
Es infantil tot el 'que s'ha fet fins ara	 del burocratisme que ha envaït els organis-
militarment a Catalunya. Heroic, sublim,	 mes revolucionaris. I em refereixo particu-
però infantil.	 larmenr al que ha envaït el ram de guerra.

I la guerra no admet infantilismes reco- ; Es possible que ningú no s'hagi entretin-
lucionaris ni infantilismes d'aficionats. Sida , gut a calcular el percentatge d'administra-
volem guanyar, per aconseguir-ho, necessi- ; dors que tenen els milicians que lluiten al
tem cossos d'exèrcit disciplinats, dirigits per i front. Seria interessant i segurament feria
personal preparat tècnicament i plenament escruixir. Sobren Comitès, Comissions, caps
responsables, és a dir, amb plena capacitat I responsables, despatxos particulars i moltes
i autoritat. Cal anar a la formació d'un I altres coses. Per a administrar els companys
exèrcit regular i acabar d'un cop amb l'ac- que lluiten al front és necessari simplement
tual sistema de milícies, heroic (no parlo una Oficina Militar, amb mitja dotzena de
dels lisfressats emboscats a ciutat), però en ' Caps responsables i un centenar més, si
absolut indisciplinat. Cal que escollim d'una . cal, de gent que treballi i atengui el públic.

_jw^

L'Exèrcit Roig desfila davant els agregats militars estrangers després del PIIP Con-
grés dels Soviets. Es aquest l'únic exèrcit popular, l'únic exèrcit garantia de plau

manera ràpida entre acceptar la disciplina,
no en va consagrada històricament, o perdre
la guerra. Racionalment sembla que no hi
caben cls dubtes, però pràcticament el ra-
cionalisme entre nosaltres queda molt mal
parat.

La Revolució necessita un exèrcit regular
i l'hem d'imposar, pesi a qui pesi. I no és
suficient aixb, és necessari també que els ac-
ttuals cossos' voluntaris acceptin ï`"acatih a
disciplina i que no se'ls enquadri com ara
per partits o centrals sindicals, situó d'una
manera homogènia. L'actual sistema, a la
ilarga, pot tenir un fruit perillós i l'hem d'e-
vitae. líem de crear l'exèrcit del poble, unit,
compacte, disciplinat i fort, no solament ca-
paç d'oposar-se als enemics interiors d'avui,

sonó als enemics exteriors de demà, que no
ens mancaran.

Diàriament, fins a la sacietat,, tots els
companys, siguin de l 'ordre que siguin, fan
remarcar, per cert en inacabables i pesats
discursos, que la guerra dels pobles d'Ibè-
ria és. un cap de mort per al feixisme. Per-
fecte. Però seria pueril no çreu.re que els
Estats feixistes usaran de tots els mitjans
per intentar acabar amb la nostra lluita;
Cal, d'ones, , que estem previnguts i que
tinguem un organisme de defensa sòlid i
poderós. I _aquest . no pot ésser altre que
l'Exèrcit Popular pcl gual propugnem.

Però no ho hem dit pas tot.
L'actual estat de coses militar ha creat

un paràsit odiós : el burócrata. El burocra-
tisme dels organismes públics abans de la
guerra civil havia merescut crítiques desear-
nades, indubtablement justificades. Doncs
bé, aquell burocratiisme era idíl-lic al costat

Capeixo perfectament les dificultats que
presenta la formació d'un Exèrcit regular i
disciplinat militarment i la imposició d'or-
dre en el ram administratiu : desconfiances
d'organització a organització, interessos tan-
cats de partit, etc. ; però cal vèncer els re-
cels i fer tasca positiva. Estem davant d'un
dilema : vèncer o morir. Amb tot, siguin
quins siguin els sacrificis d' ea'' partit. cl
cacin centràl"sindïcat, cadascú; 'vot íút arl
que no atenyi a la disciplina i a les tàcti-
ques militars, podrà mantenir el contacte
moral, per mitjà dels organismes de partit
o d'organitzacia que consideri pertinents,
amb els seus afiliats que lluiten al front.

No es tracta pas de fer un Exèrcit calcat
del que posseïa el vell règim, un Exèrcit de
casta, sinó un Exèrcit popular, d'homes
conscients, lliures completament en llurs opi

-nions i els quals tindrien, en llurs Comis-
saris civils, els representants autoritzats per
a vetllar que els tèonics militars no desvir-
tuessin, si és que ho intentaven, les essèn-
cies que han d'imperar en el nostre Exór-
çit. Tractem solament d'agermanar dos prin-
cipis, el de la lluita i el de la tècnica' mili-
tar. I, en definitiva; guanyar la guerra,
únic mitjà d'establir sòlidament l'ordre nou
que tots desitgem.	 A. TONA

LLEGIU:
A la pàg. z : Un article de Ramrnn Vinyes

sobre Eugeni O'Neil.

A la pàg. 4: Breu antologia de Puixlcin.
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Una estampa de Burgos CONSIGNES Fer un exèrcit fort i disciplinat
.^_— La vida i la morí

A	 despit d'un	 àgil maneig de	 la presti-"
digitació sofistica (o qui sap si, precisament,

el	 seu	 cèlebre	 Palau	 d'Or,	 el	 qual	 costà
vint milions de rals a un dels seus avant-

•
L 'estrènua lluita al front de Madrid, 	 els

a causa d'aquesta	 tara	 brillant),	 Giovanni passats.	 Només	 l'obren	 per	 rebre	 el	 rei, aparatosos	 enterraments	 a	 Barcelona,	 les

Pagini és avui un deis pocs escric tors lligats Ací a Burgos veurà el Palau Nu, el més minucioses advertències que 'ens fan per al
a l'ortodòxia cajaços	 d'oferir un cert inte- antic de la família. El més estrany és que cas	 d'un	 bombardeig aeri,	 ens	 fan	 sentir
rès.	 Malgrat la seva actual posició confes- a cada un d'aquests palaus hi viuen nom- cada vegada més viva 'la presència de la
sional — possiblement més literària 'que al- brosos criats, des del porter al cuiner, com mort, que envigoreix la realitat de la vida.

neix lira cosa — ha- conserunt prou independència si l'amo hi visqués sempre. Cada majordom
Seria inútil de pretendre qua menyspreem

perquè cap dels seus passatges us permeti té l'ordre de fer preparar cada dia el dinar
i	 sopar, com si el Duc hi fosel	 present. la vida. Fora de casos excepcionals, el menys -

d'imaginar-lo empeltat a les tèrboles sinuo-
sitats	 vaticanistes	 o	 a	 l'ambient	 resclosit, A Avila, a Toledo, a Madrid, a Sevilla, a preu de la vida no és, de fet, un menyspreu,

hipòcrita	 i manefla	 que	 es	 cova	 entre	 la Burgos, hom para la taula amb tota riquesa sinó el coratge	 de	 l'home	 que	 no	 vol per
dues vegades	 al dia,	 i	els criats duen	 els damunt de. tot la conservació	 de	 la vida.
plats	 fumejants davant	 el	 setial	 ducal,	 on Peròanés, d'un liome que'proclama altes veas
no seu ningú. A la nit s'encenen els cant- la dissórid'haver nascut, us confessarà en

rv	 sr
lobres i els cambrers esperen en silenci llur
senyor .invisible. De vègades, el Duc és fora veu baixa	 ue no voldria.	 as haver mancatque.	 p^	 ^ ^	 ^

^ d'Espanya anys sencers ;ien alguns palaus l'experiència de venir en aquest móra mise-p	 q
"	 .	 r ' només l'han vist dues o tres vegades d'ença rablè .i que algun cop el -sol fet d'adonar-se

^	 l que és cap de la familia, 	 Però ]'ordre és que és viu, en un moment de repòs, l'ha
obeïda arreu: cada da els seus cuiners pre- ccmpensat de	 llargs escarrassaments	 i fa

y	 a	 r^
x

paren en les diverses ciutats els cinc dinars tigues
te els cinc sopars.	 Si el Duc	 na arriba —P El cos r l esperit de l hoarae tenen una aran

°s,s	i
^,,ar	 „^

i	 no	 apareix	 gairebé mai — els	 criats	 es-P	 a .
ulla	 ora t després os mengenjunts elasticitat de sofrença. Per a aquells en qui

, ;	 r
peren
el que estava destinat	 a llur senyor.	 Una el	 sofriment	 aio	 n'h.a	 ultrapassat	 el	 límit,

„^	 t' fantasia de llunàtic sense fills que no sap •iles penes	 els perills,	 tot just passats,	 no
com gastar els milions. 'D'altra banda, no fan sinó do,zar nrés gruix al sentiment de

-'	 .. ha volgtrt al seu voltant cap inverrt modern. la vida i un to nrés viu al seu encís. Afegiu
En els seus palaus no hi ha llum elèctrica a	 això	 el natural instint	 de	 conservació	 i
ni telèftru; per a viatjar no utilitza ni trens veureu les dificultats creixents, -perquè hom

} - ni 'automòbils	 sinó carrosses monumentals es precipiti coratjosament vers la mort.

"	 " ^,,w,	 ^`^•
arrossegades per guiare mules i seguit	 :
postillons á cavall . Ningú no se n'estranya L+'n dues formes principals s'hi solen llar-

tot (Espanya sap que és un boig. rar els combatents. Els uns, fanatitzats per
La xerrameca de Josep augmenta la fneva l'operació generalment coneguda per ((farci-

^•	 "	 w curiositat	 per	 a.	entrar	 a	 la	 casa	 del	 vell ment de crani),, un farciment produidor de
- r maniàtic.	 L'endemà,	 a les	 tres,	 alçava	 la rauxes folles que posen en valor i en marxa

r ` r' massissa anella de ferro que penjava en mig els sentinients energuniènics de l'home. Els
de la portalada del Palau Nu.	 Un home altres, els vers herois del nostre temps, exal-
abillat a l'antiga,	 amb	 un	 vestit que em tots fer 1'ardè^acia d'una dreta flama finte-
obcordà el dels honrats del u na	 valgué e
obrir-me i em conduí per una escala que rior, d'una idea que no eš extingirvol extin	 davantq	 g

Catedral	 ti'	 Burgos :	 el	 sepulcre	 del	 Coil- 1 voltava un ample pati, l'estupidesa violenta, &recen llur força sere-
destable,	 bressol del feixisme	 espanyol Vaig entrar a una sala llarguíssima,	 fe- nament contra els orbs enemics.

blement illumi^nada per tres finestres, on no El farciment de cranis pot ésser flan que-
forlar	 de	 cera	 de	 les	 sacristies.	 I	 creiem es veia cap moble, ni tan sols una cadira. jat per pers^ectiives de saqueig i esperances

nin u no quedaria gaire sorprès si unque	
g

A ambdues bandes d'una porta dues arma- d'escapar amb vida • però els dirigents	 ei
g	 fbon dtiael veiéssim reingressant a l'Index dures	 medievals,	 completes,	 amb	 Ilurs	 vi- xistes no es cansen de mobilitzar Macarenas

amb	 tots els	 honors...
La trágica actualitat espanyola concedeix

seres abaixades. L'home em digué que es-g	 g.peréS i desaparegué. Poc després vaig veure i Pilaricas perquè assegurin als cristians una^	 q	 g

un alt relleu simbòlic al fragment del seu al costat meu,	 sense haver tingut esment reramori atoó arpes d'or i ales blanques en

farnós llibre Goa que reprodúim ací. Cos-
a.

don havia ,sortjt, el (11•lid Duo..
SentlY	 'fel

I un cel ófxcetívol; i als moros acristianats un
L	 ?s	 4P dan •'er	 Cntre. ',(c t??n de.. ,y	e.	 •.	 i': P.eri.	 d.'iarrsz d. ^trrtar una estaf4ilvr de 1 	 ^	 t ---^^..em...di	 ué.---n0	 p4^ -ú Sg pai'adpie	 f	 ,'•-

73urgos radi sarcàstica i més mordaç que" seure ; però ací no ^s casa nieva ; és l'-es- creure aquestes creences, d'imaginar un es-
aquesta ;	 eixida, ai las !,	 d'una ploma aro tatge dels meus avantpassats. Veniu. j perit prou barroc per desitjar aquesta mena
com ara catòlica, apostòlica i romana.	 Els lEm féu passar a una altra estança gai- de traspassos. En canvi, si voleu veure un
sirnbols posseeixen molles vegades un valor rebé a les fosques, la qual va semblar-me,

bell espectacle	 imagineu-vos la nostra	 bri-
enorme.	 No	 deu	 ésser	 pas	 en va,	 doncs,

ha
a primera vista,	 plena de gent,

—No tu esp antcu — murmurà el Duc — g oda internacionalional amb la bandera estesa al
que la	 «Junta..	 facciosa	 escollit	 cona	 a
residèncin	 oficial	 aquella	 malaurada	 ciutat no hi ha ningú. vent de la mort, i les consciències lliures tor-

de l'estepa,	 alcaloide	 d'una	 Castella morra I	 es persignà. nant a la negror infinita però deixant al món

i	 podrida. Vaig mirar a l'entorn. Allí hi havia unes un rastre de claror.
cleu figures, homes i dones, vestits d'aquella Anar a la mort, tot estimant la vida, per-

Burgos,	 13	 d'abril manera estran ya que es veu únicament en què ho reclama un interès superior a la vida
les	 òperes	 de Verdi	 i de	 Meyerbeer,	 Els ^,eta quí. el que fan m	 aolts amb una modèsti

He trobat un	 espanyol	 fora	 més	 inte-
res ïressant que Ramon. No ha escrit	 mai

homes anaven coberts amb cuirasses i es-
quinelles i es mantenien ferrenvament dem- gloriosa i el que haurà d'ésser durant massa

no escriurà, però no comprenc per què ningú Peus ; les dones, mig ofegades en llurs vels I temps la consigna del poble. Als vers herois,

no ha	 escrit a propòsit d'ell. i	 en	 llurs	 grans	 faldilles	 de	 brocat,	 seien no cal mitigar-los la resplendor del sacrifici.

Es el duc Almagro Hermosilla de Salva- en	 càtedres	 de	 fusta	 d'elevats	 respatllers. -Els qui no tenen el. tremp heroic, però tan-

tierra, darrer descendent d'una de les més Els rostres oren coberts i tenien la immo- mateix compleixen amb llur deure, dues refle-
famílies de la vella Castella. Vaigglorioses	 . bilitat espectral de les 	 figures de cera. ç xions	 poden	 envigorir-los	envers	 les	 hores

anar	 a	 Burgos per veure el sepulcre del —Un dels meus avantpassats del segle xv
idea,	 La estrènues : la mort, com tants altres terrors,

Cid Campeador, t dec al vell guia la co-
neixença del Duc. Em trobava a l'església

— digué el Duc — tingué .aquesta
família no deu oblidar cap dels seus.	 Els mirada fixament, admesa, j erd prestigi ; la

dolça,	 e bgmar-
de San Pedro de Cardeña, davant el mo- sepulcres, escampats per les esglésies, ama- vida, tanmateix tan	 F té seva

nument	 que	 el	 general	 francès	 Thiébault guen l'aspecte dels nostres morts, 	 i els re- gor de les coses precàries , ((Un buf, i el llunc

féu construir en r8o8 per a ossera del gran trats,•tal com es fan, no donen la impressió s'apaga», diu Shakespeare. Per què no s'apa-

enemic dels moros,	 quan vai g veure age- de la realitat. Des del temps de Gómez IV, garla, doncs, amb un esclat?

nollat al peu de la tomba un vell vestit de l'any 1432, s'ha tret de cada difunt la mas-

negre que semblava resar amb el cap ama- careta de cera per a conservar a través dels C. A. JORDANA
gat entre les mans. Quan es posà dempeus segles la seva veritable fisonomia, i un ma-

o	fou vestit
li vaig veurela cara, més blanca que els mqur de ]es maaeixes praporcr ns

b 1	 t i	 roba ue havia dut en els
ciris que cremaven a 1 altar, Era de poca
estatura,	 però	 de	 belles proporcions	 i	 en-

am	 a ma e xa	 q
seus últims temps el seu model. IEn fi, de

grandit per aquella dignitat natural que es cada antecessor meu se n'ha fet un doble,

troba únicament ací. En veure'm contem- el	 més	 semblant	 possible	 a	 l'aspecte	 que
A través de cinc segles,	 latenia	 en	 vida.plant el	 sepulcre, .es	 cleturà	 a	 mirar-me	 i

nostra família es troba sempre reunida, al-finalment s'apropà,
-De manera que vós també us manteniu menys en l'espai,	 tot i estar separada pel

fidel al culte del nostre Rus' Díaz de Vivar?
i

temps. Només en manca un : el duc Sin, -
chez VII, el qual en el set-cents visqué gai-

Li	 vaig explicar que jo era estranger
hi	 havia	 anat	 únicament	 per consell rebé sempre a París i volgué substreure s,

que
del guia. Semblà desillusionat i un xic en- com a afrancesat que era, al comandament 0

tristit,	 però	 aviat	 s'asserenà.
—.M'he quedat sol — digué — per a re-

dels	 avis.
Passàrem en una altra sala i després en

cordar el dia de la seva mort. Cada any
Jovinc ací a resar en memòria seva.	 sóc

una	 altra.	 Els	 vestits	 canviaven,	 però	 eu
els rastres immòbils es trobaven sempre el ^e

descendent d'un dels companys d'armes del trets de la primera fisonomia. Eren Grandes

Cid, i em sembla que ell fou digne d'ésser de España vestits severament de negre, amb

venerat.	 No	 sabeu	 que	 Felip	 II,	 el	 més collars d'or sobre el pit ;	abadesses carme-

gran dels reis, elevà una instància a Roma lites, prement entre Ilurs mans enguantades

per a la seva beatificació? grans rosaris de pedres precioses ; minyons

Sortírem junts de l'església. El duc d'Her- esprimatxats	 que	 mostraven	 el	 rostre	 de

masilla de Salvatierra coneix Burgos millor cera sobre les gorgueres ; generals amb gi-

que cap arqueòleg . Cada pedra és per a ell pons constellats de plata, recolzant-se sobre

un ésser viu, un capítol de la història. la guarda cisellada d'un espasot de gala;

—No podreu pas dir que heu vist Burgos noietes grassones, el bust de les quals croar-

— em digué — si no visiteu el meu palau. gia entre enormes faldilles de seda escarlata

No hi deixo entrar mai ningú; però com adornada amb perles; vells corbats i arrau-

que us he vist davant el sepulcre del Cid
Déu

I lits dintre feixugues samarres de pell. A la
darrera sala apareixien els primers barretsel mateix dia del seu aniversari — que

e] tingui en glòria —	faré per a vós una, de	 copa,	 els	 aletós	 romàntics,	 les	 calcesP	 P
excepció.	 Us	 espero demà,	 després de	 la d'astre	 ;	 i les san ores seien sobre	 eaan-P	 Y	 g n

^ 
., 

migdiada. tines campanes de crinolina. .•••	 ;	 ,^.;	 '::;::';;I^:'•i i

A l'hotel vaig demanar detalls del Duc. --Cap	 altra	 família	 al	 món—deia	 e]
'

Trobaren molt estrany que m'hagués parlat. Duc — no ha tingut aquesta pensada. Els ,;	 '	 ^; •	 ;. ';I^:;

—No parla amb ningú — em va dir el Salv^atierra són els primers, no sols	 en laP ►,•' :	 ;;, .;; ,'
cambrer —, i a Burgos hi ve rarament. 'Es •	

guerra,	 sinó	 en	 el	 culte als morts.	 Jo no,,;
estic mai	 sol.	 En	 tinc prou	 amb	 venir aPriquíssim i	 posseeix palaus a gairebé totes

' 	 I	 t'	 1 aquestes sales i em trobo enmig dels meus,
;,;;;;;	 • ; •t;::¡;;
.,.,^:,i	 ' ;', •,,;•

les ciutats d r spanya, Cada pa au e e seu

color i la seva particularitat. A Avila hi fins d'aquells que no he conegut : Les altres

té el Palau Negre, on tots els mobles i les familias s'acontenten amb miniatures que

tapisseries són de dol i on passa, d'habitud, es perden, amb pintures que s'esquerden i

la quaresma. A Toledo hi té el Palau Verd, s'ennegreixen : ací trobeu la còpia fidel de

cobert arreu, a l'interior, de majbliques arà- la vida. Dintre aquestes parets apareixen

bigues disposades de manera que cada sala ! cinc segles de vida conservada d'una ma-

sembla una pèrgola, un bosc, un hort. I nera visible.
A Sevilla posseeix el Palau Roig, on cada I	 En realitat, moltes d'aquelles esblanquei-

estança apareix pintada amb frescos que re- des mascaretes s'havien deformat a causa

presenten els diversos cataus de l'infern.	 de la calor i del temps, i s'havien fet en-
b	 ..-.4-...	 inAllr vivia quan era f otre, un qta re . c c

toreros famosos. 4 Madrid tothom coneix ;	(Passa a la pàgina 5)
L'ANCORA DE SALVACIO
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Escenari de diversos pisos per a l'obra de Toller aAh, que bé vivim!» • Al fons,
transparents lluminosos i la silueta de Piscator.

" SAL II T, ESPANYA!"

En el nostre número anterior vareiit, publicar una nota, tramesa telegráficanaeut
des de .1Iostou pel nostre corresponsal especial Irene de Falco??, sobre l'estrena a la,
capital de la U. R. S. S. de la aova obra d'Afinoguènov, «Salut, Espanya!» Heus
oci, aro, una escena d'intents dramatisme d'aquesta peça : els feixistes utilitzen dones
obreres con> a parapet. A l'esquerra l'artista D. Deforge.en la seva exceUent caracterit,•

.	 zacio de «Pasialari va. 	,

Eugeni O'Neill, -premí
Nobel de uf eraf ura

LES ESTRENES Piscator, Reinhardt i el teatre laic

CRITICA I CRf1TC.A

No ens interessa l'anècdota. Aquest des-
interessarnent ens estalvia de donar dades
de la primera aparició en escena d'0'Neill
i del que conten les memòries de Susan Gas-
pell del gran autor de Desig sota els oms.

Els crítics que fan crítica retallant la crí-
tica que han fet altres crítics, per escriure
articles brillantíssims empren
procediments de grans resul-
tats fàcils. En el cas d'0'Neill,
Per exemple, un crític d'un
diari local s'ha fet seu el que
diu de ]'autor nord-americà
el número S del recull Le
dliois, hi ha posat un final,
tret d'una crítica de l'Huma-
nité, ï, sota d'aquest cock-
taul de documentació barra i
de coneixement nul, hi ha
clavat la seva majúscula so-
litària, marca de propietat i
distintiu de solvència crítica.

No ens interessa de donar
aopinïons» d'aquesta mena
per brillant i productiu que
resulti. Passarem per alt,
doncs, l'anècdota manlleva

-da, prescindirem també de
les assessories més o menys
fructíferes, i intentarem dir
el que nosaltres — nosal-
tres! —, opinem d'0'Neill.
Np ens fa res que el nostre
«ascetisme artfstic» no ens
doni predicament ni interven-
ció entre els guies de 1'opimió
teatral barceloninà, en la la-
beríntica tasca de cotitzar i
ensenyar de cotitzar els nu-
tors teatrals, tan catalans
com estrangers.

EL NOSTRE PRIMER CONTACTE AMB L'OBR9
D'0'NEILL

Allà al juny del 192  un amic americà
ens va convidar. Un grup d'amadors del
teatre representava a l'aire lliure un drama
d'un autor nordamericà «força nou» : això,
segons l'amic. L'obra era Desig sota els
oms. L'autor !Eugeni O'Neill.

Remarquem que, en aquest primer con-
tacte amb ]''obra del qui havia d'ésser 110-
rejat amb el premi Nobel, ens cridaren l'a-
tenció anés els actors que l'obra.

Desig sota els oms són tres actes d'apas-
sionament més que tres actes de passions.
Per contrast, els .actors sabien subjectar,
sota el fre de la passió que donaven als per-
sonatges, el seu apassionament per .]'abra:
En Desig sota els oms l'àpassionament
d'0'Neill es tradueix en un nerviosisme es-
cènic que esquematitza l'autèntica passió i
fica els dits dintre les flames per escabe-
llar-les, prescindint de mostrar-nos el foc.

Apuntàrem, malgrat les nostres objeo_
cions : ((L.ugeni O'Neill és un autor de gran
teatre».

ALTRES OBRES

Habib Benglia, ]'actor negre, ens mos
-trà L'Eniperad or fones.

La interpretació de l'obra era meravellosa.
Però. aquesta vegada l'obra ens va eshor-
rar la interpretació. Habib Benglia, malgrat
la seva força, era un actor, obligat per l'o
bra mateixa a servir-la. L'Ennperador Jones
na era un pretext de lluïment al servei d'un
actor.

En acabar la representació, ens férem la
primera fixació definitiva d'0'Neill : »Euge-
ni O'Neill és un poeta)).

La lectura de Consignat a Cardiff — dra-
ma intensíssim en un acte —, ens va afir-
mar en la nostra opinió. Apuntem que la
poesia de Consignat a Cardiff rep expressió
ben diferent de la que rep la poesia de
L'Emperador fones. Els descobriments poè-
tics de l'una són fets amb puntals i preci-
sions de realitat. Els descobriments de l'al-
tra tenen per fonament l'aventura. Però,
en prendre un ñegre per protagonista del
seu espectacle, que lluny ens mena O'Neill
dels exotistes de passatemps, especialitzats
en geografia experimental comparada ! El
negre de L'Emjlerador fones expressa una
raça, no el perfum excèntric d'un viatge pa-
pallonejant. El Yanck de Consignat a Car

-diff (també es diu Yamek ]'heroi d'El simi
pelut), s'expressa amb la poesia de la gent
de mar, els homes de vida de peu gron-
xant, ben ]lu^ny igualment de Josep Conrad,
amb el qual han volgut emparentar O'Neill
els crítics de saltiró. O'Neill ha utilitzat la
gent marinera. Josep Conrad era marí. La
diferència entre ambclós és essencial.

ENCARA ALTRES OBRES

O'Neill se'ns va mostrant a mesura que
coneixem el seu teatre. I hom troba que hi
ha un O'Neill d'imaginació visionària. El
j rinaer home, Anna Clzristie, Més enllà de
l'horitzó, Dynamo; pertanyen a un O'Neill
que ens mostra l'home presoner d'ell ma-
teix, ell com fórça visible.

La lluna dels Caribes, Estrany interludi,
El sinzi pelut, Els infants de Déu tots tes
,Len ales, marquen una gradació que va de
l'0'Neill realista dels mariners de Consig-
nat a Cardiff a 1'0'Neill, mancat de vida
concreta, però empresonador de les forces
invisibles que donen vida a L'Emperador
Joies. Ja es preveu l'0'Neill definitiu. Dues
obres de maduresa el realitzen : Dol damunt
d'Electra i folia Loving,

ANÁLISJ, PER MITJÀ D'AQUESTES DUES OBRES
DEFINITIVES, DE 1 '0'NEILL TOLL

Dol damunt d!'Electra agafa l'amor .
d'0'Neill per la utilització de la gent de
mar i els ulls esbatanats d'0'Neill davant
els poders ocults primaris.	 i

El Zeus d'Homer és diferent del Zeus

d'Eurípides, però l'un i l'altre es corporitzen
hellènicament en l'obra dels grecs. 'E1 Zeus
d'0'Nei11 és la força obscura que presideix
la total circumferència aplomada d'una nit
de mar, sentida des de la popa d'un veler.
Aquest Zeus novíssim es fa palpable en
l'Orestiada, amb abillament marí i falques
de psicoanàlisi, que és la trilogia Dol da.
munt d'Electra.

Tres obres i una sola obra conjunten l'o-
bra més específica — al nostre entendre —,
d'0'Neill (Retorn, Els Perseguits, Els Enl-
bruirxats). Trobem on ella l'apassionament
frenètic de Desig sota els oms, el realismo
que és l'eix d'El simi pelut -. un realismo
creador d'una illus'ió de vida, no baixament
reproductor, copista, d'una externitat de
vida —, i la fatalitat, indiferentment enllu-
nada, de La lluna deis Caribes, els tres
components de l'art personalíssim d'0'Neill•
Després parlarem de l'afany expressiu d'a-
quest autor.

En John Loving s'onellitza un cas de des-
doblament, lEs pensa amb el cas del doctor
Jekyll? No; en absolut. Urna mona d'ele-
ment catòlic, que ja havia apuntat en el
drama de •contrastos d'0'Neill El primer
home, ambienta especialment el cas John
Loving. (El catolicismo nordamericà és una,
ben pròpia, agitació mística que mai no
arriba a la incorrecció extasiada.) L'agitació
católica, així entesa, forma part de les ca-
racterístiques personals d'0'Neill. Em John
Loving, aquest volvig cristianitzat es barre-
ja amb la complexitat simple, també carac-
terística d'un autor que, com O'Neill, mai
no s'ha subjectat a l'acció, normalment de
teatre, i que sempre ha fet que l'interès es-
cènic de la seva producció radiqués en les
confessions que fart els personatges per mit-
j à dels seus monòlegs o diàlegs. Yanck, d'El
simi pelut, monologa amb l'orangutà enga-
biat en la collecció zoològica del Jardí de
Plantes. L'orangutà, dintre ]a seva gàbia,
escolta el mariner posant com El Pensador
de Rodin , L^Emperador fones, empresonat
dintre les xarxes del tam-tam que l'arrosse-
guen, també monologa amb la por, amb
1''angoixa, amb el destí, amb el seu misti-
cisme ingènit.

O'NEILL, POETA

L'arma del poeta són els mitjans d'ex-
pressió. Les fórmules noves que pren el tea-
tre d'0'Neill, la diversitat de motius que
l'allunyen d 'un motiu predilecte, provenen
del desig d'O'Neill d'expressar-se.

•Inconcret moltes vegades, excessiu altres,
cercant fórmules incertes altres, mancat (le
concreció, gairebé sempre, '0'Neiil, poeta,
bolca en la seva obra el món personalíssim
que porta dintre.

La certesa expressiva dels classitzants es
revolta davant la insistència matitzadora
d'0'Neill. El doblatge d'Estrany Interludi
ha fet arrufar el nas tossudament — J.
Brooks Atkinson creu que aquesta és la mi-
llor obra del poeta--, als qui creuen en l'art
de les insinuacions reveladores. Però les in-
sinuacions no porten coneixença absoluta i
àdhuc poden ésser enginy llisquent. L'art
modern és l'art de descoberta, de desem

-mascaramcnt de la sexualitat, de nuesa, i
hom sap que en tm acte i en una expressió
hi ha men ys realitat profunda de la que
fins ara s'havia imaginat: L'acte i el mot,
lluny d'ésser la projecció de la nostra per-
sonalitat poden ésser-ne la caricatura. Per
això O'Neill utilitza la seva paraula — la
seva! — per a fer auto-confessar els seus
personatges, o per a mostrar-nos-els preso-
ners d'ells mateixos o d'aquesta. obscuritat
allunyada i xucladora que ens és presó, sen-
se que ens deixi veure els barrots de les se-
ves reixes. Gràcies als mitjans profunda-
ment expressius d'0'Neil!, els homes i els
símbols de les seves obres han eixamplat els
nostres horitzons de coneixença i les nos-
tres fites (le somni.

Eugeni O'Neill és un poeta de pregona
personalitat. No diem que la seva obra si-
gui total .ni que pugui esmussar la doni de
la crítica. !Es una obra diversa, amb vida
de mariners, amb inquietud de pensament,
amb existències imprecises, amb drames
quotidians que s'allarguen més- enllà de
l'acte del drama. Els símbols d'0'Neill,
(perdó, Paul Nizan) mai no van a mons ima-
gtnaris . O'Neill, àdhuc en les obres més
esbalandrades, parteix d'una realitat, ]a més
real de totes : ]'home. Aquest home pren
éxpressió én la paraltla d'0'Neill, és em-
motllat algunes vegades per l&s intencions

"L'Infern Negre" a Capifol
Novament hem tingut ocasió d'admirar

Paul Muni, en una producció dirigida per
Michael Curtis, fent un paper molt reeixit.

La producció dels EE. UU., país eminent
-ment capitalista, absorbeix i controla l'ar-

tista, fent que aquest resti supeditat als seus
interessos. Naturalment que aquesta tasca
ha d'ésser feta amb una gran dosi de mala
fe. Cal revestir la producció de films det
tot l'aire aparent del apunt de vistan revo-
lucionari ; diríem que la burgesia directora
de les potents empreses de films «dóna pei-
xet» a ]'obrar inconscient, per menar-lo cap
els viaranys que a ella li convé. Com a cas
típic d'enverinament de consciències, cita-
em els «Tres Llancers de Bengala», que

acompleix aquest fi d'una faisó admirable.
Hom no podria capir una manera més

pérfida de fer la propaganda de l'imperia-
lisme i el militarisme britànic. En aquell
film admirable—tècnicament parlant—sobre_
surt la casta militar I el mite de l'Imperi
Britànic, elements que han servit per a bas-
tir l'enorme riquesa que guarden els soter-
ranis dels bancs de la City.

Retornem, ara, a I'Infevn Negre. .El film,
que és dut a ritme lent, representa la histò-
ria d'un dels molts obrers estrangers (rus,
polar, suec ?) que van als EE. UU. a cercar
la «prosperitat» somniada. Aquest obrer apo-
lític, sa i fart, no pensa més que en certa
xicota que resulta que fuig amb un policia
quan s'anava a casar amb eIL

La forta reacció que aquest fet li pro-
dueix, el mena a la taverna, on prèvia ema
ampolla de «whisky», oblida momentània

-luent la seva pena i se'n va a un míting
que celebra el sindicat i als quals ell mai
no anava. Ehl no volia saber res de política;
sols volia treballar i cobrar la setmanada.

La primera part del film té un caire revo-
lucionari que a l'hora de treure'n les conse-
qüències, són arterament defugides. La in-
consciència d'uns obrers que arrossegats pel
més «revolucionario de tots provoquen una
escissió al sindicat, escissió dirigida per un

Paul Muni

agent provocador, que es simula obrer, a
sou de la burgesia ; els apallissaments «o-
brers ; la vida en «colònia» ; l'actuació dels
esquirols i de la policia privada dels bur-
gesos, són elements que hàbilment manejats
semblen de tipus «social», però en el fons
són contrarevolucionaris.

Entre aquests fets, destaquem amb quina
mala fe ha estat glorificada l'actitud dels
dirigents del Sindicat que defugen la vaga,
l'actitud dels obrers inconscients o enganyats
que segueixen l'agent provocador i l'actitud
del mateix heroi — Paul Muni — que per a
reaccionar a favor dels obrers cal que li
prengui la xicota un policia.

Es aquest fet i ]'haver-lo nomenat ]'agent
provocador—que, naturalment, fuig a l'hora
de les garrotades—president del Sindicat es-
cissionista, que el mena a salar cls seus
companys de lluita quan veien la vaga pce-
duda; a tancar-se en la mina amb una
vagoneta de dinamita i fer volar una pan
amenaçant l'empresa amb volar-la tota i
ell mateix, si no accedeix a les demandes
dels vaguistes. Naturalment, ell guanya, i
s'acaba el film distraient novament l'atenció
del públic de la importància d'aquest fet
revolucionari, per a acabar en el petó final
a Anna, la mossa de la qua] estava ma-
morat.

Al públic li agradà el film, i fins i tot
reaccionà quan un cap de policia apallissa
un obrer, fins a matar-lo, per tal de fer-lo
(leclarar.

VICENÇ BAR()

(l'0'Neill, però mai no reposa els peus eiC
el símbol com ho ha fet H. Lenormand en
La Mouetta, ni quan O'Neill simbolitza a
grapats, corn ho fa en Dynaino. O'Neill ha
arrencat d'ell mateix tots els personatges
que ha creat, mai no els ha anat a cercar
ni en la imaginació pura, ni en la llegenda
feta, ni en el somni excitat.

Per damunt de tot J ugeni O'Neill, premi
Nobel enguany de literatura, és un poeta
que ha escrit teatre amb la intuïció endevi-
Iadora del poeta. Consti que de Shakes-
peare diem el mateix, en , aquest cas adjec-
tivant : Shakespeare és un gran, un extra-
ordinari poeta que, amb la intuïció endevi-
nadora del poeta, ha escrit teatre.

RaatoN VINYES

C1IIISIR
EBPICIALISTA
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IADYL I, II
Telbfon !1656

Els dos famosos directors del teatre Er-
Wi!n Piscator i Mas Reinhardt, sostingueren
una conversació durant les darreres fest-
spiele a Salzburg. El çompany Piscator ens
ha explicat per a i'%IIRADOR el contingut de
l'esmentada conversa.
—Es tirava en cara al teatre de tendència

política — ens diu — una freqüent inferiori-
tat artística. Sovint sentíem : «Això és pro-
paganda política, però no és art ni tan sols
teatre. Resulta sec i avorrit.» No hi ha cap
mena de dubte, el pitjor enemic del teatre

és l'avorriment . El públic va al teatre per
veure un «espectacle», és a dir, alguna
cosa extraordinària, que anima la seva fan-
tásia, els seus sentiments, ja sigui per una
emoció tràgica, ja per la comicitat o la
franca hilaritat.

Bé, és que el teatre de tendència polí
-tiica ha de resultar forçosament sec, avorrit?

No. Piscator cità un exemple de la vida
política : la vaga general de les modistes
de París, quan la gran victòria del front
popular francès, per a demostrar que un
esdeveniment polític, revolucionari, com ho
és una vaga, pot transcórreralegrement i
resaltar divertit. El mateixocorre amb el
teatre que porta a ]'escena conflictes socials.
En efecte, els qui tingueren la sort d'assis-
tir, a Berlín, a representacions de Piscator,
com a les d'El brau soldat Schweyk, ho
confirmaran i mai no oblidaran l'optimisme
que els e coraWnà Er I. Pis	 {

En respds"tá a usan preguñtei Tx Rein-
hardt digué que, un cop alliberat el país
de la barbàrie feixista, no tornaria a Ale-
manya. Mai més no vol tornar-hi. Els actors
alemanys s'han comportat molt malament
amb el genial régisseur; no demostraren ni
el menor senyal de gratitud envers el seu
antic mestre, al qual deuen tot llur valor
artístic i tota .la fama de què gaudeixen.
Reiinhardt digué que marxaria aviat a Holly-
wood per passar a la pantalla el Danton de
Romai^n Rolland.

Per a animar el cèlebre professor berlinés,
Piscator li contà algunes coses de les seves
experiències sobre el teatre laic, recentment
inaugurat a Moscú. Imstallat en un vell
music-hall, comparable per les seves dimen-
sions al nostre teatré Olympia, s'hi repre-
senta cada dia autèntic teatre del poble,
pel poble i per al poble ; és a dir, els actors
no són professionals, sinó ciutadans de les
grans ciutats i dels llogarrets camperols,
procedents de totes les regions de l'extensa
U. R. S: S., d'Odessa, de Tifus, de Kiev,
de Leningrad ; russos, jueus, alemanys,' xi-
nesos, calmucs i gent de les múltiples na-
cionalitats que integren el gran poble dels
Soviets. Elegiren, per a aquesta mena de
teatre, art folk-lòrie, que puuen directament
del carrer, del camp i de la fàbrica, i el
(transplanten a ]'escena. Cada setmana hi
desfilen prop d'uns cinc mil actors nous ;
al cap de l'any, la xifra arribarà si fa no
fa al milió. Quin és 1'éxit artístic que
s'obté? Per regla general s'aconsegueix el J

nivell mitjà del teatre professional de qual-
sevol ciutat provinciana. No obstant, es do-
nen casos de perfecció artística que superen
àdhuc les millors creacions ele famosos ac-
tors professionals.

No és aquest, Max Reinhardt, el millor
camí per a trobar talents nous, aquesta
difícil cosa que tan serioses dificultats ]i
havia presentat com a director d'escena?
Però, com seria possible trobar un capita-
lista que fes anar durant un any milers i
milers d'actors de totes les contrades i de

tots els recons d'Alemanya a Berlín i els .
mantingués mentre realitzen proves i execu-
ten funcions per a la selecció? Impossible!
No existeix el capitálisya ni ]'empresa pri-
vada que pugui dur a terme aquest pro-
jecte' ; només un Estat socialista podrà dis-
posar dels mitjans suficients per una tasca
així. Ja que no s'ha d'oblidar, i això és
essencial, que la civilització socialista serà
infinitament més rica que la capitalista.
En una Alemanya soviética, Max Rein-
hardt trobaria camins completament naus,
mitjans nous i tasques noves per al teatre
i molta més riquesa artística que al ma-
leix Hollywood.

A continuació de la nostra entrevista, el
company Piscator ens revelà, en termes ge-
nerals, la seva opinió relativa al teatre laic:

—Es ve dient que el teatre professional
tem la competència del laic. Aquest temor,
no obstant,, no ésrgens, justificat. L'un ,.no
vol ni píeté, ni ha de suprimir falte. Amb-
dós són necessaris, ja que serveixen la ma-
teixa causa.

Quina ós la tasca del teatre laiç?
Durant la gran guerra, en el front ale-

many, es donaven funcions teatrals. IEls que
eren rellevats de les trinxeres, es feien càr-
rec de la funció. Piscator mateix va inter-
venir com actor, creant inclús papers feme-
nins. D'antuvi se'n donava vergonya; a la
fi comprengué : ))Cl teatre ha de resistir la
realitat»'. Aquesta opinió és la definició més
exacta de l'art dramàtic. Vol dir : L'art dra-
màtic ha de partir de la màxima senzillesa.

Aquesta consideració ens descobreix el ve-
ritable sentit del teatre laic : donar al poble
l'ocasió d'expressar, per mitjà de l'art dra-
màtic, els seus sentiments més íntims, els
seus àesitjos del moment present ; en el nos-
fre cas : de la revolució i de la guerra civil.

Així, tenim a grans trets el que hauria
d'ésser un teatre de front. Actors : milicians
o companys de partit ; lloc de l'acció : camp
de batalla o reraguarda ; temps : moment
actual ; tema : desenrotllar escènicament tí-
tols dels cartells de propaganda antifeixista
per exemple : ((Les milícies et necessiten».
))I tu, què has fet per la victòria?», etc.

Es obvi recordar el gran valor educatiu
polític que tindria aquest teatre del front
despertar i reforçar la solidaritat proletària
i la disciplina militar, la convicció revolu-
cionària.

GUILLEM TIEZE



Espitllera
Scotland l'ard ha badat Carl von Osietzki

ESDEVENIMENTS

AI suplement gràfic d'aExcel-
sion, de :]'lèxic, ha estat publi-
cada recentment la curiosa in-
formació que traduïm per als
nostres lectors. Ham compren-
drà que fou escrita abans que
la senyora Simpson esdevingués
el «problema imperial que és
avui.

Suposo que es tractarà d'una d'aquestes
noves riques americanes. No durarà, Cap
d'aquestes no dura!

Això és el que em va dir una vídua an-
glesa fa dos anys, quan va començar a

La senyora Simpson en un àpat celebrat
recentment a Londres.

Ja era hora que comencés a baixar el pres
-ligi de Scotland Yard, la f arnosa organització

policiaca de Londres.
Llegim en un diari una mica endarrerit,

que Scotland Yard, per a prevenir-se contra
qualsevol contingència crimma1 durant les

f
estes de. la coronació d'Eduard VIII, havia

confegit una Uista detallada de tots els de-
lingiients del món i de totes les persones
considerades perilloses, amb llur biografia,
llur retrat de front i de perfil, llurs habi-
tuds, etc., etc. Aquesta enorme llista havia
d'ésser utilitzada per la policia anglesa amb
la finalitat d'evitar que s'tntroduïsain a An-
glaterra elements pertorbadors.

El fracàs ha estat definitiu . La senyora
SimQson no figurava entre els elements
capaços de pertorbar la coronació d'E-
duard VIII!

Artistes d'uniforme

La crítica d'art ha estat prohibida a Ale-
nanya. L'imponderable doctor Goebbels ha
explicat

—Es tracta d'assegurar una línia uni-

forme a la nostra política cultural. Malgrat
tots els nostres esforços, la crítica d'art porta
encara la marca de l'època jueva i liberal.
Es per això que m'he decidit, mitjançant
un decret, a prohibir la crítica i a reem^la-
çar-la per la «consideració o la descripció
artística». A Berlín hem vist no fa gaire
encara, jovenets de 22 i 23 anys criticar
artistes de reputació mundial, que tenen
més de 50 anys...

Realment això era un escàndol que no
5odia tolerar el púdic doctor Goebbels!

Canons per comptes de mantega

Tradinni del Figaro de 30 de novembre
((U)a francesa va visitar fa poc una seva

amiga de Berlín. Aquesta Ili va oferir, a les
cinc de la tarda, una tassa de te amb pa
negre, lamentant no 25oder afegir-hi una
mica de mantega. Rs#yrnada a França,
la, nostra compatriota s'apressà a trametre
a la. seva amiga de Beìlín:un quilo de man-
tega d'Isigny. Tanmateix, la policia vet

-llava; no solament es va apoderar de la
mantega, sinó que va fer condemnar la
destinatària a quinze des d'empresonament
((per hamer-se lamentat davant d'estrangers
de l'estat econòmic del país».

De què s'exclama el Figaro, diari feixis-
ta? El feixisme és això: «Canons per comp-
tes de mantega)). Es estrany que el Figaro
nio se n'hdgi "dssYCbeiti`tttk"^7Eid)	 "

Massa tard

Llegï(n ea un. setmarl'ari cubà
((El general Franco ' ha recibido un gran

refuerzo de tropas para el asalto a Madrid.
»El refuerzo llega densasiado tarde. Según

los periódicos fascistas,Madrid està en ho-
der de Franco desde la seinafU pasada.()

Menjar de bust

El Comitè del Premi Nobel per a la pau
ha dit una paraula de summa importància.
Ha concedit el de l'any 1935 al periodista
alemany Carles voti Osietzki.

Semblava que l'illustre periodista no po-
dia tenir cap distinció. En els últims anys
Osietzki, junt amb Ernst Thaelmann i molts
d'altres antifeixistes empresonats, esdevin-
gueren una força simbólica, per a l'allibe-
ració de la qual s'ha interessat tot el món
imtelaectual progressiu : les organitzacions
dels proletariats de tots els països, metges,
savis, professors ï escriptors de fama mun-
dial. Amb la concessió del premi a la pau
a Osietzki ha estat pronunciat el moral
judici d'aniquilament del feixisme. El fei-
xisme ha tingut durant tres anys i mig en

presó bàrbara i en bàrbar camp de concen-
tració l'obtentor del gran premi de la pau
per trencar la seva força i per reduir per
a sempre al silenci la seva boca.

Es la primera vegada que el Comité del
premi a la pau ha fet més que remarcar
una personalitat plena de mèrits : amb tal
reconeixement, ha arborat la viva protesta
d'uns lluitadors antifeixistes i ha anuncia`
el dia de justícia en el qual els antifeixistes
i els oprimits seran els jutges en la gran
causa de la pau i de la humanitat.

Carles von Osietzki, des de la fi de l'ul-
tima guerra imperialista, on experiment
en sa pròpia vida la dolor, el crim i la follia
de la guerra, passà a }'estol dels qui abo
minen de la guerra. I si bé ell mateix, o
aquesta lluita, encara restava pres de h
illusió que amb , mitjans apacibles i per con
venciment podia reduir-se l'adversari, n
per això minvà la seva activitat. Carles vo
Osietzki , pertany a la categoria dels gran:
i diamantins caràcters del petit esbart d'in

corruptibles que, en l'estament de periodi -
tes ciutadans, es troben i cels quals pocs
ostenten la representació amb coratge, con-
seqüència i convenciment.

Em ]'Alemanya prefeixística descobrí
Osietzki l'entrada del poder de defensa na-
cional en les organitzacions secretes arma-
des, tota la negra defensa de l'imperi que,
pels seus crims, era difamada. Per aquesta
publicitat, es veié perseguit dels militars
d'alta graduació. Aquests formaren contra
d'éll procés de traïció de secrets militars.
Fòu condemnat a 18 mesos de presó. Els
seus amics l'aconsellaren de fugir a l'es-
tranger. Tingué una sola resposta : nAmb
el meu empresonament serveixo millor la
causa de la pau que amb les publicacions ».

Després de l'expiació de
captivitat, corregué de se-
guida a la Redacció per
repreódre la lluita per la
pau, infatigable, sense per_
metre's cap distracció.

Entre els periodistes ale-
manys figurava ell en la
summitat. No debades ha
comportat l'envejosa ran

-cúnia del ministre de Pro-
paganda Gòbbels. Ell era
davant el collaborador de
la dictadura de Hitler el
periodista de la democrà-
cia i de la societat de la
pau. Transformà, sota la
seva direcció, el Weltbiih-
ne, periòdic dedicat a crí-
tica teatral, en un periòdic
polític progressiu, que, en
la joventut ciutadana d'es-
querra, exercí gran influèn-
cia. No és menys interes-
saint el seu mèrit en quant
a crítica cultural. En tal
branca, mostrà la buidor i
la mentida de la creació ar-
tística reaccionària i apor-
tà la prova de la substància
feixística en l'obra de Ri-
card Wagner.

Tot just arribat ]'imperi
del feixisme, Osietzki, el
recte vident, fou agafat i

clos amb innombrables antifeixistes en l'in-
fern del camp de concentració. Seguiren per

a ell tres anys i mig de constant dolor. No
ha tingut mai fortalesa de cos. Però l'es-
perit de Carles von Osietzki no ha estat
mai doblegat ni estemordit per intrigues,
tortures i crueltats. Jeu mortalment malalt
en un hospital de Berlín, víctima del siste-
ma cri•minai dels feixistes, ell, obtentor del
premi de }a pau; víctima del brutal poder
capitalista, que amenacen tot el món i que
volen exterminar els llidtaciors de la pau.

Carles von Osietzki, tu has avançat com
1 a vencedor.
a	 Carles von Osietzki, nosaltres, escriptors

catalans, et saludem.
n Prometem de lluitar amb totes les nos-

tres forces fins que totes les víctimes del
feixisme siguin deslliurades, fins que la

o	 barbàrie feixística s'hagi extingit a la terra.
n	 Salut, camarada Osietzki !

e^
A Moscú s'ha celebrat una exposicao soore

la preparació dels nodriments 'als diferents 
1j:an Les dones del Club d'Obrers Es- ® o s f r a g ni e n t s

tran
ge

rs d'Anglaterra, d'Amèrica, de Txec
o

s-
lovàquia, d'Hongria i d'Alemanya, hi han

d'Osietzki

a jove vídua i la seva filla anaren a
timore. T. Wallis havia mort sense tenir
ps d'aplegar diners i la seva vídua tenia
sa dels Montague a la seva sang per

)osar-se a viure indefinidament del que
)assava la seva família. Va llogar una
a al número 212 Est del carrer Bidle, on
anar fent des del 1900 fins al 1908, te-
t-hi hostes.
)'aquesta plausible actitud de mistress
rfield vénen les malévoles murmuracions

anglesos irreconciliables, que no poden
re tranquils com llur rei es passeja amb
filla d'una dispesera.
Tot és qüestió de punt de vista!
iigui com sigui, en aquesta modesta casa
pedra i de rajola, que encara existeix,
passar la seva adolescència mistress

npson. I quan la seva atractiva mare es
maridar el 1908 amb John Freeman

sin, ((la bella filla de la promesa» va
^ndre part a la cerimònia.
luan el vell Sol Warfield va declarar en
seu testament que no deixava res als

zs nebots car tots es trobaven en posició
)molada, va fer una excepció a favor de
neboda predilecta, Wallis Warfield, , a la
al va legar un «trust funda de quinze
1 dòlars.
La gent de Baltimore recorda Wallis War-
ld petita, de cabell rinxolat, elegant, ale-
e, entremaliada. En la seva adolescència
m la tenia per una conversadora brillant,
vegades colpidorament franca. I la seva

Li suau mereixia ja aleshores, com ara, la
claració que hom atribueix al rei Eduard
'é la veu més bella del món».

#5*

Un amic meu que la coneix des que
néixer, em diu que era una d'aquestes

)ies que tenen trets atractius sense arribar"
ésser una bellesa notable. Solament en

Iuests ídtims mys és quan ha assolit el
;u rostre aquesta nota picant que li ha
)nat la seva bellesa d'avui.
D'una cosa estan segurs els vells de Bal-

Eduard VIII, ¡'borne enamorat.

En els primers dies de gener de 1 933 \'oil
Schleicher comença la seva amistat amb els
nazis. Referint-se a això, diu
Osietzlci :	 , '.

«Hi ha republicans als	 ,
quals cal dir repetidament
que tot això no és més que
una baralla de família, de la	 ^\ 	 l
qual no ens interessen els	 ` '
contrincants, sinó tan sols	 ^.
l'objecte de la baralla. Car
aquest objecte som nosaltres, ho és Ale-
manya,

»Es inditerent si Schleicher s'entén amb
Adolf o si s'entén amb Gregori (Strasser)
contra Adolf ; si governa amb Hugenberg
o si ]'empeny contra la paret. Sempre és
autoritat i militarisme contra la democrà-
cia, el socialisme i la República ; són sem-
pre els senyorets contra el poble ; tots
aquests homes, per bé que estiguin distan-
ciats per ambicions personals o per inte-

Aquese número de MIRADOR
ha esLa passat; per la prèvia

censura

GUTENUERG, S. A.

Fàbrica de maquinària
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BARCELONA

tel príncep fou segcira i rlipida. El món sap	 KERN
allò que s'ha esdevingut després a Cannes,
a Biarritz, a Como, a Budapest, a Viena, El mestre. - Assenyala els límits del nos-

a Londres... La senyora Simpson és avui tre país.

1

 l'amiga més íntima del rei Eduard. Als qua-	 La nena.. — No puc. Encara no he llegit

rapta anys la ((bella americana» és la per-	 els diaris d'aquest matí.
sona més envejada de tot l'Imperi Britànic. I	 (Social De,nokraten; Copenhague)
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Qui es la dona que ha fet
dar el cap al rei d'Anglaterra

circular per Mayrfair la nova que el príncep
de Gales i «certa bella americana» es (liver-
tien . en gran escala, ballant la rumba al
casino de Cannes i passejant al sol a
Biarritz.

Que àdhuc una vídua anglesa pot equivo-
car-se de vegades, és cosa que va quedar
abundantment palesada poc després de l'ac-
cés al tron del príncep Eduard, quan el
«Court Circular)) oficial va registrar que la
bella americaneta, identificada ara amb el
nom de Mistress Ernest A. Simpson, i de
soltera amb el de Miss Wallis Warfield, de
Baltimore, seguia gaudint del favor reial...
gràcies a Déu.

Com el cable ens va informar oportuna-
ment, la bella americana fou invitada amb
Mister Simpson al primer àpat formal del
nau rei, al palau de Saint James, junt amb
el primer ministre i la senyora Stanley
Baldwin, lord i lady Louis Mountbatten,
et molt honorable Alfred Duff i lady Diana
Manners, i els esposos Lindbergh.

Al segon àpat formal de Sa Majestat va
aparèixer ja sense el seu marit. La llista,
tal com la va publiÇar la c Circular de la
Corb,, deia senzillament : )(El rei i Mistress
Simpson». No està del tot malament per a
((una d'aquestes noves riques americanes)) !

Però com sol esdevenir-se, la meva amiga
anglesa estava també equivocada respecte
de la genealogia de Mistress Simpson. Els
seus avantpassats són molt més antics en
la Història d'Anglaterra que la pròpia Casa
de Harnnover i de Windsor, a la qual per-
tany el rei.

La família Warfield descendeix d'aquell
noble cavaller Pagan ' de Warfield, que va
anar a Anglaterra amb Guillem el Conquis-
taclor l'any co66 i es va distingir a la ba-
talla de Hasting. Pels seus serveis va rebre
un títol nobiliari i un castell anglès, cone-
gut des d'aleshores amb el nom de War-
field's Walk, un dels setze Wallcs en què
fou dividit el bosc de Windsor.

Als Annals de Winclsor hom troba moltes
referències de la família Warfield, apromi-
nent i en íntima associació amb la Casa
reial)), la qual cosa és ara divertida.

Ricard Warfield, descendent directe de
Pagan, va anar a Maryland el 1662 i es
va establir a les ribes del Severn. Allí, a
la seva propietat denominada Warfield
Rigth, va fundar la branca americana de la
família. Fou el tataranét de Ricard, Carles
Alexancire Warfield, de família revolucio-
nària, que va anunciar orgullosament que
l'emblema die la família havia d'ésser en en-
davant: «No tolerarem el rei!»

A. més, la mare de mistress Simpson era
una Montagu, dels Montagu de Virginia,
que pertanyen a una família gairebé tan
antiga, si no més. L'exemple més conspicu
de Montague en l'aristocràcia britànica (o
Montagu, car el nom s'escriu d'ambdues
maneres) són el duc de Manchester i el seu
fill, lord 'Edward Montagu,

Es així que ]'actua] mistress Simpson va
néixer de la unió de dues antigues r aristo-
cràtiques famílies d'Anglaterra.

***
Wallis era el nom del seu pare. En tenia,

a més a més, un altre : Teackle, però sem-
pre preferia que hom l'anomenés T. Wallis.
Als Warfield no els fan molt de cas els
noms propis. Era, doncs, molt natural que
la seva filla acloptés el nom.del pare, Wallis,
o bé Wally per als fins pràctics.

Poc després que Teackle Wallis Warfield
s'enmaridés amb Alícia Montague — cone-
guda a tota Virginia i Maryland com ((una
de les més belles germanes Montaguen —,
aquest es va posar malalt i es va veure
obligat a anar-se'n amb tota la família a
les muntanyes Blue Fidge, on va morir
quan l'actual mistress Simpson, la seva filla
única, tenia men ys de tres anys.
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timare:	 que	 a	 la ciutat més	 austera	 dels dels restaurants de lees fàbriques.	 llom ha
f	

d'idiomes	 però	 sense	 més
EE. UU., Wallis Warfield va menar una menjat, aprovat i censurat abundosament; aptituds que les d'un bon in-'
vida extraordinàriament austera. El seu nom els	 visitants	 tenien,	 també,	 el dret	 de	 fer ,	 tèrpret,	 perquè	 tenia paren-
no va figurar mai lligat amb cap de ]'altre preguntes,	 que han estat contestades ama- tiu amb la indústria.	 Franz
sexe fins que un	 aviador naval, 	 jove i de blement pels encarregats de cada stand. von Papen regnà mig any
bona	 presència,	 el	 tinent	 Earl	 Winfield, El gran èxit d'aquesta exposició es palesa ga;	 i	 la	 seva	 activitat	 es	 pot
que havia ballat amb ella en Annapolis, va pel fet que nombrosos cuiners de	 tallers i \	 resumir	 perfectament	 sota
tornar en 1918 per a prendre-la per esposa. tic	 fàbriques	 han	 pregat	 a les	 camarades l'epitafi :	"L'estiu	 del	 Se-
Vuit anys més tard es varen divorciar. estrangeres que els ajudessin a millorar la nyor..a:	 Ja	 estem	 tips	 dels	 senyors	 molt

Hom ha parlat molt d'aquest primer casa- preparació	 dels nodriments	 que	 ells donen prims de bona presentació i amb perfil de
ment. S'ha tractat de desacreditar la dona als seus obrers. A més, hom va prendre l'a- moltó,	 el vernís cosmopolita dels quals no
que és, sens dubte, la millor amiga del rei cord d'inaugurar aviat a Moscú restaurants pot	 fer-nos	 oblidar	 l'empleat	 del	 ministeri
d'Anglaterra. • S'ha	 fet	 circular	 la	 història en els quals les dones del club anglès-ame- poc dotat que s'amaga sota d'aquest. (Una
que el tinent Spencer es va afectar tant per úcà confegiran la carta i dirigiran la cuina. entrevista secreta de Papen amb Hitler fou
l'estat de casa seva que es va matar lían- I,l personal d'aquests	 restaurants	 es com- publicada	 en	 els	 periòdics	 al	 principi	 de
çant-se per una finestra. Història que no és pondrà per una meitat de dones estrangeres gener de 1933 ; sabut és també que els do-
certa, car e1 vigorós comandant E. Winfield i l'altra meitat per «aprenentes». Hi ha tom- cuments	 secrets de Papen sobre les activi-
Spencer, U. S. N., és ara al Novè Districte bé el propòsit d'intensificar el més possible tats	 dels	 agents	 alemanys	 en	 els	 Estats
Naval dels Grans Llacs,	 on	 està destinat. el nombre d'aquests establiments. Units durant la Gran Guerra han arribat

El comandant Spencer es va casar nova- Això no impedirà, naturalment, que Paris- al	 poder	 del	 govern	 dels	 Estats	 Units.
n ent poc després d'obtingut el divorci ; mis- Soir, per exemple, segueixi publicant inf or- Osietzki diu, referint-se a aquests dos fets
tress Spencer no ho va fer fins tres	 anys oracions sensacionals sobre la manera hor- «Altra	 vegada	 s'ha	 oblidat	 una	 cartera?
usés tard — el 21 de juliol del 1928 — quan rible com la gent es mor de gana al bell L'elegant senyor Papen es passeja sempre
Va conèixer iErnest A. Simpson durant una mig dels carrers de . Moscú!	 _ en esclops per la política.	 Inclús si camina
estada a Londres. a puntades de peu, els taulons cruixeixen

El senyor Simpson ha estat posat a la °
Peda o la	 a ones«I	 Í p

quan murmura, desgraciadament sempre hi
picota ner la premsa mundial. Hom li ha ^ ^° ha un megàfon)),)

palesat llur art culinari.

	

La directora tècnica d'aquesta exposició	
dOn papenha estat. una americana, la senyora Taylor.

Durant un sol dia, foren preparats i8^

	

1' lats diferents, i tothom que visità l'expo-	 La primavera passada fou posat un altre
sició, els pogué tastar,	 zero representatiu en la cadira de canceller.

	

Hi han concorregut especialment delegats 	 Anaven a cercar un afieio-

	

dels restaurants i dels cafès de Moscú, i	 nat, amb bons coneixements

Von Schleicher i els nazis

ressos de grup, fan part del mateix front
ideològic. Lluiten pels interessos reaccio-
naris i solament l'enorme inseguretat d'a-
quests temps els ha forçat a emmascarar

-se de manera tan diversa.
»Schleicher té aquella manca d'horitzó

que desvetlla confiança a Alemanya, car
hom ]'imagina ésser sentit comú. Allò que
fins ara ha dit en públic palesa una manca
absoluta de fantasia, que sols en aquests
temps d'esgotament físic general ha pogut
tenir significació. Si un polític parla mala-
ment i de manera avorrida a Alemanya,
ham creu que té un esperit profund. Si
capgira la realitat i diu nicieses, i si ex-
cusa la seva manca de programa amb la
ximpleria espantosa de no dir bé ni del so-
cialisme ni del capitalisme, hom el consi-
dera un geni de la síntesi.

»El senvor Schleicher no és un militar
(l'exèrcit, sinó un oficial d'oficina. Repre-
senta aquell matís particular de la buro-
cràcia del sabre que ha pogut desenrotllar

-se a la Bendler-Strasse davant els ulls dels
governs repuhlicans.

El diable de la guerra civil ja n'és en
llibertat : hom l'ha pres i l'ha tancat dins
ma ampolla a penes tancada.

»Les esquerres estan molé satisfetes que
el senyor Schleicher les hagi lliurat de la
desagradable obligació d'actuar per elles
mateixes. Amb una por que els fa pessi-
golles no del tat desplaents, s'imaginen
l'enrenou que fa ]'enemic dins l'ampolla, i
es consideren salvades perquè hi ha un ge-
p eral assegut a sobre.»



Els soldats de l'Exèrcit Roig estimen i llegeixen Puixkin. Heus ací el soldat
roig Serguev pintant un retrat del gran poeta per a l'exposició que laom ha or-
ganitzat a la sala de lectura del club de la unitat militar a la qual pertany

aquest pintor popular,
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LES LLETRES
COMÈDIA DE JOAN

,,....	 II#ÏIaaca^a
R rii anfnJnnia r{o	 UNA OLIVER

NOVA"
El sembrador sha eixit a sembrar la seva

sement

Sembrador de la llibertat,
solitari, he sortit de bon matí, abans de
Amb una md innocent i pura, [l'alba.
en els solcs servils,
llençava la sement creadora

però he perdut el temps,
les nieves bones intencions i els meus tre-
Pastureu, nacions pacífiques, [balls...
el clam de l'honor no es fàcil que us des-

[perti !
Es que els ramats necessiten la llibertat?
Cal tondre'ls o esgorjar-los.
De segle en segle, heredeu
el fuet i el jou de picarols.

IV

Oh musa de 1'ardenta sàtira,
escolta el meu clam!
No em cal una lira sonora,
em basta el fuet de Juvenal!
No és pels imitadors freds,
ni pels traductors afamats,
uti pels poetes de les dames tranquilles
que jo preparo el dard dels meus epigrames.
Pau a vosaltres, humils poetes
P' a vosaltres, necis malaurats!
Però tu, banda de cràpules,
enclavant! Tota aquesta canalla,
la vull torturar amb el suplici de la vergonya.
I si oblido algun d'ells,
volgueu-me'l recordar, senyors!
Oh, quants rostres impúdics .i pàl.lids,
oh, quants fronts d'aram
no estan disposats a rebre de mi
una marca indeleble!

IX

Sobre el comte Voròntzov

Un dia diuen al tzar que a la fi
Riego, cap dels rebels, és estrangulat.
«N'estic molt contenta, diu un adulador ze-

[lós
«El món s'ha alliberat d'un canalla !a
Tota la gent de la Cort callaren, tots baixa-

ren la vista,
astorats tots per aquesta sentència inespe-
Es ver, Riego era molt culpable, [rada.
per això ]'havien penjat.
Era decent, doncs, ofendre així amb ràbir;
la víctima d'un botxí?
El sobirà mateix no ha volgut
encoratjar aqúest apressament amb un som

-Aduladors! esforceu-vos a tenir, [riure...
fins en la vilesa, un matís de noblesa!

X

Sobre el prínce/ M. A. Dondúkov-Korsàkov,
president de l'Acadèmia russa

A ]'Acadèmia de Ciències,
seu el príncep Dunduk.
Es diu que tal honor
no li escau gaire.
Per què s'hi asseu doncs?
Perquè té un darrera!

XIII

Sobre Karamzin (i)

La sobrietat i l'elegància de la seva Història,
sense cap partit pres, ens demostren

la necessitat de l'autocràcia
i els encants del knut.

XIV

Sobre el retrat de Pere Txaàdaev (z)

Per la- voluntat suprema dels cels,
ha nascut, encadenat al servei del tsar.
A Roma, hauria estat Brutus ; a Atenes,

[Penadles
a casa nostra, és oficial d'hússars.

XXVII

Sobre el príncep A. N. Golitzine .(3)

Heus ací el protector de madame Khvòstova
heus ací una ànima de criat,
assassí de la instrucció
i salvador de Bantitx.
Per l'amor de Déu,
empaiteu-]o per totes bandes!
I si l'agaféssim per darrera?
Es on té la seva flaca.

.41s meus amics

Enemics meus, de moment callo...
La meva ira folla diria que s'apaivaga
però no és que us perdi de vista,
la n'escolliré algun de vosaltres.
No s'escaparà pas de mes urpes acerades,
quan inesperat, despietat, cauré sobre seu...

Mireu : pels núvols plana un voltor voraç
i sotja oques i díndies.

1825
XXIX

Ex ungue leonero

Un dia, llancí alguns versos mordaços
i els vaig fer sortir sense signar.
Un periodista bufó en publicà una crítica
sense signar-la tampoc, poca-solta!	 [breu,
I bé? Ni jo, ni el bufó vulgar,
ano hem reeixit amagar els nostres trucs
ell m'ha reconegut , tot seguit, per les meves

[urpes
jo, d'una ullada,, l'he reconegut per .les seves

[orelles.

182;
XXXI

Collecció d'insectes

La meva collecció d'insectes
és oberta als meus amics.
Quina família més variada!
Oh, és que els he cercat arreu !
Per contra, quin assortiment!
Vet ací Glinka (q), pregadéu
vet ací K.atxènovsky (5), aranya rnaligna
vet ací Sviguin (6), ruquet rus
vet ací Olio (¡), petita formiga negra
vet ací Raitx (8), moscardó minúscul.
Oh, que nombrosos són!
Sota els vidres, enquadrats, ben en ordre,
jeuen, l'un al costat de l'altre,
traspassats pels meus epigrames!

1828
XXXIV

Eugeni Onieguin

Cap. VI

Là, sotto giorni nubilosi e brevi
nasce una gente a cui 'l morir non dolc.

PETR, RCA
(Allà, sota • dies nebulosos i breas
neix una gent a qui no dol el morir.)

Estrofa XLV

EI meu migdia ha sonat,
cal confessar-ho, ho veig.
I bé, separem-nos en pau,
bgil joventut nieva!
Et remercio dels plaers,
de les tristeses, dels cars turments,
dels festins, de les tempestes,
de tots els altres presents
en el tragí i en el silenci
he fruït de tu plenament.
Prou! Amb ànima serena,
afronto un nou camí
per reposar-me del passat.

Estrofa XLVI

Ai, si miro enrera! Adéu, abric llunvà
on els meus dies s'escola en en l'ombra,
plens de passions, de pereses
i de somnis secrets!
1 tu, jove inspiració,
agita el meu somni,
eina sovint al meu recó,
no deixis que el meu cor es refredi,
s'acarnissi, s'endureixi
i á la fi es petrifiqui
en l'embriagament mundà,
entre els orgullosos sens ànima,
entre els imbecils brillants.

(J. S., trad.)

(1) Célebre historiador, autor de la His-
tòria de l'Estat Rus.

(z) Remarcable pensador, autor de Lle-
tres filosòfiques, que fou proclamat hipòcri-
tament foll pel tzar Nicolau I i vigilat per
la policia russa.

(3) Ministre d'Instrucció Pública del tsar.
(q) Allusió a la devoció de l'escriptor

Glinka.
(5) Periodista i escriptor.
(6) Escriptors avui dia ignorats a Rússia.
(i) Savi.
(8) Savi.

Enric. — 'Es tracta del nomenament de
director de l'Hospital de la Salut Pública.
Per un atzar — el vostre masover m'ho ha
dit — he sabut que anàveu a Barcelona en
el vostre cotxe i m'he permès de trucar a
casa vostra per a pregar-vos si em volíeu
cedir un lloc a l'automòbil,.. L'afer que em
reclama és urgent, té per a mi una gran
transcendència : sóc un dels candidats — el
més humíl — a la direcció de l'Hospital...

Oscar. -- De la Salut Pública.
Enric, — Exacte ; i confiava en la vostra

amabilitat — que no ignoro malgrat no te-
nir l'honor de conèixer-oros personalment —,
confiava, dic, en la vostra gentilesa...

Oscar. - - Gràcies...
Enric. _ ...per no haver de retardar fins

el tren de demà matí el mep viatge... Dis-
sortadament he arribat moments després de
la vostra partida i... i la resta...

Juana. — Farsant! Quina immundícia! !
Oscar. — Joana! El sen yor és el nostre

hoste. 'Et passo aquest llenguatge completa-
ment.., inadequat, en gràcia a la teva, di-
guem-ne, pertorbació..., altrament justifica-
da. Tinc o no tinc dret a socorre una noia
esvaïda, per cambrera que em sigui? • Què
us sembla, doctor?

Enric. — Cadascú és l'amo a casa seva...
Oscar. — Exacte, doctor, exacte. Però,

aquí no es tracta pas d'aprofitar-ce de certs
privilegis... compreneu? Aquí es tracta...

Joana. — Prou, prou ! Oscar, ets més
miserable del que ningú pugui imaginar-
se. No et .resta ni un àtom d'honestedat...
No et resta ni l'instint brutal del mascle...
Perquè tu saps perfectament, s1.., ho ende-
vines.., que aquest home ha mentit, està
mentint... ; tu endevines, ho llegeixo en la
ganyota cínica del teu rostre, tu tens la cer-
tesa que aquest home ha jagut amb la teva
muller..,

Oscar. — Joana ! Prou ! Ara sóc jo que
dic : prou. Això és intolerable. Estàs ma-
lalta. Vés, vés a reposar... Calma't... Pren
un veramon... (Joana, després de fer un
gest de fàstic suprem, desapareix ràpida_
raent.) Oi, doctor?

Enric. — El metge no té res a veure
amb l'estat de la vostrà muller. Es un cas
purament sentimental o moral. Potser un
metge psicoanalista... I ara que estem sols,
d'home a home, estimat senyor..,

Oscar, — Oscar Barba.
Enric. — (Estimat senyor Barba, us de-

mano tota mena d'excuses per haver estat
testimoni involuntari de...

Oscar. — Vol callar, senyor.,.
Enric. — Enric Caminals, per servir-vos...
Oscar. — Gràcies, jo també... perdó! Vull

dir que en presentar-me he oblidat d'oferir
-vos, com heu fet vós, els meus pobres ser-

veis.,.
Enric. — Oh, quines coses! No val la

pena...
Oscar. — Són detallsnegligibles per se-

gons qui.., Però jo sóc tan primmirat, tan
susceptible! Tine un sentit tan afinat de la
justícia... I veieu? Això em porta sovint a la
valoració, millor dit, a 1'a sobre-valoració de
certs fets, de certs actes als quals aplico un
criteri d'apreciació progressiva — diríem —,
determinat per les circumstàncies que els
envolten. Mireu ; permeteu-me, un exemple
Aquest hivern - passat em vai? trobar dalt
d'un tramvia, a l'hora de pagar, sense mo-
neda de cap mena —. només bitllets, natu-
ralment — (rialleta), i el cobrador no va
demostrar el -més petit disgust i em va per-
metre d'acabar el trajecte... No té importàn-
cia, oi? Doncs jo vaig apuntar-me el nú-
mero d'aquell home excellent — per a mi ho
fou, deixem-nos de coses— ; doncs, com deia,
em vaig apuntar el seu número i a les ofici-
nes de la Companyia vaig esbrinar nom i
domicili... Això passava pels volts de Nadal,
i aquell cobrador de tramvia va rebre un
bell matí, una caixa de torrons assortits que
potser n'hi havia de set classes... Em di-
reu que no ve a tomb, que és trencar la
conversa... però.:.

(Enric. - Per què? Es una historieta edi-
ficant... que us honora... Un cas de gran
sensibilitat.

Oscar. — Això ! Jo sempre he aspirat a
posseir una gran sensibilitat... és a dir, no
pas gran propiament.. , fina.., més aviat fi-
na... m'enteneu?

Enric. — Sí, fina...
Oscar (canvi). — Escolteu, estimat doctor,

vós teniu l'equipatge a punt, veritat ?'
Enric. — No, però és igual... En un mo-

ment...
Oscar. — Bravo ! Doncs marxarem ple

-gats... Per sort he tingut una pana en sortir,
a un quilòmetre de la casa... I ara pren-
drem l'altre cotxe — el xofer l'està prepa-
rant —' i passarem per casa vostra a recollir
els vostres farcells.

Enric. — Oh, estic encantat de tanta gen-
tilesa i creieu...

Oscar, — De gráce ! No en parlem més...
I eh sí! encara tenim tamn T tp^ : o esperant
que el xofer ens vingui a avisar, permeteu
que us mostri — és una petita vanitat de
colleccionista — el meu.., el nieu violí d'Lt-
gres.,.

Enric.—Com?
Oscar. — Un aspecte curiós de la meva

actuació... social, goso a dir , Concreto : el
meu petit museu de coses... pispades.

Enric. — Pispades?
Oscar. — Exacte. Us alarmeu? Remar-

queu bé: coses pispades, no pas... robades,
Déu ens en lliuri! Són objectes sense valor,
però d'algun interès especial, com records de
família, prendes personals, etc., que faig
desaparèixer de casa els meus amics i co-
neixences en general, tots gent benestant.
No hi ha per.tant propòsit de lucre ni verita-
bles perjudicats, sabeu? Es un joc apassio-
nant... us en dono paraula!

Enric. — Originalíssim !
Oscar. — Una mica, poner. La idea és

mera.., en part, i en part d'un notari amic
meu. Però la seva collecció és inferior, paro
objectivament.. Cal saber triar, m'enteneu?
Es necessari un cert sentit de l'humor per

donar a la co]•lecció un to,,, picant. I és in-
dispensable també — no us esvereu ! — la
llestesa de dits... (rialleta). Perquè la gràcia
estriba en que ningú no s'adoni dels robato-
ris... és a dir de les sostraccions.

Enric. — Sou capciós!
Oscar, — El meu museu només és cone-

gut d'un nombre limitadíssim de persones,
amics de.., confiança, gent comprensiva i
sensible als petits jocs de la fantasia... Per-
què el fet -- vós ja ho heu remarcat, sens
dubte — es presta a interpretacions... des-
agradables.,. Un altre perill és el de formar
escola ! Ja m'enteneu.,.,

Enric. — Molt interessant! Sou un veri-
tables home de sprit...

Oscar (afalagat). — Voleu dir ?... El mé-
rit consisteix en operar en sales concorregu-
des... o tot parlant amb el senyor o senyora
de lacasa, per exemple , El meu cop mestre,
per ara, és.., uns elàstics.

Enric. — Què dieu?
Oscar. — Oh, simplement ! Uns elàstics

que vaig subtilisar durant una Junta d'Ac-
cionistes, a un senyor de certa edat, home
movediç i.., cal dir-ho tot, distret..., Els por-
tava descordats... (Rialleta.)

Enric, — Extraordinari !
Oscar, — Us ho sembla ?... L'exposició és

nodrida.. . L'any passat em vaig veure obli-
gat a traslladar-la aquí. IEl meu pis de Bar-
celona era insuficient. Els objectes són nu

-merats amb referència a un catàleg on cons-
ta la història de cada peça.. , Veniu... veniu
per aquí...	 .

(Així que van a desaparèixer vers l'inte-
riov, a.^areix Quim fer la porta del jardí, se-
guit a poca distància de Paula.)

Quim. — Senvor !
Oscar. —Qué hi ha?
Ouim. — El Packard està a punt, senyor.

(O
Oscar .. — Bé, d'aquí a deuminuts sortim.

scar i Enric desapareixen.)
Quim (continuant la conversa amb Paula).

—Dones ell mateix s'ha donat compte que
el Bugatti no anava ni amb rodes i hem re-
culat... '.Encara no havíem fet un quilòme-
tre.,, No ha passat res més...

Paula. — Jo et juro i et rejuro que he vistel senyor ferit.. , si, sí... Amb el cap embe-
nat i tot. T'ho juro per la meva mare,
Quim. Era aquí mateix.,.

Quim. -- Mira, noia. No m'atabalis, Ja
ets massa gran per a veure visions,

Paula, — Però no et dic que...
Quim. -- Prou ! Això són els nervis, do-na. Els ulls et feien pampallugues.
Paula. --Que em prens per una ximple -ta? Jo et..,
Quim. — Vols callar, rellamps ! A veure

si encara em comprometràs amb les teves
punyetes. Les dones sou ben empre... (Calla
en adonar-se que Joana baixa l'escala.)

Joana (des de mitja escala). — Paula, vés
a ajudar la Jovita a estendre la roba... (Pau-
la desapareix recelosa.)

(
Joana (febrosa, trasbalsada, continguda),

A Quina, que va per anar-se'n.) — Un mo-
ment, àQuim ! 'Escolta : ja sé que no és cor-
recte que els senyors parlin a llurs servidors
de certes coses... però ara na et mimo com
un servidor, sinó com un home.., millor dit,
com un., , amic.

Ouinz (escamat). — La senyora és molt
amable..,

Joana. — Quim : tu i la Paula heu promès
de casar-vos... Per tant, tu tens l'obligació
d'emparar-la, de defensar-la contra els pe

-rius que la volten.. , I si el cas arriba tens el
deure de castigar el culpable... veritat,
Quim?

Quim, — Un servidor...
Joana.. — Cal que ho sàpigues... (Com ven-

cent una gran resistència.) La Paula va en
camí de perdre's i no pas per culpa seva,
pobra noia... Potser ja has endevinat..,?

Quien, — No, senyora.
Joana. — Doncs, t'ho diré.., i no t'estra-

nyis de les meces paraules... (Com per ella.)
No, no vull recular... Has de saber que el
meu marit.., el teu amo, intenta fer-se seva
la Paula.., la teva promesa..,

Quim (sufocat). — Ella me n'ha dit algu-
na cosa... (Fent rodar la gorra entre les
mans.)

Joana. — Què t'ha dit?
Quim. — Doncs, m'ha dit que quan la

trobava sola, li tirava floretes... Però com
que tots els senyors ho solen fer...

Joana. — Floretes? Què sap ella la incau-
ta? Ella no sap que ara fa uns moments,
aquí mateix, damunt aquest sofà..; Oscar
ha volgut aprofitar un esvaïment d'ella per
a abusar-nc miserablement...

Qaim (incrèdul), — El senyor Oscar?
Joana. — Sí, si, El senyor Oscar! Jo he

pogut evitar per un atzar, que es consumés
la infàmia.., una vergonya per a tots, per a
la Paula, per a tu, per a mi mateixa..,

J
Quim (contrastat). — Tanmateix ! !
oana (amb exaltació). — Quim, tu no es-

times la Paula! Has acceptat aquest prome-

tatge només com una conveniència. Aquesta
fredor, aquesta indiferència.,. Quim ! Veri.
tat que aio l'estimes?

Ouirn (esQoruguit). — Senvora, si us puc
contestar amb la mateixa franquesa amb
què vós em parleu,.,

Joana. — Digues ! ! !
Quirn. — La veritat, la Paula és una bona

noia, però...
Joana (molt excitada). — Veus? No l'esti-

mes... Ja ho sabia jo. Es el que tu dius : la
Paula és una bona noia... però no fa per
tu. Escolta, Quim : tu ets un home tot 'd'u-
na peça... sempre t'hi he tingut. .. '.Escolta,
et vull demanar un consell... Sí, no m'inter_
rompis : un consell. Ets l'únic que me'ls
pots donar en aquesta casa maleïda.., Quim,
tu creus que puc restar per més temps, ni
una hora, ni un minut més ! ! al costat
d'un... canalla—sí, sí, d'un canalla grotesc—,
com ]'Oscar, després dels menyspreus, de
les befes, de les injúries sense nom que ca-
da dia rebo d'ell? No creus que m'he de
rebel-lar contra aquesta tirania infamant que
trepitja la meva dignitat de muller, la meva
condició de dona? Doncs, què? M'he de
podrir, m'he de corsecar de ràbia, de fàs-
tic i de... vergonya, lligada a aquest mons-
tre de mala bava? Senyor ! ! Què he de
fer!... (Canvi.) Quim, mira'm, sóc jove en-
cara, sóc encara desitjable.., eh?... Si tu vol-
guessis...

(Paula treu el cap i escolta sense ésser
vista.)

Quim (aterrit), -- Senyora...
Joana. — Res de senyores... s'han acabat

les senyores... ;follament). Quien, estic de-
sesperada... malalta... no ho sé! Però naces_
sito venjar-me, saps? Ajuda'm! Aprofita't
de l'ocasió... AI capdavall no faràs més que
seguir l'exemple dels senyors que et paguen
la mesada... Quim (l'agafa pels braços), tinc
diners... joies... el cotxe és a la porta.. , la
frontera no és llluny. ., Magnífic, oi? (Paila
desapareix.)

Quim (molt inquiet anirant cafi a la partd
que dóna a l'interior). — Em sembla...

Joana. — Què et sembla? Que m'he tor-
nat boja?...

Quim. — En sembla que ve el senyor!
Joana (revenint). — Eh? ! Miserables...

Quin horror ! Quina solitud ! (Es deixa cau-
re en una butaca, esgotada.) (Apareixen Os-
car i Enric de bracet.)

Oscar, — Diria que algú estava escridas-
sant a algú altre... No?

Quim. — No, senyor. La senyora que em
feia uns encàrrecs... (Surt precipitadament.)

Oscar (adonat-se de Joana). — Ah, la se-
nyora! Bé. (Acostant-se a Joana.) Joaneta,
estem de marxa. Ja estàs refeta? La maror
encara dura... Bé, adéu! Demà passat, eh?
(Surten. Etirie saluda amb el cap.) (Pausa.)
(Entra Paula, amb barret, vestit de jaqueta,
porta una maleta i un farcell.)

Paula (plorosa, indignada). — Senyora !
(La senyora està boca-terrosa damunt el so-
fà.) Senyora!

Joana (sense moure's). — Pots retirar-te...
Vull estar sola..,

Paula. — Senyora, és per dir-vos... que us
deixo.:. per a sempre... Ja... ho.., estareu...
de.., sola,..

Joana (incorporant-se). — Què dius, criatu-
ra? Què et passa?

Paula, — Me'n vaig d'aquesta casa..., ple-
na... de... pecats... No en vull res de vos-
altres...

Joana (va per amanyagar Paula.). — Vina,
eina beneitona!

Paula. — No em toqueu ! No em mireu,
senvora. Si voleu el Quim ja us el dono...
Ell és com vosaltres...

Joana. — Ah!! Ens has escoltat? Però,
Paula, bona minvona! ! No sabia el que em
deia.. , Sóc molt desgraciada... (.Ploriqueja.)

Paula. — Adéu-siau... (Se'n va lentament.)
Joana. — Però... on passaràs la nit ?... Et

dec diners..,
Paula (somiquejant). — No en vull res de

vosaltres... (Desapareix.)
(Pausa llarga. Joana resta aclaparada da-

naunt el sofà. ,Sona el telèfon... sona.,, so-
no... Per fi, Joana s'alça i de mala gana va
al telèfon.)

Joana. — Digueu.., Sí... El senvor és fo-
ra... Amb qui parlo, si us plau? Ah, el po-
dador, el Joan. Sí.., sí,., Com vulgueu... Sí,
la setmana entrant.... (Petit gest vital.) Ah,
sí. La vostra nebodeta?... Ja me'n vàreu
parlar, oi ?... Sí, la Roseta... Que la podríeu
emmenar amb vós la setmana entrant? Sí,
perquè precisament... No, home, no! Ho
clic perque avui per avui em convé una
cambrereta 'ben espavilada... Perxò, que sé
que la Roseta ho és... Sí, home..,

TELÓ LENT

(t) Vegi's a 1IIR. DoR de la setmana pas
-sada el començament d'aquesta comèdia,
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Els humoristes i la revolució
El tema em subjuga. Una cosa tan se- 1 i fer-los escriure per a la Rev olució El que

rosa com és la Revolució, té en silenci els I pot donar més poder a l'arma revolucionària
humoristes ; ben entès que, quan parlo dels és l'humorisme ben orientat. 	 L'humorisme
humoristes, em refereixo als escriptors que ben manejat contra els traïdors,	 contra els
cultiven l'humorisme en la seva vària mani- reaccionaris, contra el feixisme criminal aixa -
festació. fat per la lògica. Un humorisme contra el

Em subjuga el tema de l'humorisme da- sentimentalisme dels sentimentalistes, ens fa
vant la Rev olució.	 Els qui hem fet de la molta falta. Un humorisme eficaç, de bon
literatura un gaudi, combreguem constant - I	 llei,	 agut	 i	 certer, ,que	 sàpiga	 posar	 a	 la
ment amb l'humorisme, i, en encasellar les ; picota tat el que sigui perillós de claudicació.
diverses	 manifestacions	 o
tendències	 Jiteràries,	 trobem
a faltar l'humorisme.	 On és
l'humorisme?	 Com	 l'encase-
h arem?

L'humorisme	 té	 una	 línia
clara,	 blanca	 i	 senzilla	 dins
les tendències revolucionàries.
No pot quedar al marge. No
és	 un	 gènere neutre,	 encara
que a	 simple	 vista ho sem-
bli.	 L'humorisme	 és	 anar-
quista,	 francament	 anarquis-
ta. Estic per di-r que ]'humo- ^,
risme	 que	 no	 és	 anarquista
no és humorisme. t	 ..

Tot Bernard Shaw està im-
pregnat	 d'anarquia,	 no	 obs-

s
Çz

tant	 la	 seva	 significació	 so-
cialista.	 I tat Wilde,	 malgrat
el	 to	 religiós	 d'alguns	 dels ,.
seus poemes ; perquè la reli-
giositat del gloriós degenerat v	 F''w+ ü	 Sr

és una heretgia constant des .
del	 punt	 de	 vista	 catòlic.	 I
Eça de Queiroz, amb les ma-
teixes. 	 semblants	 caracte-
rístiques, resulta també anar-
quista.

En la nostra època contem -
porània,	 Arcadi	 Averxenko
se'ns mos tra sempre ple d'un
idealisme igualitari, però amb
franca tendència llibertària.	

Bernard Shaw, el	 ran humorista annr uitzant 	 ue esarana al seu	
4'^Eh huma	 S.i

nre^on humanitarisme como-
are va engrescar am	 la U. R.	 S.g	 b

La literatura dels tàrtars de Crimea nas- sàtira dels costums petits burgesos. Les nar-
qué en 1920. Els seus primers autors han racions No hi ha hagut lloc i Prolétar Txe-

	

estat nacionalistes burgesos ; seguien l'esteu-	 lebi representen la lluita de classes al camp.
dard del panturquisme.	 Hi ha encara altres noms característics

	

Llurs doctrines nacionalistes conegueren	 ele la literatura crimea:
l'esplendor durant la guerra civil, sota la pro_ I	 Seidamètov, comunista, publicà en 1 92 3

	

tecció dels blancs i de les tropes d'interven-	 un recull de versos, encara febles de forma,
però rics de contingut. Ro-

	

_	 màntic en els seus primers
moments (La camisa sag-

	

- .:	 - 	 nant, El carrer dels banys),
passà aviat al realisme (Alx<

^	 fons del fou, Darrer atac, la

	

t =	 novella Damunt de l'horitzó).
Tyntxerov, originari d'una

família pagesa, anà a raure
I r	 . 	 en la seva joventut, com diu

	

t"p	 ell mateix, en un ambient

	

s .	 ''	 «d'aurigues i de petits burge-
sos adormits», que deixà un
llarg temps una empremta
en la seva poesia. Canta la
vida nova i dedica un bon
espai a les noies comunistes
ude bruses blaves». Les no-
tes valentes dels seus versos

K. Bogoievski : «El litoral de Cvimea»,	 sovint es veuen entelades per
d'altres d'un profund pessi-

ció. Després del restabliment del poder dels
Soviets a Crimea, no abandonaren pas del
tot llurs posicions : la lluita per la «nació»,
per fa fundació a Crimea d'un Estat nacio-
nal 1?urgès, fou durant un llarg temps el
leitn-btiv d'aquells escriptors. Txaban-Zadé,
líder del moviment nacionalista burgès, en-
ca-ra segueix invitant la joventut tàrtara a
«defensar» la civilització burgesa nacional.

Gràcies a la gran tolerància del poder dels
Soviets, la producció, antisovièticá en el fons,
dels nacionalistes, pogué aparèixer en les re-
vistes Kyzyl Txolpan, Iléri, Oku-Uxlera i
en els diaris tàrtars.

Darrerament, però, els panturquistes han
estat arreconats per una nova generació per-
tanyent en gran part a les Joventuts Comu-
nistes i reclutada entre el proletariat i la
joventut camperola.

L'escriptor més popular a Crimea, avui,
és el «company de camí» Omer Iitxi, pro-
sista, poeta, dramaturg i actor, el qual, en
1921, vivament impressionat per la lluita de
classes als camps de Crimea, abandonà els
rengles dels nacionalistes burgesos i girà en
contra d'ells la punta acerada del seu verb
artístic.

No menor és la popularitat de Djafar Ga-
farov, comunista. Començà la seva carrera
literària en 1921 amb brillants fulletons;
després passà a la poesia i, en 1926, a la
prosa. Es un escriptor realista. Una de les
seves millors obres és la novelleta En el tren,

misme. Tan aviat maleeix el vell règim, el
medi podrit en el qual cresqué, com es
«lliura a l'apatia i el setí somni perd la
força )) .

Irgat Kadyr és un poeta obrer agrícola.
Canta les victòries del proletariat rural i l'a-
lliberació de l'obrer agrícola. IEls seus ver-
sos, al costat dels altres joves escriptors,
són molt més sostinguts, però romanen per
sota dels del més popular dels joves poetes,
Exref Xèlim Zadé, ]'únic, avui com avui,
que posseeix una veritable mètrica tècnica.

Es podrien citar encara diversos poetes afi-
liats a les Joventuts Comunistes ; es troben
tot just, però, en període de formació.

L'Associació d'Escriptors Proletaris de Cri-
mea no té encara quadres puixants. La seva
influència ideològica no s'ha manifestat sola-
rrent per la caiguda dels elements burgesos
i nacionalistes, sinó també per la reeducació
de «companys de camín com Xeik-Zadé (At-
landy) i els poetes camperols Djavtobeli i
Djavménakly. Aquests dos darrers eren tí-
pies herois de la ideologia kulaka i canta-
ven els encisos de la bona masia individual
fa un temps, reconegueren d'una manera
pública llurs errors i s'han anat acostant
cada dia més a la liferatura proletària.

A. DERMENDJI

MIRADOR -Tel. 16229

Una estampa de Burgos
(l e de la pàgina primera)

;ara més espantoses. Algunes boques con-
retes semblava que fessin llengotes darrera
'esquena del Duc. IEls ulls de vidre, entre
'Is flocs de les perruques destenvides, s'ha

-Aen tornat estràbics de tant mirar el no-res
Jurant segles. Algun nas havia desaparegut,
vlguna orella s'havia esquerdat o havia cai-
gut . Els vestits, gairebé tots bellíssims, eren
oberts de pols i rosegats per les arnes, 'El

Duc semblava que no es donés compte de
-es. De tant en tant, es deturava davant
.in d'aquells sinistres titelles.
—Aquest fou -Gran Inquisidor d'Espanya

I'any 1625. Set mil condemnes, de les quals
més de mil al foc. Aquest era Comendador
3e Santiago, amic del famós Tenorio. Morí
en un duel . Aquesta monja conegué el cè-
lebre Calderón de la Barca, i abans d'entrar
al convent escriví autos sacramentales...
Aquest altre fou virrei del Perú ; els his-
toriaelors, sempre malintencionats, diuen
que fou un home sanguinari . Calúmnies
hagué de sufocar dues rebeflions contra el
rei, i, si bé és cert que foren empalats més
de trenta mil rebels, la culpa no fou seva,
sinó del tribunal...

Però jo ja no l'escoltava. Potes aquelles
figures de difunts vius, més espantoses que

cls morts, que em voltaven, que havia de
fregar per passar entremig d'elles, de tan
atapeïdes com estaven, acabaren per pro-
duir-me no pas terror, sinó un començament
de basca que em tapava el respir. Les fines-
tres eren closes, la llum rara i l'aire estava
empudegat de còmfora, de floridura i d'his-
tòria putrefacta.

—Només una cosa m'entristeix — deia el
Duc, tot acompanyant-me al vestíbul —.
Sóc el darrer ele la família ; i qui pensarà
a col-lacar-me enmig dels meus morts? Qui-
na fi tindran, després de la meva desapa-
rició, aquests venerables simulaores d'una
de les més antigues nissagues de Castella?
Els deixaran, sols per sempre, en aquest
palau? 0 potser una revolta de la canalla
plebea o una invasió de bàrbars llançarà a

la immundícia aquesta assemblea d'éssers
nobles que han figurat durant cinc segles
entre els amos de la terra?

En aquell moment reaparegué l'escala i
la llum del pati. Vaig sentir la frescor de
l'aire i vaig veure una mica de cel. Sortia
del Palau Nu gairebé corrent, després d'ha-
ver donat apressadament les gràcies al duc

Almagro iHermbsilla de Salvatierra. Estic
satisfet d'haver-lo conegut i d'haver visitat
la seva necròpolis doméstica, però he decidit
fugir aquesta mateixa nit de Burgas.

Solament les Edicions Europa-Amèrica publiquen els textos clàssics del
marxisme íntegrament i en traduccions fidels.
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"Tres aventurers italians
a Barcelona", per. Car=
les Pi i Sunyer.

La literatura dels Tàrtars
de Crimea

literaris els personatges dels quals em sem-
bien anarquistes a mica que els analitzo.
Gbgol, desorbitat i hilarant, és corrosiu i
destructor. Cami, fantasieja sobre vells ma-
terials d'alt respecte simbòlic. Pittigrilli, amb
tota la seta frivolitat decadent, combat sense
proposar-s'ho la burgesia de França.

Però el meu modest article vol ésser com
una crida als escriptors humoristes espanyols
de l'actualitat. Què fan que no treballen per
la Revolució? Per què no aboquen en aquest
moment les seves ires contra la societat cor

-cada en via de liquidació? Ara és el moment
de la crítica, si la crítica produeix una reac-
ció educativa. Ara és el moment d'encarri-
lar l'humorisine pel costat de la propaganda
ravnlnrinn^ri s Cal rvauisar els humoristes

La plaça de ]'Ajuntament de Brusselles
sembla sorgida d'un conte de fades. Els edi-
ficis que l'envolten són d'una elegància ar-
quitectònica incomparable i daten tots dels
temps de la dominació espanyola a Flandes.

Per un carrer a 1'csquerra de l'edifici de
]'Ajuntament, hom va cap a l'emplaçament
de 1'estatueta denominada «Manneken pisa,
així, amb les errades d'ortografia que trans-
crivim. Es aquest un punt de pelegrinatge
nacional i de curiositat internacional. L'es-
tatueta que desvetlla tanta curiositat, re-
presenta coi infant nu que fa un pipí inin-
terromput, ja que un filet d'aigua s'escola
constantment del seu petit membre.

Com no podia deixar de succeir, la fan-
tasia popular va inventar una llegenda que
expliqués la presència ele la indecorosa es-
tatueta. Segons la llegenda, quan el rei
Albert era infant, va escapar-se del palau
reial i va anar a rodar pels carrers de Brus-
selles. Quan al palau es van adonar de
l'absència de l'infant reial, van enviar uns
quants servidors a la recerca del fugitiu.
Un dels servidors va trobar el príncep preci-
sament al lloc on actualment hi ha el «Man-
neken pis», i al moment que feia pipí. Vet
ací per què va ésser erigida l'estatueta.

L'objecte d'aquest article és de combatre
aquesta llegenda i de recercar el veritable
origen del ((Manneken pisa.

Al meu entendre, cal cercar aquest origen
en els cultes pagans, pel mateix motiu que
va permetre d'explicar amb fonament i lò-
gica l'existència dels óssos que ]'Ajuntament
de Berna té sota la sev a protecció des de
temps immemorial.

En efecte, és sabut que el nom de Berna
prové del mot bar, que en alemany signi-
fica ós. Segons una llegenda bernesa, un
gran ós va ésser caçat el segle novè prop
de l'actual capital suïssa. D'això deien que
provenia el nom de Berna i també el res-
pecte tradicional que aquella ciutat té als
óssos.

Però, en realitat, la causa de l'aliança
entre la capital suïssa i els óssos és molt
anterior al segle ix, car se'n va descobrir
la prova fa poc temps. Prop de Berna, va
ésser trobat un grup de bronze, que data
del primer o segon segle de la nostra era
i que representa un gran ós prop d'una
deessa asseguda. La inscripció de la base
del bronze diu que_es tracta d'una ofrena
a la deessa Artio. Artio és un mot celta
que significa ós. Artio era, doncs, una di-
vinitat que tenia l'ós per company, a l'època
en què els déus antropomorfs havien suc-
ceït als tòtems (vegi's, sobre aquest assump-
te, l'apartat II del nostre opuscle Jesús i
el racUonalisrne).

Amb el descubriment susdit, va quedar
ben demostrat que Berna té respecte ah
óssos perquè en el temps que imperava &
totemisme,_1'ós era el tòtem de la tribu c

del clan que vivia als paratges de l'actual
capital suïssa.

La llegenda de l'infant reial que és trobat
en un carrer fent pipí, en commemoració
del qual esdeveniment tou erigida una es-
tàtua, la trobem inversemblant perquè ei
fet no és de natura a ésser perpetuat i
perquè l'escultura té tot el caràcter d'una
divinitat pagana.

De quina divinitat es tractaria, doncs?
Per un fresc de Pompeia, que -representa

una núvia romana encomanant-se al déu
Príap, creiem que el «Manneken Pisa no és
sinó un substitut, o un successor, d'aquella
divinitat, filla de Bacus i d'Afrodita, vene-
rada originàriament a Lampsac i la priu•
cipal característica de la qual era un colos-
sal fa1•lus en erecció.

La diferència entre Príap i el «Dlanneleen
pisa estreba en la dimensió del fallus i en
l'ús que l'escultura de Brusselles en fa.
Però és evident que el filet d'aigua del
^(Manneken» és per a dissimular, o per a
justificar, la presència del fallus.

Per consegüent, creiem perfectament lícit
d'arribar a la conclusió que a Brussellcs
es perpetua el culte del fal'lus, del qual Príap
era la representació antropomòrfica en 1'au-
tiguitat t del qual ho és actualment el
«Manneken Pis>.

A Catalunya també queden rastres po-
derosos del culte del fallus. Tots coneixem
els monòlits anomenats «Cavall Bernat»,
que es troben l'un a Montserrat i l'altre a
Sant Llorenç de Munt. «Cavall Bernat no
és sinó la corrupció de «Carall venerat».
Altrament, ningú no podria explicar per
què hom assimila a un cavall uns monòlit f
que tenen la forma de fallus. Per altra
banda, han estat fets estudis que permeten
d'assegurar que a àIontserrat hi havia ha-
gut un temple consagat a la deessa Venus,
també anomenada Afrodita, suposada mare
de Priap.

El paganisme va dominar tant de temps,
que va deixar arrels profundíssimes • La ma

-teixa religió catòlica n'està impregnada. Els
creients més fervents no poden desprendre's
d'uua sèrie de creences que provenen del
paganisme més remot. .Així, per exemple,
quan neix un infant, hom planta wi arbre
del qual es té una cura pia, car es creu
que la seva sort i la de l'infant són soli-
dàries. Es nlolt corrent la creença que quan
mor un gat o un gos, la mort d'algú de la
casa no tarda a seguir. 1 tots coeeixem el
costum, molt estés en països civilitzats,
que consisteix a tirar grapats d'arròs da-
mm nt els casats de nou.

Podríem citar encara una multitud de re-
miniscències del paganisme, però ens n'abs-
tenim perquè creiem hace- provat a basta-
ment que a Brusse lles encara perdura el
culte del fallus.

E. SABATER I CASALS

EI polític i el financer amaguen als ulls
del gran públic el tercer caire de la perso-
nalitat rica de Carles Pi i Sunyer : l'escrip-
tor. Pi i Sunyer, però, és un escriptor de
debò ; aquest aspecte de la seva complexa
espiritualitat no és pas inferior a cap dels
altres,

Carles Pi i Sunyer posseeix totes les con-
dicions que calen a un veritable assagista .
seriositat i mètode en el treball ; documen-
tació precisa i densa, sense enfarfecs ni
pedanteria ; ductilitat i gràcia d'estil ; ame-
nitat en la descripció ; construcció justa i
precisa de l'estudi.

La seva principal obra, L'aptitud econò-
nrica de Catalunya, ens havia revelat el gran
valer com a assagista de Pi i Sunyer; con-
fi rmant el que palesaven altres treballs seus,
particularment esparsos entre els fulls de
la Revista de Catalunya, L'aptitud econò-
inica de Catalunya manifestava que la seva
obra no era tan sols el fruit d'un estudiós,
fred recercador d'arxius i paperam divers,
sinó que era també la producció d'un artista.
Tres aventurers italians a Barcelona (i), en
la qual les qualitats literàries tenen més mar-
ge per a desenvolupar-se, colloca el nom del
seu autor en lloc destacat entre els assagis-
tes catalans.

Uns. deu anys enrera, aparegueren en les
pàgines ventisses d'una publicació periódica
una sèrie d'articles sobre el pas per Barce-
lona de tres aventurers italians, ben distants
l'un amb els altres : Giacomo Casanova, ca-
valler de Seingalt ; Josep Bàlsamo, que pom

-posament s'anomenà comte de Cagliostro,
i el general Lechi, sanguinari i dòspota opres-
sor de la capital catalana. Els tres assaigs
etocats ara i aplegats en un llibre, presen-

ten una perfecta unitat i l'entroncament dels
tres personatges i posen en evidència el va-
lor real de l'obra.

Carles Pi i Sunyer ens retrata de cos sen-
cer els tres aventurers. La història galant
i accidentada d'aquell Casanova trapella que
fa el cinisme graciós, les trampes fastuoses
que permeten a Cagliostro portar intermi-
tentment una gran vida entre la societat ele-
cadent que es deixava engatussar per ell, i
tot l'horror de la tirania a què sotmeté Bar-

alena durant el temps que la governà el
general napoleònic Lechi, són evocades amb

intelligència, suggestió, desimboltura i cla-
redat en la seva abra. L'estudiós i el recer

-cador de documents resten sempre amagats
sota l'art fi i la naturalitat descriptiva de
l'escriptor.

EI pas d'aquestes tres figures per Barce-
lona, que en l'estudi de Lechi ocupa la quasi
totalitat, s'hi segueixen amb detall, per a
escatir després metòdicament la veritat his-
tòrica dels episodis de llur estada a la ciutat.

Un dels capítols més corprenedors del
llibre és la reconstrucció de l'ambient bar-
celoní del darrer terç del xvttt i de comença-
ments del xtx, Estampa d'èQoca titula l'au-
tor a aquest capítol ; en efecte, constitueix
una estampa, una estampa graciosa i plena
ele delicadeses, simpàticament oferta, im-
pregnada tota ella d'una frescor que exclou

tota idea d'encarcarament que ret-atreu el
lector a aquelles èpoques sense exigir-li el
menor esforç. Aquest capítol, que al mateix
temps constitueix un enllaç entre els aven-
turers estudiats, és una de les coses més
sòbries de Pi i Sunyer, més reveladores de

la seva sensibilitat artística, de les seves qua-
litats literàries i de la seva docta fiexibilitat
d'assagista.

L'estil de Carles Pi i Sunyer és serè, àgil,
elegant, precís i mai no es veu desplaçat per
rebuscaments; una naturalitat conscient
]'emmena sempre. La gran preparació que
uns assaigs com Tres aventurers italians a
Barcelona significa, no presenta en cap ins-
tant ni el menor punt d'èmfasi.

Tres aventurers italians a Barcelona és,
en fi, l'obra—amb moments de més plenitud
que altres—d'u home que sap on va.

J. ROURE-TORENT

(t) Edicions de «La Rosa dels Vents »,
• Quade rns Literaris números 133-34•

Qui ha dit que els humoristes no tenen la
seva casella en l'encasellat de la Revolució?

En arribar el moment revolucionari, hi
ha hagut moltes coses que s'han apagat
per elles mateixes ; essències i contrastos que
no tenien raó d'existència en un millorament
social. Però l'humorisme no ha d'apagar-se
l'humorisme és una raó vital. Ha restat limi-
tat a les seves manifestacions més precà-
des : a les de la befa i de la mofa. S'ha
concentrat als camps habituals i ha perdut
en expansió essencial. Reorganitzem-lo. Re-
moguem-lo per tal que torni a expandir-se
lliurement, complint la seva missió revolu-
cionària . Dediquem -lo a l'atac, a la sàtira,
a la ironia, al raonament, a la paracloxa.

CsRins SAMPELAYO

Reminiscències del paganisme

Sota les noves directrius del Control Obrer

(LI. G. T.), la Banca es prepara a complir

amb la seva missió d'estímul a les forces

econòmiques del país

A Barcelona i a la resta de Catalunya, la

BANCA ARNÚS
us ofereix els seus serveis per a totes les vostres

operacions bancàries



dacions laberíntiques que demostren la lluita
interna, la resistència de forces en oposició.
Fins que el sentiment d'inferioritat arriba
a una manifestació més o menys clara, es
retrocedeix, s'avança per camins laterals i
sinuosos i es torna a retrocedir perdent ter-
reny i energies.

Aquest procés explica les representacions
totèmiques, els primitius ídols, primeres ma-

dependents del seu sentit de forma o color,
sinó que aquestes formes o colors són junt
amb altres representacions abstractes, defi-
nidores de coses determinades, i com que
aquestes coses definides tenen relacions in-
eludibles amb altres, arribem així a allò que
és anomenat uassociació d'imatges», i, per
tant, d'idees. Si se'ns apareix primer la
imatge, després de la idea, pensar en un

,.. 
Magnífic gravat al boix de Denesco sobre un teína revólucionari actual

nifestacions plàstiques, acompanyades d'al-
tres d'índole pràctica com vasos, gerres,
armes i vestits.

En els pobles salvatges actuals, es pot
comprovar exactament aquests processos de
formació artística. IEn els pobles civilitzats
existeixeninnombrables demostracions d'ex-
pressions primitives, d'actes que ens sem-
blen sense cap relació amb la prehistòria.
Què intenten en desitjar tenir una imatge
de quelcom estimat? Aquestes fotografies
que requerim algunes vegades dedicades 

—dada més significativa encara —. Per què
es desitja posseir una imatge el més fidel
possible d'un paisatge que ens impressionà?
D'un objecte del qual com que no podem
posseir en realitat tal com fou.

Intentem, com l'home primitiu, dominar,
dominar allò que opera sobre nosaltres, pesi
sobre la nostra voluntat; alló que ans assal-
ta en el moment menys pensat : imatges,
llums, formes, línies, que en penetrar a la
retina i impressionar-nas, ens obliga a cen-
tralitzar ]'atenció. Així com sigui el grau
ele sensibilitat, així són amb intensitat i
duració la quantitat de representacions plàs-
tiques que es posseeixen. Ara bé, com que
aquestes imatges — com totes — no són in-

arbre i no veure'l en la imaginació és un
absurd.

A l'ordre d'idees abstractes correspon sem-
pre, amb anterioritat, un altre ordre d'imat-
ges definitives. De la claredat de la imatge
depèn, no sols un concepte plàstic just, sinó
també el concepte.

Si la sensibilitat és normal i emotiva-
ment no és pressionada per algun agent
d'í,idole tèrbola o de reacció perjudicial per
a l'organisme, no s'explica que ]'espectacle,
la imatge torturi d'una part, la reacció
lògica, la reacció sana.

Veure sofrir, veure passar fam i priva-
cions és dolorós, i sempre es reacciona con-
tra el dolor. Es procura aixafar-lo, amino-
rar-lo en el possible.

Però la societat capitalista i religiosa, bàr-
bara iprimitiva, ha fet pintar bells para-
disos ultraterrestres, com l'home prehistòric
pintava les feres amb l'esperança de ca-
çar-les.

Es clar que si l'home no hagués fet altra
cosa que esperar que ]'ansiada caça, la
necessària matèria per a viure, vingués atre-
ta i fins es presentés a trossos, no haguessin
pogut fer puntar paradisos les ments prehis-
tòriques dels capitalistes.

CAMISI R
ESPECIALISTA

EXIY EN LA RIBA
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A ME FIGUERASJU
TAPIOQUES I PURÉS
Les millors qualitats	 -	Elaboració acuradissima segons
els	 millors	 procediments del	 dia,	 Les	 nostres farines
són	 les	 més autèntiques i	 no contenen	 cap	 barreja .
Són recomanables, especialment, per als i nfants i per
sones delicades -	Utilitzades en moltíssimes malalties

de l'aparell digestiu	

Hort dels Velluters, 6 i 8 - BARCELONA

EI taller_Delacroix L'art cies l punt de vista social
La intuya d'Eugeni Delacroix va essent el procés de creació d'algunes 	 dP	 g P	 a	 pintures e

cada dia més estimada : es va posant a pri- primer	 rengle	 del	 pintor	 de	 Les	 femases
mer terme.	 No n'hi ha per menys ;	 i és d'Alger. Aquesta obra precisament es troba
estranv	 que	 la	 crítica i	 els	 pintors	 hagin copiosament	 documentada	 en	 els	 susdits
trigat tant a fer justícia a un dels artistes apunts ; tenint-ho en compte el savi arqueò-
més pregonament pintors en aquesta terra leg	 hispanista	 senyor	 Elies	 Lambert,	 tan
de la pintura que és la França moderna, Un conegut i estimat en	 els nostres medis ar-
revifament cap al romanticisme, el mateix queologistes,	 ha	 emprès,	 amb	 l'ajut	 dels
romanticisme que es respira avui dia en els dibuixos en qüestió, la publicació d'un gran
dominis de les arts plàstiques, poden ésser llibre que estudia exclusivament aquesta tela
determinants	 de la reestima-
ció . de l'art. de Delacroix ; però
la	 causa	 principal	 és	 indub-
tablement la densíssima valor
pictòrica,	 colorística,	 de	 l'art
d'Eugeni Delacroix.

La	 revalorització	 cle	 l'obra' =.
de l'autor de La Llibertat a
les	 barricades	 ha	 eristallitzat
magníficament en la «Société
des	 Amis	 d'Eugène	 Dela-
croix)),	 presidida	 pel	 pintor
Maurici Denis.	 Aquesta enti-
tat no compta sinó uns qua-
tre anvs d'existència, però la
seva	 activitat	 a	 hores	 d'ara
ha	 arribat a	 cridar	 l'atenció
del bo i millor de la pintura.
En	 x835 organitzava l'exposi
ció de	 les	 pintures	 de	 Dela-
croix que es troben a la Cam-
bradels	 Diputats ;	l'any	 se-
güent organitzava altra expo-
sició semblant amb les obres
delacrosianes que es troben al	 r
Senat.	 Ambdues	 exposicions	 r ;
foren	 de	 difícil	 organització,	 pa n!	 ^	 f	 ,
però e1 públic premià l'esforç a^.
amb tanta atenció que les en-
trades	 de pagament cobriren
gairebé del tot les quantioses'
despeses d'organització. L'obra
niés important portaría a cap t	 ,
per la S. d'A. d'E. D. és l'ad-
quisició	 del	 propi	 taller	 de i
Delacroix a París. Aquest ta-
ller	 es	 troba	 al	 jardí	 de	 la
casa número 6 dei carrer de	 E. Delhcroix :	 Retrat	 (Museu	 del Louvre).
Furstenberg,	 tocant	 a	 l'es-
glésia	 de	 Saint-Germain-des-
Près, un dels llocs més encisadors del vell meravellosa, pintura conservada al Louvre.
París.	 El	 taller	 de	 Delacroix,	 que	 es	 co- I Tan important com aquest llibre ha d'ésser
mmnicava amb el pis habitació del pintor, el que prepara el propi professor sobre els
és un pavelló construït expressament en el viatges de Delacroix a Africa i Andalusia.
susdit jardí,	 voltat d'altres jardins	 de vells D'altra banda,	 l'editor Andreu Joubin, que
casals	 de la	 Rive	 Gauche.	 L'ambient és ja s'acredità amh la publicació luxosíssima
d'una. intensa	 malenconia	 saturat	 de	 poe- del Journal de	 Delacroix,	 ara enllesteix la
sia :	 en mig dels grans arbres rondinaires, publicació de quatre altres grossos volums
sota el cel gris, les arquitectures conserven in-q.°,	 també illustrats i no menvs luxosos,
tot	 el	 caràcter	 dels	 anys	 1840-50.	 L'inte- de la Correstondonce d'Eugéne Delacroix;
rior del taller no és pas molt gran : no sé els dos primers volums ja han sortit.

E. Delacroix : «Dansaires albanesos».

EI propòsit d'exposar en diferents arti-
cles el desenrotllament de l'art com a factor
social, porta en si l'imperatiu d'un ordre,
d'una distribució d'elements : no a la ma-
nera dels erddits que fins ara ens han servit
el procés de l'Art com un fenomen poc o
menys diví, però sí una distrihució més
d'acord amb la biologia. Això no vol dir que
tinguem d'usar el microscopi i les pinces
de seleció. Tot clepèn del concepte que tin-
guem.de la biologia; jo crec tenir -lo en el
sentit que per tenir una imatge més clara
possible de qualsevol fenomen, és indispen-
sable relacionar, posar en contacte els ele-
ments que tenim a mà i restituir en unitats
de temps i d'espai aquelles incògnites que
en enlluernar-nos amb llurs estranyes actua

-cions ens obliguen a estudiar-les .
Tot aquell qui conegui una mica els pro-

cessos histórico-mentals de la Humanitat,
tindran ja coneixement del que fou la reli-
gió en els seus principis relatius d'infor-
mació. L'home primitiu,desemparat d'una
força de comprensió vers els fets que es
succeïen al nostre voltant, comptant tan sols
amb l'instint, el subconscient es movia en
un ambient permanentment hostil ; conse-
qüència immediata : por.

Partint d'aquest punt essencial, veiem des-
enrotllar-se en la ment primitiva el desig
d'oposar a l'enemic desconegut, una força
que el defensi d'un atac maligne. Neix la
superstició, el tabú, i amb ell la primera
representació plàstica.

Es pinten en els rocs figures d'animals,
la caça dels quals és considerada indispen-
sable per a la vida ; es pinten amb la supers-
tició que l'animal serà atret per la imatge
semblant. La força potentissima, la neces-
sitat ineludible d'alimentar-se per a viure,
acapara l'atenció, mobilitza tots els ressorts
capaços de portar a cap la idea vaga, semi-
subconscient, que va néixer en veure que
l'animal desitjat fugia de l'home però no
dels seus semblants en espècie.

Es va ampliant el cercle de representa-
cions plàstiques, a mida que la lluita amb
el medi esdevenia en un terreny cada ve-
gada més conscient. El Llamp, els volcans,
les selves, les feres monstruoses, tot el món
primitiu operava sobre la sensibilitat de l'ho-
me primitiu. Tot coavergia en ell i excitava
formidablement les seves fibres sensorials
era una lluita continua i decisiva.

Aixf l'oposició, era sistemàtica : al fred, ^^I
el foc i les coves rocoses ; a les feres, les
armes simples ; a les inundacions, les pri-
meres embarcacions, senzills troncs d'arbre ;
a les malalties, sucs de plantes i d'animals.
1 finalitzant les lluites contra forces de dis-
solució física — lluites que encara avui se-
gueixen sostenint — apareixen els primers
indicis de la imita cli ps de l'inclividu, clins
la seva ment ; lligades sempre a lluites físi-
ques, com el terror al llamp ; els eclipsis
i els cometes. Aleshores amb quines armes
es podia lluitar contra aquests fenómens in-
finitament superiors? Quina destral de sílex
podia destruir el terror que imposava un
eclipsi ele sol? Què es podia oposar als aerò-
lits incandescents, brases de centenars de
tones, que queien sense saber d'on i com?
Potser era més fàcil sustreure's a l'acció
d'aquests fenomens refugiant-se en profun-
des coves, que sostreure's a l'acció que exer-
cia en el cervell.

També les profundes coves del subcons-
cient sepultaren per molt temps els inter-
rogants terrorífics ; però calia sortir altra
vegada a la llum, calia tornar al món exte-
rior, i calia patir una i altra vegada la per-
secució del fenomen, i ja no era el fenomen
ei la seva acció material, ja que aquesta
era menys freqüent, sinó la seva represen-
tació mental segellada en la psiquis i repe-
tida infinitat de vegades en infinitat de
llocs.

Es el sentiment d'inferioritat el que ens
impossibilita per a la lluita. Es clar que
abans d'arribar a un grau molt avançat en
el complex, es succeeixen una sèrie de gra-

ANTONI GAGO
pas com podria .pintar-hi teles com La mart
de Sardandpal. Potser Delacroix es serví en
tal avinentesa d'un altre taller. Tampoc no
es pot dir que el taller sigui petit. Es sim-
ple però espaiós, endroçat t confortable,
amb llum del N. i de 1'0., molt desemba-
rassat de línies : un rectangle com de
q x 5 m., a virull. Bons finestrals bon em

-postissa't i arquitectura discreta.
El taller Delacroix està destinat a expo-

sicions de ('obra del pintor. Ara hom pot
admirar-hi una collecció de dibuixos, aqua-
relles i alguns olis adquirits per la S. A.
E. D. El Museu del Louvre ha cooperat a
aquesta exposició amb una sèrie de dibui-
xos del mestre. Aviat s'hi obriré una nova
exposició de dibuixos adquirits més recent -
iss ht. Aquests dibuixos comprenen els àl-
bums, ara desfets, que Delacroix croquitzà
quan realitzà el viatge al Marroc i a An-
dalusia. Són importants aquests croquis
perquè, ultra llur vàlua artística, formen
el material primer de les pintures delacro-
sianes de temes orientals. En molts d'a-
quests petits fulls de paper es pot seguir
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En una vitrina de] taller de Delacroix hi
ha exposada una relíquia : la paleta del pin-
tor carregada dels colors just abans de co-
mençar la sessió ; tots a dosi igual, com de
mig centímetre cúbic, es troben arrengle-
rats en tres rengles que circumden l'òval
de noguera. Aquesta paleta es presta a al-
gunes consideracions : en primer lloc, la
manca d'esclat de la gamma en un pintor
tan esclatant. Sigui perquè la pols dels anys
hagi enterbolit els colors, sigui perquè ha-
gin perclut, sigui per les raons que sigui, el
fet és que tots els colors de Delacroix apa

-reixen tèrbols o neutres en aquella paleta.
La hipòtesi de la pols potser no és gaire
vàlida, ja que també es deu posar la pols
cíamunt dels quadros de Delacroix que ens
encisen per llur brillantor de color. El cert
és, però, que en la susdita paleta no es
perceben pas els colors primaris ni els se-
cundaris. Aquesta gamma em fa pensar en
aquella dita del mestre : «Doneu -me els co-
lors que us demanaré i veureu que amb
fang us pinto una Verge encisadora,. Al-
tra consideració és el nombre excessiu de
colors emprats per Delacroix : quaranta o
cinquanta. Encara ens fa considerar l'exi-
güitat d'aquella paleta, petitíssima com la
dels mestres iñtimistes d'Holanda que al
segle xvtt pintaven, com miniaturistes, tau-
les i teles formidables. Els tres rengles de
colors gairebé no deixen lloc per a les bar-
reges. I, no obstant, ja és sabut que sovint
Delacroix pintava teles grans, fins gegan-
tines, i a tota pasta. Aquesta paleta, ben
neta i polida abans de començar la sessió,
és, per a nosaltres, un misteri,

Jonx SACS



Busoni i la nova classicitat

«La idea correspon al talent, com la con- j el progrés i han d'impedir de substituir la
vicció del composüor -és cosa de caràcter i perfecció per l'experiment.
la seva tendèncido*esulta de l'esperit de 1'è- I	 Busoni ha conegut diverses èpoques d'art'.
poca: solament la fornia adoptada fa que La seva joventut transcorre durant el pe-
la idea, la convicció i 1a tendència es cris- j riode de stagnació i d'«epigoisme»; difrant

Eerrucclo Busoni

iablitzi	 en	 una	 obra	 d'art.	 L'existència	 de els anys de la seva maduresa assisteix a la
J) roporcions interiors i exteriors	 ben equili- naixença d'impulsos productius i de noves
brades (per referència a les dimensions, la conquistes	 inusicals ;	 durant	 la	 seva	 edat
sonoritat	 i	 els	 intervals)	 determina	 el	 ca- madura, ell que tenia les seves arrels en. els
ràcter clàssic d'una obra d'art — classicisme, clàssics i que sobrepassava considerablement
comprès en un sentit fonamental de perfec- la vida musical del seu temps, 15rofetitza el
ció definitiva.» principi	 d'una	 època	 de	 construcció	 sintè-

Totes	 aquestes	 tesis	 només	 volen	 servir tira de l'Art.

li ©tDcie	 etotefi mos
EL MESTRE PIETRO MASCAGNI Vigila ell ma- iEN UN Dl LS UI.1'IMS CONCERTS" de la' soCletàt
teix	 els	 assaigs del seu	 Nerone	 al	 Teatro «Nous Concerts de Brussel•es» s'ha" donat
Reial de Roma. Tullio Serafin dirigeix l'or- ! una sessió consagrada exclusivament a la
questra, i el mestre Conca els cors, música soviética. En el programa, han figp-

rat els noms de Schechter, Schóstakovitx i
FRJŠXDWtOINIrIrIA S&GÜIT 'LX	 FLE del ^g	 ,v	 , w	 ,}	 .Mw 	 + ,. ', .._

nostre Pau Casals: cada any es'fa:`aplaudir
a la capital del Tercer Reich, on els seas IG0R.S1'RAWINSKI ACABA- D'ESCRIURE ', un nou
recitals tenen el seu degut èxit. ballet, que liba estat encarregat, pei als Es-

tats Units.

LA MARCA DE FAMA MUNDIAL
SENS COMPETENCIA EN DURACIÓ I ECONOMIA

AUTOTRACCIÓN ELÉCTRICA, , S. A.
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é ¡NERVIOSOS!
Prou de patit inútilment, gràcies a les acreditades

6DA6EES POTENCIALS DEI DR1 SOIVDÉ
que combaten d'una manera còmoda, ràpida i eficaç la

I^QUraátOt^1Q Impofencia (en totes les seves manifestado».),
e msl de cap, romament mental, perdna de

V	

memarie,verfípanr,Eediya corporal er	geae le.
w, pelpifacíoae, óifoa..ne i &asfornans nervioso. 

en
e ea yananerel de les

done. i tota ela frusfoae orgànic. que tinguin per causa o orinen espots.
ment nerviós.

le. Gragees potencials del Dr. Soivré,
món que un mediaamenf són un elemeo£ menda] del cervell, medul'le 1 fot el sistema nerviós, regeoe•
cant el viger servat propi de I^ede`, conservant Is salut í proiougant la vida; indicades especialment als asgo.
tate en la saya joventut pu tota mena d'excenus, als que vaiñquen treballs eacersius. Sant dda com morals
o Infel'lectuels, esportistes, homes de déneies, financien, arfisfes, comerciants, industrtals, pensadora, etc.,
aconseguint sempre, amb les Gragees pofencials dol Dr. Soivrí, tots els esforcos o exercicis fàcilment
1 diepuent l'organisme per repondré h sovint 1 smb el mlrtn resultat. arribant a l'edema velleoa 1 sense
violentar I'orgenisme amb energies pròpies de Ie joventut

Baefa pendre un flascó per convèncer-se'n

Ymds s 6'60 ptas. lascó, e lotis les prisclpaIs farmacias d'Espscrs, Parlrpl 1 Aaádcs
NOTA.— Ddriptat-r , tnmestset D75 yd• ea wgs!6 de soase pse el rraagaeig s O >°.cbr, Laboreforio Sò{u•

faig, oarrar del Ter, 16, Barcalooa, nbna g,au. on )11bre .eylkaH. ,obn !erige.. dneerufIIa^ne.t I »neta.
asta, dopant« eeMtrr
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Tots els nostres lectors deuen recordar
perfectament les circumstàncies de l'exhu-
mació pels arqueòlegs anglesos, de la mò-
ou a, que es féu famosa, de Tut-Anh-Amor,
faraó d'una dinastia egipcia, que els cer-
cadors anglo-saxons arrabassaren a la so-
ledat millenària per a fer-ne un objecte
modern d'exposició.

Hom refereix que la major part dels que
participaren en aquests reconeixements a
la Vall dels Reis o que prengueren part en
la gestió sacrílega del faraó, deperiren, uns,
de mort anormal i violenta, i altres hague-
ren de sucumbir després d'un seguit de
malalties estranyes o morir d'accidents sin-
gulars.

Hom diu, també, que l'acció pòst lma i
nefasta d'aquests «xocs en retrocés» s'este-
nen fins als familiars i a l'entonn dels vio-
ladors; sense respectar el 'rang ni el sexe
els diversos exemples que hom cita, i que
atanyeü a membres eminents de la ciència
i de ]'aristocràcia anglesa, presenten estra-
oyes coincidències i una mena de parallelisme
que trastorna.

No cal dir que algunes d'aquestes anèc-
dotes manquen d'autenticitat, i que els 'es-
perits contemporanis, també supersticiosos
— però en un altre sentit -- com els nostres
avantpassats, tenen una tendència a inter-
pretar, segons llur imaginació, els misteris
o el que es suposa que ho són.

Sigui com sigui, la qüestió queda pendent,
i tant els crèduls com els escèptics, resten
obstinadament fixats en els camps r,éspec-
tius.

Altrament, nosaltres no ens ocuparíem
d'aquesta qüestió si no fos que la «venjan-
ça en retardamenb, dels faraons, afecta
plenament lees invencions més modernes,
especialment l'aviació i la ràdio.

s•**

Ja de llarg temps, els pilots que assegu-
ren el servei regular de la línia d'El Caire
a Kartum, i, en conseqüència, sobrevolen
la Vall dels Reis, a una alçada de més de
2,000 metres, han notat que llurs aparells
de ràdio deixen de funcionar en el moment
de passar per damunt de les tombes dels
faraons.	 .

El fenomen no es produeix, sens dubte,
en un indret rigorosament precís, però hom
pot constatar, a cada viatge, que el receptor
de la ràdio río reprèn el seu furicionament
fins que els seus operadors es troben vels
el Sud, a. l'altura de Longsor.

D'això; a arribar a la conclusió que Tut-
ank-Amon, àvid de venjança, exerceix a vol
d'ocell, represàlies 5obrè la «mecànica» mo-
derna, no I1i ha més. que un pas, que els
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esperits superficials ràpidament ja l'han fran-
quejat.

No és que . la història de l'ocultisme no
tingui exemples d'aquesta mena de fets
hom sap que la major part dels grans mà-
gics exerceixen, espiritualment, una acció
molt forta sobre certes potències de la na-
tura. D'altra banda, els efectes nocius, en
retardament, de certs objectes «malèfics» es
practica ja de temps immemorial a la India
i al Tibet.

L'exemple més conegut és .el del punyal
embruixat, On la matèria està saturada d'un
ignorat fluid ocult, per mitjà del qual el
seu posseïdor, des d'aquell mateix instant,
està fatalment cridat a manejar Pariria, .en
un esdevenidor pròxim o llunyà, contra si
mateix.

^tt*

Tornant al tema de la ràdio a la Vall
dels Reis, podria qualificar -se d'hipòtesi
ràdio-tesista (e] conseqüència moderna i
d'aparença científica). Nosaltres l'heni ' sen-
tit exposada al doctor Andreu Besson, el
qual ha declarat que la hipòtesi és força
interessant.

«Es sabut — diu l'autor de la suggestió
— que en certs punts, el Sol emet poderoses
radiacions, que són fàcils de detectar amb
la vareta del sauri o amb el pèndol. Les més
potents d'aquestes radiacions exercien una
acció nefasta sobre qualsevol organisme vi-
vent ; d'aquí ve el terme de «radiacions pa-
tògenes del Solo. Els 'antics egipcis, conei-
xedors, sens dubte, de l'existència d'aquestes
radiacions mortíferes, haurien experimentat
que impedien la putrefacció dels morts, opo-
sant-se a la pullulació de la fauna cada-
vèrica. Així s'explica el perquè escollien
degudament els emplaçaments rics en radia-
cions per a les sepultures reials. Així també
s'expliquen els accidents greus esdevinguts
als arqueòlegs que practiquen excavacions a
Egipte, als voltants de les sepultures reials.
En fi, que es posa al cíescobert el perquè
de les dificultats en les recepcions d'ones
hertzianes per als ràdio-telegrafistes (fels
avions quan - aquests sobrevolen la Vall- dels
Reis.»

Si aquests raonaments no satisfan, cel
reconèixer que són força versemblants.

tr**

Encara no s'ha dit el darrer mot, sobre-
tot en el que concerneix les velles civilit-
zacions egípcies, i el 'que el doctor Moreus
anomena ida ciència misteriosa - -dels fa-
raons». ,Molts ignoren, en particular, els
poders materials de .l'alta iniciació, la qual
ha vingut a refermar el gran sacerdoci eg p-
cïac,

Es de poc temps ençà que hom coménça
a conèixer la significació amagada de cer-
tes mides de la Gran Piràmide, i que es
mesuri la capacitat astronòmica i de pres
visió d'aquest edifici fabulós de l'antiguitat.

En un recent llibre jo exposo objeçtiva-
ment i amb tota imparcialitat, les dades
d'aquest apassionant problema, ensems que
la ressenya de com la tradició considerava
la distribució misteriosa dels calors interiors.
Apart dels coneguts ja de molt temps, es
creu que existeixen en la monstruosa mun-
tanya de granit, altres cambres i altres pas-
sadissos d'una significació molt més secreta
encara, i que contindrien, sota forma d'al-
legoria arquitectònica, les fórmules de la
desintegració de la matèria i de l'electricitat.

Amb tot això es demostra, una vegada
niés, que l'elevada civilització és un perpetu
recomençar, i que els coneixements humans
constitueixen un veritable cicle, on la bar-
blrie i la civilitat d'avui, succeeix a l'iniciat
i a1 primitiu d'ahir.

G. BARBARIN

lra estó installada en 'una "vasta sala del
pis superior, de nova construcció. Té una
cabuda per a Ig¡ seients, però hi assisteix un
nombre de lectors que oscrl•a entre 200 i 300,
ja que cal tenir en compte que el públic de
la biblioteca es renova a l'entrada i sortida
de les cliverses classes que es donen a l'Es-
cola.

La majoria de llibres d'aquesta biblioteca
són, com és de suposar, llibres tècnics : un
8o per roo. Aquesta secció s'enriquí d'una
manera éspecial amb l'ingrés dels llibres pro-
cedents de la biblioteca de l'Escola d'Oficis
lrtístics de l'antiga Mancomunitat.

A la biblioteca figuren les millors enciclo-
pèdies especialitzades, de les quals les més
consultacles actualment són les de .química.
Però hi ha una lamentable llacuna : la sec-
ció literària és irrisòria. Aixà — segons ens
explica, amablement, la senyora Fornés —
és degut que el pressupost per a aquesta sec-
ció és limitadíssim. També és degut, en bona
part, que els volums de colleccions literàries
— com és ara la Collecció Universal — són
molt fàcils de posar a la butxaca. Aquest
fet — lamentabilíssim — mra ja no es pro-
dueix tan sovint com abans.

—Aquí—ens diu la bibliotecària directora-
te]ini un públic ; el que manquen són lli

-bres. Per exemple, en ocasió de la projecció
de Crim i Càstig als cinemes, tothom dema-
nava la traducció d'En Nin a la biblioteca
A Tot Vent, però no els podíem deixar. més
que una mala traducció catalana. D'altra
banda, com li clic, d'ordre literari a penes te-
nim res, i això que els lectors sempre se'n
planyen. Els agraden, sobretot, els llibres
d'aventures : Salgan, Verne, etc. També els
atreu molt, per bé que no els els podem ser-
vir, la literatura romàntica i les novelles o
altres obres de caràcter històric com Fabiola,
Els darrers dies de Pompeia, Espartacus.

Aquesta joventut estudiosa, que és la flor
de l'obrerisme català, amb una forta curio-
sitat pels llibres de sociologia. Curiositat que
no pot satisfer ni en aquesta biblioteca ni,
gairebé, en cap altra. Seria hora de crear
una veritable biblioteca d'estudis socials que
satisfés aquestanecessitat imperiosa.

Insistim sobre l'aspecte literari i pregun-
tem quins autors són més llegits. La senyora.
Fornés ens diu uns noms : Blasco Ibàñez,
Iglésias, Gu?merà, etc., i novament mani

-festa que els lectors es planyen que no n'hi
hagi més.

Ara bé, i ací cal que fem una pregunta
por què colleccions com 1'A Tot Vent, Qua-
derns Literaris, Barcino, Univers, etc., i set-
manaris com és ara MIRADOR, no figuren a
la biblioteca? Es que perquè hi ha revolu-
Ció no s'han de protegir les nostres edicions?
Perquè, d'altra banda, seria inútil fer-se illu-
sions. Una revolució que , ofegués. el camí
que portem fet en la Insta réhaixença, no
ens interessaria gens. Això ho sap perfec-
tament l'Agrupació d'Escriptórs Catalans,
puix que té un magnífic projecte d'edicions
en vies d'execució. S'ha de combatre per tots
els mitjans tot él que tendeixi a desnaciona-
lïtzaranos; vingui d'on viñgui. Només essent
plenament. ella mateixa Cataluñya po'C ésser
plenament de la Revolució.

* .x #

Per a acabar, donarem una ]lista de les
interessantíssimes revistes que es poden con-
sultar a la biblioteca de l'Escola del Treball.
I són : L'industrie textile, Rayon, Art et Dé-
coration, Metalurgia y Construcción mecd-
rlica, Cataluña Textil, La Taquigrafia, Cro-
nos, Textile Manufactured, Larousse Men-
suel, Revista de (fibras Públicas de Puerto
Rico, Htigia, La Pratique des Industries Mé-
caniques, Bullen» Derlikon, Tire Studio,
Machinery, El Productor, L'auto-carrosseeie,
The Burlington Magazine, Bulletin de l'En-
seignenient Technique du Hainant, Chroni-
que de la Sécurité Industrielle, Revista ln-
lernacional del Trabajo, Kataluno Esperan-
tisto, Inforniations Sociales, L'Aéronautique,
TI>e automobil engeneer, Arts -Décoration,
La Technique Moderne, La Revue de l'Art,
In>aer Dehorat'ion, L'Illustration, D'ací
(1 'A lid, Art, etc.

JOSEP SOI.

- -Ben bé som trenta mil a veure aquest
matx.

—Trenta mil menys un.

(The Hu,, orist, Londres)

L'APRENENT DE LLAUNER

Es curiós! Des que heu tancat cl gas

que l'aigua no cau ! .

A LA FI ES PUBLICARÁ, EN QUATRE VOLUMS, f11-
tegrament, la correspondència de Richard
Wagner amb el rei Lluís IT de Baviera.

LA NOVA CANTATA DE -VAUGIIAN WiLLIAMs,
Dona nobis pacen, ha estat estrenada a
Londres sota la direcció de l'autor,.

A BERLÍN, EL COMPOSITOR JEAN FRANçAIX ha
donat un concert a dos pianos amb el pia

-nista Erwin Bischoff i s'ha fet sentir amb
Ci Trio Pasquier en un quartet de Fauré.

LA LLIGA DE COMPOSITORS NORDAMERICANS'
rebrà, en el curs d'aquesta temporada, Enes-
co, Chavez i Hindemith.

EL TEATRE KAMERNI DE Moscú està prepa-

rant una òpera, gairebé desconeguda, de Bo-
rodin : Bogatiri, per a la qual Demian Biedni
ha escrit un nou llibret.
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LA PERFECTA SECRETARIA
—Seieu, senyoreta.
—Després de vostè, senyor.

(II qzo, Florència)

DISCOS DE MÚSICA MODERNA

La música contemporània comença .a con-
quistar-se un lloc important dins la;; indús-
tria gramofbnica. No parlem d'una 'nova
impressió de Les Pinies de Romà, 'de Res-
pighi, executada per l'Orquestra del Comer-
vatori de París, sota la direcció de Pierre
Coppola ; aquesta obra, d'un impressionis

-me ben meridional, però gens revolucionari,
ja ha arribat a una veritable popularitat a
la qual han contribuït d'una manera decisi-
va les diverses versions per a banda militar
que es toquen arreu. Les recents impressions
en discos del Concert per a flauta de Jacques
lbert, interpretat pel famós virtuós d'aquest
instrument Marcel Moyse, i del Concertino
Por a piano de Honegger (Enric Nortén,
acompanyat per Eugène Ormandy i la seva
Orquestra de Minneápolis), representen una
nova mostra de l'afició del gran públic per
a certes obres musicals del nostre temps.

Vinc a veure René, que ha canplcrt
una sentència per robatori.

—= Ha estat alliberat aquest , mati, però
si voleu esperar-lo em . sembla que no tri-
garà a retornar.

L.A. RADIO
Els secrets de la Vall dels Reis

BIBLIOTEQUES...

(ve de 11 pàg. s)
LA MUSICA

L' H iI M O R ESTRANGER



Aspecte de la Biblioteca del grup escolar «Pere Vila» en Aleara assistència infantil.

Sala de la Biblioteca »Ignasi Iglésias» abans d'ésser inaugurada.

Sala per a infants a la Biblioteca «Ignasi Iglésias».

Biblioteca de l'Escola Industrial.
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nelón, Giner de los Ríos, Ortega y Gasset,	 és 1'A tot vent. Recordo el cas d'un metge,
Llull, Maragall, Iglésias, Chateaubriand, 	 si mal no ,recordo, que havia llegit tot dePlató, Nietzsche (edició castellana), E. Vila-	 novelles estrangeres traduïdes al català i ennova, Aristòtil, etc. A la secció de Filosofia, canvi no coneixia cap autor dels nostres. Joultra alguns noms ja esmentats, figuren He- li ho vaig fer observar i aleshores es pro-gel, Menéndez Pelayo amb les seves Ideas posà de conèixer-los. D'una manera general
estéticas; Nueva Biblioteca Filosófica, Dic-	 es pot dir, però, que són bastant conegutscionario de Filosofía, Butlletí filosòfic de	 els autors catalans.
l'Institut dirigit per Pere Coromines, etc.	 —I la part femenina què llegeix?Les seccions més riques són les d'Histò-	 —L'element femení està molt per les no-ria, Geografia, Literatura, Ciències socials	 velles blanques i roses estil Pérez i Pérez.Dret. De Ciències socials hi ha uns 500 vo-	 —I els russos agraden els lectors?fums. Poguérem veure-hi des d'El Capital —Oh, els russos els criden poderosamentcle Marx en l'edició castellana íntegra de l'atenció. Són sempre llegidíssimes Resur-M. Pedroso (1931), a Vicente Gay, ¿Qué es recció, La sonata a Kreutzer, Els mugitsel Socialismo, el Marxismo, el Fascismo?,	 cíe Txèkhov, Pares i fills de Turguènev, peròal costat de Pi i Sunyer, Creus i Vida],	 la novella que bat de molt tots els rècordsPraudhon, Sombart, Prat de la Riba, Nin, és Crim i Càstig. En general, DostoievskiDeulofeu, etc. 	 és molt llegit.

En la secció de Pedagogia figuren tots els	 —I els altres novellistes estrangers sóngrans pedagogs, i a la cl'Idiomes, els més ' llegits també?
notables diccionaris, gramàtiques, estudis fi_ —Conrad, molt. També són molt llegideslològics. A la de Ciències pures, abunden les les Luchas fratricidas de Espata d'Alfonsoobres monumentals, La.s razas humanas, His- Dánvila, La Casa de la Troya de Pérez Lu-tòria Natural, manuals cle Física, Química,	 gín, les obres de Palacio Valdés. Els autorsAstronomia, La zuda dels insectes de Fabre,	 contemporanis de la coliecció Els d'Ara,etcètera.	 Sclmitzler (del qual vénen molts reflexos enA la secció de Tecnologia hi ha molta me- les obres de Soldevila, Fanny, Valentina icanica. A Belles Arts hi ha moltes obres Eva., que també llegeixen molt). Són així
emarcables : les Històries de l'Art de Pi- mateix encara llegits Edgar Poe, Walterloan-Cossío, de l'Editorial Labor, Galerías Scott, Dickens — sobretot Nicolau Nickle-de Europa, L'art popular d'Espanya, una

obra notabilíssima de Narcisa Freixes sobre
cançons populars.

' Abunden, també, les colleccions completes,
catalanes i estrangeres : Bernat Metge, Co-
lección Universal, Quaderns Literaris, Cer-
vantes, Garnier, Las cien mejores obras de
la literatura mundial, Clásicos castellanos,
etcètera.

A la secció d'Història i Geografia es poden
consultar totes les grans obres del gènere de
les nostres editorials, com és ara la Història
Nacional de Catalunya de Rovira i Virgili,
i les edicions de la Casa Gallach i altres.
Hi ha també, moltes obres de viatges.

Hi ha una secció a part dedicada a la Bio-
grafia, un dels gèneres que més es llegeixen.

La secció infantil hi mereix tots els ho
-nors: hi veieu llibres catalans, castellans,

francesos. Llàstima que no se n'editin més
en català!

La biblioteca »Pere Vila» resta oberta al
públic infantil el matí, de 12 a i, i a l'adult,
a la tarda, de 5 a g. El públic que la fre-
qüenta és molt barrejat : obrers, estudiants,
dependents.

Ornen la vasta sala, ben illuminada, unes
magnífiques reproduccions de Miquel Angel, .
Carpaccio (Sant Jordi), Tizià, Per les taules
hi ha tot de gerros amb flors.

Al redós d'una biblioteca
Al redós d'una biblioteca — Consell de Pe-

dagogia, Escola del Trebáll, Caixa cle Pen-
sions de Badalona — he passat moltes esto-
nes perfectes. De les més belles de la vida
del pensament, que és la vida més alta. Afi-
gureu-vos el miracle que una biblioteca rea-
litza. Només en ella es troben els homes de
les més cliverses tendències, des del cristià
que llegeix el GMesi fins a ]'obrer que estu-
ch a El Capital ; només en ]'esperit es realitza
aquesta gran confraternitat que uneix i posa
d'acord els homes de les diferents races i del,
països més remots. I la biblioteca és com
el temple del pensament. Com els altres tem_
pies, és silenciosa ; no hi cap el crit, ni la

disputa, ni l'atmosfera enterbolida del cafè.
Tot al vostre entorn és placidesa i quietud.
De tant en tant passeu l'esguard per damunt
dels lectors que omplen la sala, satisfet de
1'interès de tothom pel seu llibre : els infants
que miren absorts els contes d'Andersen ; cls
adolescents que s'apassionen amb Salgan,
amb Les !Vtines del Rei Salomó i El ojo de
Guatanta ; els joves treballadors que estu-
clien obres cle tècnica, de sociologia, i que
s'entusiasmen amb els grans novellistes rus-
sos, etc., etc. Afegiu-hi ]'ambient que crea
un moblatge adequat, senzill i seriós ; les
flors dels gerros damunt les taules, les mag

-nífiques, reproduccions dels grans pintors del

Renaixement : Miquel Angel (frescos de la
Capella Sixtina), Carpaccio, Rafael, etc. ; i
els alts finestrals que aboquen la llum a de-
vessalls velada de vegades amb bonics cor

-tinatges•

La biblioteca del grup
escolar "Pere Vila"

La biblioteca «Pere Vila» està situada en-
tre els dos pavellons del grup escolar del
mateix nom, enclavat a davant mateix de
l'Arc de Triomf.

Fou inaugurada el t6 d'abril de 1931. Ven-
tura Gassol, en nom del President de la
Generalitat, presidí l'acte. Hi assistiren, a
més, Carles Pi i Sunyer i el rector de la Uni-
versitat, Dr. Bosch Gimpera.

La biblioteca té cabuda per a tot lectors.
Des de la seva obertura hom ha registrat un
promedi diari d'assistència de 40 homes i
6 dones. Preguntem a la senyoreta bibliote-
cària a què deu ésser deguda la poca concur-
rència i una diferència tan gran entre els
lectors masculins i femenins. «Crec que és
degut — ens diu — que la majoria de la gent
encara desconeix la seva existència. Pel que
fa a la cliferència entre lectors i lectores, no
s'explica gaire, o s'explica per la mateixa
raó, ja que tenim magnífiques revistes, d'aquí
i estrangeres, per a la dona i la llar.»

A la biblioteca «Pere Vila», actualment,

no hi ha res de novella. Això podria • fer su-
posar, per part de la Direcció de bibliote-
ques populars cle Catalunya, un propòsit de-
liberat d'eliminar aquest importantíssim gè-
nere literari. No és així, però. Ja abans de
visitar la biblioteca «Pere Vila», el senyor
Jordi Rubió ens advertí aquesta absència
provisional, ja que és propòsit seu crear una
secció a part — que serà installada en una
sala que corrQspon a la biblioteca i que ara
està destinada a un altre ús — destinada ex-
clusivament a la literatura d'imaginació, a
la novella. Tot seguit que estigui llesta s'es-
tablirà un servei de préstec a domicili. D'al-
tra banda, segons ens digué la bibliotecària,
des de començaments de l'any que ve, fun-
cionarà el servei de préstec per a totes les

obres de la biblioteca adients a tal fi. Per-
què, com és natural, hi ha obres que no po-
clen sortir mai de la biblioteca,

La «Pere Vila» posseeix actualment uns
5,000 volums. Amb tot, els prestatges apa-
reixen relativament buits. I és que n'hi ca-
ben molt més de deu mil. Ara bé, la biblio-
teca ingressa en aquest .període de comple-
tació uns loo volums mensuals. La senyo-
reta bibliotecària ens facilità la llista de la
darrera remesa rebuda. Hi donàrem una
ciliada i, entre moltes altres coses notables,
poguérem veure registrades obres com la clar

-rera del senyor Azaña, d'una gran actuali-
tat, i, un admirable estudi de Figgis i Chïl-

ders sobre La Tragedia de Irlanda; amb una
remarcable introducció d'Angel Ruiz i Pablo
que, tot i ésser publicada l'any 1921, és d'un
interès ben actual per als catalans.

La «Pere Vila» rep regularment un seguit
de revistes de primer orclre. Vegeu si no
Revista. de Occidente, Cruz y Raya, Mira-
dor, L'Illustration, The Illustrated London
Neus, Lu, Les nouvelles littéraires, A. C.
Documentos de actividad contemporánea,
D ,4cí d'Allà, Agricultura i Ramaderia, Ar-
chivo especial de arte y arqueología, Art,
Butlletí del C. E. de Catalunya, Claror, Do-
lilas (italiana de la llar), La Dona Catalana,
Homes & Gardens (anglesa de la llar), Ibè-
rica (de l'Observatori cle l'Ebre), Le jardin.

1 des modes, Je sois tout, Larousse mensuel,
i Mobilier et décoration, La Petite Illustra-

tion, El progreso de la ingeniería, La Re-
naissance (art), Revista de Filología espa-
ñola, Revista de Pedagogia, La Revista, Re-
vue générale de l'électricité, Viviendas, Vo-
gue (modes).

La biblioteca oPere Vila» serveix també
qualsevol llibre demanat que no tingui i que
estigui en disposició a la Biblioteca de Cata-
lunya . Es més : si el ] libre demanat no el

1

 té cap de les dues, es compra, sempre que
sigui d'un real interès.

Les seccions més llegides de la biblioteca
són les d'Història i Ciències, que són molt
nodrides. Hi ha moltes obres completes : Fe-

La biblioteca
"Ignasí Iglésias"

La biblioteca• que la Generalitat inaugurà
el dia 30, en ocasió de la festa major de
Sant Andreu, portarà el nom gloriós del dra-
maturg que veié la llum en aquesta barria-
da : Ignasi Iglésias. Es una iniciativa que
s'ha d'agrair, sobretot, a l'alcalde Carles Pi
i Sunyer i al regidor popular de la barriada
ele San Andreu Joan Cordomf.

Aquesta biblioteca començà a actuar amb
un fons inicial de més de 4,000 llibres. Cons

-ta de dues àmplies sales que ocupen el pis
superior de l'antiga Casa de la Vila de Sant
Andreu, on actualment hi ha installades les
oficines municipals del districte novè.

De les dues sales, una està dedicada espe-
cialment als infants, amb tot el moblatge
apropiat. Hi ha vuit taules amb una cabuda
per a cinquanta infants. L'altra sala és tma
mica més gran i, per tant, d'una cabuda
superior.

Les característiques generals de la biblio-
teca »Ignasi Iglésias» són semblants a les
de la »Pere Vila». Aquí, però, de bon antuvi,
j e hi ha molta novella : Editorial Catalana,
A tot vent, Joventut, Atena, Collecció Uni-
vcrsal, Episodios Nacionales de Pérez Gal

-dós, Obres completes de Josep Conrad, Bi-
blioteca Univers, etc.

Com en la «Pere Vila», el catàleg és fet
a base d'autors, matèries i conceptes, i la
novella, por títols.

La sala infantil és particularment ben no-
drida : Col•]eccions Araluce, Grumet, Calpe,
obres de. caràcter educatiu, biografies, aven-
tures, divulgació científica. Vides de grans
homes, Històries de Catalunya especials per
als infants, els contes illustrats de Walt Dis-
ney, Selectes de lectures, etc., etc.

Com hem dit, les característiques de la
biblioteca per a adults són molt semblants
a les de la oPere Vila>. Per això ens abste-
nim de detallar-les.

Aprofitem que la senyora Farró, directora
de la biblioteca, i la sen yoreta bibliotecària,
tinguin ja una experiència de _molts anys de
comès en biblioteques populars, l'una a Gea-
nollers i l'altra a Manresa, per a fer-los al-
gunes preguntes sobre 1a psicologia del lec-
tor català mitjà del camp. Ja que és a aques-
ta mena de públic que van dirigides aquestes
biblioteques.

—Quins creieu que són els autors més
populars de Catalunya?

—Els autors més populars de tots són Gui-
morà i Ignasi Iglésias. També ho és molt
Roig i Raventós.

—Us heu fixat de quina manera és cansi
-derat Maragall?

—Maragall és per als escollits. No ha arri
-bat a fer-se popular com els anteriors. La

part més popular, per tradició i sentimenta-
h eme, demana molt Verdaguer. L'Atlàntida
i Canigó són molt demanades. Carner ja és
massa fi i Sagarra no és tan conegut de les
masses.

—Quines novelles catalanes són més de-
manades?

—Demanadíssima, tant que me la varen
prendre, Laura a la ciutat dels sants. Mol-
tíssim també El cercle màgic. La Vernet
també agrada molt, sobretot a les noies.
També és molt llegit Els tres aUucinats.

—I els vells novellistes es llegeixen en-
cara?

—Sí ; l'011er mateix, encara es llegeix.
I Raimond Caselles atrau molt els lectors
amb els seus Sots feréstecs i. Les Multituds.

—El lector, llegeix més en català que en
castellà?

—Llegeix en castellà molt més que en ca-
talà. En ger^eral et demanen un llibre «en
català» o «en castellà», no un autor ni un
títol cleterminats. Es clar que hi ha lectors
escollits, però aquests són sempre una mino-
ria. Una collecció que llegeixen moltíssim

bay —, ,Safo de Daudet, Blasco Ibáñez, etc•
Fugint de la vostra pregunta, sabeu què es
llegia molt també? L'Escena Catalana. Des-
prés, de novelles catalanes, Quan mataven
pels carrers i Homes i màquines.

—Després de la literatura, quin és el gè-
nere o secció preferits?

—Després de la literatura, demanon molts
llibres de viatges, biografies novellades i
molts llibres de sociologia. El Capital de
Marx té lectors assidus. També són dema-
nades, per aquests lectors seriosos, les collec-
cions dels Nostres Clàssics i Bernat Metge.

—Existia el servei de préstec en les biblio-
teques on estàveu?

—Sí, però sense necessitat de fer cap dipò-
sit. Només els que vivien fora vila vencen
obligats a deixar un duro de garantia. Que
moltes vegades no era retirat mai, o si ho
feien, era per a oferir-lo a la biblioteca per-
què pogués comprar un altre llibre. També
hi ha qui ofrena llibres a la biblioteca.

—Venien mòlts infants a la vostra biblio-
teca de Granollers?

—Sí, hi venien moltes criatures, de cent a
cent-cinquanta cada dia. De dotze anys en
amunt ja els deixàvem emportar els llibres...

essa

—Referent a la biblioteca olgnasi Iglé-
sias», podeu dir que tindrem, més ben dit
que conservarem els llibres que havien per-
tangut a Ignasi Iglésias. Una mena de bi-
blioteca circulant que el dramaturg havia
format amb Pere Coromines 1 altres amics
seus.

***

Després, un cop fora, pensant en les bi-
bliotecàries de la biblioteca «Ignasi Iglésias»,
em venien a la memòria unes paraules cle
Jordi Rubió en un article titulat Llegir amb
la pïoma a la mà : «I bé, sempre que passo
unes hores en una biblioteca fora de Barce-
lona, sento alçar-se dintre meu una impres-
sió nova, barreja d'admiració i estímul, que
em fa comprendre millor el meu deure...»

Com la seva pariona, la biblioteca algnasi
Iglésias» serà decorada sòbriament amb re-
produccions artístiques. Poguérem admirar
una superba reproducció del Greco, una testa
treta de l'enterrament del comte d'Orgaz. Hi
haurà també els seus gerros florits, les seves
cortines a les finestres clares i també una
Imstaf ació modernfssima — no es veuen els

radiadors — de calefacció central. A més, a
la sala dels infants hi haurà un aquàrium.

Tenim moltes ganes d'anar més d'un cop
a la biblioteca «Ignasi Iglésias> com a sim-
ples lectors. Voldríem veure -la concorreguda
i estimada per tota aquesta barriada treba-
lladora i soferta, les màximes virtuts de la
qual, tan netament catalanes, foren immor-
talment encarnades pel seu fill predilecte, el
gran dramaturg Ignasi Iglésias.

x5r-
Ultra aquestes dues de Barcelona, la Ge-

neralitat té establertes biblioteques populars
a Granollers, 11Ianresa, Canet, Pineda, Ca-
lella, Sallent, Vilafranca, Ulldecona, Tarra-
gona, Vendrell, Valls, Tortosa, Figueres,
Olot, Cervera i Borges Blanques.

Ens plau d'agrair públicament al senyor
Jordi Rubió i a les bibliotecàries de les bi-
blioteques «Pere Vila» i «Ignasi Iglésias»
totes les facilitats que ens han donat per a
fer el nostre reportatge.

Biblioteca de l'Escola
del Treball

Es amb emoció que hem penetrat, després
le molts an ys d'haver-hi estudiat, en el clos
de la Universitat Nova. Un cop dins del

vast hall, recentment construït, de l'Escola
del Treball, aquesta emoció ha esdevingut
un plaer sedant, només de contemplar les
cares dels joves estudiants obrers. »Això és
la revolució. Es aquest el sentit que li hem
de donar», cus hem dit nosaltres mateixos.
Perquè, si hi ha moltes imatges de la nostra
terra que ens són cares, la visió de l'Escola
del Treball, en les hores de classe, ens ho és
especialment. Nascut cle pagesos i pujat en-
tre pagesos i obrers, de sempre he sentit un
singular plaer en sentir-me, entre ells, un
de tants.

Si els meus records no s'haguessin avivat
en entrar a l'Escola del Treball, hauria bas-

tat la visió de la magnífica estàtua del For-
lador, d'En Llimona, enmig del hall, i el
bust de 1'Hermes de Praxitelles, a la biblio-
teca, presidint la munió de caps atents. a la
lectura, per a sublimitzar el meu pensament.

*5*

La biblioteca de l'Escola del Treball esti-
gué installada a la planta baixa d'aquesta
Escola fins a l'adveniment de la República.

JOSEP SOL

(.Segateix a la pàg. y)

Societat Espanyola de Carburs Metà1'lics
Correas: Apartat 190	 BARCELONA	

Telèfon 73013Teleg : "Carburoi"	 Mallorca, 232

CARBUR DE CALCI; Fàbriques a Berga (Barcelona) i Cor -
cubion (Corunya) :: OXIGEN 99 °/a DE PURESA, Fàbriques
a Barcelona, València i Còrdova :: ACETILEN DISSOLT,
Fàbriques a Barcelona, Madrid, Palència i Còrdova :: FERRO
MANGANES i FERRO SILICI :: SOCARRIMAT i SECAT
de file i peces de seda, cotó i altres teixits :: CALEFACCIO
INDUSTRIAL de laboratoris i domèstica :: GENERADORS,
BUFADORS, MANOMETRES, materials d'aportació per la
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UNIÓ GRÁFICA, COOPERATIVA OBRERA. — Nou de la Rambla, 4^


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

