
do,na. I la tercera. 1 la quarta... rotes fan
el mateix. La biosa (degeneració curiosa
d'habilleuse que és emprada en els nostres
cafds-concerts) els ha tirat all damunt quatre
drapets estrictes. I, d'una empento, les ha
llançades a l'escenari on faran el mateix que
han fet les artistes que han treballat abans
d'elles i el que faran (es que actuaran des-
prés. Això :' com si s'espolsessin una mosca
del rostre, amb la mà dreta indiquen que
el reflector els fa mal a la vista. Com que
el seu rogall és crònic, intenten fer-se'l per-
donar tocant-se el coll amb la mà esquerra.
«Avui no estic bé de veu», semblen voler
(Iir... 1, completament absents, completament
inconscients, vomiteu, sense escoltar-se, la
cançó obscena, tot i marcant el compàs amb
els genolls. No falla mai. 'rotes fan el ma-
teix. 1, naturalment, el nostre avorriment va
adquirint unes proporcions considerables.

Però quan surt 1 "Eulàlia 'Mary, la cosa
canvia d'aspecte. I l'ensopiment es bat rà-
pidament en retirada. No ameu pas a creure
que es tracta de l'estredla. No, pobreta!
La Mary clou la ,primera part. I com que
cap empresari, ni cap director artístic, ni
cap manàger a la recerca de matèria prima,
no s'han adonat de les seves condicions fan-
tástiques, segurament la clourà tota la vida.
Mireu -1a. Bruna, molt bruna — un amic nos-
tre diu que sembla un negrito destenyit —,
menuda, molt menuda, els cabells curtíssims
i rutllats com crepé, amb un aire androgin
torbador, se li pot aplicar allò que deien de
l'actriu cinematogrà fica Carmen Boni, chico
o chica?, o el que es fan dir els transfor-
mistes, hombre o mujer? En veure-la, ens
vénen a la memòria aquells versos de La
balada del clavell morenet de Cançons de
rere i de vela. de J, iyi. de Sagarra : «Quimet,
color d'oliva ; — amb el blanc dels ulls i
les dents — d'una blancor massa viva ; —
i una escarola de cabells lluents.» Plena de
malícia i de picardia, amb una despreocu-
pació innata i una veu de sinvergiienfa, 11e-
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gràcia i d'inge;nuïtat, que només es pot com
-parar a quan se Ii escapa infantilment el

riure o a quan, morta de calor, exclama r
Quina mandra ! Per aquesta noieta es pot
anar al Royal i aguantar una hora llarga
de treball mecànic i amanerat. Ara bé: yi a
algun lector, temptat per aquests elogis, se
Ii .acut d'anar al Royal a veure l'Eulàlia
Mary i en surt defraudat, que no em vingui
nmb reclamacions. La Mary, com gairecó
tetes les nostres artistes de café-concert, és
nies folia que una cabreta. Té els seus nies
1^an; i els seus dies dolents. I predominen
aquests darrers, sobretot en aquesta época de
xafcgor aclaparadora. Cal estar de sort i
ensopegar-li un dia bo.

Le la mateixa manera que es pot anar al
Royal 'per a veure ]''Eulàlia Mary es pot
anar al Pompeya per a veure la C'onchita
Martínez. Anem-hi, doncs. Un altre desert
àrid com e1 del Roval. Però amb un oasi
agradable, també. La Martínez, com la Mary,
si més no és molt rica de eondicio'ns. Disset
anys escassos, plena de joventut, el rostre
regular i bonic, fina de línies, molt castissa,.
amb un doll clar de veu per donar i per
vendre, amb sentiment i simpatia, amb urna
alegria comunicativa, és flamenca pels qua-
tre costats. Però d'un flamenc fi. Potser mas-
sa , Rossenca i inofensiva, bastant aigualida,
no té la violéncia animal, la sang i el nervi
de 1'Estrcllita Castro mi Ita vivacitat i la sal
de la Paquita Domínguez, Però quan dóna
tota la mida del seu temperament és quan
es despenja por bulerías. La seva alegria
juvenil fa aleshores lliurement de les seves.
Amb aquella gràcia purament andalusa. amb
aquelles inflexions de veu purament flamen-
ques, amb intanció i malícia, amb un cos
que s'ondula finament i unes mans que por-
ten un son que no poden menys de marcar
amb els pons, por a.quest número de la Con-
chita Martínez — i .per algunes dislocacions
de malucs de 1'iElsie Byron i algunes tor-
sions de dits dé la Bella Dorita — es pot
anar al Pompeya.
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LE/ LLETRE/
Dreta i esquerra Assaig

de Werner Wolf f
U n retrat de D. H. Lawrence

Estem en l'època ddls documentals. Les	 sa, fusca, ofegadora i depriment. Sento que
biografies les històries, les membries, els re- detesto més els anglesos que els americans.»

Trobant, que el elidia hitlerià no li pr va- l'espècie humana, una extraordinària prefe- tintes. La ucara dreta» veurem que s'asseco- I culls de cartes, els assaigs, omplen els apa- També : « Maleeixo Europa, els blancs rels

va,	 11 erner	 11	 lff;	 de%Qrés d'una estada a i ncra. Es amb la mà dreta que 1'home re-
i fins la	 'vista està

lila molt al model que serveix de. base a les 
1mostres experiències,. mentre que la acara es-

radors de les llibreries. Actualment els docu-
mentals no sols en qualitat, sinó en nombre,

Estats Units.»
Sentia aversió per a les ciutats, Quan va

Tenerife,	 ha vingut a Barcelona, a	 (!ona r
conferències al	 Seminari deunes	 quantes

ritablem nt actua,	 nostra
talment influenciada pel principi del costat que1ri» acusa una expressió indiferent; més I pasaen davaint les novelles. a Nou Nlèsic sofreix daeant la perspectiva

Nova York, la	 capital.
I'edagogia de la Universitat i a realitzar al- dret, que — com s'ha pogut demostrar expe- aviat .reflectint els trets característics de l'es- Fins i  tot	 excelIents escriptors amateurs

Vli-
ele passar per	 gran

demana—arribar	 Nova«No	 voldria— . per
ganes experiències que té en Projecte, per a rimentalment —el que millor percebem dels

objectes és llur costat dret. Podem compro-
pècie. La «cara dreta» fa una impressió més
vital, més eixerida i més activa	 mentre que

han estat descoberts en aquest gènere.
llei , gue molts professianals. No fa gaire la York.	 Voldria	 lid! ho 	 I	 afegeix :	 «Vol-

Ps, tcotecnules quals uluát. arà 1'Iiastitut	 que
fe la Generalitat de Catalunya:s ' par la justesa d'aquesta afirmació en el IIla ac %r'	 sgei rra» fa una impressió més' sui gram duquessa Alacia de Rússia, inèdita en di  t venir als Estats Units sense trobar els,

horribles	 «cultivats»	 tenen feamericans	 que
TIulff, que encara no le trenta anys, és ja de les pintures	 reproduïdes en fotografia:

dos	 del	 diapositiu	 ele
da i més morta. o bé, també, més intelli-
gent, més abstracta, més demoníaca En un

lit ei tuca	 escrivia els records de la seva jo
ventut a la Cort Imperial (Educació d'una en la	 llibertat i	 en la	 (lemocràcia.	 No crec

conegut per nombrosos treballs, marcats aInb

el senyal de 1'ori''inalita1:	 I)iagnbstic exile-
üivertint els	 costats
manera que e1 que abans es trobava a la llibre nostre de pròxima apariciG es' resumi-

rimental de la personalitat. La	 filosofia en dreta es trobi a 1'e querra, immediatament ran extensament els resultats de tais expe- „

la psiquiatria, Fonaments d'u- riències, realitzades amb una	 sèrie' eI l's re-
trats més hetero genis.	 Es curiós líe veure,

na grafologia científica, El co- també, •.lue en les obres d'art regeixen une •
neixement i la valoració de s °	 1	 . lleis exactament iguals, i ano solament en les (r
mateix en 1'ex^eriència	 cons-

i	 inconscient, 	 etc.,	 i	 éscient
^.	 ,.

obres europees, d'un art tan desenvolupat,

unznimement considerat cony sinó també en la pintura i 1'ésculfura dels
sailvatges,	 dels	 g're's, dels egipcia,	 en	 art, 1

v	 v
°r,	 a

el fuvwdadoe de fa psicoanàlki gbtic, i àdhuc en el dibuix infantil. Es uña _ t
experimental.

ta llei ele la vida que es manifesta en aquestes t
Al mateix temQs que a

psicologia, s'hq dedicat també coses, i sobretot, amb expressió alluçinadora,
^ v ^•	 '

a la literatura; ha escrit con- en ?a mort, ;osa que es pot comprovar amb
les màscares mortuortes r les mòmies. Aque's- ra

tes i novelles i un llibre dels
seus viatges Qer'1unásia i A1- ta llei consisteix en això : el costat dret coi -

ffit

á	 r respon a 1a indiàidualit(t ; el cóstat'esquerre
gèr UI.

Els treballs que pensa jec a més aviat expressa 1'1niversal, el collectiú.

I)'arcelona	 versaran pránctpal- i°,r L'esquerre repre e n1a el costat de 4á' perte-

sobre caracterologta i se_ment r nència, de1 lligam racial, de l'esperit •supra-'^

urament seran obicc1e de co- individual,	 però també el de 1a dissolució i
,

a1 Congrés ínter-	 yrnunicacions i? de la mart. I aquesta llei queda en peu i u-

n acáonal	 de	 Psicologáa,	 que	 ;w r variablement també on el món animad; Repe-
^'	 t

s'ha de celebrar l'any vinent a 'retratsint les mateixes experrenctes amb
d'animals, arribarem al resultat quela cara

° tr	 ; s
rs ^d

t	 t ^)Madrid, sota la ¢residència de
Cajal i d'Emili :tiira.

.
dretà de l'aimmal •currespo,n a una éx cessió, ^'r

Ramon y
Iía estat aquest darrer qui, ha t ^B

^' `'r
individ1al latent, i que a l'esquerra corres-

vent conegut II olff al Con;rés t pan una expressió u^myersal ï típica de 1'es-

de l'any passat, celebrat a Co-
à	

rp 
tr

Ix-ei('.
r	 es ápro-ltat enara _pot ésse	 mAquest resa	 c I'

penhaguen, 1'invi1	 a venàr ^tl̂^ t
fendit•Barcelona.

MurnnoR té avua el goig de	 s ^I^'^ I t	 ^^^	 ^	r	 ^ Presentant aquells	 retrats	 udretéi:	 i t:es-

presentar,	 amb	 1'igvteressan1
mos-

guerres»	 a cleterminatíes persones, i dema-
nant que els raracteritiin des	 del punt de label D	 d, cap d'una 1,	 ln.:lia.

IIeball que segueix, una
tra de 1'0bra del psicòleg be N- vista de 1a Caracterologia, e1 judici que eme-

linès,	 al	 qual	 desrtgern	 una ran serà	 C')1'eit el sentit de 1a difer'n- princesa) en una prosa llisa i espiritual, que gens en la llihertat	 ni	 em	 ,.	democràcia.»

agradable	 i früctdfera	 éatada eia que aeabem'd'estal lir.	 El més interes- causà l'admiració dels lectors. 1'ou una sor- La manera com va conèixer Mabe1 Dodge

entre nosaltres. Saint e	però les reaociáns dels malalts men- presa.	 Maurois arribà a comparar-la amb dóna idea del 1 in ,í 1 amemt del nov el! ista an-
tal'.	 Si	 els presentem aquelles	 fotografiés Marcel Proust, glès. En	 rgzr, a penes conegut	 Laiwuence

Els c	 (l( dreta i es- preferiran els	 esquerres» 1 sense cap transi- Un dia si ens vaga parlarem eh la litera- descansava a Itàlia em companyia de '1a seva
querrà— Cqueultrarep resent i

- que it
ció, en	 veure"Is, es posaran	 a parlar dé 1'a tara a etobiogrà-fica dels •aristòcrates dentro- lona 1inII1. Al,t,1	 una americana inquie-

ún sentit d'orientació ]oca!l, te- mort ;els individua anormals, en t tnvi, tenen nats. S'hi troben obres definitives.	 E^1 prín- ta, amiga d'aventures, refugiada a Nou Mè-
nen, tanta •les tribus primiti- manifesta .preferència 	 a les cares i,drétesi .cep Yussupof1	 1'assassi de Rasputín ; Viru- xic,	e1	 va	 descobrir.	 \I ti 	 seinse	 tenir-hi
ves, com a la nostra Edat coit- Si la dreta correspon	 donis, a la vndivi- \ova	 la dama d'honor dels tsars russos ; amistat	 envià diverses cartes a L uwrence

u
na, ram	 a l'actual	 Orient, dualitat,	 i	 1 e'. querrà' a	 1'c' pècre,`. ti	 supra- I	 la prinoesa alemanya de ^Plees ; 1a gran du- invitant -lo a traslladar-se a Taos. L'ameri-

úm ^rg	 màgic —han lar_te Illi person al	 lla vors compondrem per qu è -una quessa Maria i altres escr iue n amb molt a cana	 volia que	 u1 iv	 nee estudiés els cos -
siat atenir, a;mb el transcurs Aerner	 llTOlff grata quantitat d'esquerrans acusen evidents solta i sensibilitat, tucos dels	 pells rages.
dols' anys, una intensitat i una inferioritats :els manea individualitat. 1)^' ti No sentíssiu escrúpols de puritanisme da- El matrimoini Lawaence es deixà ^persua-
fonça simbòlica veritablement

dreta	 i falles, per 1 antre raó que ti 1'-s'observaran ra banda	 i	 er l.a mateixa raó, d'entre ellsP sant la ,nava	 voga	 literària.	 Al	capdavall dir i abandonà Europa.	 Unes cartes d'una
demoníaques.	 ^concoptes de	 es-

masses
trobarem	 també	 les	 personalitats	 supraso-

més
moltes produccions de literatura moderna no desconeguda bastaren per afer -li	 recórrer

quema designen, avui, moviments
n

ele	 d	 han	 estàt pintats en	 vistosaq!e ri als, !les	 uals també	 osseeixen —	 ènllàq	 p passen d esses documents dissimuilats. Si le mig món.i,
amb uns o'olectius ben clarament plantejats.

e	
.l'efecte de dreta

Ara bé;	 els homes hi ha una granentre
as — és energies dede les	 forces	 individul	 t g yairt ne meurt de G ide	 A la recherche d t Nou 12éxic	 F ríelo i \1 111(1 es disputen

Les esquerres es proposen, en dàrreel	 anà-
i de d dels quals s'ha roten- 1'es rete. Com endrem	 er	 uè els	rimitius

esi els animals	 demosptreng més bp crien-
^emhs, ^erdu de	 Pioust,	 Ulysses ^de Joyce, la influència prop de Laiwrence. Però el no-

tisi, un programa d'intennao:ana4ització quantitat	 1 squerrans
molts són degenerats, im- per mo esmeutar-ne d'altres	 són autobiogra- ychista nescamdalós» fou fidel a 1a seva es-

supressió de les frositere'. ; les dretes; en can- tat comprovar que
fisicament i	 moralment	 i	malalts tate cap a 1 esquerra, j a que llur princip al fies camouflées. Ii 	 més : nines memòries o posa. Un dia,	 AI ti e1, mentint els plats amb

'nacionalitzaciovi, unragráma de	 i de de-
marc tela)	 Els moviments dretistcs es realit-

feriors,
mentals	 per bé que també n'hi ha de su- energia és pi(elsam) nt 'la força més caree-

istica de l'espècie :	 'la de 1a	 procreació-:
autobiografia declarada significa una major

:gosadia en fautor dignes de te-sinceritat
Lao u ue	 li va cercar Ics mains. Lawrence,
adonant-se de 1  insinuació	 digué

Ien sota	 el senyal del .principi	 del	 regim perdot ti» , II 111 per excmpl.e Napoleó	 Goethe, tel
també compendiem, però, ila defensa i 1t nir-se en compte• ---aHi ha una cosa que està per damunt

tui :	 1a . dominació d'un imdivtdu Beethoven	 Le(Itardo...	 I)e	 totes maneres,
^^nomd'esquerraa1» és Por dels temps módenns, dels temps de la (sinceritat r embranzida suposen les Me- l'amor.

ue lliri eix	 ue	 úia	 úe re eix	 OIentreq	 g	 q	 g	q ;	 g es demostra que el	 -bre
els	 imall més elevat en	 pobles primitius, dominació de l'individu	 davant el	principi »eones i La mana vida amb Lawrence al ^Qvè és7—interrag6 Mabel,	 segura	 de

que els moviments esquerrtstes es cite, n1 en
sota el principi^de l.a ^dominacib de les mas- que de negades e] percantatge dens esquer- de 1'('	 terra. Per uè ell	 hect i de 1'es uer-q	 q	 I	 P,	 q

ra conjura bes fi rees de 1'espècie que es su-
Nou Mèxic acabades de publicar, conservant

als n Oil s autèntics de les persones, .per'1'ame-
guanyar la voluntat d'ell,

—La	 fidelitat—respongué ell,	 mentre	 la
ses.	 D'aquesta manera,	 i dins l'orientació

e2 prime pi (le dreta i esquerra	 hapolítica,
ran' arriba a superar el dels que es servei-
xen perfectament de la mà dreta. !Els_ pobles \ lev encontra 'la individualitat. En' casos de

sobrétót
r cana Mabel Dodge Luhun.	 ^En aquestes

Mabel	 Dodge,	 desconeguda,abres,	 quasi
deixava plantada.

Mis. \i 11)1 	 Dodge explicava .a Lawrence
àrribat a tenir un significat iinequiv u la	 ateixa	 particularitat ;y acse n	 md' antan	 u comunitats religioses en els quals

importa	 1'tuu terès comú	 de la totalitat, .ces s'ha	 revelat una	 veritable escriptora en	 el les seves expei iie'ies i lectures de psicoa^nà-
Gairebé tots els 1') )I1 	 perden llur con- P-escriptura qu e' va de dreta a esquerra no

fenomenés sinó un	 parcial, conjurarà» — caco ho veiem en 1'esmentat gènere ,autòbiografic,	 La literatura de llei- tisi.	 La	 muller	 del	 novellist t	 comentava
'inicial;tin ut	 simbò'lie	 desapareix	 on	 el

g dEs molt més drtrcil	 obtenir manifesta- assot e de la	 Biblia-	 el , rinci i d'	 1'es-P	 g	 p	 p uá nn leas	 afavorid a	 er una im ortánt
g	 g" 	 '

<<D'testo els	 o tro s sabre l'ànima.» Lawren-
transcurs de 1'evoluüó llur plasticitat origi-
nária, i a 1a fi arribes' a ésser unes simples tions d'esqu. rrramit en els animals ; no oIe guerra amb la desconnexió total el e 1a dret t

u=
aportació femenina	 pot comptar ambpun al-
tre	 M tnsfi'lel,	 Woolf,	 1. hmann,nom

ce	 desenganyà	 1'americ Lo t	 teuIli^nt-se	 una
altra vegada a la fidelitat : e 	 a meva muller

denominacions. I n' dels deures de la cien- tant, ales experiències	 realitzades en aquest
a

La interpretació dels sonante aporta poofu
des com Irlo 	 a tot el que acabem d'ex-p	 q 1)ane,	 Mabel 1)adge... no vol que una altra dona s'introdueixi en

C 	 hauria d^ consistir ^e^n el descobriment -- sentit han acabat per demostrar que gene-
Les	 represe ntacioros del	 somni	 són l)e 1 s.	 Dodge ens ha impressionat la els meus	 11iires.n

de vegades veritable excavació -de les pre- ralment	 són	 orientades	 cap	 a	 l'esquerra, posar.
semblants a les de la mitologia i dels contes presentació que fa del novellis1 t 	 anglès em Totes les pàgines de La meva váda amb

gonce	 significacions	 simi t hglaes	 i ceoisertes Així	 per exemple, els eèrvols lluiten amb la
d' fades. Les 11eis de 'la vida dr Pindividu la seva Vida amb Lawrence a1 Nou Mèe6. Lawrence al Nou Mèxic donen a e-onèixe'r

poi	 pensament aletr tel a, per tal le	 ptiiier banya esquerra; el galop dels cavalls és en
són idèntiques a eles de 1 t vida die 1a Huna- Un retrat inesperat, 'Ens ofereix un Laco, trets iinesperats de fautor de 1 ady Chatter-

compendie tota llur capacitat d''ehcàcia. un principi esquerrà, jaque fins salten	 mili
nitat. 1?e la niateixa manera que l'evolució ronce turmentat, inquiet, irritable, neuròtic. ley. Es un grani document que, amb tota la

Deu anys d'intensa tasca mvestig tel or.a en l'esquerra tot i que han estat entrenats per
de 1 infant en et si matern acusa l'empremta Llegint les impressions ele 	 1abel Dodge raó, atreurà I atenció de la critica mundial.

el camp de iba Oáracterologia en  han per- l'home en sentit contrari, iLes feres, oam per
de 1'evalució de tota l'espècie h et mana, així i	 Ira mfiuitat de cartes dei propi	 novellio- Però,	 amés, l'obra està enriquida per un

mès de fer una mioa de 11um sobre diverses exemple e111eó, maten llurs víctimes amb 1a
també en 1a nostra à.nima existeixen lleis anglès, contvngudes a La meva vjda..., des- nombre crescut de cartes del riov1ldista. IEn-

coses, i també sobre el simbolisme de 'dreta pota esquerra. universals i primitives que sempre v;uen, La ginable i	 sco-obri ron un La wrence inima	 de	 n cara •que e1 llibre de Mabel fos una Cosa in-

t otser1k éssers tenen wi .costat dret i un
La	 ^m ortància de d ret a i	

eg
s uerra	 és

però, completament uniforme	 entotes	 les importància que en	 somni s°assigna 2 ^1'es- evitant. Diferente^^n monts	 t tse et&	 de l'home
us havíeu figurat a través de les	 lec-

significant,	 es	 salvaria	 per	 les cartes	 que
conté.

costat esquerre ; el costat dYet té, però, cn mitologies populars.	 El costat esquerre cor- guerra, denota sempre correlacions amb el
^nón actual i amb el passat.

que
ture5. Valor de la iliteratura de Dndge? Les me-

respon al que és «dolent, perillós, 	 II ('111011
H,em	 de la inmportància de dreta i:	 partit Un home minso, barba roja, corbat, frà- mòries són benes. 'Escrites en esto	 i iiiase'le»

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIlI6111111111I IiIIfl h_ però també al que ée màgicament eficaeo	 .	 .	 .	 .	 . _.,..........	 ,..,	 i.,	 ,,:,u.,.,.,1,,	 a • 	 t^rn am_li	 ara il .i cbelicat. 	 Un home que no podia sepa- —que àdhuc espantava el mateix

	 1 font exactament igual amb d'hemisferi es- pre,enta «deu sni'L i pot expressar, en les	 _	 -	 ---
querre s'obtindran dos tipus d'expressió com- 	 diverses maneres d'emprar-lo : «tot, tots»,
pletament diferents ; fins al punt que ens	 LLtotes les coses de la Terra» «tots els estats

	

/	 semblarà veure dues cares completament deis- de la 'l'erra», internacional. En japonès tam-
bé significa evida eterna». Per al budisme

N ^^^	 ®	
en 

g la 
n
totalitat^r La rformae uesquerra,fués,

	
Societat Espanyola de Carburs Metàl'Iicsés, 

Gran assortit d'obres nacionals	 dones, la de les correlacions collectives.The Ma^orea San	 L'altra forma del senyal és la que semblsi
i estrangeres. Perfeccioni la seva	

Correus: Apartat 190	 BARCELONA
g	 rodar cap a la dreta.	 Teleg.: "Carburos''	 Mallorca, 232	

Telèfon 73013

manera de nedar, estudiant les	 and	 Representa en aquesta forma el martell del

	

coces sobre el "crawle"	 .	 .	 déu Tii^or, amb el qual aquest déu solia des-
noves The S an>tsh Times	 carreus de gel t de pedra — uns	 CARBUR DE CALCI ; Fàbriques a Berga (Barcèlona) i Corcu-

p

	

	 gega^^ntsels mitològics hostils als homes i que	 bion (Corunya) : : OXIGEN qq % DE PURESA, Fàbriques atroçar

♦	 El més important set-	 personificaven les forces elementals. Es doncs	 Barcelona, València i Còrdova :: ACETILEN DISSOLT, Fàbri-

	

un símbdl guerrer ; el símbol de l'individu	 ridAN-

	

manari anglès que es	 triomfant sobre les forces collecti	 aneees.	 a
GANES 

B 
i

Barcelona,
FERRO Mad,

SILICI València i Còrdova : :
SOCARRIMAT i

FERRO
RO M de

La força atractiva i l'eficàcia de tals sím-

	

publica a Espanya.	 bols escapen a l'explicació racionalista, i mo	 fi ls i peces seda, cotó i altres teixits : : CALEFACCIÓ INDUS-

LI ibrer <a Francesa	 Llegit per tots els	 poden ésser compreses sinó com a irradiació	 TRIAL de laboratoris t domèstica : : GENERADORS, BU

RAMBLA DEE CENTRE, 8 i io	 anglesos i americans	 de repre- estacions que emergeixen de les	 FADORS, MANOMETRES, materials d'aportació per la SOL-

	

lleis més íntimes de la Vida, ancorades en	 DADORA AUTOGENA

Sucursal: PASSEIG DE GRÀCIA, 87 	la profunditat de ]'inconscient, i conseqüèn-
	cia dels principis inicials, com el principi de	 PRESSUPOSTOS, ESTUDIS, CONSULTES 1 ASSAIGS GRATIS

BARCELONA        	 25 cèntims en tots els quioscos	 la dreta i de I esquerra de què acabem de
tractar.

1VERNER WOLFI'



Excursió col'lectiva a

ROMA
amb motiu de la celebració de l'Any Sant

DEMANI FASCICLE EXPLICATIU

D'entre tots els seus companys de lluita,
Renoir fou un dels més atortunats des del
punt de vista de l'èxit material. Conegué
amics fidels, admiradors sincers, deixebles
devots, èxits .públics parcials. Obtingué, fi-
naiment, la roseta de la legió d'honor. Així
i tot,'les estretors, les incomprensions i àdhuc
les hostilitats acarnissades que degué sofrir
no tenen fi ni compte. MtaevoR reproduïa
no fa gaire alguns dels judicis duríssims
amb qué provà d'amargar el seu treball la
crítica oficial contemporània. La consagració
final fou lenta i per ésser completa necessità
pasar l'entrada (i encara no pas sense algu-
nes reserves) del museu del Luxemburg,
avantsaia i purgatori del Louvre.

Nosaltres, tots els que estimem Renoir,
pensem en la indirecta lliçó d'humilitat que
ens' dóna el seu apoteòsic triomf d'avui. Sens
dubte sabem i comprenem perqué hem
après. 'En front d'una escriptura nova, d'un
aspecte inèdit de la bellesa, tinguem l'humil'
coratge de no jutjar massa de pressa. Els
artistes necessiten •d'un ample crèdit quan
s'avancen per a la comprensió mitjana de la
gent que els volta i cal un temps per acon-
seguir-los. Respectem — sempre que no es

tracti d'un absurd inicial o d'una traçuda
maniobra de murri — 'l'esforç dels homes que
cerquen i moren o envelleixen abans d'ha-
ver trobat o abans que hom admeti que han
trobat alguna cosa in; portant. Davant Renoir
mateix, qui sap si qualsevol dels seus actuals
admiradors, vós o jo, transformat en ciutadà
de i88o, no hauríem estat dels més injustos

`llàtiçant-li la primera pedra.

ALBERT JUNYENT
Paris, agost.

Viatges
	 I,

E

Rambla Canale es, 2 i 4 • 84RCELONA

I_,5 dies de deliciós viatge, per pessetes 577, tot comprès

Pròximes sortides: ix d'agost i 9 de setembre de 1933

riorment s'hi afegí a dalt una barana que no
hi feia cap falta

Cal també esmentar la casa dels abats,
gran cos d'edifici de dos pisos i golfes, de
proporcions grandioses distretes per fines-
trals gòtics partits per esveltíssimes coltim-
sietes.

A Vilabertran es guarda la joia magnífica
que és la seva creu, descrita així per Joa-
quin .Folch i Torres

(ticabautent)	 rat cada un en la forma del primer romà-
nic o si' ui arquacions lombardes Poste

En els claustres, que són sense ei pis su-
perior, no hi ha construccions posteriors
fora de petites modificacions, es mantenen
com en l'època en qué foren construïts. Puig
i Cadafalch els classifica entre els afectats
per l'austeritat cisteriana.

Les prèdiques de .Sant Bernat, restaurant
l'austeritat i pobresa primitives, són de 1i25,
i segurament aquestes exhortacions arribaren
a notícia dels cnnstructors de Vilabertran.

Lacren de Vilabertran

S'havia estés-tant l'ordre, que en r 15 el »L'abadia de Vil1ibertr2n, que des del se-
capítol generad .acordava no fundar més mo- gb	 xvt fou convertida en collegiata de ea-
nestirs naus. Gal recordar que des del pri- nonges secuilars que fins l'any 1835 1'habita-
mitiu de Citeaux (rog8) i les seves quatre ü- ren,	 guarda una joia del seu antic tresor,
lials eren	 L,a Ferie	 (i i 13),	 Pontigny 1 i i i4), que és la magnífica creu d'altar. Marca i'g^
1Vlonmond	 (1115)	 i Cla	 aux	 (ii15), l'ordre metres d'altura per u'99 metres d'amplada i
havia arribat a tenir-ne tres-cents trenta-un, és de fasta revestida d'argent repuj ti	 amb
comptant inomés els á'homes. treballs de filigranes, csmalts, pedres eneas-

No es gens inversemblant de suposar que tales, de les quals algunes són molt antigues
e! nou esperit di l'ordre afectés la construc- gemmes o carnafeus d'Zpoca romana, gr no-
cié començada del claustre. des de temes pagans i possiblement trobades

Si bé ho observem, podem veure que hi ha per, les sorres, que al teiñps en què es ua fer
alguns capitells mig treballats, lla qual cosa la cobrien les ruïnes d'Empúries.
vol dir que primer els collocaven	 tels es- »Inútil voler descriure aquest incomparable
culpien més 1u(1, al revés di 	 que passa 0!1 monument de ]'argenteria catalana, que en
claustre de Sant Cugat del Vallès, en un el seu anvers soste la iui ltgè del Crit i emn
capitell del qual podem veure, gràcies a la el seu revers i'Anyell Místic en el centre .amb
la^prdeta equivalent a la signatura collocada els quatre evangelistes entorn. L'obra és pel
al costat, el mateix escultor treballant, però seu estil datada com del segle xtv i es creu
amb la feina fora del lloc on ha d'anar. feta probabloment en els obradors d'argen-

De totes maneres, si els capitells de Vila- teria de la ciutat de Girona.e
bertran fossin tots esculpits, tampoc tindrien .gusta creu, com moltes de lla mateixa
la riquesa dels d'altres caustres, ja que ino- época, sembla ésser feta amb planxa estam -
més s'hi observa decoració floral, força esti- 1 pida sobre un ii otlle prèviament preparat,
litzada, puix que cn el revers el dibuix forma com

Cal observar que no totes les línies d'ar- ' una mena de greca amb medallons, en la
quacioms són	 al	 mateix nivell,	 puix si un qual encara es poden observar les traces dels
s'ho mira bé pot observar un desgaveil de motlles o mascles.
plans.	 Ja comença la planta per no ésser J. DONATrectangular,	 sinó	 trapezoidal,	 estrenyent-se:
moltnotablement en el cantó sud, que és el ________	 ______________________________________
que té els ares més elevats. IEIs arcs són de
mig punt,	 amb q.iatre pilars,	 un	 a	 cada
angle ; amés amés, hi ha d'altres pilars M 	 "
que alternen amb ]es columnes : tres .a cada s qf"	 de	 -.
costat,	 menys cl Cantó oest, que solament

k	 .F„	 .",	 .,
s ''"°'	 ` r 	 ? 	 t.

aen té dos i en canvi té un agrupament de r^^
quatre columnes. Els costats nord i sud te-
nen vuit columnes cada nin	 dotza 'd'est i setze ^Í
l'oest, en	 total qua	 nrata^{uatre,	 totes apa- I
rellades, Els aris axials són de mig punt i
només em queden tres dels quatre que hi s^,^
havia ; el de l'angle N. E, que perillava d'en_   t
runar-se i calgué treure '1 	 en fer-ho es trobà "
una figura de guix: una cara fent una ga-
nyota, la qual es conserva al mateix lloc on
fou treta. raspalls per a tots els usos

^El campanar pertany al segon període del
romànic, o sigui tI de finestres partides amb articles de neteja—objectes per a preseuts
columna i capitell mensuliforme. Es compon
de tres .cossos dividits per una cornisa, deco- rambla catalunya, 40
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PER A FOTOGRAVATS, LA CASA

:.. ' iANTONI	 MART]=
y^ 	 Màxima rapidesa	 p Màxima quailtat

AVINYÓ, 19, pral.: Telèfon 17047 : BARCELONA
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NERVIOSOS!
Prou de patit inútilment, gràcies a les acreditades

GRAGEES POTENCIALS DEL DR, SOIVRÉ
que combaten d'una manera còmoda, ràpida i eficaç la
Neurostèn1a n'lrfenria

cep,
 (en forca lea seves manifestsáona),

mel de  cansemea4 menfal, perdua de
ea, pamemòria, es,fadipa corporals s en gener l de 

lessa, plpifaclo
íon.,

s, 6iferisme í fraaforns nerviosos en general de lea
dones i tots ela frasfone orgànics que tinguin per causa o origen estofa.
ment ne rviós.

Les Gragees potenclais del Dr. Solvré,
més que un medicemenf aso un element essencial del cervell, medul'la í fot el sistema nerviós, regene.
rant el Vigor sexual propi de l'edat• conservant la salut i prolongant la vida; indicades especialment ala esgo.
fat+ en la seva joventut par tota mena d'esaeesos, ala que verifiquen treballs excessius, tant ffsics com moral.
o intel'lectuzb, eaporfistes, bornes de ciències, financíers, arriate., comerciants, industrials, peneadorà, etc.,
acouaeeuint sempre, amb les Grageea potencial. del Dr. $oivr6, Lote ela esforços o exora r). fàdlmenf
t disposant l'organisme per rependrels sovint i amb el màrin resultat, arnbanf a l'extrema velleaa i sense
violentar I'oresnisme amb energies pròpies de la joventut.

Basta gendre un flascó per convèncer-se'n

Venda a 6`60 ptesr flascó, en totes les principals farmàcies d'Espars, Portugal 1 América

MIIW@R

LES ARTS I ELS ARTISTES
Homenatge a ItenoirX1841-1919 Santa Maria de Vilabertran

i(Pierre-Augu^te Renoir. Pintor impressio-
nista fill de Limoges. 1841 — 1919.)) Vetaquí
la succinta relació que es llegeix en qualse-
vol diccionari manual. Semblant poc més o
menys, a la que de paraula us podria donar
un feix de gent. 'El món ha estat sempre afi_
cionat a les etiquetes contundents i defini-
tives. Pintor impressionista : rètol elàstic que
pot significar moltes coses i pot, també, no
dir-mos res per incomplet. Despullem, per
exemple, Gauguin de la seva llege nda, sos

-pesamt únicament els seus fruits, i aquesi
títol li vi:ndria una mica gran.
Aplicat a Renoir és duna es-
tretor abusiva.

'Ens guardarem molt i prou
de contradir els coméntüristes
que ;situen la millor produc-
ció dei mestre de Cagnes en-
tre el pintat per ell durant els
deu o dotze anys que 'milità
dintre I'impressionisme estrio.
te.- Però és impossible judicar
bé el seu valor complet si el
deslliguem ddl de la muiiitud
d'assaigs i de troballes que
realitzà al marge d'aquesta
escola. En cada un dels di-
versos camps on el pa. td la
seva inquietud pot destriar-se
un Remoir que ensopega. (1
es pot dir, sense paracl'oxa;
que no és pas aquest el seu
;ít rit més petit ; ja que és
sempre una facultat rara i es-
timable la de saber recollir
profitosament la didàctica dels
entrebancs. L'addició d'a-
quasts seus aspectes en el sec

-tor de l'ortodòxia im,pressio-
r.ista val la que pot fer-se em
t tes Iles altes orientacions ini-
ciades o empreses pel pintor;
i el conjunt definitiu ens mes-
tra aquesta formidable per-
soinalitat artística avui oficial_
mant homenatjada amb tots
els ets i uts en una exposició
monumental,

* .x. r
Ren

Renoir inicia la seva tra-
jectòria amb una pintura es-
sencialment realista, directament eixida de
l'art 'robust de Courbet. Matèria grassa i
sensual, formes concretes, cromatisme re_
tingut ; gairebé sorprenent en el que, més
tard, serà el millor colorista que hagi
enorgullit la França. Típiques 'd'aquest pe-
ríode són les teles Le ménage Sisley (r868)
i La baigneuse au griffoñ (1870) que Cour-
bet en persona s'honoraria signant. Aviat,
però, Delacroix li descobreix un horitzó més
espaiós i, sota la seva influència, la paleta
se 9i enriqueix i el pinzell li guanya una agi-
litat considerable. Aconsegueix reeixides me_
morables com Les parislennes habtillées en
algériennes (r872) i sobretot La loge (1873),
meravella de claror conjugada en simiples
grisalles partides del negre pur, però la seva
evolució continua a plena marxa. Manet, Sis-
ley, Pissarro, M'onet el pontífex, Durand_
Ruel el marxant ardit, Caillebotte l'animador
i més que tots ells les conseqübncies racio-
nails de causa a efecte de les recerques i tro

-balles personals, el porten en ple territori
impressionista amb tots els seus encerts i
tots els seus prejudicis i exclusivismes de
credo militant. Pintura a pie aire, assump-
tes actuals, taques de sol, ,absència de ne-
gres, contorns dissolts per la llum, tons di-
vidits, pinzellada moguda. Renoir hi rea-
litza una pila d'obres no superades per crip
altre pintor del grup : Le mnulin de la Galet

-te, Mme. Charpentier, Jeanne Samary, La
Balançoire, etc. L'any 1883, una profunda
crisi espiritual l'obliga a reaccionar sorpre-
mentment. Ell .mateix, en parlar d'aquesta
reacció, la qualifica de irruptgran. Ruptur i
de camí i, per tant, amb l'impressionisme.
Té la convicció de trobar-se esgotat per ha-
ver arribat a les darreres conseqüències de
la nova tendència. La recança per l'abandó
dels motllos tradicionals que torturà d'una
manera explícita els romàntics, turmentà
també, potser inconscientment, més d'un

Exit en la mida

Corbates inarrugables
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pintor de] grup de Batino'.les, tot. i .11ur
Irrupció petulant d'innovadors es el mdii de
l'art. Afegim-hi, també, l'error, freqüent en
els re v olucionari de tota mena, de : creure
que la fase demolidora ,per ells realitzada re_.
presenta el cidle total de la revolució. Res
d'estrany, doncs, que Rendir cregui, en
aquest moment, en la necessitat de récons_
fruir i que, impressionat pels exemples que
h'1 vist	 1t	 durant	 'i	 I	 'st du a.,t e- seu i at e a tàha l'anyg	 Y
1881, es lliuri a la recerca de la correcció
formal amb tm dibuix cenyidíssim i uña mo-

oi+'. — ((Le ménage Sisleyn (r868)

delació en extrem disciplinada. Ingres , Co-
rot, són els seas nous mentors; sense, pe_
rò, abandonar mai el seu caient personalfs-
sim ni repudiar la inquietud. De ],'après-mi-
di des enfanls a ld'ksgermont (x884) a La
natte (1887), hi ha per exemple, la mateixa
distància que separaria l'estudi d'un frese
pompeià del d'una tela d'Imgres. Poc després
el pintor s'emancipa novament de la tirania
formal per a abandonar-se de ple a la seva
passió de colorista. A aquesta passió ;: de
mica en mica, s'hi agrega una espòcie de
golafreria en l'expressió dels volums que
s'observa en ]es formes extraopule^ntes dels
nus femenins de la seva darrera època, la
més discutida,

1•^x
L'exposició que, durant mig an y, hono-

rarà el nom de Renoir en el museu de l'0-
rangerie mereix hores senceres d'estudi i
d'admiració, iEl tacte que ha presidit Porga_
'itza('ió és digne de tots els elogis. Res més

difícil que seleccionar encertadament l'obra,
tan diversa i tan fértil, d'un home que, du

-rant cinquanta anys, segons paraules prò-
pies, no passà un sol dia sense pendre la pa-
leta i deixà darrera seu no menys de quatre
mil pintures. Vell, amb les mans baldades
i el cos retorçat com un cep ipel reumatisme,
l'avi Renoir, em el seu refugi de Cagnes, en-
cara envestia teles de l'envergadura de Le
jure;nent de Pt ris (igr{) i Les nymphes cou

-chées del Louvre, executades a la vetlla de
la seva mort. La tria ha estat feta ano sola-
ment de cara .a les obres mestres, sinó tamb°
pensant en les que, a part del seu valor ar-
tístic, són d'un gran intrés representatiu .per
a explicar-se les diferents maneres d'ex-
pressió que adoptà l'artista durant la seva
carrera ; mmneres sovint massa separades pe:r.
les tanques metòdiques dels comentaristes
excessivament aficionats a posar portes al
r ano. I ' loir, temperament essencialment
àgil i rebel a les cotilles escolàstiques, avan-
ça, recula , tempteja o reacciona fidel única -
hent a les lliçons de la pràctica i a les
veus profundes de l'instint. Els diferents pe-
ríodes d'un art personal van sempre units
per mil lligams més o menys visibles i és im-
prudent isolar-los massa. La seva nomencla-
tura es pot admetre únicament com a econo-
mia de l'expressió verbal.

Celebrem, també, que a IOrangerie hi ha-
gi exposades algunes teles francament me-
diocres, com és ara La Seine à Argenteuil
(1888) on él miratge de W!atteau arrossega
Renoir fins a la neuinan potinera del coloris

-me més llampant i fals. Els que ham lamen-
tát aquest fet han oblidat, segurament, ,que
les exposicions d'aquest categoria deuen ser-
vir no solament al . panegíric, sinó també a
]a revisió 1 1 estudi•

,	 * sf *

¿(Si no haguessin existit les sines 'jo no
hauria escollit mai l'oaci de pintor... Qúan
he pintat una anca i ein ' erren ganes de re-
pi•çár-lá amb la mà és que ja està acabada.,
Heus ..àcí condensada tota la doctrina de
Renoir o, millor dit, la seda anti-doctrina.
Ningú com ell mo ha odiat la teoria i el sis-
tema, els formulismes buits i la pirotècnia
Ieis "estetes. Adepte ávaeit la lettre del des-
imbolt,.ecjp pinto i , fora» nanellià; , els seus•
judicis fáten sempre- nets,; simples i fecolïdts,
ád prabándum en l'obra pròpia. Por ell .':a
pntura és; abans que tot; : un joc ; un mit¡ü
a expressar e11 . goig , intern amb què, frueix' i
a,dmiia els, elements plàsties del món exu^-
rior, Es l'artista iñnat, pel qual el treball es
realitza amb la naturalitat d'una funció fi-
sidd gicá:.'Si té de véncer a^igu^n escorç és, pre-
çisanlont; quan la seva inlelligència li asr.e-

"nyala els perills d'abandonar -se a una facili-
tat i una gràcia filies, diríem, del seu do ex-
cessiu. La prova en són els moments em què
el pintor s'aplicà una autocrítica severíssima
i decidí adaptar-se a disciplines terrisses. re_
rò id voluptat instintiva era més forta que
el!. ¡Es per això, segurament, que, passada
l'etapa impressionista, el seu art es va mou-
re — sense que això signi fiqui, ni molt
menys, cap fallida-- al marge del camí re-
novador que la pintura prosseguí, gràcies
a la lluita so-da del gran i malaurat Cé-
zansie.

Céianne, 'Renoir l Més d'una vegada hem
imaginat que si un sol home hagues pogut
reunir el bo i millor d'aquests dos tempera-
ments antitètics, _,hauríem vist un Rataello
modern més sòlid i més complet encara, si
això és possible, que el del Renaixement ita_
lid. lerò aquesta nipòtesi és, en ella mateixa,
un absurd. En primer lloc, és molt possible
que unes qualitats tan oposades s'haurien
exclòs :en comptes de completar-se. A més
-:-i  aquesta és l'objecció capital — el seu
moment no era de síntesi, sinó d'anàlisi;
anàlisi que prosseguí amb els cubistes de
gla Butte i els jáuves de Montpárnasse fins
el dia lamentable en qué l'especulació concu-
piscent substituí la fe.

Vetaquí un greu problema, aquest de sa
-ber la dosi ideal de taci'titat en funció de les

resistències a vèncer, que deuria posseir U'ar-
tista arquetipus, El nostre amic Joan Sacs,
en tant que documentat comentarista de
l'impressionisme i alhora admirador del gran
estorç generós acomplert pels pintors ha

-menes, podria dir-nos-en coses delicioses.
s• s• *

A :propòsit del núvol -d'articles, assaigs,
llibres, discursos i conferencies de tota mena
apareguts amb motiu del centenari de Mon

-taigne, algú sis teia observar la incongruèn-
cia de les conclusions, sovint diametralment
oposades, que els dilerents conferenciants i
escriptors — segons llur tarannà personal i
a .vegades apuntalats per una argumentació
magnítica han extret de l'obra del gran
batlle 'bordelés. L'exposició Renoir ha provo
catun fenomen semblant. Des del ,prefaci del
catàleg oficial redactat per um membre de
l'Institut fins a les fulles dominicals de pro-
víucla, hum s'ha entestat a definir l'indefi-
nible amb una varietat de tons que va des de
la literatura d'almanac fins a d'hàbil explo-
tació deis llocs comuns brillants. De Renoir
únicament poden narrar-se els accidents col-
laterais, la posició relativa de la seva òrbita
en relació a l'univers de l'art modern. Li
profund, l'alegria de .viure irradiats per lla
seva pintura es recull únicament contem=
plant-Ia. Expressar-ho amb paraules equival
a poar aigua amb un cistell.

Qué diria, doncs, el vell taune de Cagnes,
Si veiés el xàtec -de banalitats crítico-hterà-
ries que han caigut sobre la seva memòria?
Segurament s'ho nriraria amb els ulls plens
de malícia i el somriure bon minyó del mo-
ment en què explicava a un seu amic : «Un
dia un prmtor que es va trobar sense color
negre èí va substituir amb el blau. L'impres-
s osisme era nat. las literats podien pendre
la paraula»,

NOTA.—Dirigirme. r rrametrnt 1525 pie. es segeiie de correu per el ,easqurtg a 06'dner Leborafurio Sdko
faro, carrer del Ter, 16, Barcelona, rebreu praf4 un llibre nplica t,u ,obre /origen. desenrolllument 1 tracta.
seenr ¿aquestes ma/aleles
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La disbauxa de la ràdio Notes diverses
La ràdio a AlemanyaLa ràdio ha estat, pels qui s'ho miren de

fora estant, ui dels negocis més envejats i
la xifra de vendes que amb els articles de
ràdio indubtablement s'ha obtingut, ha fet
pensar en guanys que malauradament en
ben poques ocasions s'han confirmat.

Com que les activitats comercials en el
ram d'artidles de ràdio no són de molts anys, .
de 1924 tot just, no és difícil de seguir el
seu desenvolupament. Va ésser per aquest
any que l'emissora de 1'Hotel Colon va co-
mençar a actuar ; fins llavors el radioients
s'havien d'acontentar amb els senyals de
l'emissora militar de Montjuïc i dels vaixells
del port ; tot això amb aparells de poca com-
plicació i de reduït preu que no donaven vida
ni ai comerç ni a la fabricació indígena. En
iniciar-se les emissions regulars, va venir
aquella febre que va omplir totes les llars
d'aparells de galena, que es venien i es feien
a tot arreu, i els establiments de venda d'a-
parells d'electricitat varen tenir la primera
competència amb éls altres que, -sense cap
preparació tècnica, els treien una clientela
segura. La fabricació dels primers aparells
de vàlvules i fins i tot el perfeccionament
dels ailtaveus, va ésser el .primer cop que va
arreconar una gran quantitat de material,
amb la consegüent pèrdua dels fabricants i
comerciants intermediaris. Després van ve-
nir els coinstructors casolans, que aprofitant
muntatges i esquemes de revistes, necessi-
taven magatzems de peces i establiments de_
dicats t mcament a la venda d'articles de
ràdio, fent comerç del que fins llavors no-
més havia estat una experimentació cientí-
fica.

Tot i el poc temps transcorregut, els aven-
ços i perfeccionaments es vam produir molt
de pressa, i encara que això comportà noves
vendes, el fet és que produïa depreciacions
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en els aparells existents, i aquest perjudici
s'emportava els guanys obtinguts. L'apari-
ció dels aparells enxufables amb la supressió
de bateries i piles, la fabricació d'aparells
compactes amb l'alta veu i cirçuit tat junt,
van ésser dues troballes que arreconaren
també grans quantitats de material.

La darrera fallida no ha estat produïda
per avantatges d'ordre tècnic, sin h per cau-
ses d'ordre econòmic, i ha tingut per origen,
primer, la desfeta del mercat americà, i dar_
rerament, la baixa del dòlar. Ha vingut a
fer-hi complement la fabricació d'aparells
d'un pes mínim, cosa que vol dir una minva
en els drets d'entrada i despeses de trans-
port, que en definitiva porten a una reduc-
ció en el preu de venda al públic. No fa en-
cara un any, els aparells de sis o set vàlvules
es feien pagar entre r,3oo i 1,500 pessetes.
Avui hi ha superheterodins de sis vàlvules
al preu de 600 a 800 pessetes.

Ha estat precisament el nostre país, que
tant es ressent dels efectes d'una economia
ma] dirigida, el que més ha patit en aquest
sentit. Al comerciant de ràdio no se li pot
exigir que sigui un entès, ni se'l pot obligar
a seguir aquesta marxa tan ràpida. Se l'ha
de protegir i ajudar perquè pugui sostenir-se.
Però els estralls són encara superiors entre
els fabricants, i val a dir que la manufactura
que s'havia iniciat ací no pot suportar íes
ofertes estrangeres, produïdes, gairebó totes,
pel dumping americà, puix no són altra cosa
la majoria dels sistemes d'exportació d'Amè -
rica, que sense cap garantia ofereixen pro-
ductes d`inferior qualitat, a preus ínfims pot_
ser, però en definitiva perjudicials per al
comprador per llurcalamitós resultat.

Es podria dir que hi ha superproducció i
que cal seguir e1 corrent, i a tot això, que
és molt cert, s'hi poden posar remeis que
midlocin la situació, la qual, a fi de comptes,
el primer que perjudica és el mateix radi

-oient, i en moltes ocasionis desorienta el pre-
sumpte comprador.

França, .amb una política comercial en-
certada, ha fet molt en aquest sentit. Un
altre dia ens ocuparem de com es podien
establir ací mesures semblants que portessin
la normalitat a les activitats comercials de
la ràdio al »nostre pafs.

J. G.

En un cscorcoll realitzat a Berlín al do-
micili de persones que havien estat del par-
tit socialista, la policia s'ha incautat de gua-
te aparells receptors «que permetien d'escol-
tar estacions estrangeres» ; els propietaris
dels aparells han estat detinguts, '«donat
que hi ha serioses presumpcions d'ha ver es-
coltat emissions estrangeres, les manifesta-
cions de les quals eren hostils al govern
hitleriàn.

— La nova Cambra radiofJnica del Reich
comença la seva activitat anunciant una gran
acció de propaganda. Projecta la creació d'o_
ficines de consulta gratuita destinades a
guiar els oients en la tria d'aparells. El desig
del ministre de la Propaganda, Goebbels,
és que cada ciutadà del Reich sigui un oient,
i a aquest fi es preveuen una sèrie de mit-
j ans de propaganda.

--, Per ordre del propi Goebbels, són difo-
sos cada dia programes de propaganda polí-
tica desinats especialment a l'estranger . Hi
ha també emissions especials destinades a
Amèrica. Mitja hora cada dia, les emissions
de propaganda són fetes en idiomes estran-
gers.

— Del rq al t8 del mes •corrent, tindrà
lloc a Berlín, sota el patronat del ministeri
de la Propaganda, la X Exposició alemanya
de T. S. F. Hi haurà un stand de televisió,
organitzat •en comú pel Reich i la indústria
privada, i una altra i^nstallació molt comple-
ta destinada a la lluita contra els paràsits.
Una retrospectiva de la música mecànica,
una mostra dels serveis de ràdio aplicats
a la policia i als serveis sanitaris, completa-
ron el programa.

La T. S. E al Vaticà
A propòsit de l'estació de ràdio del Vaticà,

el P. Yves de la Briére escriu a Etudes
iuLa T. S. F. a la Ciutat del Vaticà fa

possibles i immediates les comunicacions di-
rectes entre l'Estat pontifical i la resta de
l'univers seinse passar pel territori italià.
Així es .procura, amb ple èxit, la garantia
d'independència que el mateix accés a la
mar inomés hauria obtingut d'una manera
laboriosa i precària. La garantia de lliure
comunicació amb els països llunyans mit-

j ançant la T. S. F., serà completa quan es-
tarà acabada la construcció, actualment en
curs, d'una generatriu elèctrica al Vaticà
des d'aleshores, ja no dependrà del govern
italià impossibilitar l'ús de la T. S:• F.
tallant el corrent elèctric. Havent adquirit 'la
ràdio -difusió taint de valor en les condicions
d'independència política de la Ciutat del Va-
ticà, es discerneix la importància i l'interès
de la participació de la Santa Seu a les con-
ferències i convonis internacionals de ràdio

-difusió. 'Es la salvaguarda més inèdita i més
original de la Ciutat del Vaticà com :Estat
independent,»

La dona del gran inventor. - -- Enrie, m'hauries d'adobar la ratera.
(Lile, Nova York)

El creuer de Balbo
Es interessant de saber quina ha estat la

tasca de la ràdio en la preparació i l'execu-
ció del creuer transatlàntic de 1'esquadreta
Balbo. Com que en la zona recorreguda pels
hidroavions ien el seu 'viatge .d'Europa -a
Amèrica no hi ha estacions meteorològiques
apropiades, ha calgut organitzarsne.

Han estat installats uns quants centres
meteorològics a Irlanda, Islàndia, Groenlàn-
dia i Labrador, i dos submarins italians i
dos baleners anglesos han estat escalonats
al llarg de l'itinerari transatlàntic. Les ob-
servacions fetes a hores fixes eren transme-
ses per ràdio, i reunides en butlletins meteo-
rològics eren comunicades, per ràdio també,
al comandant de l'esquadreta.

Els centres i les estacions meteorològiques
dels vaixells han funcionat doncs com esta-
cions radiotelegráfiques per a la transmis-
sió de :les notícies i per .a la direcció dels
avions : en efecte, a conseqüència de la, mala
visibilitat, ha calgut que els avions recorre-
guessin llargues distàncies servint-se exclu-
sivament del radiogonibmetre.

Les emissions eren fetes amb ona curta
de dia i ona llarga de nit, perd modificant
la longitud d'ona sempre que calia per a
millorar els resultats de la transmissió.

Les emissions educatives
Les emissions de les quals vaig a parlangles, francès, danès, alemany, noruec. Hi

són les que tenen lloc per a les escoles	 o ha cursos i lliçons	 per a escolars i	 per a

bé per als adults, l'educació deis quals tenen adults.
la finaflitat de completar. Dinamarca. — Són els cursos de llengües

França. — A França no hi ha emissions vives el que millor organitza: hi ha a Dina-
per	 a	 les	 escoles.	 En canvi,	 els	 cursos	 i marca, i són seguits àdhuc en els poblets
converses educatives són remarcablement or- més petits..
ganitzades i els professors i	conferenciants Noruega. — Es pot fer la mateixa obser-

són triats entre els més qualificats. 	 Hi ha, vació que a Dinamarca. IEIs cursos d'idiomes
sobretot, cursos de llengües estrangeres (an- alternen amb les converses per a escolars.

glès, alemany, espanyol) que són seguits per Estats Units. — La radiofonia educativa
nombrosos oients. ha estat organitzada per un Comitè nacional

Alemanya. — D'ençà que les possibilitats ,consultiu que ha establert els programes i

de la ràdio-difusió es manifestaren pels pro- ha resolt la difícil qüestió económica trobant

grames	 de la transmissió i de la recepció, les subvencions necessàries per a cobrir les

els	alemanvs	 constituïren	 una	 Deutsche despeses d'emissió. 	 Abunden lles converses
1Velle encarregada especialment d'organitzar psicdlógiques. 	 Moltes associacions religioses
les emissions educatives. Nombroses escoles organitzen emissions dominicals. No hi ha
foren proveïdes d'aparells receptors i s'insti- lliçons pròpiament dites,	 sinó moltes confe-
tuïren cursos i conferències que obtingueren rències, algunes d'elles sobre temes indicats
un gran èxit : cursos d'idiomes (anglès, es- pel ministeri de l'Educació. Es difonen mol-
panyol,	 italià), converses per a noies, con-
ferències	 a	 adults,	 consells	 sobre	 les

tes obres de teatre per a la joventut.
Canadà. — EI Comitè nacional de 1 Edu-per

professions o els mercats comercials 	 etc. cació ha organitzat una emissió de trenta
Austria, — L'estació de Viena ha orga- minuts diaris, diumenges exceptuats. No s'hi

nitzat, des de la seva creació, cursos d'an- tracta pas de temes estrictament educatius
glès, de francès i d'italià, i conferències per es difon musica i es donen conferències so-

als obrers, bre qüestions capaces d'interessar el públic.

Hongria. — S'hi difonen regularment cur_ En la reorganització actualment en curs, es

sos d'idiomes,	 lliçons d'estenografia i	 con- preveu um gran lloc por a la ràdio educativa,

verses sobre els afers estrangers. amb lliçons per a les escoles i. cursos per a
holanda. — La radiofonia educativa està adults,

particularment desenrotllada a Hdlanda, on Austri lia. — La majoria d'escales primà-

són difosos cursos de llengües estrangeres, ries tenen receptors i les estacions de l'Es-

lliçons de	 comptabilitat,	 d'estenografia,	 de tat difonen regularment converses per	 als

costura i cuina,	 així com conferències téc-
niques per a obrers i empleats. Hi ha també

infants.
Nova Zelanda. — D'acord amb els raem_

lliçons i converses e"spocíals .per als infants bres de l'ensenyament, hom ha començat la

del$ mariners que viuen als canals. difusió de converses per a les escoles. A més
Bèlgica. — Hi tonen lloc e.missio,ns refiu_ a més, la Societat educativa obrera ha co-

lars per a infants i adults, de cursos i con- operat en l'organització de conferències que

ferències de tècnica i d'educació, han estat favorablement acollides.
Suïssa. — 'Suïssa ha organitzat sobretot AJwica del Sud. -- Les emissions educa-

cursos de	 llengües	 vives :	 anglès,	 francès, tines són reduides a conferéncies d'higiene.

alemany i italià.	 Hi ha afegit lliçons d'es- India. — A ]'India i a Ceilan hi ha orga_
peranto, nitzades emissions educatives. A Calcutta es

Rússia.	 — Les emissions educatives són fan emissions diàries per a les escoles.
més desenrotllades a Rússia que enlloc més. Japó. — El	 ministre de	 l'Educació i la

El repartiment dels programes és el següent : Societat de Radiofonia s'ocupen activament
propaganda política, So per nio; converses (l 'organitzar converses educatives. Grups in-

científiques o tècniques, zo per loo ; música dustrials i comercials cooperen eficaçment en

i literatura, 30 per loo.
Polònia. — S'hi fa un ample ús de la

l'organització.
Xina. — Malgrat el període turbulent que

T. S. F. amb fiinalitats educatives. Els pro- travessa, a Xina hi ha emissions d'anglès

fessors i tot gel cos ensenyant intervenen tant i de xinès.	 Per a millor	 comprensió, hom

en l'elaboració dels programes com en les posa a disposició dels oients, fullets impresos

lliçons i converses. contenint els textos.

Itàlia.	 —	 La	 música	 hi	 constitueix	 el General CARTIER
principal element de les emissions educati-
ves. La poesia és el tema de moltes •confe- (De Radio-Magazine.)

rències. Cursos de francès, anglès i atlemany.
Converses i lliçons per a infants. Igualment
són difosos alguns cursos de les universitats.

Txecoslovàquia	 La radiofonia escolar hi
Ex;t en ]e mil.

és molt desenrotllada, i la majoria d'escoles Corbatee inarrugables

compten amb aparells receptors. IIi ha igual_ •	 Pijames a bon preu

ment cursos per	 adults, lliçons d'idiomes. a
i converses' tècniques per als treballadors. JAUME I, si

Suècia. — Hi són particularment ben or- Telèfon u655
ganitzats els cursos de llengües estrangeres

FILMS PARLANTS

	

—1'u dials si m'embolicaré a assaltar un	 El director, a Factor que tartamudeja. 
banc ara que el dólar està tan baix.

	

(.Nebelspaiter, Berna)
	 No hi ha res a fer. Haureu d'esperar que es

facin films parlants al ralentí.'

(The Humorista Londres)

— Ja no se'ls sent. !Estic segura que els
poca-vergonyes ens estan escoltant,

(Neto York American)

L'ainericd. — Fa vint anys que vinc a

Anglaterra i no hi he trobat mai homes de

negocis com els que tenim a Nova York.

].'anglès. —Aquí, els posem a la presó.

(London Opinan)
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Ella. — Mamó !
(The Nezu Yorker)

— Mira, més mandres que admiren la

vista. De qualsevol cosa en diuen excursio-

nistes!
(The Humorist, Londres)

La Publicifaf
Publica la informació	 Comenfaris i colla=
Inés complefa, anf	 boració de les millors
internacional com !	signatures
peninsular i local 'Y .Gràfics d'acfualífa4

Liegíu=la avui i cada dia
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