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Els Dîjous . MIRADOR._INDISCRET
_Blancs

ria. Continuen-4 hi continuaran llarg temps
-- essent els governs dels grams països els
àrbitres de la situació.

La qüestió italo-etíop ha entrat en una
fase de gravetat excepcional. Ara la qüestió
és portada novament . a la S. de les N., i
('existència d'aquest organisme coneix un
gieu perill	 ` -

Decididament, la diplomàcia contemporá-
nia — especialment ]'anglesa —, en comptes
de simplificar i resoldre les qüestions, les
embolica i dificulta.

El conflicte italo-etíop, per la causa veri-
table — i eo l'aparent — que l'ha provocat,
és certament odiós i ha d'ésser generalment
deplorat.

Cal reconèixer que Mussolini ha jugat una
mala carta, i a més a més l'ha jugada tan
malament com ha sabut. Això, naturalment,
no seria de doldre per tal com el possible
fracàs de Mussolini a Etiopia per represen-
tar la fi del feixisme ; el lamentable és que
aquesta fi seria per un fracàs els efectes del
qual sofriria tota la nació italiana.

Ara que cal reconèixer que Anglaterra no
ha intervingut de millor manera. Anglaterra
ha volgut obrar tota sola — com ja féu en
la qüestió dels acords navals estipulats el
i8 de juny amb el Reich —, i, per no tenir
en compte la psicologia dels altres, no ha
fet més que embolicar la troca i minvar les
possibilitats de conciliació.

Especialment després dels acords de Stre-
sa, amb els quals s'hataia format una veri-
table entesa anglo-franco-italiana, el govern
de Londres hauria obrat més prudentment 

—i obtenint millors resultats — si hagués afe-
git la seva obra a la del govern francès..

Sembla que a Londres s'ha treballat molt
a fi de decidir eis francesos a posar-se al
seu costat per a obstaculitzar enèrgicament
l'acció italiana a 1'Africa Oriental. L'am-
baixador d'Anglaterra a París, Clerk„ha fet
moltes visites a Laval, i .H'oare ha rebut
sovint Colin, representant de França a Lon-
dres. Però els francesos s'han resistit ; re-
sotts, d'una banda, a mantenir l'entesa amb
la Gran Bretanya, no poden oblidar tam-
poe que és per la política poc clara d'An-
glaterra que han hagut de pactar amb el
feixisme, amb el qual avui se'ls vol fer
rompre

No vol dir això que França es desinteressi
del conflicte o estigui, obertament o secre-
tament, al costat d'Itàlia, car si Anglaterra
té interessos a l'Africa Oriental, França tam-
bé n'hi té. Però l'acció diplomàtica francesa
es descabdella amb traça per a no ferir l'ex-
tremada susceptibilitat italiana.

També cal dir alguna cosa del Japó ; però,

tot i reconeixent que el perill groc és més
greu del que es creu a Europa, tenim per
exagerades les notícies sobre la intervenció

japonesa en el conflicte, com tenim per poc

versemblant la notícia d'una aliança militar
antinipònica que existiria entre Itàlia i

Rússia.

El mal de tot ve d'haver abandonat els
principis en què es basa el Pacte de la
S. de les N. Desfet el trio Briarid-Cham-
berlain-Streseman n , no s'ha fet en aquests

darrers anys sinó minar els fonaments de la

institució ginebrina.
Enfront de la concepció francesa de bus-

car una ordenació jurídica general per a
resoldre els conflictes internaci

unasta 
d óa

a
l

çat la concepció anglesa, °
	

d'unabrar segons el moment, prescindint
concepció general dels problemes plantejats.
L'acció continuada de la tesi anglesa ha tin-

gut com resultat la lenta destrucció de !a

S. de les N., i per bé que, en sentir ferits

els seus interessos, An glaterra acudi a Gi-

nebra, li serà molt dificil remuntar l'obra

destructiva que ha portat a cap aquests anys,

permetent totes les piruetes al feixisme ita-

lià i al nacional-socialisme alemany, que són

concepcio:is polítiques totalment contràries a

l'esperit de la S. de les N.

Deixant de banda problemes europeus que
negligits no poden sinó agreujar-se, l'aten-
ció de les cancelleries dels grans països està
exclusivament decantada, en aquests mo-
ments, al conflicte ítalo-etíop. Les nacions
petites i mitjanes es veuen impotents per a
resoldre les qüestions que els interessen 

—i basta citar l'exemple de l'arranjament de
la Conca Danubiana —, la qual cosa ens
demostra una vegada més que el democràtic
principi de la igualtat de tots, establert
solemnement a Versailles, ha quedat en teo-

ELVIRA
Després d'haver sopat amb la família de

la seva germana casada, . Elvirq sortí al
balcó de l'hotel, comptà `els llums que hi
havia fins a la Piscina i els automòbils que
s'lzi dirigien, es digué

—No, no hi vaig!
De les villes immediates, eixien damiselles

en mantó de Manila i tènues abrics tres-
quarts, noies de la primera volada amb una
gran quantitat d'illusió als ulls i una ca-
dència vigorosa al cos. Els joves que les
a.com^anyaven tenien, tots, un tipus es/or-
tiu, amb vestimenta més aviat negligida,
però ïhentinats llustrosament.

Un crit s'elevà de la vorera estant
—Elvira, encara no baixes? Mira que no

trobarem ni un seient buit...
Arrossegada pels seus familiars, més que

no pas Qer la ròpiá voluntat, Elvira es
donà quatre tocs a la toaleta i descendí
ràpidament. El cunyat ja tenia la mà al
volant del Packard i, impacient, exclamà

- 'Aquestes dones no acaben mai!
Les /,arelles de serventes i xofers reno-

vaven, al llarg del Pinar, llurs idtillis noc-
turns dins un arnbient llibertí i als bancs
de pedra del passeig les siluetes dels ena

-morats difícilment es podien destriar, àdhuc
a la claror argentada de la llana generosa.

La gent reposada refrescava al Brollador,
una mica esverada de veure convertit et
pèlag circular en una pista de ball. En uns
terrenys en venda, el velàrium del circ
eqüestre s'inflava, ajustat per un cinyell de
bombetes elèctriques de colors i un pallàs
enfarinat proclamava, al ritme d'un timbal,
les gràcies infinites de les amazones i els
exercicis perillosos dels equilibristes.

Elvira petjà l'entrada de la Piscina just
al moment en què L'orquestrin atacava el
vals de Sanamy Lerner : I'm Popeye the
sailor man... i al punt que els balladors
iniciaven damunt l'asfalt un Qas llisqulvol.

tar en bloc i no es pot pendre o deixar se-	 Gairebé totes les balladores mostraven l'es-
gons convingui. A Anglaterra li hauria de quena colrada i acusaven unes anques fer -
servir d'exemple el cas actual d'Itàlia. Cria mes sota el tussor emmotllat,
corbs i et treuran els ulls, diu l'adagi po-	 Gens escandalitzada, Elvira pensà en el
pulan. Aquest és el cas, avui, 'd'Anglaterra	 que ella i la seva colla havien arribat a
amb el feixisme, i serà, demà, el de la ma-	 fer altres temporades i fitava aquell retó
feixa Anglaterra amb el nacional- socialisme.	 de la verandà, mag celat per l'ombra que

* * :	 1 edifïo del casin pzn %octava, ^Qn en um;
Tornant al problema ítalo-etíop, exami- nit buidaren urpu caixa d'ampolles de xam-

nem ràpidament la situació actual davant pany i paquets de cigarrets innombrables,
el Consell de la S. de les N.	 amb un epíleg matinal de basques i con-

Anglaterra ha volgut que la S. de les N.	 duccions a domicili. Però ara, les amigues
s'ocupés novament de la qüestió italo-etíop,	 i els amics no hi eren, perquè tots havien•
com, d'altra banda, ja havia quedat esta- caigut en la temptació de maridar-se. Pre-
blert en la reunió del Consell del 25 de maig,	 cisament, poques hores abans, una postal
la qual preveia una nova convocació en el	 de Venècia li féu assaborir, a distància, la

cas que el 25 de juliol es àrbitres per a mel nupcial de la dárrera esposada, en un
resoldre l'incident d'Ual Ual no haguessin	 francès exquisit de collegiala:
arribat a un acord. Com que el cas ha estat «Nous demeurons dans un paradis d'unc
aquest, la demanda anglesa ha hagut d'ésser beauté :nsurmontabile. Mon Byron ne con-
atesa immediatament. Com és natural, Fran- nait pas l'agacement ni le moindre moment
ça no s'ha oposat a la demanda britànica.	 de chagrin.

Per la seva banda, Itàlia insisteix en	 Per torna, els músics reprenien ballables
el punt de vista que a Ginebra només sigui	 moderns i els mots que els i•lustráven sem-
examinat l'incident d'Ual Ual, sense entrar	 blaven una fonya: Two cigarrettes in the
en la qüestió de la delimitació de fronteres.	 d.arlc...

Depèn, segons sembla a darrera hora, de	 El cunyat, fent un tour de force, li oferí
l'actitud d'Anglaterra que es tracti de la	 el braç, però ella declinà l'oferiment.
totalitat del conflicte, o, com vol Itàlia,	 —Ai, no, tu; no veus que totes les que
d'aquell sol incidant.	 ballen són colometes de quinze anys.

Sigui com sigui, les impressions, a l'hora	 —Doncs, per què hem vingut? Si la festa
d'escriure aquestes ratlles, no són pas gaire	 s'ha fet per tu!
esperançadores pel que fa a una solució pa-	 —He ballat tant! I, a més, no t'has
cífiea.	 adonat d'aquell... amb la seva fulana? Quin

Es opinió molt estesa que la catàstrofe atreviment de venir a plantar-me-la als
és inevitable.	 nassos ! Anem, anem.

Si és així, la principal comesa de la diplo-	 Novament a la cambra de l'hotel, El-
màcia europea hauria d'ésser de circumscriu-	 vira es lliurà a la visió atzurada del mar i
re-0a.	 se li ocorregué que, a trenc d'onada, des-

Però per a aconseguir això cal, abans que filaven, amb un minúscul slip, tots els seus
res, una unitat d'acció de totes les cante-	 ex-pretendents menyspreats : el de la mi-
llenes. I és aquesta necessitat que haurien	 rada bovina, el bifi, el quequejador—nota-
de compendie, i posar en pràctica, els dini-	 blement millorats per la recança.
gents del Foreign Office.	 TIGGIS	 S.

Si fos verifaf...
Si fos veritat, tindria gràcia, però asse-

urem que són males volences d'un repòrter
del Ciero.

Aquest conta a qui vol escoltar-lo que, en
la visita que es féu dies passats a les noves
casernes de Pedralbes, un personatge digué
que «ara ja no era un sacrifici haver de ser-
vir el rei') .

De totes maneres, ho expliquem perquè
hi trobem gràcia... i versemblança.

EI 1Voc d'on no es surf maí

El duel Jaumar-Roda Ventura amb motiu
de la revisió dels nomenaments suposats ar-
bitraris o illegals d'empleats de l'Ajunta-
ment sembla que entrarà aviat en una fase

de solució.
I, naturalment, tots els empleats restaran

al seu lloc. El lloc que per a alguns és, com
tothom sap, a la finestreta de caixa, un dia
al mes, a l'hora del cobrament de la nòmina.

Perquè, és el que deia un dia cert fundo-
nari que en altres temps tingué certa popu-

laritat dintre el ram de les lletres
—Desenganyeu-vos : de presidi, se'n pot

sortir, perd... el que és de l'Ajuntament!

EI valor de les aparences

Entra a la Maison Dorde En Dalmau
Costa fumant-se un cigar de proporcions
gairebé deshonestes.

Un amic 1i diu, amatent
—Dalmau, Dalmau, no et fumis aquests

puros al davant de la gent!

-Per, què ?—exclama el cap de cerimonial
del Parlament de Catalunya.

-- Perquè no ens daran mai l'amnistia.

Els que fen cafúfols

^La mort de Mme. iHanau ens duu a 'la
memòria aquell quid pro quo recollit en una
oficina municipal quan l'afer famós de la
Gazette du Franc

—Crec que En Rovira i Virgili hi està
emboiicat...

El funcionari municipal que va sentir això
es va quedar esbalaït. A l'últim se li va
acudir que el seu interlocutor, en sentir
parlar de l'Hanau (pronunciaci5 catalana),
se Ii associava la idea de La Nau, diari que
aleshores sortia, dirigit per En Rovira i
Virgili...

Alagasifaf í carlisme

Els carlins de la Rambla de Catalunya,
per Sant Jaume, fan un vaitot, a costelles
de la paciència dels veïns d'aquella pacífica

via. No contents, però, amb les expansions

pròpies d'una revetlla, armaren als darre-
res un xivarri irresistible parodiant cançons
catalanes i, estrafent els bracas d'ase, es
passaren bona estona cridant:

Sarró d'alfals,
animals de l'estable,
sarró d'alfals.

Un veí tenia la galleda a punt; però el
seu fill li agafà el braç:

— Deixeu-los estar; no veieu que tenen
vara alta !

Regionalisme « bien entendido»
Un grupet, que feia un gran consum d'or-

xata, entonava aquesta mena de gori-gori,
segurament per j ustificar que ells també
són autonomistes

-.El Estatuto...
-'Perduto.
-0u1 l'ha trovato?
—Mi gato!

Toast ínfortunaf
En un incís de la barrila, un requeté

brindà per la longevitat de ((Don Alfonso-
Carlos», però un alfonsí a seques l'agafà
pel mot:

—Si ahora ya chochea, no te digo yo lo
que hará dentro de un par de años!'

El que paga és el veritable comfe
A orelles del comte de Vallellano, pre-

sident del Círculo Tradicionalista, arribaren
queixes per la cridòria infamant de la seva
gent, i l'endemà convocà els més destacats
tabólaires .per tal de reconvenir-los

—Ya comprenderán ustedes que esas al-
garabías son impropiás de un circulo poll

-tico res¢;table,,, y que, en fin, me están
ustedes comprometiendo.

—No se apure el señor conde. Si se em-
peña en dimitir, el señor Bau le substituirá
con más comprensión y más largueza...—
s'atreviren a contestar-li els insaciables de
ximpleries i pessetes.

El més viu
No tot, però, són alegries per als car

-lins, tota vegada que han perdut un ele-
ment molt bo que, ultra participar en els
mítings com a vedette, servia de ganxo de
les senyores tardorals : René Llanas de
Niubó, e1 qua] ha aconseguit el càrrec de

«Secretario General del Sindicato Libre»,
—Qué quieres que te diga ; eso de tener

que estar a las órdenes del famoso Sales...—
murmurava un ex-col-lega.

--Si, sí ; pero de invitado pasará a an-
fitrión—replicà un aftre.

Ens explicarem
Aquesta rèplica no tindria sentit per a la

majoria de lectors si no els expliquéssim
que una de les ocupacions del diví René
Llanas de Niubó havia estat fins ara men-

j
ar gairebé sempre de convidat a casa de

les solterones del partit. Els diàlegs tele-
fònics corrien així

—Hablo con René, verdad? Pues esta no-
che te esperamos a cenar.

—Imposible ; lo siento en el alma ! Ya
estoy comprometido de, a lo menos, hace
ocho días.;. En todo caso, habría de ser
mañana; pero comida, cena'aiam^oco puede
ser; reservada a lás de Rodríguez-Pérez...
—Bien, bien ; tendrás ternera mechada y

pie de pescado a la inglesa.
—Qué rica. !

Aeriodisfe s o "botones"?

Quan, darrerament, ]'autoritat militar de-
cidí que les informacions que es donaven
als periodistes a la Prefectura de Policia
fossin facilitades al Palau de la Quarta Di-
visió, va trametre als diaris unes ratlles
advertint-ho.

Deien les ratlles que les notes de premsa
serien facilitades, a l'esmentat Palau, a los
encargados de recogerlas.

Ja no es parlava de periodistes...
Per primera vegada, d'una manera ofi-

cial, se'ls considerava com .a senzills bo-
tones.

Ni al Sepu
A ]'Associació de Funcionaris de la Gene-

ralitat hi ha dues dutxes,
El Butlletí de l'Associació ho fa saber als

associats en aquests termes

«Un corredor llarg. A l'extrem, una por-
teta. Empenyeu lleugerament aquesta porta
i us trobareu en una peça d'uns 6 metres
quadrats. Aquesta peça, quadrangular, di-

vidiu-la mentalment en dues, parallelament
als costats curts. El quadrilàter que cau a
l'esquerra partit en dos per un embà. Aquests
dos petits departaments són les dues dutxes

que acabem d'inaugurar. El quadrilàter res-
tant, de la dreta, és el vestuari. El color
d'aquesta cambra de dutxes és d'un blanc
de cigne Us hi trobeu bé.

L'anhel dels funcionaris ha pres una forma
corpòria. Hem muntat dues dutxes. L'aigua,
agradable en aquest temps, us convida a
deixar-la caure cos avall. Us decidireu a
prendre dutxes a l'Associació; ho tenim per
descomptat. Demanareu una tovallola espe-
cial. Després de les vostres ablucions, puri-
ficats per l'aigua, la vostra línia elegant
l'embolcallareu amb aquesta tovallola d'uns
dos metres de llarg, com la túnica d'un
patrici .

I tot plegat, per... 30 cèntims!»

Un que va errat d'osques

El senyor Ludovic Naudeau, des d'un

diari de Marsella, s'ha indignat perquè gai-
rebé tothom que s'ha ocupat del procés

contra miss Joan Warner, la dansarina nua,
de la qual parlàvem en el número passat,
s'ho ha pres pel cantó còmic. Deixant de
banda la seva indignació, recollim això del
seu article

«Francis Canco ha dit, verídicament, que
a !Espanya hi ha ballarines nues que cau-
sarien escàndol a França. Però afegim que
l'element catòlic espanyol; tan important,
deplora aquestes exhibicions que el règim
monàrquic no permetia.»	 -

Com que de les coses d'aqui en sabem
una mica més que el senyor Naudeau, hem
de fer constar que, com sap tothom, les
exhibicions de certs music-halls del Pà?allel
no conegueren mai tanta intensitat com en
certes èpoques de la monarquia.

Dels bons Temps del pefi4 dret
Ha mort I'Amparito Medina, ramosa ba-

lla rina i cantatriu que, en els temps glorio-

L'ACTUALITAT INTERNACIONAL

El conflicte ítalo-etíop
Anglaterra vol acudir ara a la S. de les

N. que ella ha ajudat a inutilitzar. Potser
encara hi seria a temps si l'actitud fos
sincera. Però hi ha ta impressió, bastant
fundada, que el dia de demà, quan Cls seus
interessos no estiguin en joc, tornarà a la
seva política acostumada, pactant amb el
diable si convé.

La crisi actual de la política internacional,
per tot el que acabem de dir, feia temps
que es preveia. L'organització jurídica de
les relacions entre eIs pobles s'ha d'accep-



Infermeres angleses desfilant, amb màscara contra els gasos, a Aldershot

Exercicis amb màscara contra els gasos, a Alemanya

Com es veu, dl Dr. Bergós-Ribalta s'ha molt més suggeridor de temes, que tots els
imposat una tasca feixuga i que, donat el drames, tots els discursos polítics, totes les
caràcter indisciplinat de per aquí no es pot conferències, i els tes, amb conferència o
acomplir sense grans esforços. D'altra ban- 	 serse, que es celebren a l'hivern ,
da, tothom és escèptic quant al fet que hà-	 I al costat d'aquesta depressió de la vàcua
gim de sortir mai d'aquella neutralitat que	 estupidesa cerebral dels grans escollits, l'es-
tant ens provà en la passada guerra.	 tiu rebenta en una profusió de tomàquets,

Però el Dr. Bergós-Ribalta no ho creu pebrots, esbergínies, cogombres, ensiams, pe-
així, i amb la tenacitat de l'home de brots verds i vermells, préssecs, aubercocs,
ciència per la seva dèria, remou cél i terra melons, peres, i després el raïm, joia de to

-porqué tothom s'adoni que cal estar pre- tes les mitologies. La terra va perdent les
vinguts.•	 verdors sentimentals i falses de la primavera,

ERNEST. GUASP i aquí en els inostres climes, ensenya el seu
color completament torrat, i la seva condició

P.-S • — Ja escrit agctest article, diumen- seca, no tan seca ni tan torrada però com
ge es celebrà una assemblea gairebé clan- els grans intellectuals i els grans polítics que
destina i quedà fundada la Lliga civil amb no saben compendre la gràcia d'ura llagosta
què el Dr. Bergós-Ribalta somiava. E9 pre- de rostoll, i pensen em eL discursos, llaunes
sident • s ell i el vice-president el conegut	 sublims, que etzivaran a la tardor vinent
prohom radical senyor Santamaria.	 amb els primers refredats i les primeres fres-

Si ho arribem a saber que havia de co- quetes.
mençar així !

Societat Espanyola de Carburs Motàl'Iics
Correm: Àpartat 190	 BARCELONA
Táag.: "Carburo."	 Mallorca, 232	 ,Telèfon 73013

CARBUR DE CALCI; Fabriques a Berga (Barcelona) i Corcu-
bion (Corunya) :: OXIGEN 99 % DE PURESA, Fàbriques a
Barcelona, València i Cardova :: ACETILEN DISSOLT, Fibri-
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 i domèstica : : GENERADORS, BU
FADORS, MANOMETRES, materials d'aportació per la SOL-

DADURA AUTOGENA

PRESSUPOSTOS ESTUDIS, CONSULTES I ASSAIGS GRATIS

JosFP M, RC:\ os SAGARRA
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divisions colonials angleses i produí un re-
sultat tan efectiu, que els alemanys creuen
que, d'haver-lo pogut emprar abans, la sort
de la lluita hauria estat una altra. Aquest
atac gasós d'Yprès va inutilitzar les tropes
enemigues en una extensió de més de lao
quiilòmetres.

Els gasos lacrimògens tenen, també com
el seu nom indica, acció preferent sobre
]'aparell Qlagrimal i ham es protegeix d'ell,
amb màscares amb ulleres, preferentment
de mica.

Dels gasos dits laberíntics el més impor-
tant és el diclormetilèter. Tenen acció es-
tornutatbria i lacrimògena i a més produei-
xen formigueig a les extremitats, vertígens,
trastorns dels moviments, que poden arri-
bar à la caiguda, i fenòmens sincopals. Llur
efecte s'ha volgut explicar com una reacció
del nervi laberíntic davant aquesta subs-
tància.

Aquests són els principals gasos coneguts.
Però això no vol dir que no n'existeixin
d'altres, d'existència només sospitada i so-
bre els quals manquen detalls que no han
sortit del secret més que vagament i que,
per desgràcia, un dia o altre seran coneguts.

**a•

ciutat i la situació dels refugis. Quant als
conductors de vehicles, hauran de desemba-
rassar les vies públiques per a deixar-les
lliures a eles ambulàncies i mitjans ràpids de
socors.

Polònia va ésser el primer país que va
empendre la tasca de disciplinar les masses
populars, creant la primera Lliga civil con-
tra els atacs aeris i gasosos. Itàlia compta
també amb associacions escaients, i a la
U.R.S.S. s'ha arribat a aconseguir que les
noves construccions urbanes comptin amb
soterranis adequats per a refugi d'aïllament
i estatge d'intoxicats. 1 gairebé en tots els
països europeus es munten organitzacions
per l'estil.

sos del cuplet frívol, assoli una gran popu-
laritat. Que fos un xic gravada no restava
res a l'encís de la seva carona, més aviat
al contrari.

Era, darrerament, professora de ba'li a
Madrid. 'Els temps dels seus triomfs eren
ja un xic Ilunvans. Com els dels autors (?)
que ]i escrivien lletres, la tornada d'una de
Ves quals deia així

En Valencia nació mi madre,
en Valencia he nacido yo
casi todos los valencianos
son de Valencia o su región..

que va fer exclamar a un escriptor que 'h a-
vors . freqüentava el desaparegut Alcázar IEs-
pañol :

—No hi ha dret!
--Però hi ha petit dret—li respongué un

altre autor (?) de cuplets també traspassat,
el celebèrrim Gordito.

Ja ho crec que hi havia .petit dret! L'au
-tor d'aquell deplorable cupQet, quan l'Ampa-

rito Medina, avisada per algú, es va decidir
a retirar-lo del seu repertori, havia cobrat
ja, a les liquidacions de la Societat d'Au

-tors, més de mil pessetes !

Seniís, no val a badar!

La ploma de l'amic Sentís agafa de vega-
des una empenta perillosa. Fa uns dies pu-
blicava a L'Instant un reportatge sobre co-
ses de Portugal i deia que els portuguesos
posseïen un vaixell de' guerra batejat Terror
bs Mares, ho deia i ho repetia una dotzena
de vegades, i això no pot ésser cert, ni ho és.

No pot .ésser cert perquè, en tot cas, el
vaixell es diria Terror dos Mares (és a dir
Terror dels ]Mars) i no Terror os Mares (és
a dir : Terror els Mars), si hem de creure,
com sembla natural, que a Portugal saben
el portuguès.

EI que sembla cert és que els portuguesos
tenien, o tenen encara, un vaixell anomenat
Vasco de Gama, i el poble, en veure la seva
gran patxoca, li aplicà el sobrenom de Ter-
ror dos Mares, però nó és que el vaixell se'n
digués. Es més, si l'amic Sentís vol ampliar
els seus coneixements referent a les portu-
guesades, hi afegirem él fet que quan el
Vasco de Gama disparava una andanada,
eis portuguesos, emocionats, deien : «Nào
tremes, terra!», i aquell dia no dinaven ni
sopaven ..•
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Diuen els rebuscadora que la guerra quí-
mica va ferc la seva primera aparició cap
allà l'any qoç abans de Jesucrist, al siti de
Platea, on els sitiadors cremaren al peu de
les muralles fustes untades amb sofre i
quitrà.

Des d'aquesta data fins al 22 d'abril de
1915 (després de Jesucrist) en què l'exèrcit

alemany usà la bertolita, a base de clor,
que escampat en l'aire en la proporció del
mig per mil ocasiona una plasmòlisi que fa
perdre 11urs fulles als vegetals en menys de
dues hores, la química al servei de la guerra
ha progressat molt més en sentit ofensiu
que no pas defensiu.

Aquí, entre nosaltres, els estralls de la
guerra qumica — que només ens van arri

-bar per referències — es pot dir que no in-
teressaven ningú.

Però, perquè no sigui dit que no tenim de
tot, pel setembre de 1933, un metge català,
el Dr. Francesc Bergós-Ribalta, va comen-
çar a interessar-se per aquest tema. Va lle-
gir un treball a ]''Institut Mèdico-Farmacèu-
tic sobre Aspectes mèdics de la guerra quí-
mica, on, palesant una erudició del tema
desacostumada, va estudiar els antecedents
de la química al servei de la elestrucció i va
detallar dls principals cossos químics em-
prats en la darrera conflagració.

Segons el conferenciant, la guerra quími-
ca potser és més vella que la química ma-
teixa.

A més a més de la dada abans referida,
el conferenciant en recull d'altres

Eneas, 360 a. de J. C., parla d'una subs-
tància de fàcil ignició i difícilmente extin-
gible.

E1 foc grec es diu que fou inventat per
Kalinicos l'any 66o, però probablement ja
fou utilitzat en èpoques anteriors, en els
temps de Constantí, i consistia en una bar-
reja de sofre, carbó i alguna substància no-
civa.

A Espanya, Sartori feia galopar la seva
cavalleria sobre pistes de cendra i pals de
tòxics (principalment antimoni i sofre), a fi
que les partícules que volaven anessin al
camp enemic.

En l'Edat mitjana es llançaven vapors che
biòxid sulfurós, carbó i calç.

H'assan Abraham assenyala fórmules di-
verses que foren usades per les nacions éu-
ropees contra dls turcs i els corsaris.

Duprès proposà a Lluís XV de França
un líquid anomenat 'infernal que, segons
l'autor, posava fora de combat els que so-
frien la seva acció.

Napoleó es negà a usar projectils carre-
gats d''àcid cianhídric, com li havia propo-
sat un químic anglès.

La conducta del general Peilisier, usant,
en 1845, productes tòxics. contra les tribus
d'Abed Ria, ocasionà una protesta de la
Cambra francesa exigint que el general fos
rellevat del seu càrrec.

E1 govern anglès no acceptà la proposi-
ció de lord 'Demdonald, de rendir Sebasto-
pol, en la guerra de Crimea, amb gasos
produïts cremant 500 tones de sofre i 2,000
de coc.

En 1870, un apotecari aleman y proposà
la veratriaa com estornutatori.

Quan la guerra europea, es va prescindir
dels convenis internacionals de La Haia
de 1899, 1907.i 1912, que rebutjaven en ab-
solut l'ús de gasos nocius i compostos capa-
ços de produir explosió o incendi, tant en
camps de batalla com en les poblacions ci-
vils.

I d'aleshores ençà, la perfecció dels mit-
jans de destrucció no ha fet més que aug-
mentar en el silenci dels laboratoris, tren-
cat de vegades per una formidable explosió
com la recent de Reinsdorf.

1 al cap d'una vintena d'anys d'haver
tingut lloc la guerra més vasta de la histò-
ria, la pau d'Europa torna a estar penjada
d'un fil, com si no hagués servit d'exemple
l'horror d'aquells quatre anys, que no serà
res al costat dels que els homes dels nos-
tres dies són capaços de realitzar.

***

La tenacitat, gairebé l'obsessió d'un met-
ge català, manifestada sovint davant audi-

toris reduïts o inadequats, ha culminat ara
en la «Lliga protectora de la població civil
contra els atacs de la guerra químicas, idea

del Dr. Bergós-Ribalta i posada sota els
auspicis de l'Associació d'Enginyers i Tèc-
nics de Catalunya.

Segons el seu iniciador i fundador, les
primeres activitats de la Lliga hauran d'és-
ser preventives contra els elements químics
coneguts, perquè, com és natural, per ara

no hi ha res a fer contra els que romanen
secrets en el fons dels laboratoris, com no
sigui estar més o menys preparats amb una
base moral i de disciplina i d'organització.

Tots els productes emprats en la guerra
química són anomenats gasos, per bé que

penetració, però de dèbil concentració; no
penetrants, els més tòxics; irritants.

^De fet, no hi ha cap gas que tingui una
acció única, exclusiva i específica, sobre un
sistema o teixit i sigui innocu per a la resta
de ]'organisme.
Al grup dels gasos irritants, o sigui que

llur acció primordial és la irritativa, perta-
nyen el ólor, el brom, el gas sulfurós, l'àcid
hiponítric. Els efectes irritants i corrosius
del clor sabre les vies respiratòries són efi-
caçment combatuts amb la careta, i àdhuc
amb la tira de roba xopada d'hiposulfit de
sosa posada a la boca. L'evacuació de la
zona gasejada i respirar aire pur és la pri-
mera mesura de tractament contra els efec-
tes del clor. Els altres del mateix grup
el brom, lacrimógen ; el gas sulfurós, sufo-
cant i poc càustic, etc., no tonen tanta im-

portància com el clar.
IEIs principals gasos tòxics són l'òxid de

carbon i l'àcid cianhídric • Aquest darrer és
altament tòxic, d'aeció camacteritzada per
dolors vius sobretot a ha regió cervicál, res-
piració dificultosa, espasmes musculars que
recorden els tetànics. Per a combatre els
seus efectes, hom recomana la respiració
artificial, sagnia, t&iics cardíacs, faraditza-
ció i galvanització.

El grup de gasos . mixtos és compost pel
fosgén, clorur de carbonil o oxiclorur de
carbon.

L'exercici muscular actiu, tant durant
l'estada en la zona tòxica com durant el
tractament i convalescència, és altament
perjudicial, cosa que es comprèn si es té en
compte que l'intoxicat sofreix una minva de
les resistències orgàniques, i la producció
de toxines durant l'exercici pot provocar

miocarditis i altres malalties agudíssimes.
A més amés, com que el volum de l'aire
inspirat augmenta durant l'exercici, es com-
prèn la necessitat d'un repòs absolut. D'a-
questa necessitat neix la inhumana tàctica
de fer seguir el llançament de fosgèn d'un
prolongat bombardeig, obligant les tropes

contràries a una gran mobilització i di fi
-cultant l'evacuació dels intoxicats.

Es recomanen les injeccions de càmfora
i cafeina, així com els preparats de digital
i estrofant. Starling, en Clinical and Thera-
peutic Study of War Gases, diu que la sag-

nia és tan necessària com la lligadura ho
és a l'hemorràgia.

Els gasos estornutatoris són generalment
arsines, derivats de l'arsènic trivahent. Llur
acció sobre la mucosa nasal engendra l'es-
tornut en forma tan violenta que obliga a,
treure's la careta. Aconseguida aquesta fina-
litat, es llancen gasos tòxics per a arrodo-
nir l'efecte.

Els gasos vesicants, com el seu nom in-
dica, produeixen vesícules o butllofes a la
pell. 'El més important d'aquest grup és el
sulfur d'eti9 diclorat, conegut per yperita,
per haver estat utilitzat per primera vegada
a la batalla d'Yprès. Fou llançat contra les

LtPE IPITI!
Temes tstivals. — Generalment els escrip-

tors que porter el morrió posat, construït per
la ploma, la gana i la curiositat o esperit
xafarder del públic, que no tenen altre remei
que escriure als diaris, articles delicats, es-
peternegaires, lacrimògens o trempadíssims,
sobre les coses temporals i eternes, es quei-
en en cribar als caldejats dies de la ca-

nícula que no passa res, que tot està aturat,
que la política i la literatura locals s'han
embolicat amb un barnús i jeuen desespera-
dament ; aleshores, per omplir els buits dels
cliaris, s'inventen allò que en diem «temes
estivals», que véren a ésser una mena d'or-
xates de xufla manipulades amb més o menys
gràcia. El lector se'n fa càrrec, i als grans
autors del periodisme no els exigeix aque-
lles sentències sublims ni aquell pa atapeït,
substanciós i pedantfssim, roclridor dels ma-
tins d'hivern, i de les tardes escalfades i to-
lerables a força de carbó, de pestilència de
tabac i d'estupidesa cerebral a tota marxa.

Jo, en aquest punt de la letàrgia i de la
manca d'interès de l'estiu, discrepo, com erg
molts altres punts, dels meus companys de
professió, adeptes al lloc comú, generalment
per inconsciència més que per marca de ta-
lent i de facultats.

A ]'estiu no passa res? Està bé : ja faran
el favar de dir-me què passa a l'hivern. La
intelligéncia atonyinada i pecuària em dirà
A ]'hivern rutllen els Parlaments i les Aca-
dèmies, els poetes publiquen llibres magnf-
fics, els teatres estrenen obres de corgestio-
nada expectació, els conferenciants donen
unes conferències ilarguíssimes i pentinades
en uns locals que fan olor d'espígol florit i
de bigotis àcids, les senyores es posen unes
pells truculentíssimes i prenen uns tes sensa-
cionals, en una mitja llum rosada discretís-
sima que els permet riure bacalianeresca-
ment, ensenyar un ullal d'or, i una perla que
va oscillant com un pèndol sobre un escot
de seda, mentre s'està projectant un adul-
teri saborosíssim. En una paraula : els adep-
tes al lloc comú em diran que l'estiu deixa
en suspens la vida de la gran relació ciuta-
dana i de la gran cultura, i estant en sus-
pens aquestes vides, el pobre periodista no té
altre remei que parlar d'un arròs amb conill
i fer l'eterna broma dels estiuejants i dels
autòctons en els poblets d'invasió canicular.

I jo als elegíacs insatisfets de l'estiu els
diré que precisament per tat això perquè els
polítics callen, perquè els grans definidors no
defineixen, perquò els grans comediògrafs no
estrenen, perquè els grans conferenciants es-
tan a pa r aigua, perquè les grans represer-
tants de l'aristocràcia del te somiquen entre
el cdiu-liu» dels ànecs i les punxes d'una pru-
n era borda, por totes aquestes coses, precisa-
mer.t, l'estiu és una estació magnífica, més
plena d'intelligència i humanitat, que el fa-
mosíssim hivern, i la tan esperada rentrée,
cantada per tots els cursis més ben pagats
de l'època.

Es molt possible que el gran polític, que
a la ciutat i amb les temperatures fresques,
ha anat dosificant fins a l'exageració les
llaunes més contundents, i en un clima parla-
mentari o de club no ha fet altra cosa que
intoxicar-se amb les emanacions de la pròpia
vacuïtat, ara, en aquests moments, víctima
de la seva posició social que l'obliga a unes
bacances rurals enraonades, aprèn tes o
quatre coses útils i essencials, contemplant
la forma grassa, viva, ondulant i tivant d'un
porc, que amb uns ullets clars, minúsculs i
aporrinats li explica clarament que la can-
salada d'un porc pesa més er el fatal regis-
tre de la història que tota la seva ciència po-
lítica.

Es molt possible, també, que la gran se-
nyora de les pells i de l'ullal d'or, confinada
a unes anònimes tomaqueres, perquè preci-
sament no és or tot el que lluu, en sentir-se
l'esquena sagaçment flblonada per un mos-
quit i en aspirar les olors sinceres i sòlides
dels conreus, es veurà una mica deprimida,
una mica vexada i comper;drà, si més no
en un íntim moment de lucidesa, la mesura
de la seva anatomia i del seu esperit. 11, es-
tiu, en certa manera, actuarà Shmcmt d al-
gur,es ànimes com un càlid i inexorable de-
lator i com un autèntic rebaixador de fums.

Les ciutats, una mica descongestionades de
la gran brossa intellectual i política, fent
aquella impúdica dormida del gosset i una
mica cames enlaire, i mostrant les grans es-
tibes de pell suada, les samarretes hórrida-
inert comercials i els llavis que només pen-
sen en l'orxata, donen a la persona una
punta sensible, una ascètica lliçó de la va-
nitat i la inconsistència humanes. ],'estiu
té un relleu de sinceritat i fins de procacitat,
molt més dramàtic, molt més interessant,

PEL QUE POGUES ESSER

A Barcelona es preocupen
de la guerra química

A més a més de l'acció mèdica contra els
efectes deis gasos, cal prevenir-se'n amb una
disciplina i organització collectives.

Això darrer és la part més important que
es proposa la Lliga acabada de fundar.

La tasca d'aquesta començarà amb la di-
vtulgació de coneixements sumaris com els
que acabem de transcriure i per una dis-
tribució tàctica dels habitants en previsió
d'un atac per gasos.

L'organització, per l'estil de la d'altres
llacs del món on s'han preocupat d'aques-
tes coses, comprèn una distribució per cases
i barris. A cada casa hi haurà un comitè
de tres veïns triats entre els de més sere-
nitat, que seran els responsables de ha disci-
plina dels altres veïns i conduiran als refu-
gis assenyalats prèviament sense precipita-
ció, però també sense perdre temps. Ca-
dascú haurà de conèixer la topografia de la

en llur majoria no es trobin en aquest estat
físic; però l'ús ha consagrat aquesta deno-
minació així com la de gasejats per als indi-
vidus vfctimes de llur acció.

Els americans classifiquen els gasos per
llur acció fisiològica en : irritants pulmonars,
estornutatoris, vesicante, tòxics del sistema
nerviós, tòxics de la sang.

D'altres els classifiiquen en : tòxics respi-
ratoris i nerviosos ; asfixiants o irrespirables,
que s'apoderen de l'oxigen atmosfèric ; irri-
tants, lacrimògens, estornutatoris i vesi-
cants, d'acció espec'fica sobre les glàndules
i els teixits.

I encara s'ha proposat una altra classi-
ficació, més ambigua : persistents, de gran



La prohibició de la mendicitat
Aquests dies s'ha parlat molt, amb motiu	 Un dia, En Burgada va anar a dinar a

de la prohibició de la mendicitat, dels que casa d'uns amics. Acostumat a menjar tard,
exploten els bons sentiments de la gent de-	 com gairebé tots els periodistes, ell, que
manant caritat i vivint, no tan sols amb	 aquell dia hagué d'anar a dinar a casa dels
l'esquena dreta, sinó tallant el cupó.	 seus amics a la una, sortí cap al diari molt

A la porta de l'església del Pi, demanava més aviat que de costum. I, en ésser a la
caritat una vella, anomenada Fermina, que Ronda de Salt Antoni, va veure la velleta
va recollir més de vuit mil durets. De tant de cada dia, que sortia de casa i anava a
en tant, anava al banc, comprava un títol travessar el carrer. L'home, amb lla més
d'Amortitzable o de Deute Municipal, i així gran bona fe del món, anava a acostar-se-li
anava fent el feix,	 per a ajudar-la a traspassar cap a l'altra

Perd encara hi ha un cas més bonic. A la vorera, quan es quedà glaçat veient la ve-
porta de l'església de Betilem, demanava	 lleta aturar un taxi i dir al xofer
caritat una velleta, molt neta, molt acurada,	 —A l'església de Betlem !
encara que anés abillada amb vestits estri- 	 La velleta anava, cada tarda, després de
pats i recosits. Cada migdia, en anar a la	 dinar, a demanar caritat al temple del car

-redacció, • En Burgada, director del Diario rer del Carme, perd com que vivia massa
de Barcelona, li dava vint centimets,	 lluny, hi anava en auto!

EXERCICI FEIXISTA

Un...	 dos...	 tres!...
(Le Canard enchainé, París)

Cerimònia nupcial sintoista al Japó
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La reforma constitucional proposada per
1a coalició radicaLcedista, que governa la
República des del 4 d'octubre últim, té un
antecedent històric remarcable que és con-
venient de recordar. La primera veu revi-
sionista va sentir-se a les Corts Constituents
el dia jo d'octubre de 1931, quan encara
s'estava elaborant la Llei fonamental, i amb
motiu de discutir-se ]'article 26, el famós
article 26, al voltant dl qual havia de pro-
duir-se una lluita aspra i d'incomprensió.
Aquella veu era aleshores la de
major significació dintre del nou
règim, perquè era la del presi-

	

dent del govern, i en la seva	 O^telllCexpressió s'assenyalava un futur

	

perillós, que la realitat ha posat	 le'La,
de relleu. Deia el president del

	govern : «Fora de la República,	 Tel'
no ; fora den govern, segons de-
cideixin ; ah ! però jora de la años el
Constitució ens imposen que hi en cuaestem)), ;i després afegia : «1

	aleshores, el dia que la Consti -	 Cua
tució es reformés. ..n

	

Aquest és el problema que	 qulel'al
planteja la reforma constitucio-
nal : la lluita declarada i oberta
entre els que viuen dintre de la
Constitució, i els que es troben
espiritualment fora d'ella,

#*
x*x
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Ehl problema de la reforma
constitucional és essencialment
polític, i fóra pueril limitar el
seu examen a un punt de vista
jurídic. La Constitució, llei de
lleis com se l'anomena, és l'ex-
pressió viva del pensament d'un
poble. Per aquesta raó, el oaráa
ter d'una comunitat política pot
deduir-se fàcilment del contin-
gut del text constitucional, que
emmotlla el desenvolupament de
la seva activitat social. La pro-
pietat, la família, la cultura, el
treball, troben normes regulado-
res en la llei fonamental de l'Es-
tat, que juntament amb les de-

	

claracions de caràcter interna-	 Tanl
cional, reconeixement de la per-

	

somalitat dels pobles, règim par-	 c91n dlSL

	

lamentan, organització de la	 ro Or	justícia i altres, ens donen la	 p p
fesomia autèntica del que és un tos del
poble i ddl que aspira a ésser.

	

L'essència íntima de les virtuts	 Una
del poble està recollida en la
llei primera que els governa, i.
a la qual ha de subjectar-se l'actuació pos-
terior del poder legislatiu. Parlar de reforma
constitucional significa obrir debat sobre el
futur de 9'IEstat, plantejar-se de mou el destí
collectiu i elegir els camins de la seva rea-
lització.

Problema greu; que mereix ésser reflexio-
nat. Situació trista la d'un poble que contí-
nuament es pregunta on va, i que no sap
trobar la solidaritat necessària per viure sota
una mateixa Constitució.

sr ^ sE

Als tres an ys de vida, la Constitució de
la República de 9 de desembre de 1931 era
sotmesa a una anàlisi demolidora, i s'incor-
porava la seva reforma a l'actuació gover-
namental. IEl fonament de la reforma, pels
seus defensors, era l'afirmació que l'actual
règim constitucional no respon a la manera
d'ésser pròpia del poble. Davant d'aquesta
actitud, cantínuament repetida, hom pensa
en aquelles glorioses Corts Constituents,
nascudes del sufragi popular i plenes de sen-
tit republicà i d'esperit social, i neix la qües-
tió : és que el poble ha canviat de pensament
i avui rebutja el que va aplaudir entusias-
tament aleshores? No. La realitat és altra.

Dintre de la República conviuen dos sec-
tors : ui és el que el 12 d'abril, emplenant
les urnes amb els seus sufragis, enderrocava
un règim envilit i llençava al vol les seves
esperances i anhdls, enmig d'una generosi-
tat mo agraïda ni reconeguda ; l'altre és el
que, aprofitant-se de les divisions existents
entre els republicans, guanyava les majo-
ries el 19 de novembre de 1933•

EI projecte de reforma constitucional, si
és aprovat, posarà cada un d'aquests sectors

ART. 7.

ART. 8.

bien está obligado todo español,
incion alguna, á contribuir en
ion de sus haberes para los gas
estado.
pàgina de la Constitució de 1812 amb el

famós article 6

enfront de l'altre, i la voluntat popular deci-
dirà la 'lluita, en favor de l'esperit republicà,
generós i amarat de justícia social. Per què?

* e• •^

El projecte de reforma constitucional va
molt més enllà del que el seu enunciat in-
dica. No es tracta d'una reforma, sinó d'una
rectificació total, d'una virada completa en
el camí assenyalat a la República. Es buida
la Constitució dels seus principis fonamen-
tals, per donar-li un mou contingut, que en-
llaci l'actual règim amb les normes i els
principis d'un sistema que el poble, ple de
fe, creia haver destruït el 14 d'abril de i93^•

Ni l'autonomia, ni la qüestió religiosa, ni
el divorci, ni el règim de la propietat, ni
l'ensenyament, ni el sistema unicameral, ni
la igualtat dels diputats, ni l'amnistia, no
són respectats. A les normes reguladores
d'aquestes institucions se les vol privar del
seu caràcter originari, limitant el seu es-
perit.

z#*

J. QUERO MOLARES

Miran
a ora

Dualitat

Entre els molts cotxes que, en nombre
superior als ciclistes, seguien aquests èn llur
volta a França, hi havia enguany el del diari
comunista L'Humanité, proveït d'un altaveu,
d'on sortien els ecos de la Internacional.

En una petita ciutat, l'autoritat local vol-
gué prohibir aquest cant.

--No és pas la Internacional — van res-
pondre els del camió —. Es l'himne rus.

Historieta jueva

Lugné-Poé, en el seu mas de ViAeneuve-
les-Avignon, conta que una vegada el gran
actor anglès Garrick féu plorar els seus
oients llegint una mitja columna d'un diari
obert a l'atzar.

--'Devia obrir-lo her les notícies de Borsa
— exclamà Tristan Bernard.

Una definició

Al baró de Gaiffier d'Hestroy, el diplomà-
tic belga mort recentment, preguntava un
dels seus íntims

—Es que hi ha alguna diferència entre
Etiopia i Abissínia?

—Pels italians — va dir el diplomàtic en
to de confidència —, Etiopáa és un record,
mentre que Abissínia és urça esperança.

Mm. Hanau i els filòsofs

La famosa Marthe Hanau, que fou un
temps d'actualitat a Barcelona mitjançant el
seu ex-marit Lazare Bloch, s'ha suïcidat la
primera vegada que ha Qerdut aquella tena-
citat i aquell coratge que serien realment
admirables si no haguessin estat aplicats a
les finances més tèrboles.

Al seu capçal, segons la premsa d'informa-
ció, tenia llibres de Montaigne, Marc Aureli
i Epictet. Perquè Marthe Hanáu tenia afi-
cions filosòfiques. Una vegada va declarar a
Bertrand de Jouvenel:

--Si jo fos ministre de Finances, gover-
naria segons els principis del meu mestre.

—Qui és.
—Henri Bergson.
—!!t
— Bergson és l'home que ha explicat per

endavant tots els esdeveniments econòmics
de la nostra època... Fins la fallida. Només
ell ha comprès el Qajer benfactor de la fa-
llida en una societat on els compromisos es
multipliquen i s'acumulen fins que cal una
gran bugada. Es guarden totes les màquines
i es tiren tots els deutes a l'aigua. Ales-
hores els productors es senten lleugers. Això
es fa gràcies a la inflació, a la desvaloració,
tant és...

Entreteniments ianquis

En ocasió de les festes anuals del Carna-
val del Cotó, a Memjhis (Tennessee) s'or-
ganitzà un concurs : Eva era rossa o mo-
rena?

Setanta per cent dels opinants votaren que
Eva era rossa, donant així la raó a Anita
Loos, autora de Gentlemen prefer Biondes.
Però el guanyador del concurs fou un tal
A. P. Almond, que demostrà, etmb cites bí-
bliques, que Eva era bruna, i, per tant, j er
al títol de Miss Eva del Carnaval del Cotó,
f ou triada una morena, miss Mary Brown,
la qual, però, no anava vestida com Eva.

Un Hcientista» té dret a danpjs

i perjudicis?

La Christian Science, fundada en t866—
a Amèrica, naturalment—, per Mary Baher
Eddy, pretén curar només amb mitjans espi-
rituals, sobretot l'oració.

Vetaquí que una cientista de Long Isïand,
Marie Lucy Steele Kirk, va ésser atrope-
dada per un auto i va reclamar danys i ter-
judicis. El tribunal de primera, instància,
que devia estar compost de gent de bon sen-
tit i lleugerament humorista, considerant que
la religió de l'atropellada nega la realitat
del dolor i dels mals, va desestimar les seves
pretensions. Però la cientista va apellár, i ha
trobat uns nous jutges que, considerant que
per a evaluar el perjudici causat a una ciu-
tadana no s'han de tenir en compte les seves
conviccions religioses, li ha assignat 750 dò-
lars d'indemnització.

El professor Richet i l'aviació

Fa uns quants anys, l'illustre fisiòleg Char-
les Richet va deixar sorpresos els barcelo-
nins per la seva vivacitat física i intellectual
a despit dels seus anys. Richet qra en té
vuitanta-set i no usa altre mitjà de trans-
port que l'avió.

—Es espaterrant—li han dit—, a la vostra
edat, no tenir por de l'avió!

—Al contrari—respon el professor—, ¡'avié
és per a la gent d'edat, perquè els queda
menys temps a perdre.

BODEGA «EL NOIA"
de Sant Sadurní d'Anoia
Vins, Xampanys i Misteles

SERVEI A DOMICILI

Vins de taula a o'5o, o'6o i o'7o pts. el litre

ENRIC GRANADOS, gg. - Telèfon 80741

'Després d'haver-se ensorrat uns quants
imperis asiàtics, el centre de la civilització
es desplaçà a Europa, primer al Mediterrani
i després al nord i a l'oest. Havia arribat
l'hora d'Europa. La raça blanca, amb un
gran sobrant d'energies, es llançà a la con-
quista d& món, en tots els dominis : cien-
tífic, literari, artístic, ecorbmic. El segle xix
veié aquesta supremacia total en el seu punt
més elevat. Semblava que això havia de du-
rar sempre. Potser algun esperit sagaç podia
haver-se adonat de certs senyals prenuncia-

dors de la situació actual ; però la signifi-
cació veritable dels sen yals d'aquesta mena
no sol ésser vista sinó a posteriori.

Vingué 1914 (en realitat, el segle xix dura
fins a la guerra europea). Queda delmada
la població d'Europa, destruida la riquesa
acumulada, sotraguejat el fons moral i cultu-
ral patrimoni comú de la raça blanca ; coses
totes que en feien la mestressa del món,
tuteladora de les altres races.

Però queden els 'Estats Units. Després de
1918, semblen els beneficiaris de la catàs-
trofe, llur prosperitat supera les previsions
més optimistes i arriba en 1929 al seu
apogeu.

La supremacia de la raça blanca haurà
sols canviat de continent?

En aquel moment, esclata una crisi eco-
nòmica duna extensió, intensitat i durada
sense precedents en la història, que es fa
sentir en tots es països.

La torbació material va acompanyada de
la torbació moral, igualment dilatada i pro-
funda.
La lliçó del passat permet de creure que

aquesta crisi tindrà, com les altres, un ca-
ràcter cíclic. Pot tardar més o menys, pero
es resoldrà, diuen els esperançats. Desgra-
ciadament, no sols no va camí de resoldre's
sinó que empitjora progressivament.

Es que s'han produït una colla de fets
nous amb què mingó no comptava.

Abans, el vell continent importava matè-
ries primeres de tots els països de la terra
i exportava productes manufacturats; ara,
no hi ha cap país que no tendeixi a la indus-
trialització. Europa els ha facilitat els mit-
jans, l'utillatge, els tèonics ; d'altra banda,
el maquinis-me permet la utilització d'una
mà d'obra per inferior que sigui. Com diu
André Siegfried, el món extraeuropeu s'uti-
dla, amb l'ajuda d'Europa, contra Europa
mateix. No solament se li tanquen les sor-
tides que tenien els seus productes en els
mercats de fora d'Europa, sinó que veu la
producció extraeuropea començar la conquis-
ta d'Europa.

Els savis i els artesans de l'antic 'Egipte
guardaven gelosament entre els iniciats els
secrets que els permeteren de mantenir du-
rant segles una civilització que encara ad-
mirem. Els europeus moderns, savis, arte-
sans, comerciants i industrials, .amb una ge-
nerositat o una despreocupació magnifiques,
han escampat arreu del món llurs lliçons i
llur saber.

EI progrés tècnic ha dut, a la sobreproduc-
ció en tot, sense que s'hagi augmentat, en
definitiva, la capacitat adquisitiva del món.
Tant Europa com els Estats Units tenen una
producció que no poden collocar, les fàbri-
ques produeixen més del que es necessita.
Unes tres quartes parts de la població de
la terra viuen de l'agricultura, i en viuen
malament, sense poder augir.entar la capa-
citat de compra de la producció industrial,
que es queda sense ésser absorbida.

«Podreu fer fàcilment — diu Luciem Ro-
mier — que un individu compri més vestits,
es serveixi d'un nombre més gran d'automò-
bils, renovi més sovint el seu mobiliari, vagi
al cinema tres cops cada dia ; però no po-
dreu fer que un individu, un cop satisfetes
les seves necessitats d'alimentació, absorbei-
xi cada dia més d'una certa quañtitat cons-
tant de pa, de carn o de vi.»

EI món es troba en un desequilibri que
gairebé tot prové de la hipertròfia industrial
I del manteniment d'una agricultura 'defi-
citària. Cada país defensa els seus produc-
tors amb les duanes i els impostos que fa
pesar sobre alguns a fi d'afavorir uns altres.
Però aquest manteniment artificial esgota els
pobles i la situació creada així no pot durar
massa temps.

La força financera dels països europeus
ja no existeix. La més gran part d'empreses
de tot el món s'havien realitzat, fins a la
guerra, amb capitals europeus. Després de
la guerra, els (Estats Units, enriquits per
ella i en plena embriaguesa de prosperitat,
començaren a substituir Europa en el paper
de capitalistes del món, comprenent-hi la

pròpia 'Europa. Avui, tots es troben impos-
sibilitats de seguir exercint aquest paper, i
ja no sols cap país no pot comanditar em-
preses estrangeres, sioó que es veu amb
penes i treballs per a complir els seus com

-promisos.
Ensems que aquesta decadència materia'.

i econòmica que sofreix la raça blanca, hi
ha també decadència moral. Aquell paper
tutelar d'Europa sobre els altres sofreix,
cada dia més, minves considerables pertot.

La influència política d'-Europa sobre Amè-

rica ja començà d'edlïpsar-se el segle passat,
substituïda per la dels Estats Units. Aquest
segle veu aquella influència sofrir fortes en-
vestides a Asia i a Africa. Si la doctrina de
Monroe té ja més d'un segle d'existència i
en el curs d'aquest temps no ha fet sinó
reforçar-se i trobar tot d'aplicacions pràc-
tiques, Asia, per la seva banda, està cada
dia més pronunciadament en camí d'aplicar

-ne una de semblant. Ja en 1904 l'humanista
Víctor Bérard escrivia : «L'Asia per als asià-
lics, repeteixen els espies i emissaris del
Japó, 1a qual cosa vol dir l'Asia per als jato-
tesos.>, I després de la guerra, amb ritme
accelerat, el prestigi de la raça blanca ha
declinat, el Japó entén constituir-se en pro-
tector de tots els pobles asiàtics i, per la
seva banda, es desentén cada dia més d'Eu-
ropa i li presenta la batalla en tots els
terrenys.

Africa, sense un país dinàmic com el Japó
encarregat de desvetllar 1'antieuropeisme
asiàtic, poblada en la seva majoria per negres
endarrerits i miseriosos, no es pot eman-
cipar de la tutela europea, però des d'Abis-
sínia i Egipte, països independents, a les
agitacions de les colònies del Nord d'Africa,
pràlroms d'un moviment que adquirirà am-
plitud i intensitat amb el temps, tot són
símptomes que no es poden negligirc de la
minva del prestigi i de la influència d'!Eu-
ropa.

I culturalment, pertot arreu decreix també
la influència de la cultura europea. Europa,
que ha dut la seva civilització a les diferents
parts del món, ha de constatar com a poc
a poc els pobles que ha tret de l'endarreri-
ment s'aprofiten de les seves ensenyances
per a desenrotllar llur independència.

D'altra banda, la població blanca no creix;
la seva estagnació va acompanyada dun
acreixement de la dels països menys avan-
çats. Però a més a més de l'aspecte de la
quantitat, hi ha el de la qualitat, problema
més greu encara. Seriosament no es pot par-
lar d'envelliment fisiològic de la raça blanca,
però sí d'una decreixença de les seves se-
leccions. Es ja una llei sempre comprovada
per la història que l'aristooràcia de l'esperit,
com la dels diners o de la sang, esdevé com
més va més estèril, a mesura que els seus
components s'eleven en l'escala social. Els
pobles progressen per 'llurs individus supe-
riors i llur decadència comença quan decau
la .natalitat de les seleccions.

•x •x

Aquestes són les constatacions, resumidís-
simes, a què arriba 'Henri Decugis en el seu
recent llibre El Destí de les Races Blanques,
constatacions apuntalades amb dades preci-
ses, números, estadístiques, fets concrets.

Gal doncs renunciar a tota hipòtesi opti.
mista? La potència política i financera d'Eu-
ropa, igualment que la seva influència in-
tellectual, declina. Amèrica està sota la ma-
teixa amenaça. Es tota la raça blanca que
està en decadència.

«La civilització és una planta magnífica
però fràgil ; només viu gràcies a l'acció
d'una energia humana cont(nua»y diu Des-
fosses.
Ara que aquesta energia humana ha min-

vat en les races blanques, àrbitres del món,
i'univers, que tendeix, a través de totes les
transformacions, al seu equilibri, quina jeia
trobarà?

J. C.

Aquest número ha
passat per la censura
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EN MENYS DE QUATRE ANYS

La Reforma Constitucional
UNA VEU PESSIMISTA

"El destí de les races blanques"

[II]
lo de las Cortes carta de natura-

cero: Los que sin ella lleven diez
e vecindad, ganada segun la ley
lquier pueblo de la Monarquía.
rto : Los libertos desde que ad-
1 la libertad en las Espadas.

ART. Ú.

El amor de la patria es una de las
principales obligaciones de todos los es-
pañoles, y asimismo el ser justos y be-
néficos.

Todo español está obligado á ser fiel
á la Constitucion, obedecer las leyes, y
respetar las autoridades establecidas.
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RAMBLA DE LES FLOR S•30
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ANTONI MARTI
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No hi ha altre exemple d'un cinema tipus
governamental com el que ofereix el cinema
soviètic. I és que allí més que enlloc la
coacció de ]'Estat damunt la miciativi in-
dividual s'ha fet sentir imperiosament. 1 en
el cas del cinema hi ha encara la circums-
tància que e1 cinema ano s'organitza d'una
manr,.a rigorosa sinó a l'uníson de la irrup-
ció ch 'les forces revolucionàries. Allí el ci-
nema sembla fill de la revolució i tots eIs
fruits van tarats dones amb els símptomes
d'una paternitat que iningú no dissimula.

l'ànima callectiva, simplement perquè ells
en participen i res més, i ull exemple clavat
de tot això és aquest film El Rei soldat que
ara donen al Coliseúm.

Naturalment, El Rei soldat és un tema
prou bo, perquè la seva filmació hagués
pogut temptar els productors de qualsevdl
temps i país. En això totsestem d'acord.
Però és singular que precisálïnt sigui ara
que s'hagi realitzat aquest film i és im-
portant de pensar en la reacció del públic
alemany davant d'un film com aquest cent

«El Rei Soldat»

Hem dit cinema governamental. A Ale-
manya, on avui el prejudici racial i el culte
de l'Estat ham aconseguit una tensió també
excepcional, no hi ha evidentment ombra
d'un cinema govennamental, i és que a
Alemanya él cinema marxava ja tot sol,
vinculat a una sèrie d'interessos comercials,
abans de l'adveniment de la dictadura hit-
leriana. Després d'aquesta com abans, el
cinema pot a Alemanya continuar essent un

joc, un jac superior, al marge de les pre-
ocupacions socials i eoaecians polítiques.

Això no evita que la coacció flotamt exis-
teixi. Si voleu, experimentada no precisa-
ment com una força extrínseca, sinó com
un impuls que arrenca de tots els treballa-
dors que es troben bé dins dl règim, i si
no de girat, per força. Es el que dèiem en
assenyalar dies enrera, .ací mateix, el que
ens semblaven ésser les noves caracterís-
tiques de la producció alemanya. Avui que
Alemanya viu sota el signe d'una exaltació
pròpia d'un país que surt de la ruïna per
augurar temps millors, una producció cine-
matogràfica de mentalitat derrotista hi faria
el paper d'una deserció inqualificable.

Alemanya ha posat en circulació films ga-
rantits moralment i també—cosa molt simp-
tomàtica—pellícules que us obliguen a mirar
enrera i remembrar grandeses passades que
poden donar-vos l'esperança de glòries fu-
tures. Serla molt extraordinari que Alema-
nya fes damunt la seva història pellícules
humorístiques i galants com les han fet,
per exemple, a Anglaterra. Podem estar se-
gurs que no les farà.

Creiem que aquest jac és de bona fe.
Els productors segueixen les fluctuacions de

—Saps, aquesta guerra acabarà amb to-
tes les guerres...

(Judge, Nova York)

—Si ,ara llegeixes el diari, què faràs ha-
vent dinat?

_. _	 (New York Post)

LA PATau[.LA reRDUDA. — Dairrera el Tres
llancers de Bengala, vetaquí una nova pro-
ducció inspirada en motius de les guerres
colonia ls angleses ; obeint la 'llei de les sè-
ries que sol imperar en el món del cellu-
loide. Fem constar, però, que John Ford,
el postor en escena, s'ha situat el un punt
de vista molt diferent en escollir uns api

-sodis una mica menys a la Salgani i en
trencar resoltament amb el caràcter opti-
mista que, més tard o més d'hora, sembla
que hagi d'informar tot film com cal.

Una patrulla d'exploració de l'exèrcit an-
glès es perd pels deserts de Mesopotàmia
l'any 1917. Poques vegades el cinema ha
ofert unes escenes tan punyents com les que

viuen aquest grapat d'homes de guerra a
la deriva sobre les arenes incandescents que

encatifen les solituds illimitades. Quan, per
fi, troben un oasi amable i temptador, cor-
ren adalerats a refugiar-s'hi sense poder sos-
pitar que, per la insolació, .per la follia, o
pels atemptats de misteriosos alarbs fone-
dissos, la mort els anirà aterrant allí lenta-
ment, implacablement d'un a un, entre cent
abnegacions heroiques ofertes a l'esperit de

camaraderia. 'En arribar la columna de so-
cors només viu el cap de l'escamot, sostiri-

AMBL
—	 cCATALUAA37TeI:1110	—

REPRESA
de l'extraordinari documental Fox

ONA=__BABO
Una epopeia aèria sobre I'Africa, en
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Quatre pobles inundats als Estats Units
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y	 EL CINE1A
L'ACTUALII AT CINEMATOGRAFICA	 DES DE PARISnfilm 	 Abundància de flemes russos 

AI uns	 films nous
D'entre els films nous que acabem de veu

-re, escollirem els que hem cregut més re-
marcables, en bé o en mag , amb el propòsit
d'oferir-ne una breu impressió — personal•
és clar — poc o molt abans d'ésser projec-
tats a les pantalles barcelonines. Els noms
són traducció literal dels francesos. Aquesta
pu ,- ualització prèvia era indispensable a
cunseqüéncia de d'anarquia internacional que
sol regnar en la versió dels títols cinema-
togràfics, pro ícia sempre a tota mena de
confusions.

gat miraculosament en peu per un sobre-
humà afany de venjança.

Del principi a la fi, la història us submer-
geix en un angoixós patetisme d'excellent
qualitat. I, si no fos pél trebaill extemporani
d'algun dels actors i per una certa manca
de cura en la solució de certs detalls, el
film seria perfecte. Victor Mac Laglen —
vella coneixença—hi realitza una de les més
glorioses carreres militars de la seva vida.

per cent prussià, parqué avui la vida ale-
manya sembla envaïda per una sobreabun-
dància d'aquell factor que hem convingut a
anomenar prussià i que és com una edició
moderna de I'espartisme.

L'assumpte és tret de la història prus-
siaea. Es ]'antagonisme exdstent entre Fre-
deric Guillem I de Prússia i e1 seu fill.
Mentre el pare realitza a ultrança el tipus
del monarca prussià, tot ell donat al culte
de la «duresa del deure (text de la pel

-lícula), el fill té la dèria de llegir els clàssics
i de tocar la flauta.

Sense caure en exageracions pfatóniques,
haurem de convenir tanmateix, si tenim en
compte que el flautista incorregible arribà
a ésser Frederic el Gran, que ni la lectura
dels bons llibres ni la passió per la música
són incompatibles amb les virtuts que ha
de reunir l'home de govern.

Però deixem de banda aquesta digressió
i anem al gra.

Emil Jannings retorna, després d'una ab-
sència bastant prolongada, al cinema amb
aquest rel de pare inflexible i amorós i dur
alhora; lliurat en cor i ànima al servei del
país. Un rol tallat a la seva mesura. Si
aquesta és o no és una gran mesura, allà
vosaltres. En el que tots estem d'acord, és
a saber de quina mesura es tracta. Ningú,
efectivament, no descobrirà Jannings en
aquest film, perd precisament per això els
entusiastes d'aquest actor hi 'trobaram l'he-
roi dels seus entusiasmes.

Un jove actor, nou per a nosaltres, Wer-
ner Hintz, s'encarrega del simpàtic rol de
príncep hereu, i si tenim en compte que
la pellícula acaba amb un primer pila del
rostre del jove monarca (el pare acaba de
morir) que és el calderó més imponent que
mai s'hagi vist al cinema—dura prop d'un
minut—, caldria pensar que si Janmgs n'és
1a vedette, el jove príncep n'és el principal
personatge dins l'economia dramàtica ele
l'obra.

La pellícula és bona, indiscutiblement
bona. 'En conjunt ben feta i intelligent en
la disposició deis episodis. Naturalment, és
una pellícula Emil Jannings, i aquest acla-
riment és tan explícit per a tothom que
l'entengui, que això ens excusa d'escriure
tot un article. Hi ha escenes al mirall, es-
cenes a la llum del canalobre i agonia final.
No hi falta cap detall per a evidenciar el
talent incomparable çlel gran intèrpret de
V arieté.

La pellícuia, cuinada a la manera ale-
manya, es segueix amb un interès mai de-
caigut i hem d'agrair al Coliseum que en
el temps que som sigui capaç de presentar
a Barcelona un espectacle de tanta qualitat.

J. P.
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Si els productors realitzen llurs propòsits,
ens trobarem amb una dotzena de films de
temes russos, i alguns de repetits. Jutgeu

Stenka Razin, el barquer del Volga, de
Wolkoff ; Volga Volga (nova versió sonora),
de Farkas; un altre Barquer del Volga amb
escenari escrit per Joseph Kesscl.

La Sonata a Kreutzev, amb música de
Beethoven i Txaikowski ; una altra Sonata
a Kreutzer, amb música de Beethoven, Txai-
kowski i Mozart.

Taràss Bulba, amb Harry Baur.
Michel Strogoff, tret de l'obra de Juiles

Verne.
I encara s'anuncien : Ivan el Terrible,

Guerra i Pau, El Tsar Damnat...
i

Per a tenir un paper
Eddie Nugent somiava en un determinat

paper en el primer film de Bing Crosby, Two
for to-night (Dos per a aquesta nit). Però
el postor en escena, Frank Tuttle, no s'aca-
bava de decidir.

Un bon dia, Tuttle va rebre una allau de
missives procedents de totes les parts del
món, per exemple

«Si valeu donar-me una álegria en ocasió
del meu jubileu, doneu el paper a Nugent.
—Jordi V, Rex.^t

((El pla quinquennal no reeixirà si Nu-
gent no té paper en el vostre film. - Stalin.n

«D'ençà del fracàs de la N. R. A., la meva
única esperança •és que Nugent aparegui en
el film que prepareu. — Franklin D. Roo-
sevelt.n

«Solidaritat entre aris. Doneu el paper a
Nugent. — Hitler.n

«Doneu el paper a Nugent, i no cauré
mai més de cavall. — Eduard, príncep de
Galles.»

El film en colors
Setmanes enrera parlàvem de Becky

Sharp, film en colors sobre el qual els seus
realitzadors fundaven tan belles esperances.

Robert Littel, en Today, de Nova York,
diu que Becky Sharp no és pas un bon
film, quant al seu fons, i que el color deixa
a desitjar. Reconeix, de totes maneres, que
e1 procediment emprat en Becky Sharp té
menys defectes que els anteriors i que és
el que reprodueix més fidelment la natu-
ralesa.

IEIs realitzadors del film han fet tots els
possibles per a evitar una ((orgia de colors,
i ets han administrat a dosis raonables. Però
així i tot, segueix dient el crític, com que
és el primer film en colors, encara fa l'efec-
te d'una disbauxa colorística.

rdES gairebé cert que dintre uin any reg-
nara una gran confusió a 'Hollywood, con-
vertit en laboratori d'experiències. Postors
en escena, decoradors i operadors tindran
necessitat de reeducar-se els ulls. Els caldrà

Nigel Bruce i Miriatn Hophins en
«Becky Sharbe

apendre de veure amb els ulls de la carnera

per a films en calors a fi d'evitar tota sor-
presa. En efecte, 1'uill humà, per habitud,
tria els colors que veu. Però l'ull de la ca-
mera ho veu tot i ho reprodueix tot fidel-
ment, amb una objectivitat i una exactitud
desconcertants. L'art dels colors no consis-
tirà tant en un riomini de la camera — en-
cara que molt depengui del perfeccionament
dels mitjans tècnics — com en e1 control

dels colors a fotografiar. Això reclamará uns
quants anys de provatures laborioses, i sobre-
tot, la formació de nombrosos especialistes
que sàpiguen manejar aquest nou mitjà
d'expressió. Per a adonar-se de totes les difi-
cultats que els caldrà superar, basta veure

el minso resultat dels esforços artístics des-
plegats pels autors de Becky Sharp.

»Mentre Hollywood treballarà en la pro-
ducció dels films en colors, la tolevisió farà
camí. I això serà una nova revolució en
la Ciutat del Film, ja que el públic, podent
tenir espectacles a casa seva, la no tindrà
necessitat de pagai i'entrada a un cinema.»

Noiícies curtes

La Madona dels Sleepings, d'aquell banal
Maurice Dekobra, serà interpretada per Tal-
lulah Bankhead i Douglas Fairbanks junior
en la versió anglesa, 1 per Marcelle Chan-
tal i el mateix Doug4as en la francesa.

—Pierre Benoit està adaptant un Gogol,
els diàlegs del qual escriu Jacques Natanson.

—Conrad Veidt serà el Tsar Damnat de
Wladimir Strichwsky.

—Guerra i Pau, de la cèlebre novella de
Tolstoi, tindrà per vedettes Annabella i Pierre
Blanchar.

—Anna Sten rodarà per a una casa an-
glesa El PassaQort groc, el film que la re-
velà a la U. R. S. S.

—.Renate Muller serà la vedette femenina
d'un film sobre la virjp de Goethe.

— Samson Fainsilber tindria ganes d'ésser
protagonista d'una Vida privada de Pere

Areti.
—.René Clair ha començat a Londres un

film en el qual treballaran Joan Parker i
Robert Donat.

((Maria Chapdelaine^^

BELS (( FORA n6 Ln LLEI)), — Una obra de
gàngsters, encara. Amb càstigs implacables
dels dolents i triomf final dels bons. 1 assas-
sinats, atracaments, traïcions, persecucions,
emboscades, metralladores, llamps i trons a
]'entorn d'wn fil idfllic rosa tendre. Tant se
val, tant se val. Tots aquests elements tò-
pics són conjugats amb una tal vivacitat i
una tal ciència, James Cagney — eixit del
camp dels papers còmics—interpreta el seu
rol d'ardit aprenent de policia amb tanta
mita, que ell film aconsegueix, no sols clas-
sificar-se entre els, més interessants d'un gè-
nere que podia considerar-se massa espre-
mut, sinó arribar al difícil èxit de fer expe-
rimentar a la gent maror d'edat les matei-
xes emocions que, de criatures, sentien da-
vant les inefables aventures de lladres i se-
renos.

MAlu,l CHAFDELAINE.. — Sentíem una cer- 1
ta recança en anar a veure aquesta pro-
ducció, tat i la categoria del seu director,
Julien Duvivier, i el fet d'haver estat dis-
tingida amb el primer premi del cinema
francès d'enguany. La bella novella de Louis
Hémon deixa per sempre un record tan sa-
borós que seria una pena ofendre'l amb la
contemplació d'illustraclons gràfiques que no
arribessin a la plena fortuna. I bé ; Duvi-
vier ha salvat aquest escull perillos'ssim
amb un tacte i un encert que basten per a
tornar a enrobustir amb escreix el seu pres

-tigi després d'haver estat parcialmeint lli
-mat pel film Golgotha ; grande machina

d'encàrrec, ofegada per la grisor trista de
les coses fetes, poc o molt, sense més ni
més.

Descomptant alguns punts om les sugge-
réncies massa insistides sembla que vulguin
relliscar cap al simbolisme en projecció que
ha fet estralls per ]'ultra-Rin, Maria Chap-
delaine obté feliçment la transposició cine-
matogràfica del doll de candor i de tendresa
tan admirablement enquadrat per Hémon
amb el marc documental de la ruda vida
menada pels 'bosquerols francesos del Ca-
,nadà.

Madeleine Renaud — inoblidable protago-

nista de La Maternele—personifica una Ma-
ria Chapdelaine plena d'encís. No gaire
bella, sòbria, intelllgent, excellent artista, es
situa entre les grans actrius que són al pol
oposat de Greta Garbo i altres Bertini tra-
cluïdes all cinema modern.

Els uos Ksts. — Ho esperàvem. El super-
nacionalisne de l'Alemanya
hitleriana, amb un element de
propaganda tan poderós com
el cinema posat exclusivament
en mans del Dr. Goebbels,
no .podia tardar a oferir-nos
una apologia filmada de la
vida del «rei sergont(, Frede-
ic Guillem de Prússia ; el

ferreny iniciador de l'hegemo-
nia prussiana i de la casa
Hohenzollern per sobre tota
la confederació germànica. El
joc vol ésser fi. L'hereu del
troii,`e1 futur Frederic el
Gran, melòman, lletrat i fan-
tasiós, tendirà a representar
la Germània imtel•ectual i ar-
tística florin t . parallelament a
la rígida disciplina de caserna.
Blücher - Bismarck - MoQtke -
Hindenburg a un costat, Kant-
H egel-S chillerGoethe-W agner
a l'altre. Bé és veritat que,
de bon començament, l'acord
entre pare i flll no rutlla pas
precisament com una seda.
Sort que, aviat, el bastó del
soldat és el que s'imposa ; tal
com s'ensenya dintre les fa-
mílies i dintre els pobles ben
pensants quan creuen que ha
arribat l'hora de fer llaurar
dret.

Sense necessitat de deurar-
se a considerar que els valors
espirituals teutánics mai no
han tingut llur carta de ciu-
tadania a Prússia, direm tot
seguit que la tesi — si és que
tesi vol haver-hi — seria mas-
sa complexa per a ésser en-
focada d'u'la manera tan sim-
plista. Però, deixant -la de

banda, el film és important, ben fet, mal-
grat certs inevitables escenes lentes i feixu-
gues característiques del cinema alemany,
Emil Jannings hi fa la seva reaparició amb
una empenta digna dels seus millors dies,
collaborant a demostrar que els atributs de
l'art són tan puixants que alguna vegada
fins poden arribar a fer brotada en els ter-
renys profusament castigats pel trepig de
botes dels dictadors més o menys providen-
cials i fotogènics.

LA DONA 1 EL TITELLA. — On són els
Sternberg i Marlene Dietrich de L'Angel
blau? Cada dia més 'lluny i més avall, pel
seu mal cap. Com si no fossin prou les
calamitats pseudo-genialitzants de La Ve-
nus rossa, de X 27 1 de Capritxo imperial,
director i actriu sembla talment que s'esfor-
cin per a batre llur propi rècord de confusió

i de mal gust.
Aquesta vegada paga els plats trencats

una novella de Pierre Louys, La Femme et
le Pantin ; obra que, fins considerant -la com
la més inferior al talent agut i delicat de
l'autor d'Aphrodite, queda infinitament per
sobre del melodrama extravagant que n'ha
extret el malaurat Sternberg. L'Aindalusia
on Pierre Louys situà la seva in triga, queda
ben amorfá i convencional, a cent llegües
de l'escenari vivíssim que, per exemple, ha
sabut fer-ne Jean iCassou. Però la del film
que ha motivat aquest comentari assoleix
un grotesc encallat en plena poca-solta. Llús-
tima, perquè, amb una mica més, la cosa
ja seria francament divertida i us ajudaria,
si més ano, a matar bé 1'estoina tot rient.

En f, l'acreditada raó social Marlene-
Sternberg ha posat els cinc sentits en la
fabricació d'una altra penlcula ; mot arxi-
barbar però que diu bé el que vol dir.

ALBERT JUN^YENT

Paris, juliol.

CAMISER
ESPECIALISTA

' EXIT EN LA MIDA

JAUME 1, fií
Telèfon 11655

:tlllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllll



Per obra i gràcia del concert de Joan Ma-
grinyá, primer, dels quinze dies de Ballets
Russos, després, tots els que llegim diaris
hem tornat a ésser víctimes de l'anomalia
qua és la crítica de dansa exercida pels crí-
tics musicals. Això no passa enlloc més.
Qué dirien tots aquests senyors, que elogien
o rebenten un ballet amb un criteri exclusi-
vament musical, si la direcció del diari en el
qual escriuen els acomiadés i encarregués
la secció de música a un crític d'arts plas-
tiques o de literatura? Posarien el crit al

—Es una desgràcia ésser tan curt de

vista.
--Figura't que s'ha estat mirant una ba-

nyista i fins al cap d'un quart no s'ha
adonat que era la seva dona!

(Candide, París)

—Els empleats desitgen saber què li agra-
daria com a present de noces.
--Creu que consentirien una rebaixa ge-

neral de les pagues?
(Lon4on Opinion)

l
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EL TEATRE
TEMES DEL CENTENARI	 LLANTERNA La dansa i els crítics

musicals
n

Shakespeare i Lope de Vega
Tractant-se de Lope i en una avinentesa del dramaturg anglès és ben palesa. En can-

com aquesta del centenari feia estrany de vi, com a home de teatre, i coneixedor dels
no haver trobat en cap dels comentaris més trucs i dels recursos escènics, Lope està per
o menys extensos que s'han dedicat a la damunt de gairebé tots els autors de teatre
seva obra, el parallel entre el seu teatre i	 que mai hagin existit, i a fe que la massa
el de Shakespeare,	 enorme de les comèdies que escriví suposa

E1 fet havia de produir -se d'una manera una necessitat de variar gairebé inconcebi-
fatal, i de reproduir-se també, com succeí ble. Sembla, vista la seva enorme produc-
amb Calderón quan es commemorà, a les ció, com si després d'ell ja haguessin que-
darreries del segle passat, el seu centenari.	 dat esgotats els temes teatrals.
Es clar que llavors el parallel es féu amb En una altra cosa supera Lope a Shakes-
vistes a una valoració absoluta d'ambdós peare, i també és una cosa extrínseca. En
autors i que ets resultats fo-
ren diferents segons els casos.	 ----

Menéndez y Pelayo, per
exemple, fou un dels que es
prengueren la molèstia de
comparar El mayor monstruo
los celos amb Otello, cosa que
ja abans que ell havien fet els
romàntics alemanys enamo-
rats a la vegada de Shakes-
peare i de Calderón.

De llavors ençà ha dismi-
nuit bon xic aquesta afició a
valorar unes obres per con-
trast amb d'altres. Avui ningú
no pot pendre's seriosament
un intent d'escatir el valor
absolut del teatre clàssic es-
panyol comparant-lo amb el
teatre anglès del Renaixement
o amb el francès del Grand
Siècle. La sola cosa que hom
es pot .permetre és posar de
costat obres, autors i fins els
mateixos teatres en conjunt i
analitzar punt per punt els
elements que dls constituei-
xen, examinar en què són in-
feriors o en què excelleixen
als altres. Mai però, treure'n
conseqüències de valoracions
absolutes i totals.

Un erudit castellà, traduc-
tor de Shakespeare i biògraf
de Lope, Luis Astrana Marín,
ha fet la prova d'aquestes
anàlisis parcials amb els tea-
tres d'ambdós, en un llibre
recentment publicat: Vida
azarosa de Lope de Vega, que
és una excelaent introducció
al comelxement de l'obra del
poeta castellà.

Els resultats d'aquest pa-
rallel són ben interessants i
generalment encertadíssims.
Lope és l'exterior del mateix
món teatral on Shakespeare
és l'interior, i mentre el primer resol la co
mèdia en un viure una mica plebeu i a flor
de pell, Shakespeare somriu en la seva con-
cepció més psicológica dels personatges. Es
en aquest punt de psicologia on s'escau la
superioritat de l'amgfès. IEn l'obra shakes-
periana hi ha una vida interior que l'acció
moguda, agitada pel gran home de teatre
que és Lope, no pot substituir.

Quan la qüestió es planteja en el domini
de la tragèdia no hi ha cap mena de difi-
cultat en el judici. Shakespeare és de molt
superior a Lope. El realisme poètic de les
seves creacions no té parió en l'enorme em-
balum de l'obra lopesca, on els verbalismes,
les llargues tirallongues de versos ofeguen
la intensitat dels sentiments que haurien
d'experimentar els personatges.

Fet i fet, sense voler rebaixar l'obra de
Lope, quan es tracta de crear personatges,
de portar ánimos a l'escena, la superioritat

'ItsI

4	 ri

Ns

,p

Pàgina final, autógrafa, de la corédia de
Lope de Vega, «La Dama Boba))

Wa1fer Reynolds, l'home
que fa riure 'cofa Anglaterra

En pues mesos, Walter Reynolds s'ha fet
cèlebre com «l'home que fa riure tota Am-
glaterra». Cal dir, perquè es vegi l'extra-
ordinari del cas, que Walter Reynolds té
vuitanta-quatre anys i que per a fer-se cè-
lebre li ha calgut que el seu drama, Voung
England, estrenat ja fa mesos, tingués, en
estrenar-se, una sort d'aquelles que desco-
ratgen rm autor jos e.

En aquest drama, ha vdlgut posar en
escena la vida dels boy-scouts d'ara, però
l'autor ho ha vist tot i els fa parlar cero
si fossin xicots de 1870.

Walter Revnolds fou actor i autor fins a
prop de la quarantena, després esmerçà els
seus segons quaranta anys fent de jutge, i
ara, a les seves velleses, ha volgut tornar
a escriure. Aquests quaranta anys de repòs
de la seva ploma temen la culpa de l'ana-
cronisme de la seva obra, el qual, però, és
apreciat del públic, que troba motiu per a
una gatzara indescriptible.

Ja fa temps que es pot dir, en efecte, que
és el públic el que dóna la representació de
l'obra. Tots els espectadors saben l'obra de
memòria i la coregen. Els actors, avesats
cada dia a això, no s'hi amoïnen i van
fent. Si, tot esperant que s'acabi el xivarri,
fumen, vint capses de 'llumins els cauen als
peus. Si dos promesos es fan un petó, el
públic compta fiats a deu, com ei un matx
de boxa...

Sembla que foren estudiants d'Oxford i de
Cambridge els primers de moure gatzara, i
després el públic s'ho encomanà. Durant el
jubileu reial i el dia de les regates entre
Oxford i Cambridge, l'autoritat suprimí lí,
representació de Young England,

Es que potser els anglesos han tornat als
temps elisabetans, quan les representacions
en temps de Shakespeare eren donades . da-
vant un públic de mariners i soldats cri-
daners i de menestrals beverit cervesa?

Anglaterra torna a ésser la Merry England
que havia estat, abans del puritanismo i
l'ensopiment imposats al país per Cromwell
i reblats per l'època victoriana?

Hi ha alguns senyals que fan sospitar-ho.
Mentrestant, Young England ha passat ja

de les tres-centes representacions, i és un
bon negoci, malgrat que al cap d'uns quants
dies de fer-s'hi, cal renovar el teatre, la que
els braços de les butaques i altres estris
van a parar a l'escenari.

I Walter Reynold, satisfet, esta escrivint
un altre drama, titulat Innocence.

Algú ha dit que aquest home de vuitanta
-quatre anys podria molt ben ésser el pre-

cursor d'un gènere nou, consistent a con-
c a riquesa del seu repertori de versos. Sha-	 fiar als espectadors el paper principal.
kespeare, que arriba a escriure en prosa
Macbeth i El Rei Lear, fa servir gairebé
sempre el vers lliure. Lope, essencialment
poeta, es complau a lluir les seves enormes
facultats. Empra tots els versos que coneix
i ell mateix es cerca les dificultats per 1a
pura satisfacció de superar-les. La cosa ar-
riba al punt d'establir una concordància
entre els diferents tipus de vers i les situa-
cions de l'obra. Un passatge famós de ]'Arte
nuevo de hacer comedias ens ho explica

Acomode los versos con prudencia
a los sujetos de que va tratando.

La gran exuberància de la producció tea-
tral de Lope ha estat, sens dubte, el pitjar
enemic de la seva qualitat. Gairebé totes
les obres de Lope tenen un primer acte su-
perior als restants. Sembla com si la pressa
d'enllestir-les hagués impedit al seu autor
de treballar-les, d'enfondir en el tema i en
la contextura espiritual dels personatges.
Shakespeare, al contrari, va completant la
fesomia de les seves criatures a mesura que
avença l'acció.

Per tal de suplir les deficiències constitu-
cionals dels seus personatges Lope fa mar-
xar desenfrenadament l'acció fins al seu
terme, i aquesta queda en primer pla, en
perjudici d'aquells. Per això el seu teatre,
tan terriblement dinàmic, ens resulta ara
superficial a desgrat del seu valor poètic,
mentre en Shakespeare la poesia, en con-
centrar-se en un conflicte dramàtic plan-
tejat entre homes veritables, guanya en in-
tensitat i les seves creacions resten tan
commovedores ara com quan les esorivia
per al seu públic isabelí del Globe.

RAMON ESQUERRA

cel, n'estem segurs. Protestarien enèrgica-
ment. I tindrien raó. Perquè ací i a tat arreu
ningú no toleraria que un profà s'ocupés als
diaris de medicina, d'enginyeria, de botà

-rica o de qualsevol altra matèria que des-
coneix. En canvi, amb la dansa tothom s'hi
veu amb cor. Fins i tot el primer crític musi-
cal vingut, que no gosaria posar la seva
ploma pecadora damunt temes que no entén,
s'atreveix .a definir i a pontificar quan de
coreografia es tracta. L'Argentina ens deia
que a tot el món hi ha crítics especialitzats
que s'ocupen de dansa amb una competèn-

.	 ¡ cia que ningú no discuteix. 1 afegia que si
`, la nostra gent sap tan poc de coses coreo-

gràfiques, és perquè la crítica de dansa ha
t estat sempre	 confiada als crftics musicals.

¡ . Naturalment, no vàrem saber què contestar-
j li de moment. Perquè hauríem perdut massa
' temps	 explicant-li que ací	 gairebé tothomf

oreu que la dansa és filla de la música i no
él contrari, i que l'element principal i essen-
cial d'un ballet és la música. I que és per

y	 F

això que els diaris no vacillen a fer escriure
°«° sobre dansa els crítics musicals. Però de tot

això ja ens n'ocuparem més avall.
De moment, constatarem que, fetes algu-

t	 f enes excepcions entre les quals ens plau po-
sar el mestre Llongueres, que parla de dan-

^,r
^"

sa, i amb molta competència ; J. Palau, que

J	 ,	 ,	 ...	 '	 s-^ un dia que se li va escapar de parlar de
música comentant un ballet va demanar ex-
cuses ; i D1uís Góngora, fetes aquestes ex-
cepcions, tots els altres crítics musicals que
s'ocupen de dansa parlen de música i no de
dansa. I les poques vegades que parlen de

r--	 . dansa, el poc que en diuen fa llàstima de
debò.

Sí,	 senyors !	 Fa llàstima.	 Perquè a un
.,_5 , crític musical, improvisat crític de dansa, li-	 .

hauria de caure la cara dq vergon.a per ha-
ver escrit coses com aquestes : «Dels ballets

I interpretats darrerament, el que més ha in-
teressat els liceistes ha estat El Tricorni de
l'insigne Manueil	 de Falla,	 obra admirable
en tots els seus aspectes, d'una manera espe-
cial en quant es relaciona amb la música.
No és possible una partitura més perfecta,
més inspirada, ni més notablement escrita.»
Res més. Així, només això. Això i prou.
D'aquest bon senyor és també una diguem-
ne crítica en la qual es parlava del «gran
nombre de ballets realment notables que han
escrit els més eminents músics modenns».
El Tricorni, ballet de Manuel de Falla ; ba-
llets escrits pols més eminents músics mo-
derns... Com aquells caps de publicitat cine-
matogrófica, la inepcia dels quals tantes ve-
gades hem denunciat, que ignoren l'existèn-
cia del director d'un film, r basen	 tota la
seva propaganda en el nom rutilant d'una
vedette,	 aquest sant baró,	 que també viu
beatíficament als 'llimbs, encara no s'ha ado-^ nat que l'autor d'un ballet no és un insigni-
ficant músic, sinó tot un senyor coreógr
amb idees pròpies i no manllevades a la

:::_,- música.
A propòsit del concert de Magrk yà al Bar-

celona, els crítics musicals s'apressaren tam-
,	 ,,	 t a exhibir impúdicament l'equivocació pro-

1 funda que els serveix de punt de partida per
a parlar de dansa. Un n'hi hagué, sobretot,

que digué coses molt estranves. Després d'a-
firmar que, musicalment parlant, en alguna
dansa del jove artista mancava una més
íntima aliança entre el ritme	 i el	 gest,	 el

(	 j nostre home assegurava que la dansa és-
filla de la música, i que en l'ordre espiritual

Apunts de ballets russos per R. Aguilar : i	 emotiu	 si les sensacions	 que procura la
dansa no estan impregnades de l'emoció ge-

can-can de	 «La	 tenda mógica»,	 «Príncep
Igon, i «Noces d'Aurora», neradora de l'obra musical, aleshores la dan-

sa perd la seva categoria d'art cómplet i
esse icialment humà, per a convertir-se en-	 —
un exercici de pura acrobócia. Molt estra-

R	 R
T^^^^^ ^^ ^^p^^^p^ ^^ nyes, realment, totes aquestes coses. Potser

si no s'ignorés amb tanta freqüència que

,n un ballet, com el seu nom indica, 1'e'le-
nent preponderant ha d'ésser la dansa, i

l -' després vénen decorat, vestuari i mú-

ica, elements secundaris que han d'ésser
ubordinats a la dansa, si no s'ignorés tot
iixò, potser no s'escriurien coses tan estra-
iyes.
I encara que als crítics musicals els

embli mentida, molts coreògrafs han encar-
'egat una partitura apropiada després, no
ibans, de éoncebre els seus ballets. Ja hem
lit ací mateix que Txaikovski va compon-

dre tota la partitura de La
—	 l3elle segons els moviments

indicats pel mestre de ballet,
Petipa ; que es va adaptar a
les formes simètriques de la
dansa clàssica, tot i calcant
el ritme sobre els accents i els
intervals del moviment del cos
humà. Magrinyà muntant els
seus meravellosos Poliritmes

va procedir d'idèntica manera.
Va crear davant el mirall ges

-tos, passos i actituds, i des-
prés el mestre Montserrat va

' compondre una música segons
aquests moviments. Aquestes
partitures compleixen les fun-
cions essencials de la música
de dansa, que és, ni més ni
menys, un art aplicat. Per-
què, a la fi, s'ha adonat d''ai-
sò, Lifar acaba d'engegar a
passeig els músics i les seves
exigències. Però d'aquest gest
ja en parlarem llargament...
La dansa és un art autò-

nom. Ho hem dit i repetit
centenars de vegades. I per a
intentar demostrar-ho una ve-
gada més, tornarem a insistir.

x	 Potser ens repetirem. Perú
•^ com que hi ha ulls que no

volen veure i orelles que no
volen èscóltar, tota repetició
serà justificada. La dansa té
la seva significació pròpia, la
seva realitat pròpia, les seves
Ibis pròpies, que són d'un
mateix ordre que un temple
grec o una fuga de Bach.
La dansa és bella en si. Es
un art autònom. Però quan

els moviments de dansa, que ham d'ésser
fi en si, són únicament determinats per
esoterismes o per emocions, o per fets reals,
aleshores no hi ha dansa, sinó pantomima
simbòlica o expressiva, o descriptiva. Igual-
ment, quan els moviments de dansa, que
han d'ésser fi en si, són únicament deter-
minats per la música, quan es vol que la
música jugui un rol . preponderant en la
construció i composició de la dansa, i que
el sistema de sons governi el sistema dels
moviments del cos, aleshores no hi ha dansa,
sinó dalcrozisme, ritmicisme i altres mons-
truositats. La dansa no és reproducció plàs-
tica i dinàmica de la música, sinó que és la
música que sosté i acompanya la dansa. El
rol de la música és doncs accesori. La mú-
sica, en aquest cas, és un art aplicat. Com
ho és, en un ballet, la pintura i l'argument.

Si s'aprenguessin això de memòria, i no
oblidessin que existeix una independència
absoluta de les diverses arts, cadascuna de
les quals té una autonomia ben definida, pot-
ser els nostres crítics musicals no parlarien
més de dansa, i si continuessin parlant-ne,
potser no dirien coses tan estranyes com les
que am escriuen. Així sigui

SitanSTth GASCH
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Lazovski, de la companyia de Monte-Carlo; a Montgat

—Afaiteu-me'], que Ii vull pegar!
(Ric et Rac, París)

Ro^i

(New York American)
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Sigyid Undset

judicis sense examinar-ne el valor, corldueix
infalliblement al 'desenrotllament dels ele-
ments més indignes d'aquesta raça, perquè
estan empremtats del nostre color preferit...
Ura raça que es lliura a la vanitat d'ella
mateixa està condemnada a l'estancació i a
la degeneració...»

«L'oposició en l'Edat mitjana contra els
jueus era una lluita d'esperit, i certament
era molt menvs baixa i criminal que l'anti-
semitisme... L'esperança de salvar la huma-
nitat té les seves bases més enllà de les di-
vergències de les races humanes... Fins i tat
clepassa el món dels homes blancs i comprèn
tots els homes de bona voluntat, de tota raça
i de tota religió de l'univers.»

Per aquesta deferea coratjosa, Sigrid Und-
set ha sabut demostrar altre cop una perso-
nalitat tota d'una peça. Reuneix el gran ta-
lent i el gran caràcter, la lucidesa i la fermesa
nòrdica a la humanitat real del cristià fer-
vent.

MMr. DE WYT

(Copyright by «Europa» i MIRAn0R)

La ruta d'Anníbal ?
Els diaris han parlat prou del periodista

americà Richard Halliburton, que es va ven-
dre un aeroplà, batejat «Catifa Volanto per
a llogar 1'elefamt D'olly i travessar amb ell
els Alps. Ell diu que ha fet dl viatge pura-
ment per plaer esportiu, i no per a fer-se
fotografiar i únterv uar i poder dir a cada

Halliburton, en el punt més alt del seu
recorregut, acaba de travessar un túnel

.	 de glaç

Londres és una ciutat, crec que ja ho ha
dit algú, que troba er el contrast un dels seus
millors eféctes.

Es un contrast que generalment, a primera
vista, té totes les aparences d'aquella pro-
ximitat que tenen les coses angleses a la
poca-solta, 'però que cal digerir ( es digerei-
xen aviat) per a rectificar d'una manera . ab-
soluta.

Hi ha aqúell exemple del Covent Garden,
el poñtifex dels teatres londinencs, al qual

No obstant, l'amic Gili cal dir que no usa
el susdit «pse . En el seu lloc respon amb
paraules optimistes que diuen de l'èxit im-
mediat que ha trobat arreu, particularment
en les Universitats i centres d'estudi impor-
tants.

Jo, com és molt natural, no he penetrat en
el calaix rni en els llibres de comptabilitat de
la casa. Primerament m'ha bastat la parau-
la de l'amic ; després, per si això fos poc,
he vist una comanda de la Universitat de

uThe Dolphin Booksho^n

—No te'n dónes vergonya? No et pots
tenir dret!

—No vull pas estar dret : vull anar-me'n
al llit!

(Ric et Rac, París)

'f
—No us podíeu acontentar de matar-la

sense fer-la a trossos?
—Ai, senyor comissari, ens avorrim tant

a proyíncies !
(Le Rire, París)
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LES LLETRE/
Sigrid Undset i la follia racista I L'actualitat  Iiteriria Llibres catalans a Londres

moment que escriu en cinquanta diaris ame-
eicans.

I ara, després que ha travessat els Alps
creient haver seguit la ruta dels elefants
d'Anníbal, els historiadors li han demostrat
que el famós cartaginès i els seus elefants
— els tancs de l'època — no havien passat

pel gran Saint-Ber•iard sinó pel petit!
El que ha fet Halliburton és seguir la ruta

d'un altre conquistador : Napoleó.
Però, així i tot, no és de creure que Hal-

liburton, amic de reeditar travessies històri-
ques — els viatges d'Ulisses, ]a travessia de
Leandre —, vulgui portar l'escrupolositat fins
a repetir el viatge.

La personalitat i l'obra de Sigrid Undset ' tres mètodes científics d'escampar la mort...
són d'una vivíssima actualitat ara que un	 A la fi morirem.»
nou paganisme ha declarat la guerra al cris-	 «Creiem ésser els creadors i els construc-
tianisme.	 tors entre les races de la terra, i ara tot d

El gran Imperi Germàic, Alemanya, pre- que hem erigit sembla ensorrar-se... Una
tenent acomplir una missió de la raça nòr- raça no és ni una qualitat moral, ri immo-
dica, es disposa a esmicolar l'Església cris- ral. Les qualitats morals i immorals estan
tiana, sortida del judaisnm.	 contingudes i es barregen en tota ànima bu-

No es podria posar a la doctrina falsejada	 mana. Posar tota la , seva confiança úr•ica-
qua una tal missió incumbeix a la raçà nòr- ment en la seva pròpia raça, és a dir, no
dica,'un millor exemple que el de Sigrid	 creure sinó en els seus propis principis i pre-
Undset, la gran poetessa nòr-
dica, el nom de 9a qual s'ar-
renglera entre els dels primers
autors del nostre temps.

La seva vida exterior no és
pas gaire moguda. Ho és cer-
tamemt molt menys que la
seva vida interior, de la qual
només coneixem alguns punts
de referència. Ja se sap que
les coses més profundes, ley
evolucions de l'ànima, les
lluites religioses, resten sem-
pre per al públic el jardí se-"
eret de cadascú.

Sigrid Undset és un d'a-
quells casos en. què els dons
i l'activitat del pare es des-
enrotllen en la filla d'una
manera extraordinària. Segu-
rament ella heretà del seu
pare, ]'eminent arqueòleg Ing-
w,ald Undset, l'interès i la
comprensió per a la historia
dels pobles nòrdics. En la
seva casa paterna, aquesta
atmosfera moderà la seva in-
fància i la seva joventut."

Ingwa!ld Undset era un ex-
pert de primer ordre en tot
el concernent a les excava-
cions germàniques ; fou ell
qui primer desxifrà els sím-
bols dels ornaments nòrdics.

Sigrid nasqué en 1882, a
Kallundborg, Di,namarca. La
capital de Noruega, Cristià

-«da, avui Oslo, cridà el savi
apreciat a fi de nomenar-lo
director del seu museu nacio-
nal. Desgraciadament, no fruí
gaire temps d'aquest bell •camp
d'activitat, i a la seva pre-
matura mort deixà la seva
jove fila en una situació anguniosa.

Als disset anys, Sigrid hagué d'enterrar
amb el seu pare els seus projectes de dedi-
car-se als mateixos estudis. Resignant -se,
formà en aquest gran exèrcit de nores corat-
joses que són l'engranatge gairebé descone-
gut però indispensable del comerç de la in-
dústria i de l'administració, Er, els despat-
xos de tot el món passen llur vida darrera
les màquines d'escriure, els llibres de comp-
tabilitat i el paperam, somiant en un millor
esdevenidor.

Sigrid entrà en una casa d'electricitat
durant deu arys fou empleada de ,despatx.

Quan girà definitivament l'esquena a la
seva primera professió, havia fet la conquis-
ta d'un nou terreny, car ja havia esdevingut
un autor conegut. Les rovelles que havia
escrit en les seves hores de lleure havien es-
tat calorosament acollides per la premsa i
pel públic.

En els anys fructuosos que seguiren, Sigrid
madurà. Entre els trenta-vuit i els quaranta
anys publicà la seva gran trilogia : Kristin-
Lavrandstatter, llibre que féu cèlebre el seu
nom en tot el país. La força de la concep-
ció i la bellesa del llenguatge foren una sor-
presa àdhuc per als que creien en el gran
talent d'aquella roia i li havien predit un
gran esdevenidor.

En aquesta novella de gran envergadura,
l'autora ha aprofundit la historia de Noruega
i amb una má de mestre ha sabut collocar la
sort de la seva heroïna en el marc de la his-
tòria de Noruega del segle xtv.

Havia escrit el Ilih,e de Noruega. No hi
. deu haver adults que no el coneguin, per-

què encara que la població del país passa a .
penes dels dos milions i mig d'habitants, el
llibre tingué un tiratge, només en l'edició
noruega, de prop de 250,000 exemplars.

Els ]libres publicats després no har acon-
seguit aquest tiratge fabulós. 	 . .

L'aprofundiment de les qüestions religio-
ses portà Sigrid Undset a abandonar 1'Es-
glésia protestant i a fer-se catòlica. Va fer-
se'n després de nombrosos exàmens de cons

-cièrcia. Una naturalesa com la seva no fa
res superficialment i la seva religió és una
fe actuant. Ho provà en obtenir el Premi No-
bel de Literatura, que li fou atorgat en 1928,
i cal covà enterament — pujava a 170,000 co-
rones sueques — per a obres socials. Vetaquí
una decisió que ro és pas ordinària per a
una dona que, com Sigrid Undset (casada
des de temps amb el pintor Svarstadt), és
mare de quatre fills.

Seguint el seu caràcter, la gran poetessa
nòrdica no ha pogut restar silenciosa davant
les aspres lluites religioses dels nostres dies,
i ha alçat la seva veu per a testimoriar en
pro d'un veritable cristianisme i defensar-lo
contra els perills que l'amenacen.

Com únic collaborador femení, ha partici-
pat en una petita publicació que reuneix les
opiniors d'alts dignataris eclesiàstics i de
savis dels diferens països. Per a aquest opus-
cle, intitulat L'Amena pa al Cristianisme per
la Follia Racista i la Persecució Jueva (edi-
cions «Vita Nova»), ha contribuït amb un
article, Progrés, Raça, Religió, amarat de
fe en la victòria final del bé i que posa en
guàrdia contra la falsa creerça d'una raça
superior.

Escriu, per exemple
((Es l'home el que ha perdut la guerra...

Hem ensenyat a les altres races ell nos-
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A la sèrie dels Quaderns Blaus, després

d'un Ferran que no resol pas—tot i la bona
voluntat i el partidisme del seu autor, Joan
Paulís i Pagès, deixeble del bacteriòleg fa-
mós—la discussió entorn de l'eficàcia i l'e-
xactitud d'algunes de les teories i els des-
eobriments del que pogué arribar a ésser
un competidor de Pasteur, i que fou, tan-
mateix, un català important, Domènec
Guansé ha publicat un Pompeu Fabra que
en la seva brevetat i la seva simplicitat és
um homenatge cordial a la personalitat del
nostre gran filòleg i un assaig reeixit d'in-
corporar a la coneixença del gros públic la
vida i les anècdotes més reveladores del
caràcter rectilini i benhumorat del reforma-
dor de l'idioma català.

A la Collecció Popular Barcino, seguint
el pia editorial d'alternar-hi els assaigs bio-
gràfics amb les monografies de divulgació,
Jaume Passarell ha publicat un llibre sobre
L'Inventor Narcís Monturiol, amè i docu-
mentat, que crea bé ]'ambient en el qual
es desenvolupà el talent intuïtiu i pacient
del revolucionari per essència que havia de
descobrir-se, per accident, un talent de gran
descobridor de la navegació submarina. La
història de les vicissituds econòmiques de
Monturioi, reportada fidelment per Passarell
en el seu llibret, demostra que si l'ajut ofi-
cial fallà gairebé sempre, tot i les demos-
tracions concloents de 1'Jctíneo, la confiança
popular d'aquelles masses republicanes vuit

-centistes encoratjà sempre les arriscades
provatures cient fiques de l'entusiasta dei-
xeble de Cabet. 'Els darrers anys de la vida
de Narcfs Monturiol s'escolaren en un oblit
que havia d'ésser tràgic pera l'home que
havia estat un ídol popular. Monturiol, auto-
didacta genial, que representa tota una ge-
neració de catalans illustres, mereix un 11oc
destacat entre les figures insignes. de la
raça.

A •la mateixa Collecció Barcino, el jove
historiador Manuel Cruells ha publicat un
volum sobre El Príncep Carles de Viana
que, ultra estar molt ben escrit i ésser ben
interessant, pot servir per esvair una 'lle-.
genda que potser anava a formar'-se de nou
en els nostres dies, segons la qual el Prín-
cep de Viana—la figura que amb Alfons
el Magnànim redimia el peeat.d'estrangeria
de la dinastia dels Antequera—assolia ca-
tegoria d'heroi nacional, d'home extraordi-
nari i de benaventurat. El llibre de Manuel
Cruells ens demostra que Carles de Viana
fou una figura del .seu temps, que sabia
manejar prou bé la intriga i la política
tortuosa, r que si assolí en la història de
Catalunya el relleu llegendari que havia
d'inspirar, anys enllà, aquell. drama tan fals
que es diu Lo ;5lor de la marastra, fou sim-
plement per ]'atzar dels esdeveiniments i
perquè el seu pare, Joan Sense Fe, volgué
realitzar una política personal d'hegemonia
peninsular, una política que al capdaváll
reeixí amb el matrimoni del seu fill Ferran
i Isabel, la germana del rei de Castella.

Llibres de versos
Recelós com sóc de costum davant dels

volums de versos catalans que amb una ex-
cessiva profusió es publiquen, no em dol
d'assenyalar .als lectors les excelléncies del
volum de Tomàs Garcés .El Senyal, que
representa una renovació total de la inspi-
ració del poeta de les Vint Cançons i que
duu una bona collita d'imatges i de frases
belles. També m'és agradable remarcar el
volum de Joan Teixidor, Joc Partit, recull
de poemes d'una modernitat que no lleva
cap sabor a la inspiració i que, encara que
en certs moments alteri el ritme, dóna un
guany de profunditat a la idea poètica.

«L'Insurgent»
A la Biblioteca A Tot Vent, de la Proa,

ha sortit aquest llibre de Jules Vallès tea-
duït per Andreu Nin. Un exemplar típic
de novella revolucionària, més revolucionà-
ria que novella, plena d'allusions ara in-

comprensibles a fets i homes destacats del
seu temps, i escrita en un estil certament
suggeridor, però sincopat i ple de sobreen-

tesos, que es fa una mica difícil de seguir.
La història de la Comm,une no acaba d'en-
tendre's gaire 'bé, damunt la narració de
Jules Vallés, el revolucionari impenitent d'un
estil de pamfletaire que és l'admiració de
Léon Daudet.

Assenyalem...

només tenen dret les veus més privilegiades
de l'univers en qualitat d'actors i els fracs
més ben tallats de la ciutat en qualitat d'es-
pectadors, que està al barri del mateix nom,
barri que guarda dintre l'aire que li pertoca
el perfum robust dels raïms de Màlaga i de
les prunes i els préssecs de Molins de Rei.
El'Covent Garden, doncs, residència d'òpera
i de mercat, pot donar la pauta d'aquell estat
de contrast de qué parlava.

Amb poques hores de diferència, la pobla-
ció del barri sofreix un canvi radical. Dels
pagesos valencians toscos i reservats i els
catalans murris i gasius, excellents cultiva-
dors i excellents comerciants que per a fer
prosperar el negoci ro necessiten saber ni
l'anglès, es passa a l'espectacle del barret de
copa i de l'escot quintaessenciat.

Qu.m cessa la faramalla del regateig 1
s'han dit totes les prometences dels preus
excepcionals, i l'expressió de la mímica, que
és ]'únic esperanto que ro falla, ha posat l'a-
cord definitiu sobre el negoci, el barri sofreix
unes hores de collapse que preparen l'entrada
a escena de la nova comparseria que, com
pot suposar-se, és la de la flor i nata.

Només •queda de l'anterior bullici la babé-
lica barreja de noms propietaris de botigues,
algun embalatge esqueixat que amb el nom
de procedència estampat amb trepa posa en

relleu la impot nCia' agrícola d'Anglaterra i
la sentor de tots els fruiterars del món ; l'a-
ristocràcia anglesa oposa a aquest perfum les
més legítimes avançades de l'ergmy perfu-
místic universal amb una mala estrella con-
siderat e. Sempre guanya l'olor penetrant
dels fruits que s'arrapa sobre els smokings

i els glassés i setins.
Ja se sap que ]'ópera és a tot areu l'a-

glutinant d'ura sèrie de coses que l'etiqueta
elemental fa imprescindibles. Així que si'Len-
dres es permet de saltar-se personalment a
la garrotxa aquest fet inviolable, pot idear-se
com va la resta, el que per essència pròpia
cau en e] terreny de la màniga ampla.

EI ram de la llibreria sembla que també
hauria de tenir un marc que s'adigués amb
la seva continua sumptuositat. Pels volts de
Charing Cross Road, però, hom fa els pos-
sibles per a desmentir la suposició.

Voltat de carrers importants pels quals de-
ambulen els autobusos i els Rolls i la proso-
popeia de la mecànica burocràtica anglesa,
hi ha una sèrie de carrerons que guarden les
més illustres botigues del gènere.

M'he aturat al Cecil Court, al número 5.
Hi he esperat el propietari i hi he penetrat.
La botiga té un nom poc prometedor de sin-
gularitats. The Dolphin Booksho 15 és un
nom que escau a totes les latituds r que no-
més agafat pels cabells, recordant el que el

delfí representa en la significació heràldica
del nostre pafs, trairia que el seu amo és un
català com ura casa.

Pel que fa a l'article que redacto, he d'a-
clarir un fet important. El co-propietari de
l'establiment (està associat amb un anglès
impertorbable), no tan sols va néixer català,
sinó que a més va néixer el que se'n podria

dir «dlibren, usará aquella fórmula mitjan -
çant la qual hom pot assegurar que tal per-

sona va venir al món músic o pintor.
EI seu avi es deia Joan Gili, tm pioneer del

ram editorial. El seu pare, Lluís Gili. Aques-
ta és la ilustre ascendència d'un xicot bru,
Joar Gili, transformat en llibreter al rovell
de l'ou a la llibreria, de Londres.

Joan 611. ]lisquent i àgil com el delfí que
patrocina el nom del seu establiment, l'abril
passat va plantar-se a la capital dels succes-
sors de I'Imperi Romà amb una idea fixa.
Anava a crear un centre seriós del llibre cas

-tellà, que compta amb ura difusió regular,
i a treballar per a fer possible l'entrada del
català amb totes les ramificacions pròpies del
cas.

Aquesta és la primera temptativa que hom
realitza a Anglaterra. Resultat? El comer-
ciant ja se sap que calla com un mort qual.
se li demana per la marxa del negoci.
La tècnica dels aferg es veu que aconselli

]'escèptic apse» que ha vingut a estereotipar
se er, els llavis dels nostres paisans.

A la publicació setmana] Quaderns Lite-
raris, que ja he elogiat alguna altra ve-
gada, l'aparició de dues obres inèdites : Sota
el cel dels tròpics, novella de J. Carner
Ribalta, i la sèrie de contes de Josep Sol,
el jove i impetuós admirador de Joyce,
Elionor.

A la nova biblioteca castellana de no-
velles modernes estrangeres que publica

l'Editorial Juventud, el llibre famós de Pearl
S. Buck, La Buena Tierra, i una novella
romàntica de ]''italià Aldo Mayer, titulada
El Amor.

R. T. M.
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Birmingham que hauria satisfet les exigèn-
cies d'un llibreter afectat pel 'bacil de la crisi.
Arnés, i això és el més importar ;t, he vist en
Gili allò tan preat i tan infallible com és l'en-
tusiasme i la seguretat en si mateix.

Així que la cosa pot considerar-se feta, i
amb ella el nostre país compta amb una lli-
breria londinenca en la qual, a més de trobar

-hi les darreres no petats en llengua vernacla
i en espanyol i en anglès, hi trobarà aquella
escalforeta espiritual que només el llibreter
sap dorar entre paraula i paraula, tot re-

pisti• r^.it preus apuntats invariablement amb
un llapis tou sota totes les cobertes.

Vaig comentar amb Gili que era una llàs-
tima que a la sortida de casa seva hom s'ha

-gués de referir de nou a la llei del contrast
i de ]'impensat que és a la fi la sal i el pe-
bre de Lordres.
Davant per davant del Dolphin Bookshop

hi ha muntades les oficines d'aquell perso-
natge fabulós que s'anomena, o es fa ano-
im na, , j eff' "L^iickson.

L'home contractador de campions i de
carn de canó, ha bastit uns aparadors plens

de fotos de les màquines boxadores més efi-
cierts que el promotor ha proveït vincula-
des ala sena organització mons truosa. Les
té exhibides com si fossin bacallans a punt
de posar en remull, en les poses caracterís-
tiques de cada u, poses que han electritzat

els públics de tot el món, en disposició que
els amateurs de la boxa i de 1'homosexuahs-
me es sumeixir en mil consideracions...

Vai g d'-r-li oue era una llàstima. Evident.
Deixat En Gili i l'atmosfera blana de la lli-
breria, no és precisament un ideal quedar
enfrortat amb uns genis pugilístics que mos -
tren una terrible agressivitat plena dels ma-
tisos més antiliteraris que l'home de més.
sana fantasia pugui imaginar-se.

ENRrc F. GUAL
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LESARTS I ELS AI2TISTEŠ
E 1 retorn a I'assumpte en la pintura La meva visita al Museu JorJi

Preníem cafè al Serrallo, de Tarragona.
A un metre de nosaltres, les barques dels
pescadors es gronxaven mandrosament. La
tarda tota era llum i calma.

Devia ésser per contrast amb aquest
quadra, que a algú se li acudí parlar de
monstres.

—I si anéssim a seure el Museu Jordi?
—El Museu 'órdà?
- ANo el coneixes? MIRADOR en parlà temps

enrera...
Les explicacions del nostre amic eren tan

AL CAMP DE TARRAGONA

Des del punt de vista econòmic i sxial,
al capdavall hom s'ha adonat d'aquesta fo-
Ilia : una producció incessantment intensifi-
cada a la qual correspondria un consum
indefinidament acrescut. S'ha comprès el
caràcter inhumà de l'estandardització a ul-
trança. Ara s'aspira al aretorm a la terra»,
s'admet que call reconèixer a l'artesà la seva
personalitat, i a l'ofici la seva dignitat!

'En un altre pla, l'evolució és parallela.
El període de l'intellectua:isme desenca-

denat, de les divagacions abstruses, de les

especulacions malaltisses; s'ha acabat: els
joves pintors aspiren a les disciplines natu-
rals. Es tracta de tornar a una pintura llegi-
ble, vivent, humana.

x**

El cubisme fou la mateixa negació de l'art
de pintar. Temps ha, exercí damunt els espe-
rits funestos estralls. Esterilitzava, anihila-
va els dons més autèntics. Ofegava tot es-
forç i tota llibertat. Reduïa a no-res els
mitjans propis que la pintura dóna a d'ar-
tista : els que permeten a l'individu d'ex-
pressarse, d'alliberar-se.

Abstracta, asexuada, freda, tallant, aques-
ta estètica lineal en la qual el no-res era
amo i senyor, imposava les seves lleis i els
seus ritus : la carcassa rígida del cubisme
ofegava en embrió tota inspiració, i l'obra
moria abans de néixer.

Havia de venir un dia en què al capdavall
es compendria que aquest despotisme era
injustificat i aquestes exigències vanes...
Però llavors, com el pèndul oscillant entre
clos púnts oposats, hom es debatia sobre
els antics preceptes de l'assumpte en la pin-
tura. S'exhumaren els vells temes de l'eterna
discussió que pels volts del i88o empenyé
Edouard Manet a pintar el Déjeuner sur
l'Ilerbe.

I així és com avui, pels extremistes del
partit renaixent, l'assumpte en el quadro ha
esdevingut 11ur tarte à la crème! L'assump-
te ha estat proclamat tan indispensable a
la paleta com l'aire fresc i pur als pulmons.

El cubisme, art em sèrie, art «aerodinà-
mic)), havia abandonat bones cartes a l'an-
tiga Escola!

*^x

L'especulació, amb tots els seus artificis
i totes les seves enganyifes, dissimulà massa
temps la maleficència dels sedients innova-
dors, el menor vici dels quals no era pas
aconduir al divorci ala vida i ]'art ! Però el
resultat d'aquestes teories i d'aquesta esté-
tica, anomenada nova, no ha deixat més
rastres que trepes .vulgars de 1a decoració
geomètrica.; art per a vitrines, amoblament,
teixits, cortines, tapissos ; decoració per a
articles de París, encenedors, polveres, mo-
neders...

Les imatgeries deliciosament carrinclones
i les escenes camperoles d'un François Fla-
meng, que havien decorat fins les capses del
pastisser, feren lloc a les ornamentacions
„de moda,,.

Però el quadro, construït pretensiosament
a tall d'esbós de descriptiva, combinat de
figures geomètriques, simfonia discordant de
troncs de con, de paràbo es o de cercles
tangents, secants o concèntrics, després de
tot no era més que el germó menut del cro-
mo pompier representant aun gatet jugant
amb un cabdell de llana)).

L'etern conformisme no havia fet més
que canviar la seva aplicació!

x*^c

Tant en l'un com en l'altre cas, es podia
Constatar una mateixa defallença de mit-
jans pictòrics, una impotència idèntica.

El pintor «Cubista» recorre a subterfugis
que, situant l'obra fora de les regles del
Joc, li estalvien tot control. L'honestedat del
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Qompier modeli antic només prora la seva
innocència : es resumeix en una pobra inter-
pretació que es diu objectiva, però que no
és sinó pueril. Es amb un truc que el cu-
bista dissimula la incapacitat de traduir-se
en què es troba i es beneficia del misteri
bastant tèrbol que s'hi afegeix : xec sense
fons encaixat per l'esnobisme! I mitjançant
això es pren tota la llibertat de campir de
color la seva tela, ja que ell, per endavant,
s'ha inscrit en fals contra tot judici. En una
paraula : podia dir-se que les modernes elu-

cubracions trjgonomètriques oferien un més
gran interès ,..eren d'una qualitat artística
més depurada, d'un gust menys bana4, que
les composicions del pintor tipus «artista
francès» : Femmes mourant daus les Fleurs,
o que les escenes envellides i ingènues del
mestre François Flameng?

La pintura no pot existir sense l'assump-
te ! ...

Però, què s'entén per assumpte ?  Simple-
ment, no és més que la petita o gran his-
tèria que hom es proposa de pintar o d'es-
criure. D'on, en pintura com en literatura,
l'explotació del que ja s'ha fet, del vell as-
sumpte, religiós o mitològic, romàntic o rea-
lista ; perquè ací baix no hi ha res de nou,
llevat de l'expressió Qrbpia de l'autor1

En l'obra del pintor, com en la de l'escrip-
tor, es desprèn una literatura d'aquesta his-
tòria, d'aquest assumpte. Tant en un art
com en l'altre, aquesta literatura pot ésser
intelligent, sensible i refinada, o grollera i
estúpida ; sana, o mòrbida i bruta. IEn l'obra
escrita, una pintura de mal gust pot anar
acompanyada de frases buides. De la ma-
teixa manera, la pintura pot transmudar el
seu assumpte en una pretensiosa història,
tot revelant un ofici pobre, anèmic i total-
ment desproveït de qualitats tècniques.

La literatura del gènere fulletonesc pot
envair un quadro igualment que la pintura
banal, llepada i sense força omplir les pàgi-
nes d'un llibre...

Per a pintar, s'empren pinzells i colors.
Per a escriure, tinta i ploma. Però si els
mitj.ains materials difereixen, tenen assig-
nada la mateixa obligació : s'han de plegar,
s'han d'adaptar a les exigències de la forma
d'expressió que estan destinats a servir.

Sobre aquest punt tothom hi està d'a-
cord, oi?

En principi! Però els resultats no justi-
fiquen sempre l'ús que s'ha fet d'aquestes
formes d'expressió. Massa sovint, llur pa-
per espeçífic ha estat canviat i invertit. L'es-
criptor ha oblidat que té l'obligació, en tant
que escriptor, d'escriure alguna cosa, la que
sigui : una ,)història» ! IEn comptes d'això,
no ha fet més que arrenglerar frases acolo-
rides però buides de sentit. 'Em reailitat, no-
més s'ha deixat el principal : escriure...

El pintor, descrivint el seu assunzpte, pot-
ser ha explicat bé una història literària ;
però, per desgràcia, ha oblidat de pintar-la!

Per al pintor nat, el retorn a l'assumpte
no es planteja. Ni se li ha plantejat mai

Aquesta qüestió té per ell exactament la
mateixa importància que per al que ha nas-
cut cantaire, dotat d'una bella veu, la tria
entre I'ampu1ositat de l'òpera, la romança
o la cançoneta de taverna...

En un museu d'Holanda he admirat una
petita tela de Vermeer de Delft... Damunt
una taula, un pot i tres arengades en un
plat. L'assuni te d'aquesta petita pintura
conté tot un món d'emocions. Ell sol és tot
un drama.

Després ha estat un retrat de dona de
Rubens que m'ha submergit en l'arravata-
ment i m'ha transportat força més enllà del
seu assumpte, mentre que he restat fred da-
vant les grans composic ors i els assumptes
pomposos d'aquest mestre.

Ha estat el tema el que a l'Angelus de
Millet li ha valgut l'anomenada, la glòria
mundial i la reputació d'obra mestra?

Les qualitats d'aquesta pintura són vul-
gars... -i l'assumpte?

Es a causa dels assumptes discutibles que
pintava, que Eugène Dejacroix és un gran
mestre?

Si Delacroix no hagués nascut pintor, la
seva predilecció per als temes manllevats a
un orientalisme de basar haurien fet d'ell
el pintor que fou?

EI cantant dotat d'excepcionals cordes vo-
cals es pot permetre de cantar romances o

àries d'òpera, encara que les paraules que
acompanyen la música siguin insípides o
lamentablement idiotes : com que Delacroix
era dotat, el seu color era tan bell, el seu
dibuix tan expressiu, que sempre superaven
feliçment ]'assumpte.

En el quadro de Rembrandt E1 Bou es-
corxat, 1'assumQte ofereix menys d'interès
que en la Lliçó d'Anatomia?

El de La Loge d :Auguste Renoir és menys
gran, menys vivent, que els de les grans
teles de Cormon o d'Albert Besnard?

En Poil de Carotte de Jules Renard, lla
trama de la història és ben minsa... Però
quanta tragèdia ! quanta humanitat !... 1
quin drama en aquest assumpte tan i tan
petit !

Quin drama, també, en l'assumpte que
anima una natura morta de Cézanne o de
Chardin ! 1 en un retrat o en un paisatge
de Vincent Van Gogh...

He escrit en algun lloc : ((La pintura és
com la cuina ; no s'explica : es degusta !»
. ¡Es possible d'escriure més de vint o trenta
ratlles a propòsit d'un paisatge de Corot o
d'un retrat de Manet sense embrutar pàgi-
nes perquè sí?

Les teories pasteurianes, la vida dels mi-
crobis, els sèrums, han proporcionat tema
a unes quantes generacions de biòlegs.

La Via Làctia, els espais interplanetaris,
els raigs roigs, blaus, violetes, freds o can-
dents, X o Y de l'estratosfera, han permès
als asos de la física i de la matemàtica d'es-
criure un nombre incalculable de volums i
de tractats compactes i importants.

!El cubisme mateix, per als «tècnics)) de
l'art, per als crítics i publicistes de tot pèl,
destres en l'ofici, ha estat un filó d'una in-
exhaurible i infinita riquesa !

***

Arthur Kravan publicava els anys 19i2-
13-14 una revista literària denominada
Maintenant.

El número especial de març-abril de 1914

és enterament consagrat a l'exposició del
Saló dels Independents. I de passada, ob-
ser.'o que la publicació d'aquest número, que
fou el darrer, valgué sis mesos de presó al
seu redactor...

Llegiu algunes ratlles extretes d'aquest
número:

«...X mirava amb uns grans ulls estupe-
factes el món que és tan bell, sense pensar
si era modern o antic, prenent un pal tele-
gràfic per un vegetal i creient que una flor
era una invenció.

»Després s'assabenta que la Torre !Eiffei,
el telèfon, l'automòbil, la T. S. F., un mi-
cròfon, són coses modernes . Després pren
una lliçó de geometria, una de física, una
altra d'astronomia, i ha mirat la lluna amb
telescopi.

»Quan ha estat un fals savi, ha pintat.
))Preneu algunes píndoles i purgueu el vos-

tre esperit, (Entreneu -vos per al rècord pe-
destre de l'hora i per als vint rounds d'un
matx de boxa. Quan el vostre braç tindrà
cinquanta centímetres de circumferència,
potser sereu una bestiota, si esteu datat !»

No confonguem cuina i farmàcia, camp
i sanatori, treball i maquinisme, puix la
vida té sempre raó.,.

EI pintor ve al món amb el seu assumpte.
Renoir deia parlant de Gauguin : ((No 1

cap necessitat d'anar-se'n a Tahití ; pot fer
molt bona pintura a Bois-Colombes.n

No és )fli el nombre dels personatges que
hi ha en escena, ni llurs gestos, ni 'llur
banalitat, llur rusticitat o llur origina!itat
el que donaró qualitat a un quadro si l'ar-
tista n''està ben desproveït.

La qualitat del seu assumpte, el pintor la
posseeix en ell mateix.

¡Es en ell i per ell sol, que la imatge vi-
sual, que l'objecte exterior poden sofrir llur
commutació suprema : fi etern de la creació
artística.

La sensibilitat del pintor, el seu amor,
el seu respecte de la vida, són els únics fac-
tors del miracle : el bell permanent extret
d'una matèria accidental.

L'assumpte és l'home.
MAORICE De VLAMINCK

(Copyright Opera Mundi)
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—Si fa 4bo, demà aniré de compres. Què
diu el Servei Meteorològic?

— Pluges, pedregades, vents i tempestats!
(Prager Tagblatt)
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EL TRICENTENARI

DEL MUSEU DE PARIS

—I pensar que tres-cents anys enrera te-
tes aquestes bèsties estaven en llibertat!

(Ric et Rac, París)

suggestives, que mitja hora després ja ens
teniu corrent Tarragona i informant-nos d'on
queia el Museu Jordà. A un establiment del
final de la Rambla ens indicaren

—No us podeu perdre. Carretera del Ce-
mentiri, all quilòmetre ç trobareu un piló
amb la inscripció nMuseu Jordà».

No ens podíem perdre, però el fet és que
el nostre cotxe avançava per la carretera de

La República del Museu Jordà

Vilallonga, sota un sol de justícia, i enlloc
no vèiem el menor rastre del Museu Jordà.

Sortosament, se'ns acudí interrogar el pri-
mer que passés per la carretera. Un car

-reter, somnolent sota la vela del carro.
—Heu passat de llarg—ens contestà l'ho-

me—. Es aquell revolt més gran.
Però al revolt més gran no hi vèiem tam-

poc res. En aquell moment passaven uns
carros de regiment. Els saldats es deturaren

--El Museu Jordà?
—Si ja hi sou!
Realment, a la cuneta, confós entre les

pedres vulgars, a l'entrada d'un camí, un
piló assenyalava : «Museu Jordà» .

Abandonem el cotxe i ens les emprenem
a peu camí endins. Era una ruta de pe-
dregam, sense que de moment res no la
distingís dels altres camins de muntanya. De
cop, però, al fons del comellar, distingírem
una estranya flora, com una munió de co-
lumnes, o bé de pedres. Unes runes? Un
cementiri? No; el Museu

Uns pilars fets de pedres amuntegades
obrien el terreny del Museu. I no havíem
caminat deu metres pel camí que descendia,
suaument, al comellar, que ja podíem ad-
mirar les realitzacions del senyor Jordà.

Primer que res, unes cases de dos o tres
metres d'alçada, d'un aire idèntic a les cases
de pessebre. Portes i finestres pintades, teu-
lada inclinada endavant... Evidentment, en
el senyor Jordà deu haver-hi un arquitecte
frustrat.

Les cases, però, aviat s'obliden, davant de

les escultures de ciment que són les que han
donat la fama al seu autor. Quasi al llindar
del Museu, un Sant Magí, el patró dels tar-
ragonins, s'ofereix a la contemplació dels
visitants.

Aquest sant té una gran semblança amb
les escultures polinésiques, amb les imatges
primitives o amb el que vulgueu. Si un dia
ens diguessiai que els de 1'Adlan o bé qual-
sevol teoritzador artístic barceloní han anat
al Museu Jordà i s'han entendrit, no ens
sorpendríem. Coses molt més insignificants
segurament s'han pres seriosament.

No tinguérem gaire temps de fer-nos re-
flexions d'aquestes perquè un sorollós crit

d'Eeep ! !, vingut de l'altra banda de mun-
tanya, ens advertí que el senyor Jordà s'ha

-via adonat de la nostra presència i que es
preparava a fer-nos els honors del Museu.

Sota els avellaners, tinguérem el gust de
fer la coneixença del senyor Jordà. Setanta
aros ben .portats, tipus—naturalment! —de
pagès del Camp, figura quadrada. Vestia una
brusa, arromangada arran de cintura. A la
testa, damunt del mocador de quadros, un
ample barret de palla.
El senior Jordà és espardenyer a Tarra-

gong. ha quatre anys que ve dedicant-se a
l'escultura en ciment i porta ja fetes més
de dues-centes figures que cobreixen una
gran extensió de la seva propietat rural.

—)I com fou que se us desvetllà l'afició?
—Em va venir d'urna visita que vaig fer

al Parc Güell, de Barcelona.
Nosaltres no hauríem mai dit que la in-

fluència de Gaudí donés aquests resultats!
Què esculpeix el senyor Jordà? Doncs tota

la humanitat, sota totes les seves formes.
I encara hi afegeix els animals. Gairebé
al cim de la muntanya, poguérem admirar
la girafa que fa uns mesos va morir al
Parc Zoològic de Barcelona. Quin és el
barceloní que sospitava que el tendre animal

havia ja trobat el seu escultor? Doncs allí,
sota el cel de Tarragona, la girafa está
plantada de cara al futur, per obra i gracia
del senyor Jordà.

Una ressenya de les escultures del Museu
Jordà es fa ja avui dificiiíssima. Esculpida
de tamany més o menys natural, hi ha allí
tota la història política, artística i social
de trenta anys ençà, ultra un seguit d'es-
capades a la història de tots els temps. La
Raquel Mellen veïneja amb Mossèn Cinto.
EI Manelic està de cara a Colom que des.
embarca amb els seus indis. Conquistadors
mexicans—el senyor Jordà residí alguns

anys a Mèxic—, flamencs, ma^noles, don
Quixot, guerrers, obrers.. La passió escul-
tòrica del senior Jordà ho abasta tot...

Pero aquest dia, l'escultor estava un xic
emocionat

—Vostès seran—ens digué—els primers en
veure Azaña i Companys. Azaña vaig aca-
bar-lo ahir. Companys és d'abans d'ahir.

Seguírem per un camí, al marge del qual,
entre diverses altres estòtues, saludàrem la
del senyor Macià, i férem cap a un indret
amable, una espècie de placeta sota uns
garrofers.
EI senyor Azaña formava part d'un con-

junt commemoratiu de la República. A pri-
mer terme, la figura d'aquesta, amb espasa,
gorra frigia i ram de llorer. Més endarrera,
el bust de 1'illustre ex-president del Consell,
dalt d'un pedestal. Com a detall curiós,
damunt el nas li cavalcava una autèntica
montura d'ulleres -de carei.

—1 del senyor Companys, què me'n
diuen? Va costar-me molt. Un veí va as-
segurar que no li atreuria» la boca. Doncs
ja ho veuen. I ita cara feta en una ho*a!
El que més va costar-me, perd, fou la ca-
misa i la corbata.

Sota el bust del senyor Companys, una
làpida amb aquesta inscripció (l'ortografia,
naturalment, és nostra)

«Recomano als meus catalans no rompeu
les figures del Museu. — 23 juliol 1 935 . —
Companys,»

Perquè una de les obsessions del senyor
Jordà són els bromistes que li trenquen les
figures. L'home esté tip de posar rètols
pertot demanant un xic de respecte a les
seves obres. Veient que no en sortia, ha
posat el Museu sota l'advocació del pre-
sident de la Generalitat !

—Estic cansat de demanar un guardia
perquè em vigili el Museu. Si no arriba a
ésser el 6 d'octubre ja l'hi tindria...

Diem, també, que les làpides amb ins-
cripcions són una de les especialitats de
l'escultor. Generalment, cada figura porta
la seva llegenda. Algunes plenes d'intenció.
Com ara aquesta que hi ha al costat d'un
grup d'àrabs : Con que moros somos, re-
clamamos el Sultán. Al peu d'una manola :
Espero tener un marido catalán. Quiero
aprender el catalán.

A un corno] de més avall, el senyor Jordà
ens designa dues figures

—Els meus pares. Avui m'he posat a tre-
ballar en el meu sogre.

A terra, unes gavetes plenes de ciment.
Les paletes i altres estris. L'escultor afe-
geix:

ANDREU A. ARTIS
(Continua a la pàgina següent)



«ORFEO ED EURIDICE»

Heus ací un altre dels grans mestres de
la 'música moderna-el geni més fecund
entre Bach i Haydn—que és ignorat i
quasi oblidat en els nostres dies : Cristoph
Willibald, Senyar de G1uck. Quan és que
podem tenir ocasió de sentir alguna de les
seves set òperes, de les seves cantates, ober-
tures, simfonies, o les seves encisadores i es-
pirituals sonates a tre? Com Monteverdi, com
Bach, Hàndel i Haydn, Gluck sembla gai-

pressivitat personal, Ues emocions de Fin-
dividu real i la veritat superior de les si-
tuacjons típiques, es fonen en una síntesi
inaudita, síntesi de la paraula purificada
del text i d'una música reduïda als seus
elements més essencials. La gran escena
d'Orpheus al començament del segon acte
ens servirà d'exemple. Es un dels grans
punts culminants de l'obra (I2I,169 b) : da
imploració commovedora del marit desespe-
rat (« Deixeu-vos commoure pels meus
plors», gran corba melòdica de la veu) és

prop d'una hora i mitja l'evolució dramà-
tica musical d'una de les més belles faules
de l'antiguitat, és d'una perfeeció completa.
Les cantatrius (quima formidable veu i quina
músi•calitat les d''Alice Raveau!) estan com

-pletament al servei de la música, són per-
fectes «òrgans de la intenció del compo-
sitor», tal com exigeix Wagner. IEls so-
listes són, sens dubte, els millors que es
podien trobar a França per a aquesta noble
empresa, i el conjunt : veus, cors, orques-
tra, está magníficament equilibrat. Discos

rebé que hagi viscut i compost debades, sense f

una profunda repercussió I sense merèixer t
l'atenció de la posteritat per la seva fines- ". t
gotable producció. Les seves principals òpe-
res són recollides en una edició monumental^f
feta a Leipzig i deuen haver passat per les
mans	 d'alguns	 centenars	 de	 musicòlegs. 3;
Wagner, gran admirador de Gluck, ens ha t„	 y
deixat una edició arranjada de la Ifigenia ^ f 	v
a Aulida ; Richard Strauss, una de la If i- ;I

*sgenia a Tàurida, totes dues ben poc reco- vl^	 ^_^ t

manables. L'obertura de la primera és to- a=	 ^	 l
cada algunes vegades als concerts; de tant , t4	 pd„
en tant també es toquen fragments de ba-
llets,	 sobretot	 de	 I'Oi'f eo,	 I	 prou.	 L'obra
de Gluck és quasi desconeguda; no ha pe-
metrat encara en la nostra consciència i en t	 s

f

la nostra sensibilitat musicals,
Recordo una meravellosa representació de o	 p	 rt•

t	 ,

l'Orfeo, fa alguns anys, amb la Onégin i ^	 ^	 vas	 J
la Ivogun, dirigida per Bruno Walter. La "	 J	 v^	 r
im ressió que em causà ha estat perdurable.

pLa majestuositat de l'estil dramàtic, la be-
ilesa de la línia melòdica, la plasticitat de s	 f	 . •r
la	 grandiosa	 disposició	 formal	 d'aquesta ^t3	 r°9

obra mestra, li donen dret a un lloc d'ho-
nor en	 'els	 teatres	 d'ò pera	 al	 costat	 del
Figaro, dei Falstaff, del Tristany. L'Orfeo r	 s`
de Gluck ara ha sortit en una versió quasi
6ntegra, en discos, amb cantants franceses,
cors	 russos	 i	 la	 intervenció	 de	 Marcel { Paganini, segons una caricatura de l'època
Moyse	 (pels	 solos	 de	 flauta);	 el	 conjunt
dirigit amb una profunda comprensió per
Henri Tomasi (Odeon,	 I2I,I66-I2I,I73).	 Al dita per un cor angoixat però que no ha així	 convenceran	 definitivament,	 tant	 els

com éls	 que la mú-aficionats	 professionals,
meu entendre, és la impressió més rateres-

de tota la temporada.	 isant
perdut	 encara	 l'espearança	 (ritme	 estereo-
tlpat de 1 arpa	 i dels	 pizzl•cati de forques- sica	 dels	 segles	 passats ,no	 és	 una	 cosa

L'Orfeo de Gluck és el punt culminant h-a	 II),	 contrastat	 amb	 l'aparició dels	 es-
i

morta, de pur valor musical, un camp re-
únicament als musicòlegs i altres es-sereat

de la producció dramàtica del segle xvtit,	 1
de l'òpera moderna, la

pecares	 i	 les	 larves	 (uNo,	 no,	 no)) ,	 cor
orquestra I amb trombons). La idea fona- pecialistes, sinó que la música històrica de

la primera estació
base natural per a tot el que havia de se- ¡

tant	 "
mental de cada escena, que sempre troba

de la música la seva confirmacióper mitjà
tots els segles, executada segons l'estil que
demana,	 és d'una actualitat palpitant.

guir en el domini del inostre art :	 per
i

a Mozart com per a Wagner, definitiva,	 és	 d'un	 efecte	 impressionant
laDesprés d'haver trobat una primera en- d'una	 gran	 puresa	 estilística,	 tal	 com

de	 lestrobem	 només	 en	 certes	 pàgines
Dos CoNCCRTS DE MOZART

carnaciú	 en	 l'Orfeo	 de	 Monteverdi,	 1'es-
perit	 renovador	 del	 renaixement	 aconse- òperes mozartianes, Mozart	 és	 un	 altre	 d'aquests	 composi-

la	 de les obres dels quals hantors,	 majoria
gueix en l'Orfeo de Gluck la seva expressió La	 versió	 gramofónica	 de	 l'Orfeo	 de

de	 durant estat oblidades. Dels 626 números del ca-
definitiva. L'alt idealisme classicista	 t 1'ex- Gluck,	 que ens permet	 seguir

ida flUev0 era dei disco!

LES ERUGUES

—Es veritat, mare, que em vas trobar
sota una col?	

(1935, París)
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tàleg de les seves obres, establert per Von
Kóchel—el darrer número correspon al Re-
quiem—a penes si se n'executen una vin-
tena : algunes simfonies, tres o quatre òpe-
res, alguns quartets i divertiments. Qui
ens fa conèixer la dotzena de concerts per
a violí o les dues dotzenes de concerts per
a piano i orquestra? Per mitjà del disc,
podem, almenys, conèixer-ne dos deis més
meravellosos. Jascha Heifetz, el gran vio-
linista, ens interpreta el en k mayor, Kü-
chel núm. 219 (La Voz de su Amo, DIB 2199-
DB zaoz) i Edwin Fischer, ja conegut dels
discbfils espanyols per la seva magnífica rea-
iltzació del Claveci ben temperat, el en re
menor, Kóehel núm. 466 (La Voz de su
Amo, DB 2118-DB 2121).

Els números tan separats dél catàleg cro-
nològic de Kóchel, però més encara la di-
ferència de les tonalitats dels dos concerts,
ens diuen bé prou la diferència fonamental
de llur caràcter musical. 'EI de violí és una
obra graciosa, espiritual, plena d'encís i
d'ingenuïtat, .amb el seu minuet amable i
la marxa turca. Agáesta petita obra de la
qual l'atmosfera és molt próxima de l'òpera
El Rapte del Serrall, és interpretada amb
molta elegància i virtuositat. per Heifetz,

(La disposició de la impressió en els discos
és molt poc hàbil i potser innecessària
per exemple, dues de les cares només són
mig plenes.)

Pel contrari, eIs primers compassos del
concert en re menor per a piano, obra es-
crita deu anys més tard que l'altra, en 1785,
ens recorda tot seguit ]'atmosfera tràgica i
apassionada del Don Giovanni. Es una de
les composicions instrumentals més belles
del Mozart de l'època madura, de la mà-
xima esplendor del seu estil, tocada divina-
ment pel gran pianista suís. Malauradament
el començament de la Romança del segon
temps és una mica imprecís a causa d'un
fort soroll accessori. Però fora d'aquest pe-
tit detall la impressió és satisfactòria,

UN NOU PAGANINI
Notes de ràdio

La 4e1evisió als E. U.

Segons l'informe publicat per la Radio
Corporation, la televisió encara no està a
punt per a ésser duta a la pràctica als 'Es-
tats Uinits. Manquen encara molts assaigs.
metòdicament prosseguits per arribar a una
organització racional.

L'extensió del territori fa el problema
molt més difícil del que ho és a Anglaterra,
per exemple, tant des del punt de vista
teòric com del financer.

La R. C. no vot llançar-se a un servei
regular de televisió fins que les dificultats
encara existedts no siguin vençudes.
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MUSJÇA 1 . RADIO
AL CAMP DE TARRAGONA

La meva visifa
al Museu Jordà

(Ve de la pàgina 7)

LA \IIOTRA_flOCOTCA
—Una de les dificultats grosses és aixecar

les estàtues i posar-les dalt dels pedestals
corresponents. A vegades hem estat vint ho-
mes a fer l'operació. Sort que els veïns
m'ajuden.

Efeetivamont, pel que poguérem consta-
tar, el senyor Jordà és admirat par tots els
habitants de la comarca. Quan després ens
convidà a beure aigua fresca de la cisterna,
féu cap fins a nosaltres un veí que, com
tants altres, venia fins allí a admirar les
obres noves del senyor Jordà.

La conversa es generalitzà. L'escultor ens
explicava amb una gran senzillesa els seus
propòsits.

—Si Déu em dóna vida i salut, he de
fer encara moltes coses. Heu de pensar que
encara cm queden molts quilòmetres de ter-
ra. Compteu si n'hi caben de figures ! Es
l'única dèria que tinc... I com que per mi
i per la dona no ens els acabarem, tat m'ho
gasto en ciment.

I el senyor Jordà contemplava, orgullós,
les seves obres, tot aquest poble de mons-
tres de ciment que envaeix aquell tros de
Camp tarragoní. I afegia:

•--Els matins me'ls passo fent esparde-

nyes...
—...i a les tardes venim aquí a gastar-

les !—conclogué amb un somriure el veí.
Nosaltres, però, hem de declarar que ja

ni amb prou femes somrèiem. Al cap d'una
hora d'estar al Museu Jordà, ja ens havíem
familiaritzat amb les creacions de l'artista.

Per això, quan ens va dir «Vinguin, que
veuran els tres catalanistes», i enlloc de
trobar els ciutadans endogalats que espe-
ràvem, veiérem dos pagesos i una filadora,
i a sota cada pagès 9legírem la corresponent
làpida : «Sóc un pagès de Poboleda i cullo
molt bon vi» i «Sóc un pagès de Prades i
cullo molt bones castanyes« ; davant d'a-
quests «catalanistes» pensàvem si el senyor
Jordà, a la llarga, tenla raó,

1 ens acomiadàrem, pensant que si ens
hi $uedàvem cinc minuts més, potser fins i
tot l'ajudaríem, emocionats, a pujar el so-
gre al pedestal,

ANDREU A. ARTIS

Ningú no en dubtarà : parlem de Yehudi
Menuhin. Es fora de tota discussió que
aquest jove violinista és actualment el pri-
mer virtuós del seu instrument, el que re-
uneix l'herència tècnica d'un Paganini amb
la profunda musicalitat d'un Joachim. IEvi-
dentmeñt la seva interpretació d'un con-
cert de Paganini ha d'ésser alguna cosa
com de prestidigitació i tots els jocs de
saltimbanqui que aquest «gran bruixot del
violí» s'havia escrit pel seu propi ús, re-
neixen aproximadament un segle després
d'ell sota les mans prodigioses de Yehudi
Menuhin. Les escales de dobles notes, els
trinos, els glissandi cromàtics, els salts més
atrevits de l'arc són realitzats per ell amb
tanta lleugeresa, tanta desimboltura i tanta
perfecció tècnica, que només ens és pos-

slble l'admiració, de vegades una profunda
estupefacció. Que hom rellegeixi les pàgi-
nes magnífiques que Henri Heme va de-
dicar a Pagammi, o que hom contempli les
nombroses caricatures de l'època i hom
compendrà fàcilment l'e •cís suggestiu que
exercia aquest artista diabòlic. El concert
número I en re major op. 6, per a l'exe-
cució del qual el compositor exigeix una
afinació diferent de les cordes (La Voz de
su Amo, DB 2279-DB 2283) musicalment
parlant a o val pas gran cosa. Però és d'un
encís dels més fascinadors escoltar aquests
discos excellents amb un intèrpret tan for-
midable.

MÚSICA CONTEMPORÀNIA

Fa poc, el mestre Arbós donava 
a co-

nèixer a Barcelona una suposada «música
de màquines» : Pundició d'acer, d'un jove
compositor rus, Alexandre Mossolow. Aques-
ta obra, molt impressionant, que ens des-
criu amb una exactitud realista la impres-
sió musical d'una sala de màquines, acaba
d'ésser impressionada en un disc excellent

(Odeon, 121,174)•
Ha sortit també una obra de joventut

d'Arnold Schbnberg, molt insignificant i poc
característica d'aquest gran compositor mo-
dern : Nit transfigurada (La Voz de su
Amo, DB 2439-DB 2442)• El ((pare de la
música moderna)) apareix aquí com fidel
aprenent de Wagner I de Strauss, dels quals
imita l'estil simfònic, ,tot limitant-se no
obstant a l'orquestra de •corda. No es fa
cap servei a la divulgació de la música
moderna propagant'• semblants obres d'un

compositor encara vivent, sense fer conèixer

al mateix temps algunes de files seves obres
característiques. No nego, malgrat tot, el
plaer que pot produir l'audició d'aquesta
bella obra, una mica sentimental i en una
execució brillantíssima de l'Orquestra Sim-
fónica de Minneàpolis.

Ens resta assenyalar encara una altra obra

moderna, que els discófils voldran potser
estudiar una mica durant les vacances : el
primer quartet de Béla Bartók, interpretat
excellentment pels «Pro-Arte». (La Voz de
su Amo, DB 2379-D'B 2381). Les obres d'a-
questa primera època de Bartók—el quartet
porta la indicació d'op. 7—no són pas fàcils
de compendre. Com les de la primera fase
de Hindemith, són el f'ruit d'una lluita in-

fenol° per a una emancipació estilística de
les traves del romanticisme. El quartet no
manca pas d'un cert convulsionisme ; la
transformació de l'estil pels elements folk-
lòrics no és encara del tot reeixida. Però
els que tindran la paciència de familiaritzar

-se amb el seu llenguatge musical, hi troba-
ran nombrosos passatges d'una gran bellesa,

Oi-ro MAYER

SI ÉS-ELÈCTRIC
1 pER.MI VOSTRE AUTOMÒBJL

hq trs co eu en les
^n'i'flor condicions de
preuiqual itat,al1GARATGE ELÈCTRIC

CABREAMOIA,6i8'(Aribcu D io gonol)

Le. pròximes experiències

de Marconi

S'anuncia com a pròxima la tornada a
Itàlia de Marconi, per a prosseguir les ex-
periències començades mesos enrera entre

Monterosa i el seu yatch Elettra.
Es diu que les experiències de Marconi

seran de dues menes.
Unes de relatives a la televisió, que hom

espera decisives.
Unes altres sobre les ones curtíssimes a

la ràdio, a fi d'eixamplar el camp de llurs
aplicacions a la ràdio.

La societat coral «L'Avi»
El president i el mestre de la societat coral

((L'Avi», que era alludida en article aparegut
en el inostre número de la setmana passada,
ens preguen de fer constar que la tenen

installada al bar de La Paloma de Valencia
i no a Cal Pitoño, i que està formada per
treballadors que senten els anhels de la pà-
tria on viuen, siguin d'on siguin, i que can-
ten en català.

Naturalment, ho fem constar amb molt
de gust.

D'altra banda, l'autor de l'article alludit,
el nostre company Jaume Passarell, sense
conèixer la carta de referència, ens ha tra-
mès aquestes ratlles

«Tinc entès que uns veïns del carrer del

Migdia han protestat del meu article. Em
declaro sorprès, perquè no hi veig motiu.
Em l'article no hl havia cap concepte feridor,
Ini per al barri ni per als veïns, els quals
considero com a dignes ciutadans del 

pafs;

posat a primfilar, molt més dignes que altres

que viuen en barris de categoria I passen
per persones respectables. L'article era es-
crit amb simpatia, una simpatia que em ve

d'anys i que he posat de manifest sempre

que n'he tingut ocasió. Tant és així 
que si

algun dia els veïns d'aquell barri presen-
tessin reivindicacions i calgués defensar-les,

em trobarien al seu costat.»

Ii
i^

/IL(///,i

IMPRESOS COSTA

N0U DE LA RAMBLA, 45

BARCELONA
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