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L'HOME EXTRAORDINARI
Totes les dones convingueren que era un

home realment extraordinari quan, abans de
llançar-se a la piscina, féu uns quants exer-
cicis atlètics dins el seu slip blau. Una ca-
sada de fresc, que encara recordava les no-
cions primiceres de la història de l'art, afir-
mà, en veure'l creuar el braç dret fins a
l'extrem del peu esquerre, que tenia una
gran semblança amb el Discòbol, mentre
una de niés madurà remarcà que, tot i els
banys de sol, no se li havia embrunit gens
la Qell.

—No podreu negar que, totes plegades, en
feu un gra massa ! — li advertí una sexa-
genària, bo i tricotant un jersei.

—Si els homes tenen el dret de contem
-plar-nos, també el devem tenir nosaltres de

contemplar-los a ells.
—Tanmateix, ets ben descordada, noia.
—A veure si em voldrà donar a entendre

que no podem trobar que un home sigui
agradable de mirar, com un cavall de cursa,
un yachto un avió!

—Tot el que vulguis, però hi ha més pe-
rill, perquè el cavall i l'avió no s'hi poden
tornar, en el sentit que f ots compendre ; en
canvi els honres Arenen la contraofensiva i,
des que el món és anón, sempre cris ha tocat
jrerdre.

-De vegades, berden ells. Ja ho crec!
---Quina generació ! D'ors heu sortit?
—De la societat d'ara, i és ¢er això que

no tots els nostres defectes, si ho són, se'ns
p orlen imputar. Que potser es fiensa que
abans de demo, trac la nostya escomesa, ens
hem reunit i ado] tat acords? Som fruita del
temps, ve-li aquí

—Però el bo del cas és que aquest home
no és per merèixer ! Té dona i ben ¢ròfjia !

—Ah, és casat? Noies, sabeu : és casal!
Quina delícia ! Ara sí que cus el podrem
mirar amb absolut desinter s l

—Aneu jugant amb foc ; aneu !
--Doncs !n què quedem? Si és casat, no

hi ¡la perill.
— Enmig de la teva malicio, ets una in-

gènua.
A la nit, hi havia ball, i l'home extraordi-

nari  trencà la dansa arnb la seva muller,
jerò, un cop losada aquesta rúbrica indis_
penable, anà a cercar, una ber una, les

. sevgs ,ad,iarixadores def ,mati,:, Si ¡'una lloava,
en haver-la recondúida, la brillantor del seu
cabell, l'altra descrivia el nus de la seva cor

-bata cona un prodigi d'enginy i totes remar-
caven la manera gairebé immaterial que tenia
d'agafar la balladora, Per la imaginació de
les afavorides desfilaven escenes jugades amb
ritme de minuet, mentre al magí dels com

-petidors s'hi firojectaven anagrames, claus
amb llaços rosa ti encontres furtius. L'ende-
má, tots els postergats decidiren de fer la
vida impossible a l-'home extraordinari, berò
no pas demostrant,li elsuig, ans sumant-se
a l'admiració femenina, convençuts que, ex-
tremant la nota, el posarien ert ridícul. Ell,
pecó, no s'immutà, .puix que, no solament
tornava broma per broma, sinó que volgué
demostrar que no estava gens engretit.Si
fins aleshores havia passat les hores de lleu-
re més aviat sol, procurava barrejar-se amb
els altres nedadors i acceptava de seguida la
més lleu invitació per a formar part d'una
taula de bridge.

La impassibilitat de l'home extraordinari
havia d enduran una prova terrible : al Qri-
nEogenit d'un matrimoni jove acabaven de
75osar-li el nom de gila de l'home extraordi-
nari, per desig exprés de la mare.

Quan l'home extraordinari se n'assabentà,
estigué a bunt de disparar-se un tret al pols,
però tot seguit reaccionà i es dirigí a cal
jardiner a encarregar un ram de gardènies
per la partera, amb aquesta sola endreça:
((Baltasar)). — S.

MIRADOR INDISCRET
wEs un negre del Senegal...

— Jo també sé el català ! — diu Dolly.
omp-	 I fa an nou discurs, en català. I es gua-
l'es-	 nya una ovació.

D'entre els rrairatges nascuts en el reno-
vellament illusori de la postguerra, un dels
que més definitivament ha marcat la ge-
neració dels ¡pensadors contemporanis del
gran crim, perquè agullonava en ells la ne-
cessitat d'arrapar-se a qualsevol cosa que
n'assemblés a un reagru^ament de valors
f ins llavors menyspreats, un dels miratges
més roerillosament esvaït, és certament aquell

societat moderna, en uná certa mesura i
amb variacions de detall, han fet impos-
sible per més temps la fiosició tradicio-
nal del clero i excusat sens dubte la seva
traïció? (t). En les precioses declaracions
Que hem recollit, volem veure unes velleï-
tats de la millor mena. Tant de bo unes
circumstàncies favorables en puguin fer rea-
litzacions, i esperem que ben aviat.

GFOUCSS SORIA

les distingeixen perquè no es gosa dir que
les oposen, que s'ha fet França exhortant
el Llenguadoc i la Bretanya a restar ar-
rapats, sense • ,afluixar ni mica, a llurs ci-
vilitzacions respectives. Això és pura dema-
gògia, que vol fer creure als homes que
obtindran un resultat dur;ssim d'obtenir no
fent cap sacrifici. No és pas així com els
cleres faran l'Europa ; no és pas aplicant -se

a fer trampa amb les veritats per a no
ferir llur auditori, el qual valdria més que
les sentís.

L'altre exemple me'í dóna l'Alemanya
hitleriana. Heus ací un poble que no para
de clamar que no sap pas què cosa és l'hu-
manum genes, que no té consideració sinó
vers ell mateix i els seus instints ; que, per
la veu d'un dels seus profetes (el' doctor
Haupt, ara fa un any, aclamat per sis mil
oients), declara : «Cal que el món sàpiga
que tornem a l'estat de selva verge i que
trenquem definitivament amb la civilització
occidental»; que promulga a la cara de l'u-
nivers que no coneix pas altra moral, altra
ciència, altre art, sinó els que segueixen
el seu interès i la seva grandesa. Davant
uns furiosos així, quin fóra el primer deure
del clero desitjós de fer l'Europa? Exhortar-
los a canviar. En comptes d'això, veig doc-
tors francesos que els vana dir que, tals
com són, tota entesa amb ells no és pas
impossible; que França i Alemanya, essent
cada una d'alta tensió en la seva pròpia
naturalesa (on s'ha vist que França fos
d'alta tensió en la seva naturalesa ?), potser
és e!l moment en qué va a sorgir l'espurna
que les unirà; que les ideologies dels dos
pobles s'han de completar tot combinant-se.

(Segueix' a la pàgina 8)

Un admirador de la Xírgu
Un dels molts admiradors amb què e

ta Margarida Xirgu a Barcelona, és
criptor sevillà Rafael León.

No el coneixeu? Sabreu de seguida de
qui es tracta. Rafael León és un dels 'dos
autors de la lletra de María de la O.

Hbme simpàtic, de totes maneres.
Rafael León, a més de Maria de la 0,

ha compost la lletra d'altres cançons. Per
exemple, la de 'Bajo los puentes del Sena.
La cantava Raquel Meller.

La cantava, i ja no la canta. Quan Ra-
fael León s'assabentà de la descortesia co-
mesa a Madrid • per Raquel Meller envers
la Xirgu, va retirar immediatament Bajo
los puentes del Sena del repertori de la cè-
lebre cupletista.

— Sevilla i jo som així, senyora ! — deia
l'altra nit a Margarida Xirgu.

...i una admiradora
Aquell lamentable incident provocat pel

tradicional mal geni de Raquel Meller, va
desvetllar també, a favor de Margarida
Xirgu, la simpatia d'una gentil florista de
Sabadell.

Catalana de soca a arrel, l'esmentada
florista envia cada setmana unes flors a
Ventura Gassol...

Ara, des de l'incident Raquel-Xirgu, es
veu obligada a enviar-ne, igualment, a la
nostra gram actriu.

Són les fiors que veureu sempre em lloc
preferent a la llotja de Margarida Xirgu.

Contrabandista agraï4
Periodista i funcionari, aqueix conductor

de modistetes exerceix, a més, la carrera
d'advocat.

Darrerament li tocà defensar d'ofici un
burlador del Codi penal.

La cosa va anar mólt bé. L'acusat fou
absolt.

L'endemà, ]'aventurer es presentà a 'casa
de l'advocat.

— Vinc a remerciar-vos novament la vos-
tra magnífica defensa.' Gràcies a vós, sóc
al carrer.

L'home portava un farcellet.
El desféu. Hi havia cent paquets de Luc ley.
—Mireu ! Lucky legítim. Acabo de atreu

-re'!» d'an vaixell ' énglèg. Ja sabeu ttué,. de
contraban, es paguen a dues pessetes. Per
demostrar-vos el meu agraïment, us els do-
naré a una pesseta. Vint duros ! Seran per
iniciar la meva regeneració.

L'advocat es va entendrir i va donar les
cent pessetes.

Els paquets eren, tots, plens de serra
-dures,

«En català! En cafalà!a

Gran festa al Wu-li-Chang, o sigui a Cal
Sagristà, en ple barri xinès.

Les actrius Catalina Bárcena i Paulina
Singerman i l'escriptor Martínez Sierra, mig
amagats, amb uns amics, a una llotja, hi
estam presents.
Al local no hi cap una persona més. Són

les tres de la matinada.
— Pero, ¿cuándo duerme aquí la gente?

— pregunta Paulina Singerman.
Ho pregunta des del dia que va arribar.
La festa, que és a honor d'una parella

de ball que ha actuat al Wu-li-Chang durant
sis o set mesos, acaba amb una pluja d'ob-
sequis i amb els indispensables discursos
de gràcies.

Primer parla ella, la rossa Dolly. Ho fa
en castellà.

Després parla ell, Jimmy.
— En català ! En català !— crida el públic.
Jimmv s'expressa en català com pot.

Sacrilegi

Poques persones, potser dues o tres, entre
elles un periodista que fou discret, estaven
assabentades aquell matí del cop de teatro
que el diputat Trabal preparava.

.--Tu acf? — li havia preguntat un amar
íntim del periodista.

— M'han convidat.
— Però...
— Deixa'm fer.
— En portes alguna de cap?
— Calla ! Figura't que un bisbe està ofi-

ciant de pontifical, i que tot d'urna, enmig del
silenci del temple, ressona un renec...

L'altre no en va voler saber res més.

On són els meus?
En ple aldarull, el regidor gestor senyor

Tiffon, posant-se de puntetes, preguntava a
un conegut:
— On són els meus? On són els meus?
— Els teus? Qui són els teus?
— Els de la Ceda.
—Ai, filet! Són tan pocs, que no es

veuen.

No llegia «El Be Negre»

La popularitat assdlida pel diputat senyor
Trabal ha tingut una petita falla.

L'hem de carregar al compte del senyar
Rubió i Tudurf.

En presentar aquest, el diumenge, al
Gran Price, el seu company, l'anomenà
«don Francesa, dues o tres vegades.

I pensar que El Be Negre havia fet bro-
meta tres anys seguits amb 1'A. de Josep
A Trabal!

Pel que es veu, el senyor Rubió i Tudurí
atio llegia El Be Negre.

No ho haur{em dit mai. No el crèiem tan
innocent.

Sempre s'exagera
En donar compte de da constitució del

nou govern de la Generalitat de Catalunya.

L'Indépendant de Perpinyà ha atribuït al
senyor Sedó la cartera d'Indústria i Co-
lònies !

Evide'ntment, el corresponsal degué dir
Economie, però el taquígraf del diari per-
pinyanés • va entendre Colonies.

Al capdavall, un taquígraf del Migdia!

Un industrial «desgraciat»

Catalina Bárcena, durant la seva recent

estada a Barcelona, sopà un dia al palau
de Josep Maria Roviralta.

Aquest volgué que la célebre actriu signés
l'àlbum de la casa, però un amic se l'havia
endut a Saragossa per a fer-hi signar no
recordem quina personalitat.

Josep Maria Roviralta, que gasta sempre
bon humor i és amic de les boutades, digué
a Catalina Bárcena:

—Signi ací : en un tros de paper, i des-
prés ja em cuidaré jo de falsificar-li la sig-
natura per a l'àlbum.

La Bárcena se'l mirà rient.
— Vostè, falsificador?
— No ho sap pas prou 1 — respongué Ro-

viralta —. Hi tinc la mà trencada. Hauria
pogut ésser un falsificador de mata. Però.
per desgràcia, he estat un industrial al qual
els negocis han rutllat sempre bé...

Al revés de les perdius

Josep Maria Roviralta descrivia, després.
a Catalina Bárcena el seu viatge al Japó.
i explicava que algunes famfiies, allí, venen

Els Dijous .
- Blancs

Julien Benda

—Qué han de fer els cleros per a crear
un esperit europeu? Obrar damunt l'ànima
dels pobles, invitar-los a sacrificar alguna
cosa de 21urs particularismes nacionals en
favar d'una cancepció profundament huma-
na, exaltar el que uneix més aviat que
el que distingeix, la ciència més aviat que
la literatura, la part intellectual i crítica
de n'home més aviat que la regió afectiva
i ((dinàmica)), posar les activitats desinte-
ressades per damunt dels apetits pràctics,
en una paraula, suscitar en els esperits un
capgirament de valors, una nova escala del
bé i del mal. !El problema europeu és un
problema moral. No caldria que m'empe-
nyessin gaire per a provar que és un pro-
blema religiós.

No tinc necessitat de dir-vos que no és
pas així\ com ho .entenen la majoria dels
meus collegues. Els uns declaren que el
problema és d'ordre purament nïáterial, que
consisteix únicament en una transformació
econòmica, de la qual sortirà ipso facto una
transformació moral. 'Em pregunto, com a
parèntesi, per què aquests es preocupen
d'Europa, car ben mirat no són pas ells
els qui crearan el canvi en aquest domini
econòmic; en el qual llur incompetència és
tan segura com cridanera ! Afegeixo que

aquesta doctrina em sembla molt perni-

ciosa, en tant que iinvitá els pobles a es-

perar la desaparició de llur entrematança

gràcies a un agent quasi mecànic, en comp-
tes d'esperar-lo d'un factor que, segons jo,

pot donar-los-la i que és l'educació de llur

voluntat! D'altres es dirigeixen a i'esperit
dels pobles, parlen de llurs «joventuts m-

tellectualsn ! Solament, en comptes de pro-
var de transformar aquest esperit, 1 accep-

ten tal com és, amb les seves passions més
cínicament hostils a tota comunió humana,

i s'esmercen a demostrar,
amb uno

texit de

sofismes, que aquestes p
compatibles amb la formació d'Europa.
Agafaré dos exemples.

Us deia ara mateix que la formació d'Eu-

ropa exigirà, segons jo, un cert sacrifici
de cada u en favor del conjunt. Això em
sembla que no necessita demostraci6. No

hi ha comunitat sense que cada membre

abandoni alguna cosa del seu individua-
lisme. Doncs bé, aquesta paraula, sacrifici,

ningú no té el valor de pronunciar-la. Hom

diu a les nacions : «Volem unir-vos, però

estigueu tranquilles, no perdr
eu
 res de

haureu lesvostres fesomies respectives ;de

renunciar a res d'aquells sistemes de valor,
d'aquelles concepcions morals, d'aquelles
formes de cultura que us distingeixen les

unes de les altres, i de les quals cada una

de vosaltres és tan fortament i tan legítima-

ment partidària». Un llenguatge així és
perfectament còmic. Tampoc no es farà

l'Europa invitant les nacions a romandre

adherides, sense l'ombra d'una renúnci a, a

unes ideologies de les quals es declara que

Quan vagi a cal nofari...
En Amàlia, Amèlia i iEmilia, la comèdia

de Lluís Elias que ha reeixit a portar pú-
blic al Novetats, hi ha una escena on es
parla de cert testament ((que conté unes
estipullacions)(.

Atrafegat a escriure tres obres per dia,
Uuís Elias no ha tingut temps per a posar-
se al corrent del que són unes estipulacions.

No sap que un testament és un contracte
unilateral i per a estipular alguna cosa
calen almenys dues persones.

Sempre li resta l'esperança, però, que, si
segueixen els seus èxits, haurà de tractar
qualsevol dia amb algun notari i ho apendrà.

Cortesia obliga
El diputat sentor Trabal és l'home del

dia. Es belluga. En un país com el nostre
on cada dia ens acostumem més que els
problemes es resolguin amb el temps, ell,
amb la seva extraordinària activitat, que
som els primers a reconèixer, és una ex-
cepció.

Amb la seva intervenció sorollosa a l'acte
de presa de possessió del nou governador
general senyor Vilallonga, el senyor Trabal
es va apuntar, innegablement, un èxit per-
sonal.

Els concurrents a aquell acte, sorpresos,
no s'havien .adonat encara d'aquest èxit,
que el senyor Trabal ja era com qui diu al
carrer.

Ai Pati dels Tarongers va trobar el co-
ronel cap d'Estat major, senyor Sanféliz.

Molt seré, i abans que el senyor San-
féliz, també sorprès, pogués dir-li cap pa-
raula, el diputat Trabal, donant-li la mà,
exclamà:

— i Adiós, coronel ! ¡ Lo cortés no quita
lo valiente!



Societat Espanyola de Carbure Motal'Iîcs

Correus: Apartat 190	 BARCELONA
Telep,: "Carburos"	 Mallorca, 232	

,Telèfon 73013

CARBUR DE CALCI; Fabriques a Berga (Barcelona) i Corcu'
bion (Corunya) :: OXIGEN gg % DE PURESA, Fabriques a
Barcelona, València i Cardova :: ACETILEN DISSOLT, Fàbri-
ques a Barcelona, Madrid, València i Còrdova :: FERRO MAN-
GANES i FERRO SILICI : : SOCARRIMAT i SECAT de
fils i peces de seda, cotó i altres teixits :: CALEFACCIO INDUS-
TRIAL -de laboratoris ï domèstica : : GENERADORS, BU
FADORS, MANOMETRES, materials d'aportació Ter la SOL-

DADURA AUTOGENA

PRESSUPOSTOS ESTUDIS CONSULTES 1 ASSAIGS GRATIS

PER A FOTOGRAVATS, LA CASA

ANTONI MARTI
Màxima rapidesa 0 Màxima qualitat

AVINYÓ, 19, pral.: Telèfon 17047 : BARCELONA

El proícssor_Charles Richet ILtI'ERITIY
La euliura del dolor. — Es pot afirmar,

Mantenia relacions estretes amb el grup de	 sense por d'equivocar-se gaire, que malgrat
la Revue des Deux Mondes la redacció	 l'enorme producció de lletra impresa que
de la qual estigué installada durant monts	 cada dia s'engega al mercat, els homés en
anys en la seva casa de la rue de l'Uni-	 general saben avui dia moltes menys coses
versité. En 1907 publicà Le passé de la I que cent anys o dos-cents anys enrera. Es
guerre et l'avenir de la baix, llibre del qual	 evident, però, que avui dia els coneixements
s'han fet moltes edicions i traduccions, en	 estan més a l'abast de tothom, que hi ha
què defensa la necessitat del desarmament	 infinits mitjans perquè les persones s'assa-
i de la federació de les nacions per as-	 bentin •amb una certa rapidesa de tot allò
segurar la pau. Quasi coincidint amb la	 que és necessari per a formar la base d'una
publicació de l'Esquema de la Història uní-	 cultura sobre qualsevol ram o matèria. Tam-

bé és evident que els homes viatgen molt
més i que és moltíssim superior el nombre1 dels individus que poden entendre i fins par-
lar i escriure una o unes quantes llengües
a més a més de la que els és natural i prò-
pia. Però, malgrat totes aquestes coses, es
pot dir que el noranta-cinc per cent dels
humans s'empassen la dosi de cultura neces-
sària per anar tirant, amb la rapidesa i la
facilitat amb què s'empassen un comprimit
d'aspirina per alliberar-se d'un doloret pas

-satger. La immensa majoria de la humani-

J

tat (especialment en els mostres països de
clima benigne) amb quatre fulls de diari,
damunt dels quals passen els ulls amb una
rapidesa sense contemplacions, ja en té prou
per anar tirant i per intervenir en les con-
verses i per produir les idees del dia. 1 en
moltíssims casos, la ràdio substitueix el diari
amb avantatges pel que l'escolta, perquè ]i

I
cal men ys esforç i ili dóna les noves del dia,
i els elements de cultura encara més en
forma de comprimit i molt més empassable
perquè Ii ho amaneix amb música.

Avui dia les llibreries viuen exultants de
volums i de novetat científica i literària, però
a l'home mitjà, de totes les fortunes, això

1 no li interessa. Abans, parlo de cent anys
enrera, tota persona d'una certa posició so-
cial tenia el deure d'interessar-se per alguna
cosa que tingués un cert aire espiritual.
Com que aquesta persona anava més a poc

al pati de la Facultat de	 1 a_poc que la gent d'avui dia, i no Ii havien
posat aquest motor idiota que tots portem
en l'època present, tenia més temps per tot,

versal de Wells apareix el seu Abregé d'His-	 tenia temps per meditar, per pair, per assi-
toire générale (Essai sur le ¢assé de l'homme 1 milar allò que formava la base de la seva
et des Sociétés humaines), de tipus semblant	 cultura, i aquesta persona, sense ésser un
a l'anglesa, i que si no ha arribat a un	 professional de les idees, podia elaborar "idees
grau tan gran de popularització, ha estat	 pròpies que 1i servien per contemplar els
considerat com a superior per molts crítics. ( capvespres o les sortides de sol.
Es el mateix esperit d'estudi de les arrels I	 Avui dia, que el nivell de la cultura i del
profundes dels esdeveniments, més que de pensament •cada dia és més baix, es pot
les anècdotes brillants, i la mateixa espe-	 observar, però, com a cada .moment es crea

un desig de cultura, o una necessitat de
cultura que de vegades no passa 'de mera

h44 a
o 1 curiositat o tafaneria, però que d'una ma-

nera o altra orea coneixement,
d	 o	 Aquest fet és produït ,pel dolor (un dolor

físic, un dolor moral, una desgràcia, etc.)

#tø4ÅÇC 
_içço és el que .podríem dir-ne la cultura del dolor.

L'home necessita que es produeixi un de-
sastre, de la forma i qualitat que sigui, per
interessar-se a enriquir els seus coneix'é-
rnents Imagineu vos er ex m le	 f'-	 p	 e p ,una a-
milla de tranquils negociants, forts en l''arit-
métioa i altres ciències aptes per a cargolar

ç pacíficament el práisme. Aquesta bona forní-
lla no s'ha interessat mai, .ni el pare ni la
mare ni les ties, per res q ue faci referència
a ciències biològiques ; tenen del cos humà
i del seu funcionament una idea aproxi-
mada a la que es té d'una golfa de mals
endreços. Un bon dia, el pare, lla mare o la

Autògraf del Prof. Richet	 tia són víctimes d'uri greu conflicte que se'ls
ha produït al fetge, posem per cas. Aquella

rança en un futur millor, que anima els	 bona gent consulten metges especialistes, i
dos llibres, expressió d'un moment efusiu 	 comencen a tenir una cultura sobre el fetge
i optimista de la postguerra. N'hi ha una	 si el malalt i la malalta són d'importància,
bona traducció espanyola, bastant difosa. 	 es crea un estat de preocupació; la família

	

Treballador per l'ideal de la solidaritat	 irradia a totes les coneixences i amistats,
humana, com hem dit, Richet fou ]''únic	 a tot allí en tingui relació o influència,
fisiòleg francès que assistf al Congrés de 1 aquesta preocupació sobre el fetge, sobre
Fisiologia d'Edinburg, el primer dels cele-	 l'existència, funcionament i patologia del
brats en la postguerra al qual es permetés	 fetge. D'aquesta manera, un nucli humà
de perdre-hi part als alemanys.	 qualsevol ha descobert, i ha convertit en

En .els últims anys de 'la seva vida—potser 1 tafaneria, curiositat o cultura, allò que els
en la recerca d'un camí i d'una esperança	 ha servit el fetge d'un senvor conegut.
en els desigs d'immortalitat a mesura que	 Aquest exemple de la cultura produïda

	

els .anys avancen—s'interessà pels problemes	 per un dolor es pot anar veient en tots els
espiritistes, i creà la paraula metapsíquica, t camps i totes les esferes, fins a les més altes,
que ha fet fortuna, per designar els fenò-	 fins a les 'més grandioses catàstrofes.

	

etens que depassen la possibilitat d'expli-	 Sense anar més lluny, ara vivim un for-

	

cació per la psicologia corrent; denominació 	 tíssim cas de ràpida i apassionant cultura
Richet era fill d'un cirurgià de gran pres

-tigi en els dies brillants del Segon Imperi.
Operador hàbil, professor a la Facultat,
metge a l''Hótel-Dieu, en uns anys de pràc-
tica prgfessional activíssima pogué augmen-
tar extraordinàriament la fortuna familiar.
En aquest medi nasqué el fisiòleg en r85o.
La seva carrera oficial es pot resumir en
unes dates. Doctorat en medicina en i877,
doctor en ciències l'any següent, agregat
a la Facultat de París en 78, catedràtic
deu anys més tard, acadèmia l'any 1898,
Premi Nobel en 1913. Tota una carrera
triomfal.

No cal resumir ara la seva obra cientí-
fica. S'ocupà dels més variats problemes
fisiològics, portant a l'estudi de tots ells
una metodologia precisa, plantejant les
qüestions amb una visió ampla i atrevida.
Entre aquests treballs, repartits en revistes
i 'llibres de tot el món, es distingeixen el
llibre sobre la calor animal (1889) 1 el des-
cobriment def fenomen de l'anafilàxia que
ha donat lloc a un capítol nou de la me-
dicina. El fenomen, trobat amb Portier, en
ocasió d'investigacions realitzades a bord
del yacht-laboratori del príncep de Mònaco,
en creuer científic per la Mediterrània, fou
la determinant immediata de l'atorgació del
Premi Nobel de Medicina. L'observació ini-
cial és la següent : la injecció d'un extracte
d'actínies produeix en els animals d'expe-
rimentació petites molèsties quasi inaprecia-
bles ; on repetir uns dies més tard la ma-
teixa injecció i fins quantitats molt infe-
riors, es desencadena una malaltia gravís-
sima que sovint acaba amb la mort de
l'animal. La primera injecció, aparentment
innòcua, deixa l'animal en un estat de sen-
sibilitat especial pel tòxic, conegut amb el
nom d'anafildxia. Més tard s'ha demostrat
que el mateix passa amb els sèrums tera-
pèutics—i per això és perillós repetir les
injeccions—i amb moltes altres substàncies.

Richet publicà el Dictionnaire de Physio-
logie, resum dels coneixements fisiològics
de l'època (1898-19o7). Dirigí també urna
magnífica collecció popular de clàssics cien-
tífics ; iniciativa que s'hauria de començar
a pensar de posar en marxa a Catalunya
per completar el nostre camp bibliogràfic.

A més d'aquesta amplíssima obra cien-
tifica, Richet tenia una significació intel-
lectual i social de gran valor. President
diverses vegades de la Lliga Internacional
dels Drets de l'Home, havia reclamat contra
persetucioans que sota diversos règims auto-
ritaris havien sofert homes de casa nostra.

Fa poques setmanes que en aquestes ma-
teixes pàgines de MIRADOR ens ocupàvem
d'un home de ciència d'història fecunda,
lluitador infatigable per la pau : Georg Fr.
Nicdlai. L'actualitat, dolorosa en aquest cas,
ens porta a parlar avui d'un altre savi de
significació semblant, Charles Richet, aca-
bat de morir.

Un parallel entre aquestes dues figures,
tan diferents i mogudes pels mateixos ideals,
ens demostraria com per camins oposats

Charles Richet, voltat de professors i estudiants,
Medicina de Barcelona

i en circumstàncies diverses hi ha interessos
morals superiors que ajunten tots els homes
de bona voluntat. En pocs •casos es podrà
panfar de vides més allunyades. Nicolai,
procedent d'un medi econòmicament modest,
jueu, perseguit moltes vegades, empresonat,
revolucionari, promotor d'agitacions escolars
i socials, eanviant sovint de lloc de resi-
dencia, obligat a expatriar-se per inaompa-

^l

tibilitats. Richet, vida sense problemes im-
mediats, sempre en una gran casa al mig
d'un dels barris més aristocràtics, recollits
i agradables de Paris, freqüentada per les
primeres figures de la ciència i ,de les lle-
tres, mecenas generós d'obres intellectuals
i socials, honorat amb els més alts premis
i distincionsexistents. Però els homes porten
una flama interior, personal, per sobre de
les diferències externes i de les circums-
tàncies. I és aquesta identitat íntima la
que conduí els dos savis, tan diferents en
aparença, pels mateixos camins : la fisio-
logia experimental com activitat central
l'obra de la solidaritat humana com ideal
de treball.

. # #

paral1ela a la de metafísica. S'esforçà a
portar els mètodes objectius en l'estudi d'a-
quests fenòmens, amb menys fortuna que
en les seves activitats anteriors. De tot això
en sortí el Traité de métapsychique, també
traduït al castellà i ben interessant de llegir.

No s'acaben aquí les múltiples activitats
de Riahet. Estrenà drames històrics, escriví
sabre els temes més variats. 'En els últims
temps, ja retirat de la càtedra, repartia els
mesos de l'any entre la seva casa de París,
per on es passejava, cobert amb una gran
boina, que donava un aspecte estrany al
seu cos, alt, prim i noble, i el sojorn es-
tiva], molt perllongat, en una illa de la
seva propietat, en el grup de Ves H!yéres.
Home de mar i home d'humor, batejà el
canot automòbil d'un amic i deixeble, un
altre fisiòleg francés, Louis Lapicque, amb
el nom d''Antidromique, que tenia una sig-
nificació fisiológica en relació amb els pro-
blemes dels quals Lapicque s'havia ocupat,
i ressonàncies gregues en la forma.

#**

En 1924, Richet vingué a Barcelona, en
ple hivern. Tenia ja setanta-quatre anys, i
es passejava àgil—i sense abric—pels car

-rers de la ciutat. Donà dues lliçons me-
morables a l'amfiteatre gran de la Facultat
de Medicina sobre regulació tèrmica i res-
piració ; aquesta última, obra mestra de la
conferència didàctica, amb demostracions
elegants i espectaculars. Els estudiants, que
estan obligats sovint a aguantar lliçons i
conferències que no els interessen, ens ado-
nàrem de seguida que allò era urna altra
cosa. Ell s'hi lliurà, i mantenia llargues
converses amb els nois en els patis de la
Facultat, tot prenent el sol. Era un cas
nou entre la .gent que ens voltava. Donà
també una lliçó a l'Ateneu Barcelonès, so-
bre metapsíquica. Fou un esdeveniment.
Mai més no he vist la sala de !'Ateneu
com aquell dia.

Circumstàncies especials feren que jo l'a-
companyés sovint on la seva visita a Bar-
celona. Al seu costat; sentia la responsa-
bilitat—trascendental o pueril?— d'anar amb
un home del qual parlaven tan sovint els
¡libres que jo estudiava. Xònius s'ha la-
mentat que la seva generació no havia vist
els Savis—amb majúscula—mai de prop. Jo

i sentia ben clarament, en aquells dies hi
-vernals de 1924, que ja no podria mai la-

mentar-me d'això.

prodwda pel dolor. Es tracta de 2a guerra
a Etiopia. Són a mils les persones que a la
nostra ciutat, sense anar més lluny, han
adquirit una sèrie de coneixements geogrà-
fics i etnogràfica que sense el dolor, sense
1a cruenta i sensible catàstrofe d'una guerra,
no hauria adquirit mai .
Quants barcelonins ara fa un any tenien

una idea de l'existència d'Addis Abeba o del
mapa d'Etiopia? Jo estic segurfssim que no
arribaven de bon tros a un mig per mil.
Llevat d'alguns escolars, que gairebé sem-
pre tenen una idea mecànica de les coses,
malgrat els grans invents de la pedagogia,
perquè la pedagogia moderna és una de les
més autèntiques ensarronades que es conei-
xen, estic cert que la immensa majoria de
senyors que remenen un centenar de temes
pels cafès, els despatxos i les cases particu-
lars, tenien un concepte d'Etiopia, dels seus
costums, de la seva organització política i
social, d'una vaguetat aproximada a la va-

1 guetat dels meus coneixements sobre les pe-
mes eternes de l'Infern. Però en aquest cas,
com en moltissims casos, el dolor fatalment
ha produït una cultura. I jo trobo lamen-
table que hagi d'ésser el dolor el que dis-
tregui per uns moments la banalitat de la
nostra època, i li imposi el deure d'abocar-se

I damunt les coses, d'assabentar-se de què
són i com són les coses.

JOSEP MARIA DG SAGARRA

Aquest número ha
passat per la censura
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Tots els dimarts i dijous a

les io de la nit, i dissabtes

i diumenges tarda i nit,

grans curses de llebrers
Jauke P1-SUNYER
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les filles als propietaris de cases de mala
nota de Xangai,

— Es possible? — deia la Barcena.
—Tal com ho 'acabo d'explicar.
— I... les venen a molt preu?
— Això.,. Depèn de l'edat. Com més pe-

tites, més cares. Al revés de les perdius.

Camí de la posferifaf
Les paraules se les emporta el vent ; però

hi ha frases vibrants que resten eternes.
Tothom recorda alguna dita d'un savi, un
escriptor, un general, un governant...

Hí ha frases que han fet trontollar el
món, d'altres han quedat gravades en pe-
dra o bronze...

Ara nosaltres n'hem pescat una que no
sabem si restarà eterna, o si serà gravada
per a exemple de la posteritat. L'ha dita
um governant que porta camí d'esdevenir
famós.

E1 nostre governador general va sortir de
València cap a Barcelona per pendre pos-
sessió del seu càrrec.

En arribar a Castelló un grup de la
C. E. D. A. va anar a l'estació.

Demaneu ! Salutacions, presentacions, en-
horabones, etc., etc. Tot era goig. Al millor
de la xerrameca sona la compana, talla
l'aire un xiulet i el sevillano arrenca camí
de Catalunya. Sonen uns apJaudíments, s'ha
acabat la festa.

Els engrescats cedistes, camí del cafè, van
comentant el pas del senyor Vilallonga.

De prompte. un d'e'lls exclama
— No ho sabeu? En arrencar el tren ha

fet una frase.
— Una frase? — fan tots, admirats i da-

lerosos.
— De les bones? — inquireix un.
— Sí, sí'; i de les nostres! — afirma l'in-

terpellat.
— Digues; digues. Què ha dit? — pregun-

ta tothom.
1 l'afortunat coneixedor de la frase, l'ex-

plica així :
— Quan ha saludat per darrera vegada,

ha dit : «Barcelona passa, Castelló es queda.»
— Oooh ! — feien els cedistes admirats,

mirant-se uns a altres.

El paper d'un director
EI nostre estimat amic Cipriano Rivas

Cherif, director artístic de la companyia de
Margarida Xirgu que actua al Principal Pa-
lace, péndrà part excepcionalment en 1a in-
terpretació de la comèdia de García Lorca
que s'estrena .aquesta nit a l'esmentat tea-
tre, i el títol de la qual és Doña Rosita la
soltera, o el lenguaje de las flores.

El paper que com a tal director artístic
s'ha assignat ell mateix en el repartiment
de 'd'obra, no és precisament d'allò més
brillant.

Es tracta de sortir només a endur-se un
sofà de l'escena cap a dins.

Sembla que el director només fa d'actor
aquesta vegada, com algunes altres, amb
]'únic objecte de donar exemple de disci-
plina.

Però a més a més, afegeix
—Després de tot, l'escena del sofà l'han

feta sempre els actors més consagrats.

FREIXENET

Sant Sadurní d'Anoia

Sensacional debut
Com que resulta que un sofà és una cosa

difícil de portar per una sola persona, per
molt ban actor que aquesta sigui, el senyor
Rivas Cherif serà secus dat avui en tasca
tan modesta per un altre amic nostre, que
en aquesta ocasió farà el seu debut .a la
companyia Xirgu no menvs que com a «as-
sistent general d'escena».

^Es tracta del senyor Daniel Planas, i no
ens podem estar de dir-ho, tot desitjant-li un
gran èxit, encara que ell ho portava molt
d'amagatotis només perquè no fos dit a
MIRADOR.

No sap l'amic Planas que nosaltres tenim
espies a l'altra punta del sofà.

Compefèncíes bancàries
A la penya de la Lliga, En Tallada es

mostrava molt agrejat mentre els seus inter-
locutors celebraven els noms de l'Escalas
i En Coll i Rodés

—Però què us passa, que feu aquesta
cara?

—Vosaltres direu ! A aquest pas, l'Urqui-
jo aviat semblarà el propi Ajuntament !

L'etern femení
La galeria gòtica de la Generalitat pre-

senta una animació de revetlla. Domènec de
Bellmunt capitaneja vint-i-quatre llucietes
que, donant des primeres embastes a la Fes-
ta de la Modista, van d'una conselleria a
l'altra sense trobar-hi el papa respectiu. Per
fi, a la d'Assistència Social, el titular les
rep .amb ,gran satisfacció que a penes tras-
llueix la .seva benvinguda

—Ara comprenc per què hi ha' sempre
tantes pinyes per ésser conseller !

«Tour de ferce»
En Barbat extremava les gentileses da-

vant les vint-i-quatre modistete5, però, tat
i la seva bona voluntat, IDO aconseguia ni
un somrís de llunyana esperança, fins que,
fent un darrer esforç, s'aventurà

— Consti, senyoretes, que encara en puc
fer alguna de descontenta : sóc un solter
com una casa!

Sensíbilífat
Una de les noies de can Rodríguez, veient

la quantitat d'ordenances que pullulaven per
la Generalitat, preguntà

—Que ha de tornar a venir En Trabal?

«In vino verifas»
La conferència que En Cristòfol Mestre

donà dimecres darrer a la Casa del Penedès
sabre el tema El vi del Penedès pot tenir
sortida al mercat interior? fou un èxit en
tots conceptes, menys en un : el del consum
immediat del vi, puix •que, en acabar, els
elements de la Junta Directiva es reuniren
al bar i, tots a la una, demanaren cervesa.

El barman, que és un murri, agafà el
pot del blanquet i pintà a la vidriera d'en-
trada:

«Atenció ! Beveu sempre vi del Penedès,
que és el millor !»

EI plee professional
Ramiro de Maeztu, l'acreditat insultador

de Pi i Margall, abans de posar-se a predi-
car a la Sala Mozart davant de cinquanta
derechistas, departia amb els organitzadors
de d'acte que duien a la mà un plec d'invi-
tacions. Arrabassant-ene una, Maeztu la llegí
i tot seguit els amonestà

—4Es necesario que cuiden más del estilo,
1orque, la verdad, eso de «al mismo tierno
les notifica que los locales donde han de
tener lugar se notificarán por medio de la
prensa,...

Ells
Paulina Singerman reuneix entre el seu

públic el més selecte dels espectadors de
revistes, encantats de la seva exquisida fe-
minitat presentada dins els crespons més
fins i, desitjosos d'ocupar els rengles d'or

-questra de cap a cap, han obligat l'empresa
del Romea a traslladar el piano i els faris-
tols a runa llotja del prosceni.

En F. P., generós ofrenador de paneres
de fiors, només fa que preguntar pel bene

-fici de l'actriu argentina i acaba sospirant
—Que triga, Senvor, aquest dial

Elles
Les senyores no són 'menys explícites en

llur admiració. En sortir de veure Un bebé
de Paris, una dama de lla bona societat ex-
clamava

—Y cómo marca la línea esa muñeca de
mujer! No me asombra que los hombres
pierdan el tino !
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. L'ACTUALITAT

s^•®n

a o ^•a Des de fa algun temps es parla d'un
canvi en els alts càrrecs de Txecoslovàquia,
canvi d'homes, no d'orientació política. Ara
la noticia és confirmada i el canvi és im-
minent: es tracta de la substitució de Ma-
saryk per Benes en fa presidència de la
República.

Txecoslovàquia és una mena d'oasi de
democràcia en l'Europa Central, de demo-
cràcia en plena funció. Aquesta circums-
tància, a més a més del seu passat bis-

La civilització europea continua fent sen-
tir a I'Africa dis seus efectes. Mai, als alti-
planells d'Abissínia, no havien pogut tastar
els indígenes l'eficàcia dels grans avions
trimotors de bombardeig ni la perfecció de
les bombes incendiàries, que com el lector
sap constitueixen una meravella d'enginy,
prova de l'alta intelligència dels blancs que
tan admirablement han sabut inventar-les i
perfeccionar-les... Així, ara ja no han estat
exclusivament les columnes etíops en marxa

comparar les dues actituds, la del bàrbar
i la del civilitzat; jutgi el lector:

«El govern italià pot creure's perfecta-
ment amb el dret de bombardejar-nos quan
sortim de la capital i anem a compartir
les sofrences dels nostres soldats i defensar
la nostra terra. Però el bombardeig de ciu-
tats obertes com Dabat i Gondar i t om-
brosos pobles habitats solament per pacífics
camperols, sense tropes i sense mitjans de
defensa, així com l'acció de matar dones

.w	 1

Apò leg
Un químic espera, al Palazzo Venezia,

que el Duce el pugui rebre.
— Bé — li diu el dictaor quan el té da-

vant —• Quin gas és el més potent i el
més perillós?

— L'incens.

Les modes angleses a Itàlia

«No basta canviar el nom del bridge i
anomenar-lo amb el mot italià ponte per a
sentir-se una veritable italiana. El que cal
és suprimir completament aquest joc i es-
merçar el temps en coses més serioses.»
(Ottobre, Roma.) -

«El golf ha triomfat de les sancions. En
efecte, la Federació nacional de Clubs de
Golf d'Itàlia ha decidit que els italians 150-
den jugar al golf, però que seria preferible
que es canviés el nom britànic d'aquest joc.
De moment, encara no se li ha trobat cap
altre nom.» (Morning Post, Londres.)

Com anirà això?

Itàlia ha reaccionat fortament contra l'ex-
tensió de les sancions al petroli. Es diu que
un ambaixador italià hauria exclamat

— La sanció del petroli és la guerra 1
Però si la manca de petroli impedeix que

Itàlia faci la guerra a Africa, amb què
podrà fer-la á Europa?

L'oposicio necessària

1 TEl NACIONAL

formació d'un Comitè re volucionari, del
qual Masaryk era president i Benes secre-
tari. En 19 17, després de la revolució russa,
formà amb els presoners txecs aquella fa-
mosa Legió Txeca que combaté em els
fronts francès i italià. En 19i8 reeixí a fer
adoptar a Wilson !a idea de la indepan-
dència txecoslovaca i iugoslava. Finalment,
el triomf dels .aliats li permeté de realitzar
el somni per a la consecució del qual tant
havia treballat : la reconstitució de Txecos-
lovàquia en nació independent.

*x^
Si Txecoslovàquia existeix es deu a Ma-

saryk, però cal reconèixer que en l'home
que ara el substitueix en la presidència,
molt més jove que ell—l'any passat on
complí cinquanta—, trobà un collaborador
d'una vàlua inestimable.

No és gaire fàcil imaginar una carrera
més ràpida que la d'aquell estudiant txec
que arribà a París, un dia de 1 905, portant
per tot bagatge una matrícula de La Sor-
bona i seixanta corones, capital a penes
suficient per a poder tirar, en aquells temps,
un parell de mesos.

L'any 1915, ja professor—els estudis a
la Sorbona no havien estat endebades—,
Benes arribà a la frontera alemanya del
nord de Bohèmia amb un pasaport fals.
A partir del t6 de febrer de 1916, Benes
fou secretari general del Consell nacional
dels Països Txecs, i un any després s'a-
conseguia inscriure Txecoslovàquia en la
llista tramesa al presidont Wilson de na-
cions a alliberar. Derrotats els austríacs a
Vittorio Veneto i ensorrada la monarquia
bicéfala, Benes, transformat en ministre
d'Afers estrangers, desenrotllà una • acció
prodigiosa per a la formació del nou Estat.

D'aleshores ençà, aquest ministre ha es-
tat inamovible en el seu càrrec.

De Masaryk a Benes

les que hauran pogut convéncer-se dels
avantatges que els oferirà la civilització
europea, la qual des del 3 d'octubre ha
travessat les seves fronteres per anar a
portar-los a ells, pobres bàrbars, la cultura.
Han estat també les ciutats abissínies

—pobres i modestes ciutats de tuculs, ca-
banyes de tàpia i canyes. 'Es clar que,
degut precisament a aquesta modèstia in-
sig'nificant, les ciutats abissínies semienru-
nades Creuran grans avantatges de les vi-
sites successives dels perfeccionadíssims Ga-
proni : un cop destruïdes les seves míseres
barraques i els pocs edificis un xic seriosos
que hi havia, serà fàcil als civilitzadors
recontruir-les sota un aspecte molt més mo-
dern, cosa que tindrà el doble avantatge
de perfeccionar el rudimentari urbanisme
abissini i de procurar bones contractes amb
constructors d'obres i proveïdors de mate-
riail, que és el que els europeus, tant si
són negociants aprofitats com exemplars
funcionaris de pot de vin, van a buscar a
les terres colonials... Car, amic lector, es-
pecialment és a això al que es diu «civi-
litzar, !	 :

Aquestes amigables visites culturals són,
com amem a veure, ni més ni menys que
la continuació d'un llarg i heroic esforç
per elevar el nivell dels bàrbars habitants
d'Etiopia. Coincidint amb la bella gesta—
el mateix dia, precisament —Mussolini pro-
nunciàva un solemne discurs a la sessió
inaugural del que a Itàlia se'n diu Cambra.
IEn aquest discurs, lamentant-se del mal
tracte que la Societat de les Nacions do-
nava a Itàlia, recordava que amo s'havien
realitzat les converses que ell esperava i
hauria volgut per a resoldre—resoldre a la
seva manera, és clar—el conflicte, sinó que
uen lloc de les converses concretes que sem-
blaven a punt d'entaular-se, arribà la prc
Pmulgació de les sancions contra l'agressor,
essent en aquest cas l'agredit un poble al

qual Itàlia havia donat les primeres lliçons
de civilització»...

Tols eren les paraules del Duce 'el dia q
del eorreint mes. 1 el mateix dia q atro-
naven l'aire de l'altiplaneíl abissini aquelles
esquadrilles d'avions que anaven a portar
missatges de cultura, és a dir, a continuar
donant el curset de civilització als inicis
del qual es referia, sense ironia, el dictador
italià en parlar d'aquelles «primeres no-
ciOns de civilització))...

En contrast amb aquella prudència i ele-
gància que caracteritza els homes nobles
d'ànim i superiors d'i^ntelligéncia i de la
qual Mussolini ha donat tantes proves en
els seus actes i en els seus discursos, el
pobre bàrbar de l' mperador d'Etiopia, en
lloc de compendie que el q ue rebia era una
lliçó de civilització i d'encaixar-la amb sa

-tisfacció i aprofitament, ha enviat una pro-
testa a la Societat de les Nacions, protesta
que, pels seus termes, val la pena de re-
procluir ací perquè tm cop més es puguin

r	 '
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i infants i bombardejar ambulàncies de la
Creu Roja, constitueixen, sens dubte de
cap mena, una violació del Dret interna-
cional. Avui mateix, a Dessie, ha estat
bombardejada una ambuiància. Aquest fet
ha estat presenciat per quatre metges, que
són els doctors Dessms, Z. Loeb, Schuppler
i .Bellot i pels corresponsals periodístics de
les •agències Associated Press i Reuter i dels
periòdics The Times, The Chicago Tribune
i Daily Express.»

Només a un bàrbar se li pot ocórrer de
dir coses així l I això ens recorda altres
frases d'aquest pobre emperador, endarrerit
a tal punt que no vol de cap manera dei-
xar-se civilitzar, paraules que pronuncià
a principis de novembre, en unes declara-
cions que féu al coresponsal del Daily Te-
legraph: a Addis Abeba, que vàrem guardar
preciosament i que ara vénen com anell al
dit per copsar, un cop més, la mentalitat
d'aquests primitius; tan inferior a la dels
civilitzats :	 .'

«La disputa actual inclou dintre d'ella el
principi fonamental de les relacions inter-
nacionafs... Només la població civil ha so-
fert a conseqüència dels atacs italians per
terra i aire. Això constitueix, sens dubte,
una curiosa manera de portar-nos la civi-
lització. Tota la humanitat protestarà sense
vacill'ar''contra tals mètodes..: Si algunes
nacions estan disposades a no mantenir la
seva firma [es referia al Pacte de la So-
cietat de Nacions], l'endarrerida Etiopia'no
ha adquirit encara un grau tal de •civilització
que li permeti de pensar en la possibilitat
de no mantenir la paraula donada i de no
respectar la seva firma.»

I ara que ja hem comparat els dos ho-
m. s representatius—el de la civilització i
el de la barbàrie —, passem a fer un breu
comentan de les operacions aèries.

Aquestes han tingut dues finalitats im-
mediates : aterrir els abisinis mitjançant
destruccions sense pietat i veure d'acabar
amb el Negus, nervi de la resistència. Per
això Dessie ha estat particularment prefe-
rida pels . raids. Aquests no li han donat
treva—tres onades successives d'avions s'hi
han presentat el dia q—, i el mateix palau
imperial, com la m.a or part de la població
i, parcialment, l'hospital americà, han estat
destruïts. A més ha estat atacada Gondar,
ciutat completament oberta.

Això ha estat fet sens dubte per agrair
el bon tracte que durant anys hi havia
rebut el cónsol italià—un tipus curiós, com
tants d'altres amb els quals el feixisme
havia inundat Abissínia, un cònsol que en
la seva enorme zona jurisdiccional no tenia
ni -oz .sol compatriota. Un testimoni im-
parcial, el nordamericà Norden, ens farà
conèixer aquest característic agent del fei-
xisme. El cònsol Frangipani el rebé amb la
més amable i espléndida hospitallitat. «Els
dotze anys—diu Norden—que el cònsol Fran-
gipani ha passat a Eritrea i a Abissínia
han fet d'ell una potència, una simpàtica
potència, prop dels indígenes. Ha merescut
tan bé i obtingut la confiança dels ras que
és llur banquer pels diners de llurs contri-
bucions. Oficial de la policia secreta per
compte d'Itàlia [subratllem amosaltres], té
àscaris i agents que el tenen al corrent dels
esdeveniments que es produeixen a les di-
verses parts del districte.» Una altra prova
de barbàrie dels abissinis : aquella pobra
gent es prenen amb bona fe això de l'a-
mistat, fins al punt d'arribar a confiar els
seus diners a l'amic... Però després l'amic
se'n va, un cop ben estudiada, durant anys
d'espionatge meticulós, la contrada, i, en
canvi, vénen els Caproni...

GoNçnL ne REPARAZ (fill)

L'ambaixadór de França q Londres, Cor-
bin, feia notar a Baldwin amb quina opo-
sició més formidable haurà de comptar el
govern des de les receprts eleccions, ja que
aquella ha obtingut 10.039,589 vots contra
11.616,237 en favor del partit governant.

— Exacte — digué el primer ministre —
però aquesta oposició em farà molt de
Servei.

1 davant la sorpresa del diplomàtic, afegí
— Aquesta oposició em permetrà de cal-

mar, esgrimint -la com una amenaça, certes
exigències del conservadors.

Charles Richet, dramaturg

Sota el pseudònim de Charles Epheyre,
el fisiòleg Charles Richet — del qual ens ocu-
pem extensament en una altra página —
havia escrit obres en vers i en prosa, algu-
nes coronades per l'Acadèmia Francesa, i
diverses obres de teatre, com La Mort de
Sàcrates, que s'estrenà a l'Odéon.

El seu somni, que no veié mati realitzat,
era d'ésser interpretat al Français. Se n'a-
consolà amb aquesta frase :

— A Molière no li han agradat mati els
metges.

Henri Pirenne

Per bé que poc conegut del gran públic,
Henri Pirenne, que ha mort fa pocs dies,
era un gran historiador. La seva Història
de Bèlgica, començada a publicar fa deu o
dotze anys, ho demostra.

—No penso — deia — que l'ofici d'histo-
riador objectiu impedeixi necessàriament
un home d'ésser un bon ciutadà i un pa-
triota..

I ho demostrà personalment quan l'ocu-
pació alemanya. Von Bissing, a Gand, d'on
era professor Pirenne, el cridà i començà
parlant-li en alemany. Pirenne no responia.

-,Però, senyor professor, crec que sabeu
l'alemany :_va dir, impacient, el general.

—El sabia, però vaig oblidar-lo el ¢ d'a-
gost de tgtq.

La seva actitud durant la invasió el féu
deportar. IEn el lloc on el destinaren, no
sols va recuperar l'alemany, sinó que en-
cara, de passada, va agendre el rus. Va re-
cuberar tan bé l'alemany, que el poblet on
Pirenne residia encara en octubre de rgr8,
fou el primer de la Prússia Oriental que va
proclamar la Re fiública.

Aforismes de Mart¿ Twain
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tòric, dóna al país una espocial impor-
tància, de manera que tot el que hi passa
interessa l'opinió pública internacional.

El fet que Masaryk es retiri de la pre-
sidència de la República ha estat una sor-
presa per mdlts, ja que tothom sabia que
era voluntat popular que romangués en el
seu alt lloc per tota la seva vida. Però les
condicions de salut—i el sentit de respon-
sabilitat que posseeix en tan alt grau—han
inúït el gran ancià a deixar a una altra
pera el lloc que ocupava. Essent així,
no •ha causat cap sorpresa;' én canvi, que
el séú successor sigui Benes.

El ministre d'Afers estrangers de la jove
República ha estat el més eficaç collabo-
rador de Masaryk en la reconstitució na-
cionali, assolida aquesta, ha donat repetides
proves de seny i d'habilitat d'estadista. I no
solament les ha donades en el seu país,
sinó també a Ginebra, an sovint ha resolt

situacions delicades i difícils.
a^x•^

Altres vegades ja, hem parlat aquí ma-
teix de Masaryk, aquest home que, sota
certs aspectes; uot ésser definit com el Ca-
vour de Txecoslovàquia.
Nascut en 1850, acabats els seus estudis

es dedicó a ]'ensenyament en aquella Uni-
versitat de Praga que compta amb sis segles
d'existència i da qual, quan Masaryk n'era
professor, estava dividida en txeca i ale-
manya. En 1883 fundà la revista Atheneum,
que el féu conèixer entre els intellectuals
de tot Europa.

Fins a 1890 mo entrà en la vida pol;tica.
Fundador del «partit del poble», es dedicà,
fins que esclatà la guerra, a la política i a
l'educació social de Bohèmia. Diputat a da
Cambra austríaca, quan el procés contra cin-
quanta=dos serbis acusats d'alta traïció, Ma-
saryk, des del 'Parlament, els defensà, tot
denunciant els mètodes de la policia aus

-tríaca contra els habitants de Bòsnia i Her-
zegovina.

En desembre de 1 914, ja en plena guerra,
marxà d'Austria. Es refugià de primer a
Ginebra, i als 'Estats Units, Londres i Pa-
rís successivament, fent activa propaganda
del seu país. En 1915 Ilançá la famosa
crida als seus compatriotes, notificantalos la

D'ençà que, en execució del tractat de
Versaïlles, es constituí la Societat de les
Nacions, han passat moltes coses, molts
homes hi han alternat, moltes idees hi han
estat exposades, molts propòsits—sovint res-
tats a ]'estat de tals—hi han estat mani-
festats. En aquests setze anys de vida amb
què compta ]'organisme ginebrí, Benes ha
seguit sempre una línia de conducta cohe-
rent, sempre s'ha mantingut en la seva
posició en la causa de la pau.
Per aquesta causa, precisament; ha estat

també el creador de la Petita iEntesa i s'ha
posat al costat de Titulesco en el projecte
d'aquest de formar la Unió Balcànica.

Entre els records de la nostra allarga car
-rera periodística, ens és un dels més grats

el d'haver conegut a Ginebra el futur pre-
sident de la República Txecoslovaca, justa-
ment quan la seva creació, la Petita Entesa,
donava els seus primers passos. Benes ens
digué que volia dedicar tots els seus esfor-
ços a fer-ne una cosa forta al servei de la
pau. I no es pot negar que ha sabut reeixir
em aquesta comesa no gaire fácil, si es con-
sideren les insídies i intrigues que no han
parat de dirigir-se contra la unió dels tres
Estats.

Per la nostra impressió d'aquells breus
contactes amb Benes, podem dir qué, en-
cara que no es trobi en el començ de la
j oventut, mantindrà per molt llarg temps
aquella vivacitat sense ostentació; aquella
prestesa de paraula i aquell gest elegant que

tant l'han fet distingir en els ambients gme-
brins.

Benes coneix a fons tots els problemes
internacionals — com, d'altra banda, els del
seu país — i el seu allunyament de l'esca-
quer internacional, per bé que al servei del

seu país, .no pot deixar d'ésser lamentat per
tots els que confiaven en la seva prudència

i el seu seny. Els demòcrates de tot el món

no poden menys, però, que estar contents

de veure al cap d'un país que sempre ha
estat fidel als principis democràtics sobre
els quals es constituí, un home que seguirà
el mateix camí lluminosament recorregut pel
gran Masaryk.

TIGGI6

En ocasió del centenari del naixement de
l'humorista americà, s'han publicat alguns
f
ragments inèdits del seu diari, com aquests

«El sentit moral permet d'adonar-se del
que és moral, i d'evitar-ho. El sentit im-
moral permet d'adonar-se del que és im-
moral;-i de fruir-ne.»

Gràcies a la bondat de Déu, nosaltres
els ansericans tenim en el nostre país tres
coses, d'allò més precioses : la llibertat de
llenguatge, la llibertat de consciència i el
seny de na aprofitar-nos mai ni de l'una
ni de l'altra.»

«La bona educació consisteix a dissimular
el gran cas que fem de nosaltres mateixos
i el poc cas que fem del altres.»

Compreu B R I S A S Revista ¡Ilustrada
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CATALUNYA. — F. Gargallo, l'autor tracten aquesta mena d'obres amb una bar-

de Sor Angèlica, sap manipular amb habi-	 reja fin'ssima de tendresa i d'ingenuïtat
litat de prestidigitador la desigualtat social,	 adorables. La petita coronelá i Anita la de
l'amor maternal, el fetitxisme de la virgi-	 pèl roig són films exquisits que no oblidá-
nitat considerada com un capital d'honor,	 rem fàcilment. I segon, perquè aquests de-
els amors contrariats, els infants víctimes 	 liciosos i minúsculs fenòmens no fan comè-
innocen_ ts i tots els elements que emocionen	 dia, sinó que la viuen. Ara hem vist un
sempre I'lnima popular. Ara ha escrit 1'ar-	 d'aquests infants prodigi, una petita gran
gument d'En vuitè manament. Un assumpte actriu veritablement notable, Jane Withers,
basat en un d'aquells standards sentimen-	 en fa reina del barri, una historieta rosa
tals que entendreixen més la massa — la d'una candidesa gairebé revoltant, però di-
diferencia de classes —, i en el qual els	 vertida de debò, i explicada amb molta grl-
pobres i els rics, els bons i els dolents, la	 cia i molta sensibilitat.

TIVOiLI. — Aquell Comte
de Montecristo, en el qual els
bons són perseguits amb una
ira implacable i els dolents
castigats amb una meticulo-
sitat i un refinament engres-
cadors, ha estat portat per
primera vegada a la pantalla
parlada per Rowland V. Lee.
Si exceptuem un deliéïós pro-
cés a l ramericana que clou el
film, aquest, molt mogut i
variat, molt distret,. ha estat
tractat amb wna certa digni

-tát, amb sobrietat i propietat.

CCLISEUM. — Mons ri-
vats és una histèria d'amor,
de gelosia professional, de co-
queteria perversa i de follia,
que transcorre en un asil d'a-
lienats. Aquest film és una
pintura molt aprofundida d'à-
nimes i del xoc entre dos sis-
temes de guariment, plena de
matisos psicològics i amb dos
o tres fragments trasbalsa

-dors,
Charles Boyer, que reïx

ací la seva millor interpreta-
ció americana, i la intelligen-
tíssima Claudette Colbert, són
els protagonistes de Mons
privats.

Claudette Colbert SEBASTIÀ GASCH 

Es^et'its del bosc en un descans de la filmació
d' El Somni d'una nit d'estiu«»

CINE NA CATALUNYA

A díarí, una
aglomeració de
públic per a

admirar el film
de la màxima

emoció
•

Argument de
E. GARGALLO
(Autor de Sor Angèlica)
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"El Somni d'una nit d'estiu"
Piu cIsIONs

Max Reinhardt en altre temps havia mal-
parlat del cinema, però el cinema no és
allò que era aleshores i Max Reinhardt ha
canviat, com tants d'altres, d'opinió sobre
aquest particular. Sobretot la introducció de
la paraula li ha semblat decisiva.

:Els que podriem pensar que aquest canvi
de tàctica obeeix a raons circumstancia!Is
no desconegudes de ningú (l'exili de Max
Reinhardt), no haurien d'obh-
ciar que molt abans de pre-
sentar-se aquestes circumstàn-
cies, Max Reinhardt havia es-
tat a Hollywood preparant
amb Lillian Gish una versió
d'El Miracle. El que succeí és
que 1a casa productora s'a-
covardí davant les exigències
del célebre postor en escena i
el projecte avortà.

Ara, les exigències de Max
Reinhardt amb El somni d'u -
mi nit d'estiu han estat molt
superiors a les que acabem
cl'alludir, pera aquest cop s'ha
trobat una casa productora
que s'ha arriscat a dir sí a
tot el que ]'atrevit director
demanava, i .així, hem vist
el cinema americà llançat a
una •experiència que, per les
seves ambicions, no té pre-
cedents en la història del ci-
nema.

Tractant-se de portar Sha-
kespeare al cinema, Max Rein-
hardt na podia elegir millor
l'obra, El somni d'una nit
d'estiu, amb La Tempestat,
és sens dubte .aquella que ofe-
reix, dins et repertori shakes-
perià, més possibilitats a una
inspiració específicament cine-
matogràfica.

Portar Shakespeare al cine-
ma! Ja veiem, a propòsit
d'això, obert un debat de di-
fícil conclusió. Però aquí cal-
dria, si més no, puntualitzar
unes quantes precisions.

De cada deu films que hem admirat i la
visió dels quals ens ha procurat un goig, al
qual de cap de les maneres no voldríem
renunciar, podem comptar que nou almenvs
sfin producte de l'adaptació d'obres literà-
ries. I la crítica ha aplaudit el treball de
Seastrom adaptant La Lletra Vermella;
Rorda adaptant 'Pagnol ; G. Cukor adap-
tant el David Copperfield. Que el debat prol-
gui una virulència extrema a propòsit de
Shakespeare, això és solament un testimoni
d'admiració a la grandesa única del gran
poeta anglès, però ens , semblaria un xic
inconseqüent marcar ací línies divisòries i
dir : fins aquí és ]egïtim.., més enlió, no!

El somni d'una nit d'estiu, com tota obra
de teatre, porta im t1ícita la voluntat de
representació. Aquesta representació marca
l'entremig •entre lá imaginació de l'autor i
la de l'espectador. La representació és un
conductor d'idees i sentiments. No veiem
per què no ha d'éss.er possible que el cinema
vagi a cercar allí on sigui els elements per
als seus assumptes iens ofereixi, doncs, una
re^resenzció cinematogràfica de una obra
genial.

Per la nostra banda, ens felicitem que
Max Reinhardt, en lloc de fi ar-se de la seva

DEMÀ ESTRENA

El primer film de

Max Schmelling
la creació més deliciosa

de

ANNY
ONDRA

A més, encara. Mai de la vida no pen-
sem veure a Barcelona, damunt les taules,
unes dones tan boniques i que diguin tan
bé el text de Shakespeare com ho fan Jean
Miúr i Olívia de Havilland en aquest film,
un Bottom tan impressionant com el que ha
jugat James Cagney, ni uns decorats ni uns
vestuaris tan magmficents dins el gust més
exquisit coit €4s que ens ofereix la versió
de Mas Reinhardt... Ai:cò per no parlar
sinó de les coses que no són precisament
cinematogràfiques. Però ja és hora que par-
lem del film.

'Ei FILM

Caldria veure el filmen síntesi.. bastar-
lo d'un cop d'ull. Com que la pellícula dura
dues hores i quart, això és uin xic difícil.
Cal tenir com _a condició mínima la sort
de veure el fitem almenys dues vegades, con-
dició que ha pogut realitzar ja el que subs-
crin aquestes ratlles. Aleshores, com que
el film beneficia de l'admirable esquema sha-
kesperià, l'obra apareix en tota la seva
majestuosa ordenació i equilibri perfecte i
en aquella triple harmonia en què ]''acció
es mou (l'esperit, la nobilesa, el poble).

DILLUNS ESTRENA

^^lul

Un film musical
com deuen ésser

Una pel'licula divers
tïida que veureu amb
plaer i que (orneu a
veure encara amb
plaer més gran

ES UN paramountFILM

Director[ Franck Tuble

Més important que l'èxit de la realització
de tal o tal altra escena, és doncs la im-
pressió de conjunt, és a dir, fins a quin
punt Max Reinhardt amb l'oberta collabo-
ració del filtre màgic que és la música de
Mendelssohn, ha aconseguit imposar el ritme
convenient a l'ànim de l'espectador sensi-
ble, bressant-lo en el sortilegi d'aquest bro-
git «d'invencions temeràries, de passions ar-
dents, de burles malenconioses i d'encís poè-
tic,,. Creiem que hi ha reeixit en gran ma-
nera. L'espectador és invitat a realitzar el
somni més enginyós, més ric de ressonàn-
cies sentimentals i a entrellucar vertigino-
sament i en la incoherència mateixa del
somni, insondables perspectives sobre els
miratges folls que es divideixen els homes.

Sentim com mai la manca d'espai que
no ens permet dir tot el que voldríem sobre
aquest film que és llarg i dens ensems. Re-
marquem, almenys, alguns moments ca-
pitals.

El scherzo. Tal com ja dèiem en el nos-
tre article anterior, la imatge cinematogró-
fica amb la seva mobilitat ha pogut donar
un espectacle capaç de sincronitzar amb la
música frenètica i d'una lleugeresa impal-
pable de Mendelssohn. Després d'un preàm-
bul que fa una impressió profunda i en el
qual assistim al poblament ddl bosc pels elfs,
nimfes i gnoms que acuden de tots indrets,
i que mostra la personificació dels aspectes
diversos de lanatura, el scherzo íntegre de
Mendelssohn dóna lloc a un desplegament
feliç del ballet.

Puch. De tot aquest món fantàstic que
governen Oberon i Titdnia i les commocions
del qual tanta ressonància tenen en el curs
de les estaoions i en el curs de les passions
humanes, destaca Puck, que és l'esperit de
facècia en acció. El joveníssim actor Mia-
key Rooney s'ha encarregat d'aquest rol,
que és, com podeu suposar, una de les més
grans amenitats del finim. Les darreres es-
cenes, en les quals mima d'una m•aneXa
burlesca la conducta dels amants perduts,
són d'una graciositat que desafia tota des=
cripció.

El duo de Bottom i Titánia. Serà curiós
de veure com el gros públic es pendrà aquest
episodi. La gran beutat d'Anita I,ouise
bressant i acaronant amorosament el cap
d'ase de James Cagney. 'Quin patetisme!
Quin extravagant aiguabarreig de tragèdia
i comèdia.

James Cagney ha fet ací el seu millor
rol. Es enorme, indescriptible... Primer pel
tacte, després per la vista — en des aigües
del rierol —, Bottom descobreix que té el
cap d'un ase. Ja ho veureu, és senzillament
Lima interpretació insuperable.

La disputa de les amants. 1 bé, no essent
possible allargar més aquest article, citem
encara i com a cita indispensable, la disputa
de les dues amants, Elena i Hèrmia, dispu-
ta atiada pels rivals Lisandre i Demetri.
Quin brio, quin ritme en el diàleg, quina
interpretació de més fogosa vehemència!
Ens imaginem que aquest serà un dels mo-
ments que el públic assaborirà amb delec-
tança.

Hauríem volgut parlar també de la coo-
peració de la música, del treball de Korn-
gold en la confecció d'una partitura oil ser-
vei d'aquest espectacle tan saturat precisa-
ment de suggerències musicals. Al costat
de l'obertura I de la suite d''EI somni d'una
nit d'estiu, han estat utilitzats algunes ro-
mances sense paraules (Cant de a'imavera,
Barcarola, La Filadora), un motiu de la
Si,n fonia escocesa i el Rondó capritxós per

1	 -_a piano, yue procura un ue s moments m s
fantàstics de la pellícula.

Terriblement incomplet aquest article, el
voldríem resumir dient : aneu a veure El
somni d'una nit d'estiu. Es un film que no
s'assembla a cap més. Es l'obra més am-
biciosa que ha posat en marxa el cinema.
Es un espectacle meravellós que porta una
música immortai.

JOSEP PALAU

DEMÀ ESTRENA

CALLEIA 5TONE

Sacrificà molt més que

la seva vida. Sacrificà la
seva honra i el seu amor

per la societat en perill

r^^EMLNAi

comèdia i el drama, s'enfronten amb una
simetria de mestre de caes a la qual, el
gran públic és sempremolt sensible. El
conegut operador Porchet pare, convertit en
director, ha explicat aquest argument sense
audàcies tècniques ni accent personal, però
amb honestedat de bon artesà i molta cor-
recci ó ,

MARYLAND. - Stradivarius ;és la bis-
tbria d'un gran amor i d'un violí, la pri-
mera meitat de' la qual ha estat narrada
amb sensibilitat i gust, pudor i finor, dis-
tinció i estil ; qualitats no gaire corrents en
el cinema alemany, que cau sovint en les
exageracions i la pallassada afectada, en
l'absència de tacte i de mesura. La segona
meitat, afeixugada, per trossos de docu-
ments de la guerra molt borrosos i per re-
talls 'de diari, és més matussera.

FANTASIO. — Shirley Temple, Édith
Fellows, que fou la gran revelació Íe Suc

-cei una vegada, Ann Shirley... Aviat hi
hauré una criatura precoç a cada cantonada.
Aviat n'hi haurà més que un foc no en
cremaria. Però per nosaltres ja poden anar
fent. No pensem pas queixa•-nos d'aquest
ús i abús. Primer, perquè els americans
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ASTORIA, — Tret d'una novella de Pier-
re Mac Orlan, La Bandera, film realitzat
per I)uvivier, ens presenta un home que,
fugint d'un crim i d'un xivato que l'empaita
per acobrar la prima, s'allista al Tercio
Extranjero, ple de gent com ell . La defensa
d'un fort{ els transforma tots en herois.
Duvivier sa,p , bellugar les multituds i la
ramera. Els intèrprets, en generad, ben
triats, fora d'Annabella, que no té la corda
dramática.

Però hi ha un altre aspecte del qual no
podem parlar com voldríem, i no el volem
pas passar per alt.

Aquesta pellíeula, glorificadora del Ter-
cio, és llàstima que no pogués ésser estre-
nada a Barcelona catorze mesos enrera. De
totes maneres, li augurem un èxit clamorós
en els cinemes de les barriades populars i,
encara més, a Astúries, si és que gosen pro-
jectar-l'hi.

J. C.
i

Des del setembre, compreu el Ig de cada mes

CINE - STAR
magazine cinematogràfic
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imaginació creadora, s'hagi recolzat amb
unia fidelitat exemplar damunt un assumpte
que és el fruit d'una de les imaginacions
creadores més portentoses que han habitat
aquest món, Si Max Reinhardt, per res-
pecte a Shakespeare, no hagués titulat el
seu film El somni d'una nit d'estiu, per bé
que tothom s'hauria trobat agradablement
sorprès, no hauria deixat d'ésser el procedi-
ment jutjat com el súmmum de la des-
aprensió.
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La lectura de uDoña Rositan, del seu autor, al Teatre Studiunti

P. S. — L'autor de les maquetes dels
decorats, és el catala Marian Andreu.
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EL TEATRE
AVUI, AL PRINCIPAL

^tDoña Rosita" de García Lorca
LLANTERNA
La Companyia Cafalana de

Drama i Comèdia
Dijous de la passada setmana feia la seva

presentació a la Sala Studium la Compa-
nyia Catalana de Drama i Comèdia que
dirigeix d'incansable iEnrie Lluelles.

La companyia té en projecte estrenar en
sessió especial a la nostra ciutat cada una
de les obres que ha de representar en la
campanya per terres catalanes.

Al volt de Lluelles hi ha acoblats Enri-
queta Torres, Isabel Estorc, Anna Peris,
F rèsia Coscolla, Isabel Roldan, Josep Cla-
pera, Antoni Alarma, Ferran Capdevila, Jo-
sep Maria Plandolit i Cosma Roldan.

La vetllada d'avui fa vuit dies tenia per
objecte donar-nos a conèixer la nova forma-
ció amb a representació de Cors de dona,
de Santiago Rossinyol, obra sentimental i
tendra, en la qual més que per al lluïment
d'una figura principal, hi ha lloc per a un
esforç de conjunt i d'homogeneïtat. Aquest
esforç ha assolit el seu objectiu amb una
interpretació sense falla, digna de tot aplau-
diment i esperançadora pel que fa a la de
des altres obres que la companvia ens ha de
fer conèixer successivament.

Per al dijous de la setmana entrant, a la
mateixa Sala Studium, la Companyia Ca-
talana de Drama i Comèdia ens té anun-
ciada l'estrena de la traducció de Marxants
de Glòria, de Pagnol i Nivoix, i per a més
endavant la de la comèdia L'home que fuig,
d'Antoni Cases.

El conseller gestor de Cultura, senyor
Lluís Duran, amb la seva munificència ha-
bituall, ha concedit a aquesta companyia,
per ajudar-la en la seva tasca, una subven-
ció de quatre mil vuit-centes pessetes.

Pels darrers dies del passat octubre, abans
que marxés a València 'la companyia de
Margarida Xirgu, obligada per anteriors
compromisos a interrompre la brillant tem-
porada que portava a cap al Teatre Barce-
lona, García Lorca va tenir la gentilesa de
fer-nos conèixer Doña Rosita la soltera o el
lenguaje de las flores.

Vàrem tenir l'honor d'assistir a la pri-
mera (('lectura)) oficial feta ala companyia

de la Xirgu, pel propi autor. L'acte, des-
proveït de tota afectació solemnial, va tenir
lloc al Teatre Studium,

García Lorca va presentar-se amb l'uni-
forme de la formació teatral de la Barraca,
que és una senzilla granota blava. En un
farcell, però, portava, acuradament plegat,
el vestit que en,, d,ríem de paisà, per a des-
prés d'ofièrar.

Tothom féu rotlle al voltant d'una petita
tauleta, sobre de la qual hi havia les quar-
ti'lles i una copa d'aigua amb, un bolado,
detall potser casual, però que començava
a donar un clima escaient al tema de la
comèdia i a l'època del seu, ambient poètic.

—Acosteu-vos més!—va pregar a tots—.
La distància que queda entre vosaltres i jo
em deixaria massa sol amb l'ànsia d'arri-
bar-vos al cor.

Seguidament, i amb ` un to apassionat i
amb aquella veu càlida tan acostumada a
prodigar emocions, va començar

Cuando se abre en la mañana,
roja como sangre está.
El rocío no la toca
porque se teme quemar
Abieria en el mediodía,
es dura como el coral.
El sol se asoma a los vidrios
para verla relumbrar.
Cuando en las ramas empiezan
los pájaros a cantar
y se desmaya la tarde
en las violetas del niar,
se pone blanca con blanco
de una mejilla de sal,
y cuando la noche toca

LANI
Tots els dies

Pre^¢nÏó	 o

l'únic fil n1

fue
reflecteix

fidelment el

vertader

ambient vienès

de la

postoguerra

blando cuerno de metal
mientras los aires se van,
en la raya de lo oscuro
se comienza a deshojar.

Solament en aquests pocs versos que can-
ten la vida tendra i efímera d'una flor hi
ha condensada tota la comèdia, que és la
vida d'una dona, com aquella mateixa flor,
tendra i efímera.

Es la vida, només, d'una dona que perd
la noció dol temps, submergida en l'encís
del record d'un amor absent.

No passa més ni menys ; no passa res,
més ben dit. Es una comèdia dramàtica on
tat passa cor endins. Un drama on el trà-
gic no té una forma plàstica ni aparatosa.

Solament passa una alenada de temps
fent voleiar els cors i les illusions, i la seva
acció terrible i imperiosa és l'acció de tota
la comèdia,

A més a més, hi ha dins aquesta comèdia
íntegrament poètica, l'acció de l'expressió,
el llenguatge de les flors

Son celos el carambuco,
desdén esquivo la dalia,
suspiros de amor el nardo,
risa la gala de Francia.
Las amarillas son odio,
el furor las encarnadas,
las blancas son casamiento
y las azules mortaja.

Es el llenguatge de Doña Rosita, que fa,
sota 1'ombrella de !l'enyorança, la contra-
dansa del temps que passa sense esperar per
sobre de l'esperança mateixa, aturada supèr-
fluament davant el mirall de la fe en la
beutat i de la poca fe en la fi total de la mort
de totes les coses, de la fi de la vida de
totes les flors .

Es el llenguatge de les flors i l'encís de
llur fragilitat, el pal.liatiu que atenua les
petjades del temps que està a l'aguait de
l'hora de mustigar-ho tot.

—Madre, llévame a los campos
con la luz de la mañana
a ver abrirse las flores
cuando se mecen las ramas.

A la fi . de tant esperar, arriba lla deses-
perança i Doña Rosita, desproveïda ja, fins
i tat, del llenguatge de les fiors, parla en
una prosa amarga que encara té un regust
de poesia i es retroba aturada com una om -
bra vetllant la llunyana frescor de la joven-
tut borrosa ja, com la cua d'un estel 41am-
pant com un desig.

—Pero lo sabían todos y yo me encon-
traba señalada por un dedo que hacía ri-
dícula corri modestia ríe prometida y daba
un aire ridículo a mi abanico de soltera.

Jo vaig pensar :
--Aquesta comèdia hauria de decorar-la

Grau-Sala.
Ja estan fets els decorats, però Grau-Sala

només ha fet el cartell.
Això només és dit per tal d'arrodonir la

idea que voldríem donar al lector del que
és Dora Rosita la soltera o el lenguaje de
las flores, la moya comèdia de Federico Gar-
cía Lorca que avui precisament s'estrena al
Principal Palace

Rivas Cherif, que ha donat forma mate-
rial amb l'impuls de la seva intelligent di-
recció a l'obra, ens ha dit :

—Els figurins, per a resumir la nostra
idea, només us diré que els hem volgut en
vers. Són fets a- Barcelona i han estat pro-
jectats per Manuel Fontanals. La música,
que és un element primordial de la comèdia,
rimada tota ella amb aire de vals, és origi-
aa4 del mateix García Lorca, harmonitzada
per l'actor Jordà, que tants èxits ha obtin-
gut en la nostra formació en aquests menes-
ters tan delicats com essencials, i ara més
essencials que mai.

«Margarida Xirgu, en el transcurs de la
posta en escena d'aquesta delicada comèdia,

ha experimentat, més que en cap altra oca-
sió de la seva llarga vida escènica, una irre-
sistible emoció en assimilar l'abassegadora
força poética del seu paper de personatge
primordial d'aquesta nova producció de ]:au-
tor que tants èxits personals li ha sabut
definir.

Volem córrer el risc, si és que n'hi ha.
d'assegurar que Doria Rosita és la millor
producció que com a poeta ha donat fins
avui García Lorca al teatre.

ERNEST GU ASP

Quan, finalment, Hèctor ha aconseguit
convèncer el <cdesabusat». Ulisses que hi ha
manera d'evitar la guerra entre Troia i
Grècia, Ulisses se'n va, però abans de mar-
xar fa constar el que l'ha decidit:

—Je vieras d'apercevoir chez Andromaque
le méme ba.ttement de etils de Pénélope.

Aquesta és la poètica conclusió d'un llarg

Jean Giraudoux

diàleg en el trancurs del qual Hèctor i Ulis-
ses analitzen la profunda estupidesa de la
guerra. Però mentre Hèctor creu que la
bona voluntat dels conductors de pobles pot
evitar el carnatge, Ulisses, més subtil t
sobretot més escèptic, desconfia que el seny
humà tingui res a veure amb aquesta his-
tòria. Són els déus, és el Destí, els que
empenyen la marxa irresistible de la fata-
litat. A la vetlla de totes les guerres — diu
— els dirigents de pobles s'han trobat a la
vora d'un llac o en una ampla terrassa.
Ddl diàleg entre ells Lneix la seguretat que
la guerra no té cap sentit, que serà evitada.
1, no obstant, la guerra arriba.

Giraudoux clou la seva obra amb la confir-
mació dels pressentiments d'Ulisses. Aquest
havia anat a Trota per reclamar Helena, la
dona del rei grec •enelau, que Paris, prín-
cep troiá, havia raptat. Giraudoux juga amb
la mitologia i ens presenta una Helena que
és una imatge de la virtuositat poètica en
estat pur. Amb Paris, gígolo agut i decora-
tiu, fan una estranya parella. L'un sent
una indiferència perfecta per l'altre, i és
que l'autor ha valgut que el casus belli que
desencadenà la guerra de Troia sigui d'una
vulgaritat total, que no tingui cap mena
de grandesa. Si Helena i Paris s'estimessin,
la cosa canviaria, llur separació significaria
un drama i aleshores l'ambaixada d'Ulisses
tindria un punt de patètic. Però no ; res
no priva que Helena se'n torni a Grècia i,
malgrat això, la guerra esclatarà.

— Sbn llargs aquests quatre-cents passos
que ens separen de la riba on hi ha el
vaixell... — diu Ulisses, quan les negocia-
cions amb Héctor han estat concloses.
Ningú no reté Helena. Els grecs se la poden
endur .

Per arribar a aquest acord, Hèctor ha
hagut de lluitar, sobretot, amb els seus
'compatriotes, començant pel seu pare, el
rei Príam. Tots els vells de Troia, menats
p& poeta nacional Demokos preferien fa
guerra abans de tornar Helena.

— L'honor nacional està en joc.
Per això Ulisses sabia que eren tan llargs

els quatre-cents passos que el separaven del
vaixell. I Hèctor, que ha suportat estoica-
ment totes les injúries dels seus i les pro-
vocacions d'Oiax, un militarot de l'am-
baixada grega, no pot aguantar-se més quan
en el darrer moment veu tota la seva obra

pacífica amnaçada pel poeta
Det okos, que li avalota el
poble. Hèctor l'occeix d'un
cop de llança.

Però, abans de morir, el
poeta trobaré la manera que
no li escamotegin la seva
guerra.

— Venjança ! — crida —.
Oiax m'ha ferit!

—No, que he estat jo! —
diu Hèctor.

Però és inútil. El pohle em-
paita el soldat grec i el linxa.

La guerra de Troia serà.
No obstant, Giraudoux ha

titulat la seva obra amb la
primera frase de la comèdia

— La Guerre de Troje n'au-
ra pas lieu.... — diu Andró-
maca a Cassandra quan s'ai-
xeca el teló sobre aquest de-
corat q ue la llum blava d'A-
tica magnifica. Assistim a la
història de l'home menat a
la guerra i morint sense mo-
tiu, de L'home sotmès al més
absurd dels destins, a la més
lletja i més inútil de les morts.
Hom caça al vol els mots que
diuen aquests grecs, aquests
troians de Giraudoux. Són
magníficament venjatius i llur
accent modern no és pas dis-
simulat. Però, com isolar-los
del moviment líric que se'ls
emporta?

L'estil de Giraudoux! Fet
d'una prosa sòlida i esclatant,
on cada mot és just i precís,
estil de teatre, ferm com l'a-
cer. Alguns mots, densos d'i-
rama o d'amargor, tonen uma
sonoritat inoblidable i hom ha
escrit poques coses tan belles

i tan valentes com el discurs als morts
que pronuncia Hèctor.

Cal veure com Jouvet diu aquest discurs
fervent, dolorós i ombrívol!

Fa l'efecte, a estones, que Giraudoux
pensa tot somiant o jugant, però els seus
miralls encegadors reflecteixen imatges vi-
vents. Aquesta vegada ól maquillatge amb
el qual guarneix el seu pensament, és a dir,
la virtuositat, la riquesa d'un estil brillant
com mai, no arriba pas a amagar la duresa
del rostre que cobreix. Giraudoux ha posat
I'estre meravellós del seu art al servei d'una
noble causa. Si els personatges que fa sortir
en escena fossin homes d'avui dia i els
fes dir les mateixes coses que posa a 'la
boca d'aquests grecs ,i troians arrencats ca-
pritxosament de la història i de la llegenda,
la seva obra hauria produït un escàndol
sonsa precedents. Aquesta pura obra (l'art
hauria estat considerada intolerable i sub-
versiva.

Lloem l'enginy del poeta que l'ha feta pos-
sible !

Josa vl. a PLANES

EL TEATRE A PARIS

«La guerra de Trote n'aura
pas Iieu», de Giraudoux

Shakespeare i els amateurs
de la E. N. E. C.

No se'ns podia presentar sota més bons
auspicis aquesta novella formació d'ama-
teurs que amb la representació de la bellís-
sima facé5a shakespeariana que ens oferí
la nit del dissabte passat a la Sala Studium.

La nit de reis és com poques comèdies
del gran anglès apta per a ésser interpre-
tada per un estol de joves entusiastes com
aquest de la F. N. E. C. La seva acció
moguda i alegre, l'encavallament de les
intrigues que en ella es descabdellen, la
frescor i l'entrenament en què està escrita,
san un seguit de condicions que havien
de sollicitar inecessàriament l'atenció d'a-
quests estudiants.

Ens cal assenyalar, de la interpretació,
potser ; una mica de lentitud en algunes
escenes; .delatora de la falta d'assaigs, 1, en
el recitat, una excessiva diftongació a la
castellana (d'un gran mal efecte en el vers),
com a defectes principals que assenyala

-riem a aquesta representació.
La presentació, molt bella i ajustada

quant al vestuari. Ens sap molt de greu
no poder dir el mateix 'dels decorats.

Les músiques que acompanyen aquesta
obra, en la part de corda foren ben execu-
tades—composicions antigues, molt adequa

-des—per elements de l'Escola Municipal de
Música ; en la vocal (les cançons del bufó),
delicadament cantades per (Enric Moreu,

De la traducció, no cal dir més que és
la de Carme Montoriol ; en la representació
ens fou donada en tota la seva integritat,
un motiu més d'elogi i aplaudiment pels
que han projectat i dut a terme aquesta
representació.

J.C.iV.
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El 8 de desembre de l'any 689 de Roma que enriquiran la nostra bibliografia amb

- 65 abans de 'Crist - nasqué a Venosa una bellfssima versió poètica més. Guillem

Horaci ; diumonge passat, doncs, en féu dos Colom hi manea el llenguatge amb natu-

mil an ys. El sol fet que puguem escriure raiitat i fluïdesa, amb un lèxic propi i gar-

aixd justifica tot •elogi encomiàstic i tot diti-	 bellat. Vegeu uns fragments del Beatus ille

rambe "abrandat. No res menys això ja es
féu fa 'quatre dies des de la nostra premsa,
i com que: ens sembla extraordinàriament
grotesé explicar qui fou Horaci i escriure

Tíber tímu4

^rgumentunl *1ímè odes;
Ri'n odeadMeccttnasmloquimr.quandoquidemhulmIlominlsaux9(
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Mo caras pelagoc volans da vela parro. Summarium pleruus pata inver.Suru quoiciutcvlo.

Quan, la tardor bels camps dreça la testa
de bons fruits coronada,

com cull els ra'ims d'or d'una mà llesta
i a tu, Pria^, i a tu, Silvá, els

[ofrena,
qui guardeu ses bardisses !

Plau-li restar d'un roure a l'om-
ofdtmtinrstvt	 [bra plena,
teurrut)Ç .	 o en les herbes ventisses.

e	 MEO ENASanuia B,,,	 t•rl	 ,j tf ,¡^(^	 Afadli ainhet podo vcqt ge
vohnninPm i¿,mm<rm^via	 Yllllao:lCA^/.lF7CCet 	 nvm^gNri appoNe.A p¡^ J
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I finalment transcrivim ínte-
gra la versió de l'oda XXIII del
llibre I (Vitás hinnuleo...)

Me fuges, Cloe, com una daina
cercant sa mare dins les penyes

de les aures poruga [àrdues,
i del bosc qui es belluga.

Ella tremola amb les fulles trè-
IImutes

que e1 vent engr.onsa i, al pas
[minúscul

del reptil dins la molsa,
pit i genolls espolsa.

Dur no t'empaita tigre d'Hircà-
[nia

ni et clava l'urpa llop de Getú-
deixa avui ja la mare, [ha

segueix l'home des d'ara !
# # #

espanyol, millor dit, torero. Com que no
l'hem llegida, no podem dir-ne res. Contrà-
riament all que féu amb la seva primera
novella, que segons diuen Peyré escriví a
base dels relats del seu germà, que féu el
servei militar a 1'Africa, Sang -et Lumières
és de primera mà. Ja en parlarem.

iF# #

Recorclem, per a informació, la llista dels
trenta-dos guanyadors dels Premis Gon-
court, que en realitat són trenta-quatre

1903, John-Antoine Nau, Force ennemie.
r904, Léon Frapié, La Maternelle.
1905, Claude Farrère, Les Civilisés.
1906, JérBme i Jean Tharaud, Dingley,

l'illustre écrivain.
1907,'Emille Mose''Ily, Terne lorraine,
1908, Francisde.;Miorrand re, Ecrit sur

Peau.
1909, Marius 1 Ary Leblond, En France.
1910, Louis Pergaud, De Goupil à Margot.
i g i r, Alphonse de Chateaubciant, Mon

sieur des Lourdines.
1912, André Savignon; Les Filles de l

pluie.
1 9 1 3, Marc Elder, Le.Peuple de la mer.

1914, sense premi,"
1915, René Benjamin, Gaspard.
1916; dqs premis, Adrien Bertralnd, L'Ap

pel du sol, ï Henri Barbusse, Le Feu.
1 917, Henry Malherbe, La Flemme a

poing.
1918, Georges Duhamel, amb el nom d

Denis Thevenin, Civilisation.
1 9 1 9, Marcel Proust, A l'ombre des jeune

filles en fleur.
9 920, Ernest Péroohon, Nène.
1921, René Maran, Betouale.
1922, Hemry Béraud, Le Martyre de l'ob

se i Le Vitriol de lune,
1923, Lucien Fabre, Rabevel.
9924, Thierry Sandre, Le Chévrefeuill

Le Purgatoire.
1923, Maurice Genevoix, Raboliot.
9926, Henry Deberly, Le Supplice de Ph

dre.
1927, Maurice Bedel, Jéróme, 600 de la

tude nord.
9928, Maurice Constantin-Weyer, Un ho

me se penche sur son passé.
1929, Marcel Arland, L'Ordre.
1930, Henri Fauconnier, Malaisie.
1935, Jean Fayard, Mal d'amour.
1932, Guy Mazeline, Les Loups.
1933, André Mairaux, La Condition h

maine.
'934, Roger Vercel, Capitaine Conan.
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i ures íemeninesJudit i altres f
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(Vol. V de la F. B. C.: Esdras i Nehemias,Tobies, Judit, (Ester, 1 i 11 dels Macabeus)

	

Els amants de les lletres catalanes tindran	 pera carregat de botí ; i un reconeixement

una justificada satisfacció en veure anunciat a Jahvé perquè, degut a ell,

aquest nou volum de la Fundació Bíblica
Catalana : una embranzida més i ja haurem des de llurs cercles els estels han combatut

tat de atoros era, va sa	 q	 annibat all cim !	 contra sera.
havia posat mai els peus a l'Africa.
Aquest any ha guanyat el Premi Goncourt	

El volum que ens ocupa pertany al gènere

	aml la (novella Sang et Lumières, d'ambient històric. Esdras i Nehemfas conten el retorn	 Són tipus que podrien inspirar qualsevol

oto la d'antivitat amb la r'eedi-

VARIETATS
El Premi Goncourt

El nou Ilorejat del Goncourt, Joseph Pevré,
es donà a conèixer amb la seva primera
novella, L'Escadron blánc, l'acció de la qual
passa a la Tripolitània. Després que se li
elogiaren la precisió evocadora i la fideli-

1 ' 	f	 beu se ue Peyré no

Entre aquestes vuit traduc-
cions de Guillem Colom hi ha
la del Solvitur acris, que co-
mença :

Ja es fon de nou l'hivern àrid al
[buf de la primavera,

retorna ja a son port la nau
[varada,

ja el bou no enyora l'estable ni
[el llaurador la foguera

i als prats ja no blanqueja la
[rosada...

tora de l'Ensenyança Catalana?

Joseph Peyré

1G1nellu[tl5 JUUtL t IS^LCI:
Per a fer-se càrrec de la grandesa de Judit

caldria que un pintor sabés interpretar el
moment en què la vídua de Manassés, dem-
peus a 1'espona del llit d'Holofernes em

-briagat, demana coratge al seu braç de dona.
I com «acostant-se a la columna del llit que
estava prop dei cap d'Holofernes, en des-
penjà l'alfange.., li agafà la cabellera del
seu cap.,, i "colpí amb la seva força dues
vegades el seu call i separà el seu cap...

a I després de poc sortí i donà a la seva es-
clava la testa d'Hbloferines i la tiraren a
l'alforja» (XIII, 6-io).

Abans, perd, d'aquest acte, indispensable
per a salvar Betúlia, clau estratègica d'Is -
rael, Judit esmerça 'tots els recursos de què
disposa la dona per a envestir un fet de
tanta envergadufa: na sols demostra que és

u capaç d'un acte desmesurat, indegut a la
proverbial feblesa i sentiments femenins,

e sinó eu abans com rova 1 ,nCudesa d'unq	 P	 n	 ##*•

Per a poder donar-nos un volum segons
les normes que té assenyalades, la E. B. C.
ha distribuït en diverses mans els llibres que
l'integren. Esdras i Nehemias han estat tra-
duïts pels PP. Josep M. Tous i Miquel
Balagué, escolapis, i revisats pel ca-
putxí i director de la Fundació P. Marc de
Castellví. Tobias pell doctor Cebrià Mont-
serrat i revisat pel conegut traductor de

Sant Joam Crisòstom, P. Nolasc d'El Molé,
caputxí. Judit, per l'escolapi P. Albert Ber-
tomeu i revisat pel doctor Ramon Roca-Puig.
Ester, pel ja esmentat P. Marc i anotat pel
P. Antoni de Barcelona, caputxí, que també
ha fet les notes d'altres llibres del mateix
volum. I, I i II dels Macabeus pels matei-
xos traductors, respectivament, de Judit i
Esdras, P. Josep M. Tous, i revisat pel doc-

tor Carles Cardó.
S'ha parlat molt de la necessitat de colla-

boració que tenen les obres per al públic.
En tot cas, dl present volum és una prova
de l'eficàcia d'aquest mètode, pel qual cada
traductor pot especialitzar-se en un llibre
concret i donar•-lo a revisar, encara, a mans
que indubtablement són artistes de la pa-

raula.
«renyi de fortitud els seus lloms t enra uslt	 E. VANDELLOS

el seu braç» que apliquen els Proverbis

(XXXI, to-3 1 ) a la dona forta no podrà apli- 
car-se a la que es desmaia a la simple vista
d'Assuer o que fa certes gestions no per T@lèf.
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iniciativa pròpia signó per manament de Mar-
doqueu. Té, en canvi, la fortitud moral,
unida a qualitats de tota mena, que han
vestit la seva figura de simpatia.

El tema ens portaria a comparar els dos
personatges d'aquest volum amb altres del
mateix sexe que ham salvat, en moments
crítics, la vida d'Israel, o que representen,
en els afers domèstics, la dona que voldrien

CAMISER	 els Llibres Sants. En el llibre dels Jutges
ESPECIALISTA	 hi ha el famós càntic de Dèbora, un dels

'	 EXIT EN LA MIDA més antics (segle xn a. C.) i més forts cíe
la literatura universal, que enalteix la gesta

JAUME I, !í	 de Jahvé quan enfonsà els polsos de Sísara

Telèfon 1i655	 amb 
un aspre. Dèbora és una mena de Santa

Joana cl'Arc; sosté el coratge dels cabdills,
va davant de l'exèrcit i quan sap que Jahvé
ha fet morir l'enemic, entona l'himne, dreta

iI	 al cim del Tabor :

Coratge, coratge, Dèbora
Coratge, coratge, digues un càntic!

(Jutges, V)

Un càntic d'ironia punyent als que, en lloc
d'anar a la guerra, uromangueren entre els
pasturatges, per escoltar dl so de la flauta
enmig dels ramats» ; o als que «sojornaren
beatament a les vores de la mar" ; una des-
cripció assaborida - es veu per les repeti-
cions sornegueres de cada concepte - del

desengany que tindrà la mare de Sisara -

la mare! -que, de la finestra estant, l,es-

or oomuanu ueanuui p
$ ATAVIS(oapnationuyndib°afuYu<dd<Eufgiát algñ tnmbahaprcpo4nomsaw.vte

Horatius, opera. Strasburgo, 1498. N. 49.

Fúcsimil'dé• l'edició horaciana d'Estrasburg

la seva vida ad usura delphini, com algú,
innocentment, ha fet, ens (limitarem a co-
mentar algulnes traduccions catdlanes del
poeta ilatí: "això, ens sembla, farà recor-
dar al Vector passatges de poesies que fa
vint 'segles que són llegides.

.	 #'##

T'ha una poesia d'Horaci, l'épode se-
gon ''= Beatus °lile qui procul negotiis -, que
podria' ésser qualificada, sense exageració,
con • la poesia de la qual més traduccions
i iméS • imitacions 's han fet: Cada literatura
ém compta' amb un nombrè crescut de ver-
sions de totes menes. Es obvi el motiu que
ha iñd'uït, tantes vegades i a persones tan
diferents i tari distants, a traduir o a imi-
tar el Beàtus'ille. Entre les nombroses ver-
sions catalanes conegudes en recordarem
dues, fetes" en vers i' imitant el metre de
l'original llatí. Una és la d'Artur Masriera
que es troba publicàda en un recull de ver-
sions dels épodes horacians traduits en llen-
gües ibèriques de l'Acadèmia Calasància de
què parlarem després. La versió de Mas-
riera és correcta i graciosa, té momentsmolt
encertats"i el '11'enguatge acurat i dolç

Benaurat sia qui sens ais ni agradis,
com en l'edat antiga,

treballa el camlh que va heretar dels avis
sens treves ni fadiga;

que fü g del po.lau ric a on sempre nia
l'envela temptadora,

que ni en guerres ni afers jamai somnia
i el bon refiòs adora...

Sota d'un roure o d'una alzina vella,
o en els tossals verdosos

pot reposar, sentint la cantarella
dels ocellets xamosos.

En tant les aigües pels torrents davallen
filant nítides perles,

mentre en els córrecs son plomall mirallen
les guatlles i les mentes.

.Mes quan l'hivern cingles i puigs blanqueja
i bat la mestralada

danb els masfins el brau senglar rastreja
per l'amplá forrdalada...

Guillem Colom donà per la Misceblània
Crexells vuit traduccions en vers d'Horari.
Entre elles hi ha la del Beatus ille. Les tra-
duccions de Colom són magnífiques. Fetes
imitant el metre de l'original i rimades
algunes amb un coneixement prou exacte
del text (llatí, ens fan desitjar que algun dia
n'apareguin d'altres del mateix traductor

minoumm,w

A	 Dins la mateixa Miscellàniu
Crexells hi ha úna" • versió en
vers de l'Epístola als Pisons

g, 1498	 feta per Mn. Llorenç Riber•iEll
mateix n'havia domat una ver-
sió en prosa al volum de Sàti-

res i Epístoles d'IH loraci publicat per la Fun-
dació Bernat Metge. La traducció en vers
és elegant i polida ; peca, potser, de con-
servar alguns llatinismes' que, no gens
menys, són justificats • pel caràcter didàctic
de il'obra traduïda. Comença

Si un coll equí a una testa d'home
volgués unir qualque pintor, i encara
el volgués revestir de vàries plomes
i amb membres aplegats de totes bandes
en guisa tal que el que de bon antuvi
era estat començat dona formosa
tingués acabament de peix horrible :
si a veure us admetien semblant obra,
arnics, us estaríeu sense riure?

Una altra versió catalaná i" en vers de
l'Epístola ais Pisons fou publicada (l'any iyro
per l'Acadèmia Calasància ; és , deguda a
Antoni-Maria Fàbregues i va precedida del
text llatí i traducció literal espanyola d'En
Verdaguer i Callis i en versespanyol de
Juan Gualberto González.

La mateixa Acadèmia Calasància inicià
una edició dels Epodes d'Horari amb ver-
sió literal castellana i versions poètiques en
llengües ibèriques. De traduccions catala-
nes n'hi trobem de Rafael Oliver, Sch. P.,
Artur Masriera, Lluís Gispert Caselles, Jordi
Olivar i Bavdí, Carles Badia i Malagrida,
Jaume Bofill i Mates, Frederic Rahola, Agus-
tí Costa O. S. B. i Francesc Matheu. La
recopilació era feta per Cusma Parpal i Mar-
qués i la collecció la dirigien aquest i el
Dr. Lluís Segalà•

He esmentat només aquestes versions ho-
raoianes catalanes per tal com són aplega

-des consciençosament, però ca'1 fer constar
que són 'innombrables les que es troben
esparses en tota mena de publicacions. Sem-
blá que caldria, ara pel bimillenari, formar
un catàleg complet de totes i que, tant de
bo, algú, cornGuillem Colom, ens oferís
una versió completa de les poesies del gran
líric llatí.	 •
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LLIBRERIA CATALONIA
Ronda Sant Pere, g

autor dramàtic ; que han donat lloc, real-
ment, a composicions de volada. Sense que
tingúin la crueltat ja monstruosa d'una Me-
dea, representen mes bé com pot reaccionar
la dona davant l'ultratge fet a un ideal.

Altrament, fa vida ordinària d'una dona
model, israelita o no israelita, està expres-
sada en el capítol XXXI dels Proverbis
allí és l'ésser imtelligent que porta, amb rara
habilitat, l'ordre de la casa; el seu ideal és
l'espòs, per amor del qual farà córrer la
filosa ; es proveirà de llana i de lli ; pre
veurà les rigors del fred. La fortitud i la
bellesa i dl somriure habitual seran el seu
distintiu.	 .

Es un model semblant, tal vegada, a la
típica matrona romana o a la discreta Pe-
nèlope de l'Odissea : la dona, en un mot,
preparada, quan l'ocasió s'ho porti, a una
gesta comparable a la de Judit.

enginy que trampeja serenament la psico-
s logia de la víctima, Amb Jahvé per escut i.

l'amor patri per estímul la filla de Simeó
empra mitjans que a molts semblaran dub-
tosos : la bellesa com a element de fasci-
nació ; i la mentida, requisit indispensable
per a justificar els seus passos. iEl llibre, en
efecte, reprodueix amb vivesa 1'enterboliment

e '	 que una i altra produïren al cor i al cervell
dels assiris. Així i tot, malgrat els procedi-
melnts de l'heroïna, que ni són aplaudits per

e-	 la Bíblia ni rebutjats pels costums de l'èpo-
ca, la Judit autèntica s'ha de buscar en la

tu-	 intimitat de la casa, amb vestits de viduïtat
i en íntim colloqui amb el seu Jahvé. Es el

m - contrast que posa de relleu aquesta figura
i que farà dir a Aquior : «Aquells qui s'as-
sabentin del teu nom s'esbalairan».

Més fina, ja tipus de senyora de palau,
però amb una missió semblant a la de Judit,
és l''iEster del llibre que porta el seu nom.

u - Unes circumstàncies inesperades - ell repudi
de Vasti per Assuer - l'elevaran per la seva
bellesa, a la categoria de reina. Des d'aquell
lloc Ester salvarà el seu poble de l'exter-

►+ mini ; i aquesta sera la gesta que li donarà
tota la importància històrica. Però 'Ester no
té, ni de ban tros, el tremp de Judit. Aquell

b s
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Josep Puigdengoles s'ha permès el luxe
d'anar una mica mes enllà del que consti-
tuïa ]'essència del seu caràcter pictòric. So-
vint havíem cregut d'ell que havia donat
de si tot el que les seves ambicions per-
metien. Un Iluminarista, un excellent Ilu-
minarista, que elaborava els seus quadros
amb la rara precisió del nat en aquest
procedir i enmig d'una fuga considerable.
Li havíem assignat el paper del que en

J, Puigdengoles — ((Tarda d'esiiu»

A l'esquerra : ((Sant Jeroni», del Mestre de la Paheria (collecció particular bar-
celonina). — A la dreta : «La Nativitat», atribuït a Lluís Borrassà (collecció

p articular barcelonina).

Part superior de la taula. de «La Nativitat», atribuida a Lluís Borrassà

J. Jaén-Díaz — «Ausn

e NERVIOSOS!
Prou de patir inútilment, gràcies a les acreditades

6RA6EES POTENCIALS DEL DR. SDIVRÉ
que combaten d'una manera còmoda, ràpida i eficaç la

Neurastènia, Impofancie(entofaalesseveamanfestadom),
mol de cep, canaamenf menfal, per^an de

memdrrn, oerfipena,fadipa aorporul, tremolors, diepépsia nervio•
se, palpifeciona, brferieme i trna(orns nervioso. un general de iea
dones 1 tofa ela 4rnafons orgdníea que Ouquln per causa o origen argot..
ment narvibs..-.___.__ð--

/	 L.a Gragees potenclals del Dr. Solvré,
mos que un medieement són un element essrudsl del cerveli, medul'la i fet el sistema nervíbe, repte.
rent el vigor renal propi de l'ed.` • conaereant le salut i prolongant la vida; indicades espectalment als ergo.
fets en la seva Joventut per tota ment d'euaaos, ale que verifiquen treballs eaceaaius, Sant Hilo. com morals
o intel'leetuals, eaportisfes, homes de diades, financiera, ardites• comerciants, industrials, pensador., etc.,
acuosequint sempre, smb les Grageee potencial. dal Dr. Soierf, tots els esforços o exercicis Hdiment
i disposant l'organíme par repeadré ls sovint i amb el mAtn resultst. arribant a I'erirems velles. i sense
violentar 1'orgsniame amb enemiga pròpies de Ie joventut.

Basta pendre un flascó per convèncer-se'n

Yaada a 660 ptas. flascó, ea tots les prlacIpals }armàCIes d'Espanya, Porfdgal I Amansa

NOTA. –Dn,giet-sr , tramat .t O'25 pu. ea uye1L de correm per a/ traepul/ a 0%Uner Laboratorio Sòke•
farp, eerrer dol Ter, 16, Berceione, ..brea,p.H so lltbrc ey!¢aOr robe loripee daenroil/m mt 1 tracta.
ment d'.qr t r se.le/na,

tots els	 primitius,	 l'autor	 d'aquesta	 taula i	 escultura,	 un	 Sant Joan	 Baptista,	 amb
té un sentiment simplement decoratiu del domadors,	 molt valuós,	 obra probablement
color ; arranja i harmonitza els colors amb valenciana, datable de les acaballes del se-
un gust encertat i amb força gairebé exal- gle xiv ;	 així mateix podria	 pervenir d'un
tada ; en detall, però; us adoneu que el color bon taller senès • Obra singular,	 fina i ter-
no és sinó una juxtaposició del que en po- rible com escau alI Baptista enderiat en l'es-

dríem dir	 el	 to	 local de cada objecte.	 Els capçament,	 devorador de llagostes de ros-

pintors	 entenem	 per	 to local el color dels toll	 i	 anarquista	 precursor.	 'Els	 primitius

objectes segons la idea vulgar del color, en
és de

valencians la haurien de trobar-se a primer
rengle de la pintura europea	 medieval	 sivirtut de la qual un mantell vermell

color	 vermell	 en	 els indrets	 mig	 colorits, els historiadors i crítics d'art antic tingues-

vermell clar en les parts vivament illumi- sin més olfacte. Com es parlaria aleshores

nades, i vermell fosc (que va fins al negre) d'aquest	 Baptista escabellat!
en	 les	 no	 illuminades.	 iEl	 pintor	 modenn

JOAN SACSconsidera el	 to local d'una	 altra	 manera
aquesta tan simple del vulgar, dels in- (Segueix a la pàgina 8)que

fants i dels primitius ; per al veritabld pin-
'^tor modern, des de Rembrandt almenys, el

to local d'un vestit vermell, posem per cas,
pot arribar a no contenir ni un millímetre
de color vermell ; en tot cas, està compost
d'una infinitat de tons vermells, àdhuc vio-
letes,	 grocs,	 terres,	 ocres,	 verds,	 etc.,	 bar-
reja policroma més o menys ostensible, més
o	 menys	 reeixida,	 policromia	 imposada	 a •	 ,	 .	 ,	 •	 f

l'aguda sensibilitat del	 bon	 pintor modern
per la coloració dels altres objectes que en-
volten el q	 e	 pintor reresenta so	 laque	 l p

subtilíssima
bre

tela.	 En virtut d'aquesta	 i	 so- ,
vint recòndita policromia de reflexos, el pin-
tor pot ajudar-se a expressar, amb les qua-
litats	 variades dels	 ob;ectes del món exte-
rior,	 llur	 pregonesa	 fugissera	 però	 real.

'Doncs bé, aquesta percepció subtil i trans-
cedent del color	 que els	 primitius	 copsen
molt	 rarament,	 en	 aquesta	 Nativitat,	 on '	

•dominen els	 tons locals vulgars propis de
tots els primitius,	 es troba maniobrar	 ex-
quisidament en la dicció de les capes dels
pastors :	llur burell,	 tan ingrat d'expressar

AWkA^R

LES ARTS I ELS ARTISTES

Una exposici ,	
primitius 

	 expo^6ci6oi^
Josep Puigdengoles	 I El cas de Carles Blai, expositor de joiells

el Sant Joan Evangelista i la Nativitat en
qüestió, caldrà convenir que seran del debut
de la carrera artística d'aquest mestre ; no
per això són obres inferiors, ans superiors
a moltes d'altres tingudes per borrassanianes
de la maduresa del mestre. Hi ha en elles
ressabis de l'art més pur, més delicadament
florentí o sienès del segle xiv. Cal cridar
particularment l'atenció sobre l'escena de

l'anunciació als pastors que sobremunta la
de la Nativitat. En cap taller contemporani
d'Ttàlia no es trobaria res superior a aques-
ta moguda i equilibrada composició, robusta
i delicada alhora, ,graciosa i realista àdhuc
en la figura excelsa de l'àngel anunciador.
Els ropat ,ges d'aquestes figuretes són un
encís de dibuix, d'estil, d'aquell anomenat
estil internacional del segle xiv.

'En aquesta obra magna hi ha un contra-
sentit colorístic que té molt interès. Com

Actualment hi ha oberta a les Galeries
Valenciano, a la Plaça de Francesc MaCià,
una exposició de retaules de pintura cata-
lana del segle xv importantíssims. Cal enre-
gistrar aquest fet amb tots els superlatius
perquè és indubtablement el principal esde-
veniment de la vida artística barcelonina
d'aquest any que ja es troba a les acaballes.
Una dotzena de taules figuren en aquesta

exposició, totes elles interessants, la majo-
ria valuoses, però valuoses immensament
es tracta de primitius catalans de primera
categoria.

Destaquen en primer floc dos fragments
d'un retaule atribuït a Lluís Borrassà, pro-
cedent de Tarragona. Si són d'aquest autor

Galeries d'Arf

SYRA.
Objectes per arbres de nadal

SOLEDAT MARZINEZ
(pinfura)

Inauguració dissabte
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B LIS Q ¿LE TS
MOBLES

OBIECTES D'ART I DE FANTASIA

SAIZ DE LA MAZA
(pínfura)

JOSEP CIVIL (Aauarel'les)

R. CORTES (Pintura)
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/íns el dia 13

SALA GASPAR
Consell de Cenf, 323

(en7re Rambla de Catalunya I Balmes)

MARCS • GRAVATS • MIRALLS 1 MOTLLURES

CARME OSSÉS
(pinfura)

des del punt de vista colorístic, sobretot des
ddl punt de vista pueril dels pintors primi-
tius, es troba ací magistralment pintat, infi -
nitament millor, més fi, més ric el color,
que en les vestidures inflamades i que en
les cannacions de les persones santes. No
sembla sinó que en aquesta taula hagin in-
tervingut els pinzells de dos pintors de dife-
rent talent.

Pertanyent a aquest retaule veureu en
l'exposició en qüestió (si ja no és closa en
sortir la present informació) el calvari que
rematava el retaule borrassanenc. No en
direm les excellències de por de rebregar els
superlatius : és una composició . giottesca,
això és, de l'escola de Giotto que conserva
la unció i la ingenuïtat del mestre, però
amb un lleu avenç tècnic.

Segueixen segurament en importància les
tres taules on es representa Sant Martí,
Sant Jeroni i Sant Sebastià, procedents de
Lleida, i atribuïdes a l'enigmàtic Mestre de
la Paheria ; tres obres grandioses, sense pa-
cadoxa, dintre una timidesa i usa exsan-
güitat finament estilitzades a la manera dels
primitius angllesos del final del segle xiv
i de la primera meitat del xv. Les tres.tau-
les seran d'aquesta data darrera. La taula
del mig, la que representa Sant Jeroni, sem-
bla un Picasso de la tongada romàntico-
realista.., però reeixit i sincer.—Romàntiço-
realista?... Sí, senyors : el realisme i el ro-
manticisme de vegades van plegats, com és
el cas de Delacroix: ja nasqueren bessons
antiacadernistes.

Caf fer menció seguidament dels retau-
ions d'un retaule de Sant Pere, procedents
del poble de 'Cubells i atribuïts a Pere Serra,
perd que, a manca de documentació, es
poden donar al taller dels Serra. Obra im-
portant també, obra de museu. 'Els altres
retaulons que manquen es troben a la col-
lecció Bosch i Catarineu, actualment en di-
pòsit al Museu Municipal, on figuren com
de mà del propi Pere Serra...

Obra ja més basta, però interessant fies
del punt de vista arqueollògic, és un tros
de retaule de la Vida de la Verge, atribuït
al recentment descobert pintor quatrecen-
tista Pere Espalargues. Aquest bocí de re-
taule es descompon en quatre retaulons.

Cal observar que sols un dels quatre o
cinc retaulons del retaule del taller dels
Serra es troba exposat ; els alltres, per man-
ca d'espai, es troben reconditats a la mateixa
galeria d'art antic. En el reconditori hi
ha, entre altres coses admirables de pintura

plena joventut es tanca les portes per a
tota novetat.

Així, davant el fet d'un Puigdengoles que
deixa entreveure altres camps d'extensió,
ens veiem obligats a assenyalar -lo com l'ho-
me que encara no ha esgotat les possibi-
litats expressives.

Era un intent del pintor de fer-se amb
tota la justesa dels grans panorames. Repe-
tidament havia insistit a superar des di6-
cultats inherents al gènere.

Es el que fa més efecte en l'exposició que
té oherta a la Sala Barcino. Ha aconseguit
fer vibrar l'aire i donar profunditats i ma-
tisar perfectament.

L'important és que l'autor ha reeixit en
la major part de teles de grosses proporcions
fent aquell pas que assenyalàvem i mostrant
una elasticitat i envergadura de la qual ha-
víem dubtat.

Creiem que el millor elogi és aquest. Do-
nar per no acabada, sinó iniciada, l'etapa
del gran paisatge, en el qual impera f'ordre
i l'estudi aprofundit de les llums i un gust
especial a abordar el problema i resoldre'l

Josep Civil
L'aquarellista Josep Civil exposa a la Sala

Busquets un extens reportatge pictòric de
Mallorca, que a més de l'illa de la calma
ja és també i'i91a dels aquarellistes. Gairebé
totes les obres reprodueixen aquells moments
dolços de llum, propis perquè la tècnica de
l'aiguada ofereixi tots els seus efectes. Mati-
nades rosades i sols plans de tarda són ata-
cats per Civil amb la traça que li és de
consuetud, amb la qual es fa amb bones
troballes, pletòriques d'encert i de prima
simpatia.

A recordar, epecialment, Ves pintures mar-
cades amb les números li, i6 i i8. Aquesta
darrera, trasumpte d'un ram de crisantems,
és, sense dubtes, la que amb més solidesa
resumeix el títol de mestre aquarellista del
seu autor.

Carles Blai
Enmig del dev'essall d'exposicions de

molta pintura que no respon a cap altra
necessitat que la d'ún frenetisme irrespon-
sable, l'aparició intermitent de les exhibi-
cions de bells oficis, adquireix un aire im-
portant que advoquem perquè sigui valorat
r estimat on el molt que es mereix.

L'artífex, generalment, toca molt més de
peus a terra que la immensa majoria de
pintors grisos, i en resulta un promedi d'in-
terès crescud:ssim que és llàstima no poder
tractar amb més assiduïtat.

Abusa una mica de l'enfarfec, sense, però,
recaure en barroquismes, i si corregís aques-
ta lleu tendència de l'enriquiment sistemà-
tic, la seva obra, que ja és bona d'ofici,
creixeria notablement. Són a remarcar l'e-

legància i la ponderació_ amb què executa
l'argenteria.

J. Jaén Díaz
L'esponerosa activitat artística canària ens

ha enviat un mou element de judici, amb
l'exposició que té lloc a les Syra a càrrec
de l'escultor Jaén Díaz.

Aquest ens presenta un aspecte d'inquie-
tud expressionista i un altre aspecte d'es-
cultura bibelotesca en la qual excelleix com-
pletament.

En la primera figuren, en diverses matè-
ries, obres de forts ancestralismes, ferma-
ment vinculats aif camp d'inspiració de la
terra. En aquests els obrers hi són trans-
crits amb aquella mica de parentiu que el .
desgraciat art proletari ha inoculat als co-
mentaristes anti-Miillet d'aquest gènere.

Innegablement hi ha força en les obres
de Jaén •Díaz, força que es transforma en
bona delicadesa i bon gust en la sèrie d'aus
tallades en fusta i que són les que perta-
nyen al segon aspecte esmentat.

Es un bon camí que l'artista té a seguir.
'Proba en ell encerts remarcablles, fusió d'es-
tilista i de naturalista que dóna caràcter
personal a les realitzacions.

Jaén Díaz tanca l'exposicó amb un re-
trat en guix, notable.

ENRIe F. GUAL

Passeig de Gràcia, 34
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MIQUEL RLNOM
(viníura)
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Rubinstein al palau de la Música

Catalana
	D'ençà que, ara f'à una vintena d'anys,	 La se	 mateçxa facilitat a superar obs-

	

Rubinstein va presentar-se al ,nostre públic	 tacles, la seva penetració intelligent, el fan

	

i va gosar donar íntegra l'audició de la suite	 com «passar .a través» de l'obra i presen-

	

Ibèria d'Albéniz i . intentà fer conèixer als	 tar-nos-la completament desfigurada. Però

	

habituals del Paláu la que aleshores els	 quan al contrari, aconseguéix blegar el
semblava ((revolucionària» música de Ravel seu temperament i subjectar-se a les in-

' tencians de l'obra, d'efecte és conv incent del
tot, perquè dóna alhora la impressió d'una
comprensió total i d'una execució impeca-
ble. Tal és el cas en la Gran Sonata de
Liszt.

En el programa d'aquest darrer concert,
el niés interessant eren la susdita Sonata,
que gairebé representava una novetat, de

"	 tan poc com figura en els programes,
1'Allegro Bàrbar de Béla Bàrtok i unes pri-

,x meres audicions : catorze préludis i ulla
polka de Shostalcovitch, un compositor rus
contemporani. Aquestes obretes de Shosta-
kovitch, de les quals el públic va apreciar
sobretot la darrera, molt graciosa i forta-
ment ritmada, revelen, tot i llur petita ex-
tens 'tó, un gran domini de la tècnica mu-
sical i una autèntica inspiració que ens
fan desitjar conèixer obres més considera-
bles de l'autor. L'Allegro Bàrbar deBàrtok
ja era conegut del públic i la seva inter-
pretació un xic aparatosa va ésser molt ben
acollida. Pel que fa a la Sonata de Liszt,
cal dir tot seguit que és una illàstima que
no la sentim més sovint, en llac de les
famoses però no tan serioses Rapsòdies.
Es una obra que cau de ple en la moda

Arthur Rubinste.	 romàntica alemanva de mitjan segle xix,
el temps en què Liszt vivia a Weimar, i la

i Deb	 cadascuna de les seves breus a a-	 seva " factura recorda Schuma^nn, a qui l'o-
ussy, `'	 p	 bra'és dedicada i Wagner, que estava uilit

ricions, sempre amb alguna novetat als pro-
grames, hauria pogut servir per a anar , com-
l) 0\ant el progrés de la nostra educació
musical; gairebé exactament mesurable a
base de les discussions que la seva actuació
provocava. Perquè (('interès major de Rubins-
tein resideix precisament en el fet que, al-
menys durant molt de temps, sobretot .abans
que prengués tot el seu desenrotllament la
benemèrita obra de l'Associació de Música
da Camera, ell ha estat l'únic pianista veri-
tablement modern que hàgim pogut sentir
amb alguna freqüència, i que la seva ma-
riera de tocar, tan allunyada de la clàssica
escola més o menys lisztiana d'un Sauer,
-per exemplle, eompia deliberadament amb
la tradició dels pianistes de Conservatori a
què els nostres amateurs estaven exclusiva-
ment acostumats. Ara, és clar, ja tothom
ha abandonat aquelles modes, i ni la tèc-
nica ni els programes de Rubinstein sorpre-
nen ningú, però cal no oblidar que si hem
assolit aquest grau d'informació, és preci-
ment perquè éll mateix, sobretot al comen-
çament, hi ha contribuït en una part força
considerable.

Arribar a un tal resultat de persuasió no
era possible més que posseúnt una persona-
litat molt forta i, al seu senvei, unes quali-
tats pianístiques excepcionals. En primer
lloc, !Cal una •comprensió profunda de les
obres', i després una facilitat mecànica d'exe-
cució que no desdigui davant de res. 1 final-
ment — i aquest és el cavall de batalla de
totes les discussions entorn de Rubimsteim 
cal un control severíssim de les pròpies qua-
litats, per evitar que s'enduguin el concer-
tista a interpretacions arbitràries, excessiva

-ment esquemàtiqu-es o massa de «virtuós»,
que trairien l'autor. Això és el que de vega-
des, per exemple amb ell Scherzo de Chopin
que figurava en el programa de l'altre dia,
ens sembla esdevenir -se amb Rubinstein.

Joseph Hadyn en 1794

a Liszt per tantes 'afinitats, però el seu
to una mica declamatori i els seus brillants
efectes pianístics no deixarien dubte res-
pecte a la seva paternitat.

Hl havia així mateix al programa el
Preludi, Coral i Fuga de Cèsar Eranck,
i un Ímpromptu, el Seherzo en si bemoll i
la Polonesa op, za de Chopin, que Rubins-
tein va interpretar amb aquella «maestria»
de qué parlàvem abans ; va afegir-hi encara,
generosament, algunes de les seves prin-
cipals especialitats : Navarra i Lavapiés,
d'Albèniz, i la Dansa del Foc, de Falla,
les quals van obtenir, com sempre, aplau-
diments entusiastes.

J. PETIT

EL PETIT ANTISANCIONISTA

—Per què el porten en triomf?
y-Ha tingut zero a la classe d'anglès.

(Marc' Aurelio, Roma)

El govern hitlerià ha pres mesures contra
les dificultats alimentàries.

(Investia, Moscú)

—No, ano hi veieu doble. Es que som bes-
sons.

—Tots quatre?
(Marianne, París)
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UNA ENQUESTA

Els intellectuals i Europa
Els orígens de la civilització europea, on
l'autor demostrava que, si no- hi hagué mai
unitat política europea, hi hagué una ci-
•ilització europea, és a clir un conjunt de

concepcions que, per damunt les fronteres
interiors i durant uns quants segles, regnà
sobre la, totalitat del continent ; que encara
a hores d'ara i contràriament al que elles
creuen, les civillitzacicns de les diverses na

-eions d'Europa estan determinades molt
més per aquesta civilització europea que no
pas pels caràcters superficials amb què cada
una 1"ha marcada. 'E1 professor que ense-
nyaria als seus joves alumnes aquesta ci-
vilització supernacional de la qual estan
impregnats i els invitaria a - sentir-se en
ella, faria molt per l'Europa. De totes ma-
ocres, és probable que a vint anys aquests
joves europeus es repensarien i declararien
que, «de cara a les realitats de la vida»,
llur interès és tenir únicament l'esperit na-
cional.

En suma, us he dit el deure dels cleres
per a crear un esperit europeu ; us he dit
que, en general, no ho fan pas ; que en
fi, si ho feien, ningú no els escoltaria ! Cal
dir doncs que l'Europa no es farà? Podrien
molt ben fer-la els pobles mateixos que
decidissin que aquest és llur interès. Seria
aleshores Ufl-a mena de consorci de cases
d'afers que no comportaria necessàriament
un «esperit europeu», per a la formació del
qual els Bromes indicats serien els banquers
i els caps d'indústria i davant els quals
els cl-eres no haurien de fer sinó callar.

(Copyright Opera Mundi)

I.a setmana vinent: Paul Valérv.

UNA NOVA ORQUESTRA DE «CAMERA»

le de la pàgina r)

(Noteu que els nazis no olen sabor res-del
que ells en diuen la ideologia francesa, que
és doncs la que pagarà totes les des-
peses de a efusión.) Naturalment, els doc-
tors que van a dir a aquesta nació, ex-
pressament decidida a no conèixer sinó ella
mateixa, que Europa no la rebutja, són
coronats de flors per Des seves mans i deu
riure de bona gana després que se n'ham
anat. No, no és pas .amb comèdies així
com els cleres faran l'Europa.

Els meus confrares, de totes maneres, po-
drien oposar-me una raó excellent per a
explicar que nq diuen al món el que haurien
de dir-li -(cosa que, d'altra banda, no excusa
pas que li diguin el contrari) : és que el
món no els escoltaria. Molts d'entre ells
m'han declarat : «Ho sabem tan bé com
vós que da primera cosa a fer, si volem
crear liEuropa, és dir a les. nacions que
els caldrà consentir alguns sacrificis. Però
així que es pronuncia aquesta paraula, tot

-hom fuig.n Ha ha una cosa que no es re-
marca bastant i que em sembla caracte-
ritzar profundament l'edat moderna : mai
els pobles—els laics—no han estat més per-
suadits que saben el que saben, el que ham
de fer, i més perfectament iFndiferents a la
predicació dels «espirituals». Indiferència
plena d'estima, d'altra banda, i que no
impedeix gens que es llegeixin llurs llibres,
que els cobreixin de fiors per llur enginyo

-sitat, llur intelligència, llur talent literari,
però això no passa d'aquí! Que em citin
a Europa un doctor que tingui una acció
real, una acció com1'acta, en l'ordre moral,
fora dels que fan el joc d'un interès pràc-
tic, estretament pràctic de nació o de classe.
Que em citin un eespiritual» que tingui
una acció comparable a la d'un Maurras,
d'un Rosenberg, d'un Marx! Que em citin
les trepes que pot mobillitzar un Valéry, un
Romain Ralland i tot. Reconeguem-ho
l'acció dels cleres sobre els laics ha esde-
vimgut enterament pulla, perquè, una ve-
gada encara, els laics han decidit que saben
el que han de fer i estan resolts a escoltar
els que serveixen llurs passions i na els
que les combaten. Això fa gairebé impos-
sible .aquesta transformació moral de la
qual crec que és la que pot crear «d'esperit
europees».

Però mo siguem tan negres. Hi ha un
món sobre el qual el clerc pot actuar sem-
pre, la joventut, o, més exactament, la
infància. !El professor, s sobratot el pro-
fessor d'història, podria molt. Llegia re-
centment l'obra d'un historiador 'anglès

Una exposició de
primitius catalans

(Ve de la pàgina q)

Esmentem també dues taules amb figura-
cions de Sant Pau i de Sant Miquel, obres
de filiació incerta, les quals deurion per-
tànyer a un gran retaule que jo suposaria
obra navarresa delís començos del segle xv.
Es tracta d'una pintura molt forta i dra-
màtica, alhora influïda per Castella i per
França. Per fi, " dues grans taules, una
Verga amb l'infant potser -influïda per Cas

-tolla, la qual sembla i no sembla castellana,
i una parella de Sants amb donadors, obra
que els visitants lloen molt però que a nos-
altres ens sembla per tots conceptes secun-
dària i bastant manufacturada, ço és, obra
en part adotzenada, en la qual intervin-
gueren almenys dos pintors, un de bo i un
altre de mediocre : els ropatges dels petits
personatges, per exemple, són de mó de
méstre, mentre que el restant...

Si hom estrenés una sala al nostre museu
amb" aquest bé de primitius de primer ren

-gle, obres tan belles dintre el gènere, tan
ben conservades i tan diferents de la major
part de primitius catalans coneguts, hi hau-
ria jubileu de visitants ; la premsa s'esgar-
game'llaria a divulgar-les. Ara que aquestes
pintures estan al rovell de l'ou de Barce-
ifona, pròximes a desaparèixer per a un
mai més, retornades a llurs propietaris i
qui sap si algun dia expatriades, ara que
són visibles gratuïtament, ningú no va a
veure-les.

Es d'esperar •que si alguna d'aquestes
obres cabdals de la nostra pintura gòtica
és alienable (crec que la major part són
de propietat particular i les altres poques
són difícilmont vendibles) l'entitat Amics
dels Museus sabrà rescatar-la i fer-la in-
tegrar les co•leecions de la ciutat. Per a
tals ocasions són les entitats d'aquesta mena.

Jonx SACS

(i) Per a precisar el que, en el curs d'a-
questa sèrie d'articles, s'entén por clerc
i per laic, res millor que acudir a qui,
en 1927, restaurà aquests termes i els posa
en circulació : Julien Benda. Diu aquest en
el seu cèlebre llibre La- trahison des eleves
(cap. III)

«En tot el que precedebi ano he considerat
súnó masses, burgeses o populars, reis, mi-
nistres, caps polítics, o sigui aquella part
de l'espècie humana que anomenaré laica,
tota la funció de la qual, per essència, con-
sisteix a perseguir interessos temporals i
que no fa, fet i fet, sinó donar el que
s'havia d'esperar d'ella, tot mostrant-se cada
vegada més únicament i sistemàticament
realista.

((Al costat d'aquesta humanitat que el
poeta pinta amb una frase : 0 earyac in
terram animae et coelestium inanes, fins
aquest darrer mig segle se'n podia discernir
una altra, essencialment distinta, i que, en
una certa mesura, li feia de fre ; vil par-
lar d'aquella classe d'homes que anomenaró
els eleves, designant sota aquest nom tots
aquells l'activitat dels quals, per essència,
no persegueix fins pràctics, però que, de-
manant llur joia a l'exercici de l'art o
de la ciència o de l'especulació metafísica,
a la possessió d'un bé no temporal, en una
paraula, diuen en certa manera : ((El meu
reialme no és d'aquest món». I, de fet, des
de fa més de dos mil anys fins a aquests
darrers temps, veig a través de la història
una sèrie ininterrompuda de filòsofs, de re-
ligiosos, de literats, d'artistes, de savis

—es pot dir gairebé tots durant aquest pe-
ríode—, el moviment dels quals és una opo-
sició formal a"1 realisme de les multituds.
Per parlar especialment de les passions po-
lf• iques, aquests eleves s'hi oposaven de
dues maneres : o bé, enterament desviats
d'aquestes passions, donaven, com un Vinci,
Un Malebranche o un Goethe, l'exemple de
l'adhesió a 1'activitat purament desinteres-
sada de l'esperit, i creaven la creença en
el valor suprem d'aquesta forma d'existèn-
cia; o bé, pròpiamentmoralistes i abocats
sobre el conflicte dels egoismes humans,
predicaven, com un Erasme, un Kant o
un Renan, sota els noms d'humanitat o de
justícia, l'adopció d'un principi abstracte,
superior i directament oposat a aqueixes
passions. Sons dubte—i encara que hagin
fundat l'Estat modern en la mesura en què
aquest domina els egoismes individuals

—l'acció d'aqueixos ceres restava sobretot
teórica ; no han pas impedit els laics d'om

-plir tota la història amb el soroll de llurs
odis i de llurs matances ; però els han im-
j edit de tenir la religió d'aquests movi-
menís, de creure's grans treballant a per-
fer-los. Grácies a ells es pot dir que, du-
rant dos mil anys, la humanitat feia el
mal pecó honorava el bé. Aquesta contra-
dicció era l'honor de l'espècie humana i
constituïa ]'escletxa per on es podia es-
munvir la civilització.

»Ara bé, a darreries del segle xtx, es
produeix un canvi capital: els «eleves( es
posen a fer el joc de les passions polí

-tiques ; aquells que- formaven un fre al rea-
lisme dels pobles se'n fan e1s estimulants.»

Un esplèndid

ÃBRIC-
de gran qualifaf
Erobarà en els
nostres immensos

assorfifs

Sastreria Modelo
Rbla. Canalefes, 11

Un grup d'artistes joves acaba de fundar
sobre una base cooperativa, una petita or

-questra de camera que dirigeix el mestre
Tonel S. Patin. Orquestra da Camera Bar-
celona 1935, no és pas un nom massa ben
trobat, ens sembla ; la marxa del calendari
anirà malmetent aquest fresc vernís d'ac-
tualitat, que en té per quinze dies encara,
rigorosament . Però, en fi, e1 nom no fa la
-cosa. El concert de presentació de la nova
orquestra a la Sala Studium produí excel-
lent impressió. Ara com ara aquesta orques-

tra de camera és una orquestra de corda
sola. Posat que el nom que s'ha clonat per-
met la inclusió d'un cert nombre d'instru-
ments de vent solistes, és de suposar que
no es vdldrà privar, així que tingui mitjans
de fer-ho, d'aquests elements que li per-
metrien d'estendre considerablement el seu
radi d'acció.

El programa de presentació comprenia
obres de Hdñdel, Vivaldi i Mozart, música
arquetípica per a violins. La tria ens sem-
bla molt encertada, ja que difícilment es
pot trobar millor escola per a disciplinar un
conjunt de corda. El resultat obtingut per-

met de constatar la qualitat valuosa dels
elements de l'orquestra i un treball de pre-
paració molt remarcable. Els solistes del
Concerto grosso núm. r6, de Hándel, se-
nyors 'Eduard Booquet, Pau Dini i Josep
Trotta, són de primer ordre. El senyor Boc

-quet, violí sdlista en el concert en sol, de
Vivaldi, pot ésser un líder excellent del mou

conjunt. La Serenata notturna, de Mozart,
sofrí, més que les altres composicions, del
natural nerviosisme d una primera actuació
en públic; la Rornança sortí especialment
perjudicada per una precipitació de moviment

del tot incongruent. Amb tot, la labor de

conjunt revela un esforç positiu i assdleix
un nivell molt estimable.
El programa oferia encara dues obres

modernes, Tres Preludis, del compositor búl-
gar Boyan Ikomonow i la Simfonietta op.
59, de Roussel. La composició d'Ikomonow
no és, evidentment, en cap sentit, música
típica per a violins. La seva escriptura per-
metria — i sovint sembla implicar-ho -- una
tota altra instrumentació. El folklore bal-
kànic presta una nota de color curiosa i
atractiva a aquesta música. La recerca, en
l'aspecte de la sonoritat i del ritme, espe-
cialment, ens semblà excessiva ; el caràcter
així forçat dóna fàcilment el pintoresc, i el
conjunt de corda és el menys apte i ade-

quat per aquest exercici.
La Simfonietta de Roussel és una obra

notable. Roussel és un dels mestres més
simpàtics de la música francesa actual. La
seva yerve, d'un home encara jove als sei-
xanta-cinc.anys, la seva invenció plena d'im-
previst i d'espontaneïtat es manifesten en
aquesta obra de la manera més agradable i

menys transcendental, en un curiós estil con-
trapuntfstic, figurat àgilment i sense ombra
de pedanteria.

El mestre Patim acredità, una vegada més,
excellents qualitats de director.

R. G.

CAMISER

ESPECIALISTA
' EXIT EN LA MIDA

JAUME I, ií
Telèfon ii655
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Ra^^an

—Aquí teniu la meva darrera obra, el re-
trat de d'home invisible.

(Le Rire, Paris)

SOTA LA FLOTA ITALIANA

Ja estic tip de macarrons. Me'n vaig
a sota la flota anglesa a menjar rosbif.

(Marianne, París)

GUTENBERG, S. A.

Fàbrica de maquinària
per a les Arts Gràfiques

Nàpols, 215 • Telèfon 55728

BARCELONA
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