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LA

MUSICA

Salutació a Pau Casals des
de l'Alemanya feixista

Els qui han llegit les últimes decla
raCions letes pel nzestre Casals a un
diari anglés, reproduides per tota la
Els crims del feixisme
prenzsa democratica del nión, tindran
una veritable sorpresa, en veure en un
diari alemany, controlat cont tots eta
seu.s
collegues pels agents del Minis
teri de Propaganda de Berlín, la publi
cació deis parbgrafs que reproduim a
Darrera del seu tivat perfil medieval,
CO)( 'il(uació textualment
en /lengua ca
convents,
les
seves
deis
seus
casemos
i
el 1935, a l'Olimpíada Musical Obrera
ta‘
Admirem sinceramont el co
d'Estrasburg, guanyá el primer premi els casinos per a banquers, Burgos era
?atM
de Karl Holl, redactor musical
una
ciutat fresca de joventut. Es grapa
en aquesta secció del festival.
una
oiutat del món nou de la «Frankfurter Zeitung», en atre
raya
a
ésser
El 1985 es funda la «Worker's Music
vir-se a publicar aquesta apoteostdel
Association» (Associació Musical Obre grácies a l'activitat de les seves noves
nostre gran artista, que no solaMent
generacions.
ra), de la qual és conseller musical.
OBRES:
I.
Instrurnentals.
de
A
aquestes
pertanyla
Antonio
Quartet
José, el s'lia 'negat d'acceptar cap contracte a
cerda, op. 4; Quartet amb piano, op. 5; cinc gran músic castellá, que en la seva
l'A lemanya feixista, sinó que a més
deci
dida Joventut havia aconsegult captar s'ha posat decididamok;it al costat de
la causa del poble, rebutjant davant de
el mes pur so de la música del pabee.
Després de les seves oalamitats pel :non tot el món una «neutralitat» falsa i
volent compartir amb el seu poble toles
i de la seva forta obra, la qual havia
les vicissituds d'una guerra civil, que
de
•Irribat als faristols
les orquestres in
:ernacionals, Antonio José havia volgut ji ha estat imposada per la sublevació
aoloure's a treballar a la seva clutat pro de la militarada espanyola i pel feixts
•inciana, no com el refinat que cerca la me internacional.
«D'Espanya, on actualment les muses
Jalma per a la soya creació, sino com el
rervorós del poble que vol dedicar-sell, han amagat llur cap, ha vingut vers la fi
ansenyar-li alió que no sap, fer que vibri del segle passat el so extraordinh,riament
amb la própia 1 fina emoció que li ciar i ample d'sin violoncel i ha fascinat
bull a dms. També en aquest aspecto, en pocs anys els auditoris no solament
!ue podem dir-ne social, de l'art hl naurá d'Europa sinó també d'Am/rica. L'home
)ocs artistes joves que de manera
tan la rná esquerra i la profunda musicalitat
.erma hagin dedicat la seva aptitud a la del qual produia aquest so emocionant,
mana popular.
és de Catalunya, es diu Pau Casals i ce
Sobre la seva vigorosa obra, que de lebrá el 30 de desembre el seu 601. ani

Perfils de músics revolucionaris

ALA.N
DESCENDENCIA : Nascut

a

Londres, el

22 de desembre del 1900. El seu pare
ha estat director d'una fábrica de pro
<fuetes químics ; la seva. mare és filia

d'un subhastador.
FORMACIO PROFESSIONAL : Educat a
l'Escola de Highgate.
Es decidí, a l'edat de 16 anys, a fer
se músic. El mes de gener del 1918 in
gressá a l'Acadlmia Reial de Música de
Londres com a estudiant. Estudia la

composició, l'orgue i el piano. Guanyá
una
beca per a piano i premis per a
piano i composició. Els seus mestres

•

eren :
Ftrederick Corder (composició)
Tobias Matthay i Lily West (piano).
Abandoná l'Acadlmia Reial el 1922 i
continuá els seus estudis amb John Ire
land (composició) durant 5 anys (19221927), i amb Lily West, Benno Moisei
vitx, Mabel Lander i Arthur Schnabel.
El 1925, fou nomenat professor d'har
monja i composició de l'Acadlmia Reial
de Música a Londres.
FORMACIO ESPIRITUAL : El seu interls
per la filosofia el condueix a dedicar-se
problemes més concrets ; molt aviat es
va conv1ncer de
la importáncia d'aju
dar les classes treballadores en llur Ilui
ta. El 1925 es fa membre de l'«Inde
pendent Labour Party», per a ingres
sar el mateix any al «Labour *Party».
Sempre ha procurat treballar a favor
de la unitat entre els partits polítics de
tota la classe treballadora i s'ha oposat
aempre, dintre els partits als quals per
tany, a les tehancies que pogueS§il
impossibilitar la unitat obrera, particu
larment en els casos que tals tendln
cies han estat acompanyades amb la
temptativa de collaborar amb partas que
repre»enten interessos contraris als de
la Unió Soviltica.
CONVERSIO EN MUSIC POLITIC: No obs
tant haver ingressat al moviment polític
exclusi vament per treballar política
ment, descobrí que els seus coneixe
ments professional podrien sser d'uti
litat ; per conseqiiIncia, ingressá el 1925
la «London Labour Ohoral Union»
a
(Unió de les Masses Comals de Londres)
com a director d'un cor local.
Fou ele
git el 1929 conseller musical d'aquesta
Unió i realitzá, el 1988, una «tournée»
amb obrers cantaires a través de BlIgi
ca i Holanda. La massa coral que portá,

BUSH
—

DISCOS
Beethoven:

Simfonia

número 4,

op. 60,

executada per l'Orquestra ~fónica de

Minneapolls, sota la direcoló d'Eugéne
Ormandy. (((La Voz de su Amo»),
D B 2767-68-69-70-71).
Des de fa uns quants anys, una nova
orquestra sirafilmica nord-am,ericana va
comenear

dial,

a

reputació
qualitat de les

guanyar

tant per la

una

mun
seves

les seves interpre
tacions impecables del gran repertori
orquestral. El seu director, EugIne Or
mandy, que clesprés de la guerra era
molt conegut com a violinista solista
d'un conjunt de músics hongaresos en
els lloes més elegants de la vida noctur
na nova-yorkina, s'ha convertst en un
dels més grans directors d'orquestra de
l'actualitat. Abans d'ésser nomenat suc
cessor de Stokovswi al front de la famo
sa orquestra de FiladlIfia, Ormandy s'ha
forrnat com a director de la de Minnea
polis, que, grácies a una disciplina de
conjunt formidable, és avui una de les
més notables orquestres del món.
La quarta Sirnfonia de Beethoven és
una veritable pedra de toc per a la qua
litat instrumental d'una orquestra mo
derna. Els 6eus grans contrastos diná
execucions

com

per

mies requereixen una precisió impeca
ble ; els nombrosos «solos» deis :ristra
ments de vent que trobem en tants pas
satges de la partitura, només guanyen
la seva emoció vibrant, executats amb
tota la perfecció d'un veritable artista ;

fi, la seva complexitat melbdico-har
mlinica només queda comprensible en
una interpretació de transparIncia cris
Aquesta nova impressió de la
simfonia és tan perfecta en els detalls
COM' en la plasrnació de les grana línies.
Ormandy té tota l'empenta d'un gran
músic de raea, perb, al mateix temps,
una veritable disciplina mental, adqui
rida per Pestudi de les partitures deis
grana medres i per l'incessant recerca
de la perfecció.
en

tant donaven.a conéixer les nos
grans orquestres 1 les nostres pri
meres editoriais musicals, Antonio José te
nia actualment dedicada la seva vida a
la direcció d'un bon orfeó
l'Orfeó Bur
galés—, que ell havia oreat entre els
ebrers, als quals ensenyava des del si Ifeig
eemental. I a la preparació d'una gran
orquestra, que anava sorgint deis seus
propis deixebles. I a la tasca constant
de preparació cultural del poble.
;:ant

en

?res

'

•

ANTONIO JOSE,
ASSASSINAT

versari. Des que
12 anys més que

Hugo Becker, que
el, ha caigut

en

el

tenia
ma

tisme, Casals és el violoncelista mestre
de la nostra boca; és conegut, famós i
estimat com ho són avui solament uns
pocs entre els grans virtuosos de primera
categoria ; amb el temps, a penes s'ha
tornat vell, sinó que només ha madurat
des que la seva estrella va iluminar el
món ; un artista, que esperem sempre,
davant del qual -s'obren les portes de les
Greu pecat per a les velles ombres de nostres sales de concert com automática
la ciütat burg,alesal No fa molt —la ment, el qual té dret al nostre agraiment
primavera del 1936—, Antoni José fou siempre reiterat, tantes vegades coni
consagrat, per la seva intervenoló, com dl ens ha volgut visitar.
una
de les més termes revelacions del
Casals ha nascut a casa d'un orga
Congrés Internacional, de Musioografia de %lista, un veritable representant de
Barcelona.
l'art sublim deis sons ; la seva prbpia
Burgos, la seva oiutat, ho celebré amb manera de fer música ha quedat per
un
homenatge, en el qual el grup liberal sempre impregnada d'aquesta orienta
arrossegá gent de les más diversos cestas. ció religiosa i visant les esferes meta
«A la fi, és una glória de la clutat», deu
físiques, ádhue en les seves manifesta
rien dir per apaivagar les seves rancú cions artístiques més sensuals. Aquest
nies.
tret específic distingeix la seva perso
Per?: qué els importa l'art, ni la cultu nalitat essencialment de la majoria deis
ra, ni totes aquestes coses ala qui només altres virtuosos del passat i de la nostra
volen el seu propi privilegi? Un deis pri
boca. Aquesta •orientació metafísica
mers detinguts pels feixistes a la ciutat
li Misa la seva dignitat específica que
burgalesa fou el joya compositor. I ara ell ha mantingut durant tota la seva
—abans que es oomplis l'any del seu ho exist1ncia artística. No obstant, durant
menatge
ha caigut afusellat per un la seva joventut Casals ha conegut ín
escamot falangista, que potser coman timament també l'altra banda,
l'as
dava algun deis que, amb rialla tortuosa,
pecte profá de la música ; ha tocat en
l'havien homenatjat.
sales de dansa, en cafls i teatres fins
Ha caigut afusellat davant el seu pal que el seu gran compatriota, el com.salgo tan estimat. Tots els fins pollanos positor Alblniz, ha pogut obtenir per
del camp burgalés s'hauran drecat més, a ell una beca de la reina espanyola
demanant venjanoa d'aquest nou crim ar d'aleshores, .que Ii permetia de penetrar
tístic I humái
més profundament en les lleis i les pos
sibilitats d'expressió de l'art musical. El
fet que des de la seva primera joven
tut havia aprls a tocar tota una slrie
ertristruments
amb l'orgue 1 el vio
loncel, sobretot, el violí i la flauta
pot ésser considerat com un element
—

DC04111 per a violf, viola, violoncel, clarinet i
,trompa, op. 6; «Impressions simfbniques»,
§:, «Preludi i fuga» per a piano, op. 9;
'«Abnegació», per a piano, op. 11; «Obertura
de danses», per a banda militar,
op. 12;
«Tres estudie contrapuntistics», op. 13; «Dia
corda;
«Peca
de con
léctio», per a quartet de
cert», per a violoncel 1 piano, op. 17. En pre
pareció: «Concert», per a piano i °muestra
(amb final coral); «Próleg per a un Miting
Obren', per a banda, op. 16 (escrit per in

vitaci6 del «Buró Internacional de Música»
de Moscou).
11. Vooals.
Totes les obres segtients te
nen
una
relació directa amb el moviment
obrar. Cors: «Cant als bornes d'Anglaterra»;
«Cant al Treball»; «El carrer»; «Rot-Front»;
«Pregunta i contestaci6»; «La marxa de fa»;
«Caneó obrera de repte»; «Caneó a la lliber
tat». En preparació: «Ciclo de caneons dele
condemnats», per a tenor (o baríton) i pia
—

amb cor‘ femenf (»ad libitum»).
III. Diverses obres oiroumstanoials.
«Elo
gi del treball» (ballets, cors, etc.). Tres ba
llets: «La seva guerra o la seva guerra!» (La
guerra imperialista o la guerra deis treba
no,

l'adoro per al socialisme); «Ele
mes i máquines».

minera»;

«lío

FRENTA PLACES NOVES
D'EDUCACIO MUSICAL
A LES ESCOLES DEL
C. E. N. U.
Per Iniciativa del C. E. N. U.
d'aoord amb el conseller de Cultu
ra
de la Generalitat, ea orearan
immediatament trenta places noves
d'eduoació musical als Grups es
colare del C. E. N. U.
Aquesta nova iniciativa deis com
panys responsables de l'educació
escolar a Catalunya será acollida
per tots ele sectors de la nostra
vida musical amb el mejor entti
slasme, ja que l'ensenyament musi
cal a les escoles constitueix la base
imprescindible per a la cultura mu
sical d'un poble.

—

„,.

Neutralitat
Vol escanyar
EL. TRANSEUNT,
lo?
8i1 Correm a &tu
—KERILLIS.
dar l'agressor.
—

—

patir inútilment, grades

a

les acreditades

del Dr. hoivré

manera cbm,oda, rápida i eficacia
impotencia (en totes les seves
o mamfestacions), mal de cap.
cansarnent mental, pérdua de membria, vertigens, fa
tiga corporal, tremolors, dispépsia nerviosa, palpita
cions, hicterisme 1 trastorns nerviosos en general de
les dones i tots eta trastorns orgánico que tinguln per
causa
o origen esgotament
nerviós.

Neurastén

GRAGEES POINCIALS DEL Dr. SOIVRE

medicament eón un element essencial del cervell, medulla i tot el sis
Inés que
tema nerviós, regenerant el vigor sexual propi de l'edat, conservant la salut i
prolongant la vida; indicades especialment ale esgotats en la seva joventut per
tota mena d'excessos, ala que verifiquen 'treballa exceseius, tan Eles com mo
citmcies, financers, artistes, comerciante,
rala o intellectuals, esportistes, hornee de
industrials, pensadora, etc., aconseguint sempre, amb les Grageas potencials del
esforeos o exercicis fácilment i disposant l'organieme per a
Dr. Soivré, tots ele
reprendregs sovint i amb el máxim resultat, 1 s'arriba a l'extrema vellesa sense
violentar l'organisme amb energies própies de la joventut.
un

Basta
a

prendre

6'60 ates. fiase&

en

un

flascó per

lotes les

a

convIncer-se'n

laineipals tarmácies d'Esnanya. Portugal

1 A mér ea

Dirigint-se i trametent 025 ptes. en segells de correu pel franqueig
NOTA.
16, Barcelona, rebreu gratis un
a Oficines Laboratorio Sbkatarg, cerrar del Ter,
llibre explicatiu sobre l'origen, desenvolupament 1 tractament d'aquestes malalties.
—

a

Municipal
Com ja vam dir al número passat
de MIRADOR, s'han creat tres no
ves oétedres per a- l'Escola Munici
pal de Música de Barcelona. Aques
ta folio iniciativa de la Conselleria
de Cultura del nostre Ajuntament
mereix tots els elogis, tant pel que
significa de dignificació de l'ense
nyament musical a Catalunya, com
per les personalitats artistiques que
ha sabut triar entre els músics ca
talans el conseller, company Victor
Col omer.
Miguel Llobet, el nou professor
de guitarra a aquest Institut, és,
al costat de Segóvia, la major gre
da de l'art guitarristic espanyol en
el moment actual. Es una figura
de relleu internacional I un deis
artistes més insignes que són cono
guts en les estrados de concert de
tots els oontinents; les seves mter
pretaoions de l'art clássic (Bach),
per?) també de les obres de Sor,
Turina, Ponce, I, abans de tot, de
Falla, son insuperables 1 han for
mat escola.
Els altres dos artistes designats
per l'Ajuntament són Concepcló
Badla I Pera Vallribera, la presen
tació deis quals no cal fer-la, car
es tracta de dues personalitats ce
negudissimes del públio barcelonf.

Enterrament
de la crítica
El periMic japonés "Tempo", que
a Quioto cada mes, pública la nota
següent en el su número del 25 de
desenzbre darrer:
"Les autoritats alemanyes han pritat
la crítica artística al seu país. D'ença
d'aquesta ordre, l'art és controlat
cialment i ningú no pot seguir altrp
orientació que el gust i el caprici deis
surt

—

que combaten d'una

Venda

cate.
rEscola

noves

—

Gragees potencias

Les

Tres
tires

qui manen.
Qué pot resultar d'aixa? El poble no
sap qué té reahnent valor i qué no en
té. No pot sentir-se guiat, sinó.que szlia
de convertir en un moltó que segueixi
cegament i idiotament. Car, on manca
la lliure discussió crítica, manca el pro
grés. L'actual dictador nazi pot arri
bar a viure cent anys. Per?), Pany cent
particularment felie per a l'experimen u, Alemanya es desfara per la man
tació de la seva (Vida. A aquest fet deu cança de la força que ara la llida fir
probablement la seva sensibilitat musi riament."
cal tan particularment desenrotllada,
que l'ha capacitat d'ampliar més tard
els límits naturals d'expressió del seu
instrument predilecte, el violoncel, de
tal manera que la seva interpretació

NER VIOSOS!
Proa de

ca, que ha esdevingut u'n factor im
porfant per a la vida musical espa
nyola. Nosaltres, alemanys, saludem
el dia 30 de desembre el magnífic mú
sic de sang romana, que, compenetrat
amb totes les particularitats estilísti
ques i nacionals de la literatura del seis
instrument, s'ha •dedicat ja des de la
seva primera joventut amb tanta afi
ció a l'obra racialment germánica (1)
de Joan Sebastiá Bach i ha implantat
les seves obres per a violoncel sol a les
sales de concert de tot el món. Fa dos
anys, la ciutat de Barcelona l'ha ano
menat «Fill adoptiu». Per?) ja des de
molts.anys enrera, tot el món musical
Pestá estimant i veneras,nt.»»

;arriba

grau

a

d'immaterialitat

d'expressivitat

multicolor exemplar.
estudis de la música de cam

Els seus
bra han aprofundit la seva noció de
les forces plasmadores de l'art musical
de tal manera, que per a eil el virtuo
sisme no ha ipogut esdevenir mai una
finalitat per si mateix,. sinó que ha
quedat sernpre suboricUnat a les finali
tats musicals.
Felicitem el mestre violoncellista
sexagenari ; el solista en els grans con
certs simfbnies com el company de
Cortot i Thibaud en el conjunt de
cambra. Felicitem també Casals, di
rector d'orquestra, que fundb. el 1919
a
Barcelona la seVa orquestra simfbni

«Jove

contrabaixista desitja Hogar
oambra alta de sostro»

LLEGIU

:

•

l'Alemanya feixista
cant

substitueix el

el
pa

L'emissora de Leipzic ha difas una escena radiofbnica que representa' una
visita de la joventut hitleriana a una fabrica de xicoira. Les joventuts hitlerianes
tenien la !missió de crear allí la "força per ?'alegría" entonant als obrers cançons
que aquests havien d'aprendre immediatament per a cantar-les després a cor.
L'acollença que els obrera donaren a aquesta lliçó de cant involuntari es despran
clarament per les paraules pronunciades pel locutor de la radio. Són aquestes:
"A cabem de cantar repetides vegades la cançó "Germa, volem manyar aula a pas
cadenciós".- Ara incorporeu-vos un mica i eanteu-la vosaltres. Entre vosaltres
podeu pensar: "No hi ha mantega ni res per a manjar, pera en canvi podem: can
tar,". Dones bé: canteu i veureu con aisó us anima",
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L'esciandol de la pesseta "Franco"

Com

es

realitza

una

internacional
Un especialista en qiiestions financeM. Jacques Chatillon, escrivia, el
6 de gener
«Des de fa alguns dies, es negocia
en el mercat de París una nova mo
neda: la pesseta de Burgos. Espanya,
en efecte, té avui dues monedes: la mo
neda de ValIncia i la moneda de Bur
gos; la pesseta roja i la pesseta blanca.
res,

cuperen els

que

alemanyes
estafa Les dones
pelar les patates

no

de Franco,
el mereat de París.
certa casa de eanvi ex
en

pedeix diáriament
sumes

SIMPTOMES ELECTRIFICACIO FERROVIARIA

bitllets falsos

limitació,
S'assenyala que
sense

a

osci•len

Portugal,
entre

per

avió,

500.000

i

800.000 pessetes-Franco.
En restun, és el Portugal feixista qui
(sens clubte, per compte de Hitler) paga
de fet les comandes deis rebels, salda
Aquestes pessetes són, tant unes com des ací amb ballets falsos.
Fins al dia que un caprici de dictador
altres, hitllets del Banc d'Espanya, perd
els bitllets blancs es distingeixen deis posi fi als reemborsaments, originant la
roigs per una estampilla des que, el 18
de novembre últim, el general Franco
decidí que solament els bitllets estam
pillats tindrien valor liberatori en els
territoris que ocupa, a la qual cosa el
Govern de ValIncia rep)biel dient que
els bitllets que pórtessin l'estampilla
deis facciosos quedaven prohibas en el
.

seu

A CATALUNYA'

saben

En el quadre del pla de quatre anys,
es re,comana a les metresses de Casa ale.
manyes que aprenguin a pelar
pata
tes com més finament millor. En efec
te, les autoritats alemanyes ban lliurat
el següent cálcul :
La mestressa de casa que pela les pa
tates grosserament, perd 60 grains de
tubIrcul per lliura; en les 17.500.000
Ilars alemanyes, per lliura i per dia aixb
representa una pércrua de 878.000 tones
de patatas per any. Es a dir, la collita
de tota una provincia alemanya.
més, les peles del tublreul no han
d'ésser Ileneades i en canvi han d'és
ser Illurades als qui orlen porcs,
a can
vi de fusta, o bé han d'ésser diposita
des en unes l'atines especials ja previs
tes per a recollir les deixalles de cuina.

tenir present que els fer
rocarrils de gran línia han de rodar
adquirir sempre el quilovat-hora a més
baix preu que els suburbans, i a més
a inés, el
consum específie °sena ordi
náriament en els primers entre 20 1
50 vats-hora per tona-quilbmetre, i en
suburbans i interurbans a 30 i fins a 70.
L'electrificació sferroviária a Espanya,
si bé no ha assolit tot el desenrotlla
ment que hom havia previst fa alguns
anys, s'ha incrementat bastant en
aquests tres anys darrers. Si hom con
Sigui com sigui, en termes generals, sidera efectivament que del total de
l'electrificació ferroviária suposa, en la 16.000 quilbmetres en números lodons
major part de les vegades, una econo de línia ferrovária que existeixen en el
mia sobre l'explo•tació a vapor, i, eom territori espanyol, es troben ja electri

L'estudi econennic d'una electrificació
de ferrocarrils és quelcom molt com.plex i representa un problema que no
pot estudiar-se a?lladament, sinó que
s'ha d'enfocar com: un problema de
conjunt en el qual entren nombrosos
factors. En síntesi, podem dir que con
sisteix a examinar la remuneració que
correspon al no:: capital invertit per
convertir en elIctrica la tracció a vapor.
Aquesta remuneració ha de procedir,
naturalment, de les economies que s'in
trodueixen a l'explotació elIctrica.

elIctrica, cal

A Alemanya

no existeix el
comerg lliure

Per un Decret del ministre de l'Eco
nomia, tots els mercats de compensa
ció d'un import inferior a 50.000 mares,
són prohibits. Totl els mercats supe
riors a la mabeixa xifra hauran d'ésser
sotmesos a l'autorització del Gabinet de
Divises. Aquestes restriccions s'apli
quen al comen exterior alemany amb
tots els paYsos del món, i aquesta me
sura suprimeix una de les darreres pos
sibilitats del comerl lliure que existien

territori.

Dones bé; aquestes dues pessetes
es eanvien a la mateixa cotització

°MICA

no

en

el mercat de París.
Ahir, la pesseta blanca valia al vol
tant de 1,50 francs, mentre que la pes
seta roja valia 90 cIntims.
Per qul aquesta diferIncia? Per qué,
principalment la pesseta roja, que pot
passar encara per tenedora de cert en
caixs or, val menys a París que la pes
seta blanca, que no está garantida per
res?»
Encara que M. Chatillon faciliti més
endavant una explicaeió fantástica, ha
plantejat bé la qüestió.
La veritable pesseta, cotitzada abans
de la rebellió a poc més de dos francs,
ha estat cotitzada l'última quinzena en
tre 0'65 i un franc. No hi ha res sor
prenent en aquesta baixa, en raó deis
esdeveniments de qué és teatre la Pen
ínsula, i sobretot en raí de la suspen
sió de les lliures relacions comercials
amb l'Espanya roja.
Dones bé; mentre la pesseta auténti
ca ha sofert aquest enfonsament, es ne
gocia a París la «pesseta Franco» 'en
tre 1,85 francs i 1,65.
Cosa incomprensible a primera vista!
Perqué. qué és la apesseta Franco»?
Moneda falsa, purament i simplement.

a

Alemanya.

Tren soviétic electrificat

El canal de Kiel.
Després de la denúncia unilateral per
part d'Alemanya de les cláusules del
Tractat de Versalles relatives a la na
vegació interior, no deixa d.'ésser útil
de significar la importáncia del canal de
Kiel. Aquest canal, que escuna el camí
del mar Báltic, tot i evitant els pas
satges perillosos de Bel, havia estat in
ternacional (article 380 a 386 del Trae

conseqüIncia,
l'economia del país. kelts mil mil q ildmetres, i comparem
aixb s'afegeix que aquest país, com el percentatge 'aix5 resultant amb el
Catalunya, está mancat gairebé
ab deis altres paYsos, pot observar-se que el

a

en

Si

a

en

de bon car nostre no ocupa precisament un lloc
bó, aquesta economia és sensiblement avantatjós en la tracció ferroviaria eléc
més important.
trica. De totes maneres, repetim que
Als principals ferrocarrils americans l'increment en aquests últims temps és
electrificats, s'han obtingut economies remarcable. S'observa, en efecte, en les
d'explotació, respecte a la tracció a electlificacions d'Espanya, com en les
vapor, de 38 a 78 per 100, xifres que de la resta del món, que els últims quin
tat).
límits perqué ze anys representen en el quilometiatge
grans
El seu tráfic no és massa inferior al varien entre
deis canals de Panamá i de Suez. Per l'extensió i el perfil de les línies, les de recorregut elIctric, un seriós avanç
velocitats adoptades, la densitat de trá sobre els períodes anteriors, i hom pot
a comprendre-ho,
heus ací les xifres fic i molts altres factors físics, influei
comparativas deis dos últims anys en xen notablement sobre les deslieses d'ex dir que en ells, sobretot en els més
preixims, és quan realment ha comeneat
tones:
plotació.
a
utilitzar-se la tracció eléctrica entre
1984
1986
A Espanya l'experiéneia déls »van nosaltres, puix que deis mil quilbmetres
Suez.
24.809.000 24.673.000 tatges de la tracció eléctrica sobre la que en números rodons hi ha en l'ae
Panamá
20.685.000 18.786.000 de vapor la podem trobar en el cas de tualitat electrificats, més de 800 han
Kiel
16.646.000
17.602.000 l'electrificació del Ferrocarril del Nord estat posáts en servel durant el dit pe
MONEDA FALSA
al port de Pajares, entre altres, en el ríode.
El
1985,
el
pavelló
.alemany
cobria el qual s'aconseguí una reclucció del 73
Al dia següent de la insurrecció, ruina deis proveidors allucinats per
De la mateixa manera hom nota el
57
per
100
d'aquest
tráfic.
Franco decidí utilitzar el paper-moneda l'ham d'una ganancia sumptuosa!
per 100 de personal de maquinistes i fo progrés en la importancia de l'electri
Es .impossible que aquest escandalós
que hi havia en circulació en els ter
; del 70 per 100 en les despeses ficació si es computa el desenrotIlament
La
de l'or a la URSS gainers
ritoris que ocupava. Per impedir el tráfic prossegueixi impunement.
de conservació i reparació de máquines, clurant els últims anys, puix que mentre
El Govern francés no pot ignorar-ho.
seu atresorament i la seva evasió, recor
S'assenyala un augment considerable i més del 50 per 100 en la desnesa la longitud mitjana d'electrificació fou
en la producció de l'or a la U. R. S. S. d'energia.
solament de 38 quiRimetres per als que
regué a Pestampillat i declará sense A LGUNES
PREGUNTES
Ara bé : l'exemple de Pajares que es posaren en servei amb anterioritat a
valor les pessetes no estampillades.
En relació al 1933, la producció ha
Perd, on és la cobertura or d'aquesta
Heus ací les preguntes que fem
quadriplicat a la Siblria occidental, acabem de citar, és evident que no pot l'any 1925, en canvi per a les inaugu
a) Es considera lícit pemblant trá augmentat de tres vegades i mitja en prendre's com a punt de partida ni com redes posteriorment al dit any la lon
nova moneda? No existeix, car les re
la Siblria oriental, vuit vegades a l'ex a base insubstituible per a Pestudi eco gitud ha estat major de 66 quilbmetres.
serves metálliques del Banc d'Espanya, fic de moneda falsa?
•b) Per mitjá de quin establiment in trem Orient, i ha triplicat a les mines nbmic de l'electrificació ferroviaria que Pot comprovar-se aquest progrés exa
com se sap, han quedat en mans dels
trodueix Franco la seva moneda falsa de Lena i els territoris de Krasnoiarsk, pot implantar-se a Catalunya, perqué, minant la classe d'electrificacions que
republicans.
entre altres factors que podrien alte successivament s'han anat portant a cap.
Es, dones, moneda falsa la que es co a França?
Kazakstan i a l'Ural.
rar les premisses per a un resultat igual, Les primeres foren casos particulars =lb
c) A quins proveklors (i per a qui
titza oficialment a París i amb la qual es
existeixen el del temps (no s'ha d'o característiques
nes xnercaderies) remuneren
trafica.
les pesse Les construccions navals de la blidar que l'electrificació del port de iniciaran Pús especials, com les que
d'aquest sistema de
tes estampillacles?
Gran
Pajares es porta a cap fa ja bastants tracció en els diversos paYsos del mém,
El; MECANISME DE L'OPERACIO
d) Quinas companyies d'asseguran
El tonatge en construcció a les dras-' anys), la variació que han sofert els i per bé que entre les de Púltim període
ces accedeixen a assegurar els centenars
Es aquí on Passumpte es complIca.
de tracció i els jornals i sala abunden també els casos particulars de
de
mils
sanes
de pessetes expedides cada dia?
d'A.nglaterra durant el tercer tri materials
Per quin astorador fendmen la mo
ris des d'aquella boca, i també, i rnolt característiques análogues, com són les
neda falsa de Franco és tan apreciada? No seria interessant esbrinar Ilurs fitxes? mestre del 1936, representa per als vai particularment, que les característiques línies suburbanas de Bilbao-Las Arenas,
e) Permetre aquest tráfie a benefiei xells de comerç 928.571 tones, o sigui topográfiques de certs sectors de Cata Palina-Sdller i
D'on ve? Per qué serveix? On va?
Barcelona-Vilaboi ; línies
deis
rebels, quan es dificulta el comere un augment de 75 per 100 sobre la xi lunya són molt diferents de les que de mu,ntanya, com
La mecánica de Poperació sembla és
Cercedilla-Part Na
amb ValIncia, és observar la «no inter fra de fa un any. Aquest tonatge re rodegen el dit port.
vacerrada, Conquista-Puertollano i Ri
ser aquesta :
venció» ?
presenta el 44 per 100 del total de les
De totes maneres, l'inqüestionable és poll-Puigeerdá; línies de tráfic local,
Primer.
No content d'haver donat
S'imposa una investigació sobre aquest construccions en curs a tot el món. A que l'electrificació a Espanya ha deter com Bascongados, Vitdria-Estella i al
curs foreós en els «seus» territoris a la
eselindol financer que, d'ésser tolerat, fi d'any hi havia als tallers navals un minat un inorement en el tráfic que tres ; són prácticament totes 'elles sec
pesseta estampillada, Franco imprimeix es convertiria en un
milió de tones en construcció.
eseándol polític.
s'ha fet extensiu a les línies suburba cionl ferroviáries de major importim
gense parar noves pessetes desproveides
I ens cornplau, després d'exposar el
nes ;
que ha reclamat i seguirá recia cia i, a més a més, entren també en
se
de tota cobertura, de les quals
ser
que precedeix, destacar com es distin
Els deutes als Estats Units
mant molts de braços, tant en la trans aquest període seccions, com les de Bar
veix (per la fretura d'or i no tenir mol
geix millor encara el carácter exorbi
El 15 de desembre darrer es devia als formació mateixa del sistema de tracció celona-Manresa-Puig Alt de Ter i Trun
tea, divises) per a Ies seves compres a tant de la idea tan
complaentment
va
Estats
Units com a deutes de guerra, com.en la fabricació deis equips i mate Alsasua, de la Companyia del Nord,
1.'estranger.
rial necessari ; que l'estalvi de carbó que que hom pot dir que són les prirneres
lorada per l'Ere Nouvelle, després dels la quantitat de 155
rnilions de ddlars. implica la tracció ferroviária és indub
Según.
Paga amb aquesta moneda treballs del Subcomité de Londres, de
electrificacions que es porten a eap a
falsa els proveidors francesos. S'ha po decretar l'embargament de l'or diposi Anglaterra va a primer lloc amb dblars table, i, finalment, que Pelectrificació Espanya de línies de servei general
san
França,
117.600.000,
i
en
segon
terme
gut veure en cert establiment parisenc tat a l'estranger pel Govern regular
deis ferrocarrils és un punt de partida se característiques especials que obliguen
amb
que
nació
cada
22.000.000. L'única
de créela séries de bitllets que se suc d'Espanya!
per a fer extensiu l'ús de l'electricitat al canvi de tracció (com en el eas de
sis mesos ha pagat els seus deutes, ha
eeeixen per un total superior a 500.000
a l'agricultura
i a la llar, en permetre Pajares, per exemple), puix que ni la
FERNAND FONTENAY
estat Finlándia,
pessetes, corresponents indisculiblement
un majar i millor factor d'utilització en
duresa dels perfils pot considerar-se com
la indústria eléctrica; tot aixd, natu a tal, ja que dissortadament la topogra
«autori
a un pagament en bloc de les
ralment, amb el consegüent desenrot fia del sbl espanyol l'imposa análoga
tats» rebels per a saldar les seves com
llament deis mercats de consum d'e en la majoria de les línies generals, ni
pres. S'assegura que les rnercaderies
nergia.
la importancia del tráfie deis voltants
surten principalment cap a Bélgica.
Es .clafr que, en parlar de tracció eléc no pot fer que se les consideri eom un
Un telegrama d'Avila, reproduit per
trica ferroviaria, alió que cal tenir pri cas particular de suburbana, per bé que
«Le Temps», confirma que les expor
mer en
compte (ja no cal dir-ho) és ambclós factors hagin influit poderosa
tacions en bloc de pessetes estampilla
el cost de l'energia eléctrica, que és alld ment perquh Pelectrificació pogués con
poden
ésser
més
que
d'origen
des no
fonamental per a poder determinar la siderar-se beneficiosa i, per tant, mala
«governamental». El telegrama diu
rendabilitat de Pelectrificació: Sortosa zar-se.
«Se sap que les retirades de comptes
ment, a Catalunya, aquest subministra
bancaris
pels
particulars
han
EZEQUIEC PAGES
corrents
ment pot fixar-se en un cost que permet,
estat limitades a petites quantitats. Per
en
general, l'electrificació de la uostra
altra part, els bancs recomanen l'ús de
xarxa ferroviaria, quasi en la seva
tota
CAMISER
ara
pels
espa
xecs, poc uilitzats fins
LA MARCA DE FAMA MUNDIAL
litat, en condicions econdmiques molt
ESPECIALISTA
reáluir
al
mínim
la
eireu
COMPETENCIA
EN OURACIO 1 ECO.NOMIA
de
SENS
a
fi
avantatjoses. Quant al cost de l'energia
nyols'
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ilació-de numerari i de mantenir el can
ELÉCTRICA. S. A.
mosÁ. i e
(1) Vegeu MIRADOR de la setmana
GARATGE ELECTRIC
JAUME 1, N
vi exterior de la pesseta.»
.41~~11111
passada.
llanos porhguesos re
1~iia~
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,eletu tt(155;
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LA CIENCIA I LA TECNICA
logia

FEDOROV
Escala

Mines de Leningrad- El
les enormes riqueses
mineres de la U. R. S. S., els jacirnents
de platí deis Urals, les gentes valioses,
eh combustibles líquids de Bakú, al
costat de tata una serie de noms glo_
riosos de la (llénela russa : Kokxárov,
Ereraliev, Fedórov, tots ells professors
d'aquesta Escala. I entre els contempo
ranis : Nikitin, actualment professor de
la Universitat de Liubliana, a Iuguslá.
via ; el professor A. K. Boldyrev, esti
mat mestre i amic nestre; Dolivo-Do
brovolski, i tot un conjunt de oves
investigadors de la CiIncia geológica que
publiquen llurs treballs als Annals de
l'Institut de Mines de Leningrad i en
áltres revistes' d'aquell país. i de l'es
seu

de

nom ens

el seu primer viatge a l'estranger. Com
salta a la vista, una vida inquieta, amb
orientacions variades sovint.
La política i totes aquestes activitats
li van fer perdre poc de ternps, ja que
aviat va tornar als seus estudis
•geoml
trics. El 1879, Fedórov va acabar. el
seu
primer gran treball. clentific, Ini
ciació a l'estudi de les figures. Fou
aquest treball que vá posar-lo én con
tacte anal la Cristallografia, ciéncia a
la qual havia de dedicar el rnillor de la
seva activitat d'investigador.
La curio
sitat sentida per aquesta ciéncia va fer
que, sis 27 anys, el 1880,
ingressés a
l'Escala de Mines, de dret pel tercer
curs.
La seva relació ainb l'acadlmic.
Gadolin, una altra figura venerable
de
la ciZncia russa, el va portas a presen
tar, enormement, ampliada, la seva me

evoca

,

•

Oranger.

.

.

A l'Escala de 'Mines pertany l'Ins
#tut de Cristallografia, Minerálogia, Pe

•Orografia

i

Tópica minerál, dirigit

ac

Ostrógov,

recorda

del 1895, Fedórov fou no
professor de l'Institut d'Econo
rnia agrícola de Moscou, i per tal de
servir, aquest arree. va fixar la seva re
sidIncia en aquesta capital fins a l'any
1899. Les vacancés eren sempre aprOfitades per a les seves excursions geol 6.-

giques.

—

.

mossan
LA PISTOLA METRALLADORA.
Ta—

—

l'edifici
la nlitza

-„..

ta7ta-ta.

-(L'ex-marquls

i el mossIn

sdauen

alhora.)

C. A. JO1DANA

ESTAMPES
D'ESPANYA
(Ve de la pag. 12)
camión descubierto,
avanzan hacia la muerte
por las calles en silencio.

.

.

a

Basil

juny

menat

—

,

en record de l'erninent savi traspassat
Sis primers anys de la revolució sovil
.tca, aquells ánys més difícils per la
Iluita amb els emules exteriors, pea..
l'es-.
potser els anys Inés interessants per
forç de creaci6 del nou estat social i de
,tota una nova ciéncia adaptada a les
necessitats de les grans .empreses indus
trials de la Unió de Repúbliques Socia

L'arquitectura neoclássica de
que acuna l'Escala de Mines

entre 1894 1 1895.

desploma davant de
Aquest corre caí, al.
el sacseja, el collaeja.)
(Ve de la phg. 6)
Ex-mAnuts.
Veniu, o estera
posa una alta flama a cada nafra.
L'hospital crema. Un avió incen perduts. De pressa, a l'altre terrat.
diat, cabellera de foc sense testa, Apa, qua us passa ?
(El massIn gira cap a ehl un.1
davalla obliquament per ?'aire.)
ulls extraviats. Es deixa dur amb
MosstN.
L'hospital crema!
(A.mb els ulls closos veis els lerits recança, tnentre damunt d'ells on
sota la runa, bates blanques esquit dula el so de la batalla de ?'aire.
xades de sang, carn esqueixada en Un darrer avió es deixa caure, es
l'ombra. i sota les llames.) Oh, Se petega, s'eleva vibrant i s'allunya.
El mossen es desprIn violentament
nyor, Senyor 1
(El mossen sánglota en un lo del seu company, reenan
d'angbixa curiosa que va prenent de terna, branda el feix lluminós.)
MOSSÉN.
Salva, salva, áenyor,
mica en mica un accent exultant.
El .seu rostre té rangúnia estranya les nostres ánimes
(Descrivint una carba el braç del
ment. allisada per una exaltació que
mossln, el, feix lluminós pinta, al
ve del pregon. La
seva boca ha ca
llat, pera ti puja de molt avall una terrat contigu, la figura d'un miliprima ven que es..fa aguda, que es cia que sosté una pistola metralla
fwgrossa i sonora, i el fwvibrar fins dora.)
EX-MARQU1S.
Fotuts,
1.
criat es

Per la tardor del 1896 va ésser enear
regat .d'explicar el cars de C,ristallogra als ltrnits de reixordarnent.)
fia a l'Escola de Mines de •Leningrad,
EX-MARQUÉS.
(Tornant, girant
amb 'motiu de la jubilaci6 del profe'ssor la llum cap al mossIn.) ?Qua teniu,
P. V. EireinIiev. Va continuar de pro mossén, Pere ? Alce-u-vos 1 Feu se
fessor en aquesta Escola fins a l'any nyalá !
•.
1900, i per tal de donar les seVes classés
(E/ mossen s'alça i es mou pel
es traslladava de MascoU á Petrograd
terrat menyspreant tot recer; es be
dues vegades la setmana.
lluga en silenci, amb uria certa izar
El mateix any 1896, Fedórov fou
monia
felina, tot ferint ?'aire amb
elegit membre corresponent de l'Aca
démia de Ciéncies de Baviera, en mérit el feix lluminós.)
als seus treballa sobre simetria, que
EL SURCONSCIENT DEi, MOSSÉN.—
tant havien cridat l'atenció arreu deis D'aré
senyals ! Faré senyals!
cercles cientifics. El 1898, invitat pel S. O. S. ! Senyor, salva la
nostra
P. Groth, Fedórov aprofith les vacances anirn.a! La carn
deis infants és i en
de Nadal per a visitar Alemanya i Aus dra,
tendra, tendra 1 Com és iolça
tria. Pertot arreu trobá un cordial aco
la sang que raja tan.vermellosament
lliment de pan deis seus oblegues ale
manyo. Es per aquell temps que daná de la ferida 1 Un pit obert, esberlat,
amolla llet vermella... La llengua,
a conlixer la seva obra sobre l'aplicació
del seu métode universal a l'estudi del s agil pmzell, recull la líquida rojor
feldespats. Aquesta fou l'época Inés bri sobre la pell daurada... Ulls empe
llant de les seves recerques, ensems qu e dreits,, peus torçats, ventres de
noia
publicava les seves monografies sobre e 1 ainb bells esquinços...
Metralla,
desenvolupament zonal deis cristalls pintora de dolor, com esquitxes
fe
explanava les seves teories sobre l'es
tructura, curava deis seus treballs geo-1rides !... Dolça, dolça, dolça és la
sang !
lógics.
(Al bell mig del. terrat, amb la
El 1901, la Universitat de Mosco U
li va conferir el grau de doctor honori
lanterna encesa a la ma, el mossen
causa
en
Mineralogia i Geologia. 1 mira al cel la resplendor dels incen
aquest any fou nomenat adjunt de Mi dis. De la boca, adolorida de plaer,
neralogia a l'Académia de Ciéncies d e li surt- un sanglot mig udol. L'ex
fRússia. Per aquesta causa hagué d e marqubs. se ti
acosta, l'agafa pel
deixar la seva catedra a l'Institut d'E
braç, el sacseja.
conomia agrícola de Moscou, centre oe
EX-MARQUÉS.
Qua feu? Sou
havia organitzat un valuós gabinet
Durant la tardor del 1905, Fedóro% boig ? Veniu! Ens veuran des de
fou nomenat director i professor de l'Es
cola de Mines de Petrograd. Am b
,,.zi bis
les descarregues de les
aquest cárrec simuktánejava la seva col metralladores i als esclat.s deis Ar12/5laboraci6 al Comal geolbgic, en con veis, que sostenen l'harmoniosa vol-.
cepte de vocal-conseller.
del so deis avions, pugen, coets
Resultat del seu treball, a l'Escol a
estridents,
els xiulets deis vigilants.
de Mines, en unió deis seus deixebles
'LA
VEU DEL MILICIA..
s
a seva formidable
(Llwaya
obra póstuma «Das
Krystallreich», impresa el 1921. El tre_ na.) Aquests llums 1 Qua sé,n
ball administratiu que planava damunt aquests llums ?
seu encara li
El, SURCONSCIENT DEL mOSSIN.—
deixava estarles lliures que
dedicava als sets estudis predilectes, No, no me la prendran no me l'ar
i deixh acabada una
Nona Geometria, rencáran ,de la boca
m'aparta
com a •fonament del
dibuix lineal.
ran d'a4uesta dolça font ! Bella pre
Fedórov va trasppassar el, 21 de rnaig
del 1919, en la plenitud deis honors sa és un flanc de floja, 1 I com fi
académics. A més de les distincions que lien, els nervis entre •els ullals 1...
hem eszn.entat, posseb el títol de nleM La sang és dolça, dolça, dolça
bre honorani de la Societat mineralógica
Ex-mARQuÉs.
(Sacsejant el
de Londres, membre corresponent de Inossen.) Veniu. No us estigneu
'Académia de Ciéncies de Roma, mem aquí com un estaquirot. Sentin ?
bre honoran i de la Societat mineralógica Algú 'entra
al terrat.
de França, doctor honoris causa en Cién
CRIAT.
(Des de l'ombra, amb
cies fisiques de la Universitat de Gine
bra ; finalment, el 1.5 de gener del 1919, ven. feble.) Senyor Inarquas 1
(L'ex-marqués dirigeix cap 2 ell
pocs mesas abans de la seva mort,
havia la
estat elegit membre de l'Académia
llum de la seva llanterna, i el veu
de
Ciéncies de la U. R. S. S. El nombre dret al pas de la porta, amb una
dels seus treballs d'investigació passa lita crispada sobre el pit. S'hi acota
e dos-cents.
a llargues

,Ialment pel profcssor A. K. Boldyrev,
( que Porta el nom d'Instala Fedórov,

les Soviétiques.

i Petrografia; a la primera part
del libre tracta de les investigacions
morfológiques mitjançant el goniórnetre
teodolític, i a la segona part descriu el
mItode uniaersal de recerques óptiques.
A pétici6 del profesOor A. A. Auerbách
va estudiar les
roques de Bog,ólovsk, i
aplich els nous métodes. A partir de la:
publicació de la seva técnicá va anar
desenvolupant la seva teoria sobre l'es
truchera cristalina, impresa en alemany
Pel

(El
bombardeig mossln,
l'e-marqubs.

El

en

un

En el trágico camino
uno

.

a

uno

van

•

2

cayendo,

molt aquell
uno a uno van alzándose
nostre Museu
de Barcelona,
con nombre imperecedero.
on jo vaig fer l'aprenentatge de la cién
Tan sólo quedan con vida
eia deis cristalls, sota la direcció del
tres hombres en el momento
professor Francesc Pardillo. I va ésser,
en que el camión se aproxima,
precisament, al Maseu Martorell, sotr
a /a
torre con denuedo.
:
el guiatge d'aquest benvolgut profes
« sor, on vaig
practicar mesures amb el
Están al pie de la torre;
goniórnetre teodolític, vaig estudiar pre- I
cavando están en el suelo,
t'edorov
paracions de roques amb la platina uni
taladrando las paredes,
versal de Fedórov, i vaig tenir noticia mória, abans esznentada, a la Societat
el propio sepulcro abriendo ;
de la tetragonametria i de la-llei del des-'
a4a 'revista .de la qual va
y cuando en los olivares
envolupament intrazonal, formulada ésser publicada el 1885.
resonó el horrible estruendo,
El
també per Fedbrov.
1883, Fedórov va acabar amb el
la torre se derrumbó,
primer loe de la seva promoció, els seus
se convirtió en mausoleo,
BiOGRAFIA DE FEDbROV
en
túmulo de heroismo,
El professor Evgraf Stepanóvitx Fe estudis a l'Escala de Mines, de la qual
Escola
havia
d'ésser després professor
en glorioso
arov, fundador de tota una eácola d'in i director.
monuntento.
El dia 1 de juliol del mateix
véstigacions de Rássia, recorda el nostre
fou adscrit en període de practiques
Cajal, en nostre Bolívar, per la série any
Así se conquistó El Carpio.
al Museu de l'esmentada Escala. I mal
inacabable deis seus descobriments .cien
!Vivan las armas del pueblo!
grat
la
seva preparació, llagué de passar
tífics, unida al seit taient d'organització.
Aquesta cançó és deguda al .0oeta
La seva vida, intensament dedicada al pel disgust de no haver estat proposat
Manuel Altolaguirre i s'ha publicat a
per a la, cátedra de Mineralogia i Petto
conreu de la çiénçia, és
El Mono Azul. El milicia em digné :
prou interes grafia, aleshores
vacant. Degut als seus
sant perqué en donem unes notes
«Amb una cançó, no és tan dur...» No*•
esque
treballs
mittiques extretes de l'extenso biografia lactó ambd'investigació va entrar en re
acabh la seva frase, peró jo vaig comdistingits especialistes i per
publicada pel .prefessor V. V. Nikitin,
prendrp que volia dir «...de morir». Em
la
del 1884, en collaboració
actualment de la Universitat iugoslava ambprimavera
recordo de Vladimir Maiakóvsky. ?Per
I. V. Muxkltov, prengué part, en
de Liubliana, i un deis seus deixebles qualitat de
qul no ha viscut fins el .clia en qul els.
geóleg, en l'expedici6 als
predilectes, autor d'un libre sobre els Urals septentrionals,
tres minaires feren saltar la torre d'El
als quals féu nitres
ragtodes de Fedórov i colaborador seu expedicions cada
Ch.rplo? Haurla escrit una altra cançó,
any fins al 1890. El
durant alguns anys.
en una altra llengua, amb altres
parau
mes de març del 1885 va
sser designat
les, en un altre ritme. Té molts de
Fedórov nasqué a Oremburg el 10 de conservador i secretani
del
Comité
geo
desembre del 1858. El seu pare era
ritmes r moltes de cançons. En té que,
Major general d'enginyers de l'exércit, lógic, organiszne que tenia al seu ar
fan plorar, n'hi ha que parlen d'amor,
ree la
confecció
de
la
carta geológica
i la seva máre, de llinatge
de &dejó o de feblesa. Al coz d'un
Botvinko, de Rússia.
descendia de noble familia. Poc temps
home, perb, totes elles fan aixer un
Les noves activitats geológiques de
després del sexi naixem.ent, la familia Fedórov
sol sentiment : el coratge.
no li van fer oblidar
els seus
Fedbrov es traslladit a Petrograd. Dotat
ILYA EHRENBURG
treballs
geomarics,
i doná ,a la rubli
d'una gran precocitat, als cinc anys sa
: Estudis de
cació
Cristablografia
geomé
bía de Ilegir i d'escriure i corieixia les trica (1885-87),
Simetría límit de les
quatre
operacions
El figures (1889), Simetria de les figures
»62, quan tenia nonaritniStiques.
anys, assistia a deis sistemes regulars (1891). A la
ses
Vescola alemanya' per tal de començar sió del
21 de novembre del 1889, Fe
éls seus estudis de Batxillerat. La
seva
dórov exposa a la sessió de la Societat
Vida d'estudient es caracteritza per la
el seu projecte de gonió
Redacció 1 Administracló :
lacilitat amb qué canviava de carrera 1 mineralógica
metre teedolític, punt de partida de
Portal
de l'Angel, 24. Tel. 1162ii
Worientació. El 1872 acabá els seus la transformació per eh l
introdu'ida en
gambadeS.)
pstudis a l'Espola d'enginyers militars els
FEDOROV A CATALUNYA
métodes de cálcul deis cristalls. Si
EX-MARQUÉS.
da Nikoláiev, 4 l'any següent
Qua passa, Ce
s'examink multimiament acabava tota una série de
Bis métodes d'investigació de Fedó nís ? Qué tens ?
com
CAMISER
alunMe huye a la Facultat de treballs
rov foren
introduits a Catalunya pel
:CRIAT. --:• Ferit. Han vist els
Medicina i Cirurgia, en la qual no va ciments geológics : Notes sobre els :la doctor Francesc
ESPECIALISTA
de
les
Pardillo;
calcaries•de la Sibéria
professor de llums, Pugen a tots aquests terrats.
seguir estudiant per dificultats
EXIT EN LA MIDA
buro septentrional (1887), Investigacions geo la' nostra .Universitat, el qual doná
erktiques, en canviar 'el pla d'estudis.
LA
VÉU
DEL
MILICIA.
(MéS
pro
lbgiques als Urals durant els anys 1884 conlixer,. ja el 1916, els cálculs abreu
SUME 1, 111.:
Per aqttesta cireumstancia,.
havent dei a 1886, etc.
jats per la tetragonometria i
féu Pera.) Aquests .11ums!
Telbton 1(655
xat la carrera militar,
va preparar-se per
Finalment, el 1891, inicia FedZ)rov aplicació als cristalls d'escolecita d'Esto
als examens de segon curs
de
la
panyh.
secció els seus estudis de Petrografia
d'anapaita de Cerdanya ; tam
de Química de l'Institut
la
Tecnológic, al presentació a les sessions del amb
Comité bé el doctor Pardillo publich, el 1926,.
Itateix temps que completava la seva
uns monogrames per
a
la determinació
eparació en Matérnátiques i Física. geológic de la seva platina universal per gráfica del
a la investigaci6 óptica deis minerals en
.desenvolupament
intrazonal
rápoc aquest centre d'ensenyament no
les preparacions rnicroscópiques de les féu aplicació a les seves classes de la
va plaure.
'Va dedicar-se a diferents roques. Als «Treballs
del Comité <reo platina universal. El professor Marcet
eballs, per tal de guanyar-se la vida lógic» es
publicá el 1898 la seva obra Riba és autor de tres publicacions que
s va llturar a
la política 1féu el 1.877, classtca El Imétode
teodolític en Minera comenten els métodes de Fedórov i fan
amb un sensacional reportatge titulat:
aplicaci6 d'aquests a la deterMinació.de
diferents minerals del nostré país. A
"Com es combatía el
les terres d'Ibéria l'enginyer DoMlnec
a
Orueta sembla que fou Pánie que va
les
illustrat per Martí
en
utilitzar els métodes de Fedórov i fins
1 tot es féu construir una
Bas.
Secció
"El nostre fitxer".
platina uni
versal al laboratori del doctor Torres
setmana

Martorell
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AQUESTA SETMANA REAPAREIX

DE LA

,
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,

separatisme

El més

casernes",

gran assortiment

-

LLI B RES ESCOLARS
METODES 1 DICCIONARIS
el trobareu

a

la

LLIBRERIA CATALONIA
Ronda de Sant Pere, 3

•
-"

-

Tel. 24647

Quevedo,
I

suara

Aquesta
"Fitxa número
00606". Ex-general Franco (a) "El

traspassat.

del món els métodes de Fedó
rov
van obrint-se ami per a
les inves
tigacions de Petrografia i de Cristal
lografia. Al seu país nadiu se li dedica
un
veritable culte pels, seits
molt particularment pel seu deixebles
successor el
professor A. K. Boldyrev, director ac
tualment de l'Institut de. Mineralogia
de l'Escola de Mines, que porta el nom
gloriós de Fedórov. El libre de Boldy
rev, publicat fa dos anys, en castellá,
per la casa Labor, ha contriblát anolt
al coneixernent deis mItodes universals
de Fedórov en els paYsos ibérics.
RAFAEL CANDEL I VILA
arreu

Pitimini".

-

Secció "Radio Esque

lla" (capta les emissores de Roma,
Lisboa i Berlín)
d'orella», «Esquellots», «Vibra
()lona», «Efemérides», «Notes del camp
facoids», eto, etc., completen aquest
interessant suman. conaboració grit•
fioa deis nostres
millors nInotaires,
«Caus

BOFARULL, TISNER, RISAS, KAL.
DERS, ESCOBAR, NYERRA, oto., eta.

Antifeixistes:

adquiriu-la!
Preu : 25 cIntims

•

tu.

MIRADOR DE LA OGUERRA
D'ESPANYAIA les avançades de la Llibertat
TZARA

ESTAMPES

Per TRISTÁN

Per ILYA EHRENBURG

reQ T1

EliAdUllitd.
lluita, el poble espanyol

irenta-cixte anys: el darrer descendent
«Ateneió, ateneió; aqui, Madrid en antes... Madrid
d'aquesta familia aristocrática
anava armes as parla...». Es la Yen emocionant del poeta Serrano
do
En la
fatigar-se l'esperit. La seva tauleta Plaja que anuncia les emissions .de les Joventuts socialistas
nat proves d'altivesa i d'infantilisme. de nit
contenia una nove•la policíaca i i comunistes
armes no és pas
Radio Unión. 1 Madrid
Paga la seva confianga amb sang. Vull
álbuxn de fotografies obscenas.
el títol d'un llibre de poemes; és la realitat del fet, contra
parlar-vos de la bella follia, sense la
Els escriptors publicaren el períolic
'c
enfronteu; és el
tot el llarg de la jornada,
la qual,
qual
hi ha lluita, ni vida ni histbria. El
nili6
Mono
Azul
(La
Granota
Blava»
la qual
indefinible
atrnbsfera
en
mateix
de
la
fons
una propietat prop
Hom em conduí
uniforme, al principi, deis milicians). d'habitants ha trobat el poder de viure 1 d'acomodar-se
de Madrid. Un pare amb columnas, esen

no

a

en

a

un

us

en

no

«

un

a

a

—

El

«Romancero»
valles caneons del
tátues antiguas i jardineria enginyosa. poble espanyol, que glorifiquen el co
;
Una infants obrers hi jugaven. Exe ratge, canten les batalles amb els moros
cutaven un simple divertiment ?'ini ploren els herois caiguts
ha estat
fants: un «jugar a fet» espanyol. Les ressuscitat. El nou «Romancero» anima
zeladores em digueren : «ací, hi haurh el coratge deis milicians. El poeta Ra
una colbnia model».
de set anys. fael Alberti ha compost una caneó so
--

—

grau tan elevat d'humana activitat que les nocions habituals que tenim de la naturalesa de la vida en sóia trasbalun

sades.

En la nit negra i buida, Madrid repereuteix de trets de
(usen als seus carrers, essent més familiars, més prbxims,
la 'Inhumana canonada, els obusos les bombes, les eXplas
sions. Són els feixistes, els ocells de nit, camufiats de repts..
blicaná, que -tiren sobre els sentinelles; són els sentinelles
que deténen algun auto fantasma en el qual l'esperit
factor de Franco ha trobat orats per a representar-lo.
,Madrid, ciutat mártir ; Madrid, una de les rares ciutats
d'Espanya que, en el curs dels segles, no ha pas tingut la

aquests sacs protectors

que

us

obsessionen

a

través de tot

Madrid, al front, ala carrers iS a l'interior deis edificis. A les
finestres, matalassos -.que inspedeixen els trossos de vidre
de cause. Matalassos, matalassos, matalassos als «Metros»

viuen els refugiats, matalassos cobrint el pobre scioblatge
salvat de les sanes, matalassos sobre la tanda deis autos que
transporten els evacuats cap al Sud, matalassos sobre el sls
deis edificis de la Ciurat Universitária on els milicians epo
sen, matalassos a les finestres darrera les quals es troben eta
tiradors de fusell i metralladora. Mai ningú no ha vist tanta
de matalassos i emprats de tan diversas maneras. En ells es
troba coneretat el consol de l'honie pie de cansament t que
porta amb ell la promesa del repbs... promesa, molt sovint;•
cauen .els obusos i les bombes..:
no acomplerta. Dia i nit
l'organització deis assassinats en shassa ha transformat Mas
drid en una immensa loteria de la naort...
L'Hotel Palace, on habito, s'ha transformat en hospi
tal. 50 ó 60 morts per dia. Cada vegada que hom obre la
porta, l'olor cadavbrica envaeix la sala... M'assec a taula
arras Koltzov, l'escriptor en club cada pensament és una
on

Se'm mostrá un infant
bre el Duc d'Alba (1) :
Corria ara la mateixa joia que els resSenor duque, sel9r duque,
tants. De tant en tant s'aturava tot esguardant entorn d'ell ami) aire preocu- último duque de Alba,
Ocaso,
pat. Quan els infaists, fatigats, s'esten- mejor, duque del !manana.
ya sin alber, sin
gueren damunt l'herbei, eh cm digas
Si tu abuelo tomó Flandes,
«Els feixistes ajegueren el paph, damunt
tú jamás tomaste nada,
carretera.
Després,
un
camió
u
de la
sólo las de Villadiego,
passá pel damunt. El papl n'esdevingué
por Portugal o por Francia.
molt malalt. Han dit que és mort.»
Si tu abuelo, cruel ilustre,
Les zeladores discutiren llargament
lustró de gloria tu casa,
d'educació estItica, de la influbncia de
tú lustraste los zapatos,
la música sobre la psicologia infantil,
las zapatillas, las bragas
de l'home integral i harmoniós. Vaig
de algún torero fascista,
incomprendre que els homes romanen
que siempre te toreaba.
fants fins a la mort.
Si tu abuela a Carlos
Al vespre, Madrid tenia llavors slgurla
le abría con una lanza
carrera
negras,
la
cosa de patétic.
Pels
la bragueta emperadora
gent passava sense reconlixer llurs
antes de entrar en batalla,
amics, ni la vida natal.
tú, en cambio las !manos trémulas,
el
toe
de
les
La nit feia retrunyir
impotente, abotonabas
sirenas. Als cómunicats de guerra, els
los calzoncillos reales
noms deis pobles eren cada vegada més
del último rey de Espana.
fainiliará : l'enemic s'acostava a Madrid.
Si a tu abuelo, el primer duque,
Els milicians, severs i silenciosos, se
Ticiano lo retratara,
n'anaven al front, que era ben a prop;
tú mereciste /a pena
defensaven llurs cases, llurs infants.
de serlo por Zuloaga.
petita
ciutat
al
front
A Barbastre,
Un pincel se bastó en oro,
d'Osca, el Comal local decidí abolir la
el otro se mojó en caca.
prostitució. Sota les finestres de la casa
Duque, perdiste la aurora,
Comitl
els
capassaven
on radicava el
celador 'honoris causa"
mions que transportaven ferits. La mort
de " 1 Prado, donde, desnuda
era ben a prop. Els obrera de Barbastre
iuesa Cayetana,
la
S'expressaven
redactaren un decret.
tú
eras bedel del ombligo
amb la Rangua del segle passat,"ht navia,
que Goya le destapara.
entre ells• deixebles de Bakunin 1 de
Talento heredado,
prostitució
enDejen
que
la
Kropotkin'.
fortuna
y gloria heredadas,
el sol de la humanitat nova
cosas que el mejor día,
itripedeix l'adveniment de la fraterni- son
de un golpe, las lleva el agua.
tat universal. Una de les prostitutas,
Vuélvete de Londres, deja,
el
secretan
del
furiosa, s'abraoná amb
si te atreves .a dejarla,
Comite. Llavors, el Comité votá una
/a triste flor ya marchita,
,(Boix d'Enrique Bráfiez)
resolució : «ConvIncer». Es doras tremuerta, de tu aristocracia,
aren.
aguan
moment
ball a les que fins
y asoma por un momento
prostitutas : cosir granotes per als mitersa violada com les altres ciutats, el grau d'un costum aeció, arnb Sbria i alguns altres. Regler i Stern són allí.
/os ojos por las ventanas
licians. El Cornith adregá una crida a
ancestral de viure en companyia de padres i de plantes, po- Arriben d'enterrar molts deis seus canaarades, comissaris
de tu palacio incautado,
lides per l'ineessant free de les mans del sol i del vent ; com ells a la Brigada Internacional, rnorts el mateix cija
la població invitant-la a «respectar les
tú
el tuyo, el que
habitaras;
dones que es reintegraven a la vida».
Madrid, ciutat edificada. pels homes i. dominant-los o no, .en el transcurs d'un combat. Aquests «intellectuals», deis
súbeles las escaleras,
redu'it a la familiar expressió d'un quals s'ha burlat sovint Hitler, saben marxar davant les
A Cervera, hi havia un seminari. Els
com les altres ciutats,
paséalos por las salas,
jesuiles governaven la ciutat ; posseVen
proverbi
enlluernador ; Madrid, ciutat moderna, capital del seves tropas. A la batalla, el comissari polític ha d'aeom
salones
bordados
por los
la tersa l'or i les fúries de l'infern. Pel
capital, Madrid era i és encara, la ciutat la més lassa d'Es- panyar la paraula amb l'acció. Verb ja, es dibuixen, sobre el
de victoriosas batallas,
panya. La passió, perb, ha passat allí i ha encerclat Madrid cel de Madrid, els principia de la venjanga. El combas aeri
juliol, e'ls obrers saquejaren el seminarh
bájalos a los jardines,
Payan
Em conduVren a una gran casa sutripi l'ha retut a l'home. 1, astravés de l'home, la seva histbria en el curs del qual 80 avions prenen part, dóna
cuadras,
las
cocheras
y
a
tuosa: «Ací hi installarem una escola.
indefectiblement
lligada
al
destí
del
món'modern.
La
gran tatge a l'esquadra popular. La neta superioritat de l'aviació
és
páralos en los lugares
Els nostres infants aprendran les arts
passió humana ha fet cause de les sayas branques eta fruits governamental sobre la rabel és feta del mateix esperit de
/niás mínimos de tu infancia,
havia,
d'obpati
hi
pie
els
oficis».
Al
podrits. Un foc colleetiu i interior cremant en cada pit res- sacrifici, car si d'aquest costat la guerra té un sentir, és el
i
y verás cómo tus ojos
jactes del culta, vulgars estatuetes de
plendeix i projecta sobre les padres monas de Madrid, una de defensas la integritat de l'home ; de l'altre Izando' tot
jam,hs
pensaran:
ven lo que
guix, cromos amb cors flarnejants, queflama més pura i molt naés potent que aquella que les hordas és absurd i sbrdid... la tendIncia a fer de l'home una ral
palacio más limpio nunca
rubins rossos i barrets negras de seniinad'incendiaris han sembrat, a Patiar, als edificis. Madrid quina i nn esclau...
lo conservó el pueblo' en armas.
En un sobreeiximent del pudor per la seva raes, un es
martiritzat, Madrid rodejat de barricadas de punys elosos,
ristes. Els obrers cm digueren : «S'han
comunistas
Las
milicias
no dels mitjans, avergonyit davant
:. una ciutat edificada criptor espanyol, i
conservat algunas coses.» M'emmenaren
dia
la
ciutat
més
bella
del
món
és
avui
el orgullo de Espana.
de
que tranger que es troba davant d'ell, assajará desconvIncer-lo
l'església per a mostrar-me un gran son
cora.
d'homes,
de
plors
de
dones
que
saben.
sobres
a
de
Verás hasta los canarios,
no his 'ha
cap dissort humana que no comporti una aspe- que és impossible que els espanyols siguin tan cruels, que
altar de niarbre. Era d'una escultura
igual
que ayer, en sus jaulas;
darrer
període
barla gráeia deis seus siguin capaeos de semblants crims. No hi ha més que els
forga mediocre, del
ranga
en l'esdevenidor de l'home ; i de
perros
mover
la
cola
los
d'una sola
amputats,
afamats,
han cobert els alemanys i els italians capagos de destruir una ciutat,
infants
Morts,
ferits,
roo. «Ja ho veus, tot és fet
a sus nuevos camaradas
iDéu1».
en
nom
de
indestructibles
deis
temps moderns els seus habitants, destruir les obres d'art. Ai las!, la inter
Quin
treball,
jocs
de
les
l'agendas
peea.
y verás la que
Havien conservat l'altar, no pas perqu
dels contes meravellosos.que destrocen i animen la histb- nacional del Capital no entén pas d'aquests pudors subtils.
servidumbre se llamaba,
ria. Es tot :Pesdevenidor d'un món més humá, més con- Es aquí que té la més gran afirmació el" paincipi marxista
entenguessin d'estils, sitió per resya abolidas las libreas,
que,
pacte al seu treball.
forme al regust de l'home i de la tersa que el nodreix, que de la contradicció interna de la societat capitalista, ella
hablar de ti sin nostalgia.
d'hayas
jugat
el
seu papes histbric, es destrueix
obrera
exedesprés
seminari,
els
ciutat
palpitant
en
la
qual
són
Iligades
miDavant del
plana sobre la
Senor duque, senor duque,
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mació de la tersa. Mes, si l'acer brilla i destrueix, les fron- Intellectuals Antifeixistes», el gran escriptor catblic,cense
Un obrer, blanc de testa, carregades les
Si un alba muerta se muere,
Bergamín,
,n'ha
tret
les
degudes
pensador
Josep
se'm
donés
un
homes
desapareixen
amb
mesura
molt
més
espatlles, digué : «Si
teres entre els
otra mejor se levanta.
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