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Si haguéssim de fa cas de les
enraonies
que corren pels medis afectats o que
poden
estar ben informats, la incautació que
de
fensem per un seguit de raons --• deprestigi
l'estranger .amb repercussions perjudicials
a
Barcelona i
la República Espanyola ;

senyor Maciá anunciá als pe
riodistes una reunió que ha
de tenir lloc avui, de la qtail
sortirá el pla a segiair. per
tal d'obrir novament les .por
tes del Licete. Afegí el Pre
sident que, si s'aconsegueix
que s'obri, ha d'ésser per
terme una temporada
extensa, que artísticament
valgui la pena ; no pas obrir
pér quinze funcions, que se
ria tant com flQ obrir.

dur

a

•

regeixen.

capdavall, tot
del món els tea
d'epera viuen amb fortes subvencions
de les corporacions oficials, i si
Barcelona
podíem tenir l'orgull de passar-nos-en grá-e
arreu

a

Teatre Catalá Novetats
GRAN COMPANYIA CATALANA
Direcció: C. CAPDEVILA

La sala del Liceu

d'ordre

artístic i d'ordre social —, trobaria
raó que gairebé caldria

encara una

de raó de Salut Pública. Segons aquells
que alluclim, la decisió de no obrir
el Gran Teatre del Lioeu aquesta tempora
da seria literalment una maniobra derrotista,
de sabotatge, a la qual
collaborat cons
cientment i inconscientment. (Sigui el que
sigui, la ineptitud deis culpables per dirigir
car

rumors

éls destins del Liceu, és innegable.)
Només volem, per acabar, fer constar dos
fets.
El primer, haver-se dit que l'abonament
no
arribava a les 5oo,000 pessetes que es
creuen necessáries. .Dones bé, la temporada
en que
vingueren a Barcelona Fleta i Txa
liapin, la de més copiós abonament en tota
la vida del teatre, la recaptació per aquest
concepte fou de 400,000 pessetes.
El segon fet és que l'empresari plantá ja
a
les portes del teatre, els cartells amb el
programa de la temporada, la qual cosa vol
<lir, aImenys, haver contractat els artistes
que hi figuraven. Que se'ns expliqui are
com s'ha trobat preferible no fer temporada
per escás abonament, a rescindir contractes
amb la quantiosa indemnització que aixe
comporta.

Per for la competencia a l'Ocre italiana
que posseia una gran fastuositat en la re
presentació, els teatres jesuites posseiren de
bell antuvi tots els perfeccionaments deis
teatres de l'época : escotillons, divisió d'es
cenes, decoracions realistes, mobles autén
tics, vestits riquíssims, máquines volants,
núvols, aparells per a provocar sorolls, can
vis de Ilum pluges, etc., etc. Sembla que
fou utilitzada també per a alguns trucs es
cenics la llanterna mágica inventada pel
pare Kiroher. (Piscator ha fet aixer mateix
amb el cinema, en 1925.) Els gravats de
l'epoca, sobretot els deis tréballs escenográ
fics d'A. Pozzo ens donen idea d'una mise
en
sclne
que no reculava
davant les més difícils escenes de mágia
o de rniracle.
La histeria .01 teatre, eom la de les lle
tres i la de les arts, deu tamb, dones, quel.
com. a l'emperna proselitista deis jesuites
que, coneixedors profunds de la Hunrianitat,
saben a cada pas fer ús de l'arma que els
és d'una rnés alta eficácia.

complicadíssima

POSTAL DE M ARGA R.IDA X I RG U.
Vélem Margarida Xirgu, pállida d'amor
i de soinni. Era Caterirna
recordeu?
la
d'aquell dia d'octubre ; Caterina tal com
l'havia somiat un dia el dramaturg alemany
Georg Rayser. Tots els arnors de Caterina
—

—

—

—

Avui tarda: ESPECTACLES PER A IN
FANTS, LA RONDALLA
El formidable éxit de Josep M. Folch i Torres,
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Orquestra Pau Casals
Avui, dijous,

actriu francesa

Marie Thérése Piérat.
LA RAFALE, de Bernstein; AIMER, -de Gé
raldy; AMPHITRYON 38, de Girandoux.

JOAN
amb

el

les 10 nit. Cinqué
dirigit pel mestre
a

LAMOTE

concurs

DE

concert

GRIGNON

de la cantatriu

CONCEPCIÓ CALLAO.
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canvi,

s'hi ha

adap

Maria

Lluisa Rodríguez

mereix. Maria LluIsa Rodríguez és
excellent actriu a l'escenari ; al carrer
una dona simpática,
alegre, que no té gens
de .fum al cap ; un company més, sense
cap deis ressabis antipátics i habituds de
l'actor que ho és a l'escena i a fora.
Anem a dir que la delicada provatura
li ha reeixit gairebé del tot ; que des d'avui
hom pot conceptuar-la com una actrlu cas
tellana, destinada a fer-se un primer 'loe
en el rengle de
les actrius peninsulars més
destacades d'avui.
De certa manera li han fallat les obres.
Les dues que porta representades no són
de} tot a propesit per a donar-nos una idea
completa de les seves possibilitats. Es qües
tió, encara, d'esperar un guara temps. Cal
tenir en compte que la confecció d'una
temporada, i majorment quan aquesta és
la primera, resulta un xic difícil. La tria
d'obres, l'acoblament dels elements que
componen la formació, etc., s'enduen molts
esforeos. L'emoció natural del pas que es
va
a
donar. també compta. Tot plegat re
presenta, en total, un handicap conside
rable, susceptible de mermar momentánia
rnent les facultats naturals de l'artista.
Pel que es refereix al darrer hern de dir
que Maria Lluisa Rodríguez no l'ha so
fert o, almenys, no l'ha deixat traslluir.
Ha fet el salt perillós amb Molt desem
barás. Se n'ha sortit ben airosament. Tot
i aixé, pere, Maria Lluisa Rodríguez con
tinua essent encara aquella dameta jove, tan
simpática, tan viva, tan plena de malicia o
d'ingenuitat, que véiem treballar assídua
ment i amb tant gust al ven iescenari, del
carrer de
l'Hospital. Les obres que he re
presentat no donaren més de sí.
No seria sobrer, ara que ve a tomb, dir
que els nostres actors en passar de la nos
tra escena al castellá han de dur a cap i
vencer una auténtica carrera d'obstacles.
.Primerament, l'idioma, el qual presenta di
ficultats ; després han de sofrir un procés
d'adaptaci6, car les característiques del tea
tre castellá són diferentes del nostre. En el
castellá predomina el retoricisme damunt la
intensitat. .L'actor tendeix, per tant, a• l'es
til declamatori ; ha de posseir un cert vir
tuosisme a manipular el diáleg, acompanyat
de molt desembarás en .moure's per les
taules ; un desembarás d'horne acostumat a
rodar arnb seguretat,
amb
aplom per
aquests móns de Déu ; ha d'aparentar és
ser
un
home desfogat. :Els nostres actors,
s'ho

una

el trágic. Aquesta darrera qualitat, aco
blada inte•ligentment amb les altres.
Qué hi aportará Merla Lluisa Rodríguez?
Es innegable .que molt. Depen del fet que
tingui una mica de sort. Per ara ha ultra

passat fácidment les primeres dificultáis.
Com que és una actriu dotada, i, sobretot,
intelligent, vencerá les que puguin presen
tar-se. La primera és una condició essendal
per a triomfar ; la segona serveix per a
assegurar el triomf.
Maria Lluisa Rodríguez ere una actriu
rnostra de característiques personals ben
acusades. Té vivacitat, simpatia; una sim
patia que se'in duu l'espectador i que en
ella no és pas el fruit de l'artifici escénic,..
ans
bé, una irradiació del propi taranná..
I per damunt de tot té un sentit viu, agut,.
intens, dé la caricatura escénica, grácies
a la qual assoleix donar un perfil més humá
als tipus que interpreta. Així que posi de
manifest per eomplet aquestes característi
ques personals seves, tindrá el triomf• a Fa-bast de la •má.
Les obres representades fins ara—una
d'elles del nostre S'agarra, excellentment
tradukla per Marquina ; l'altra una estrena,.
De nueve a siete—no l'han afavorida pron.
Maria Lluisa Rodríguez necessita Obres de
més ces ; ja d'una grácia més intensa o
d'una comicitat més acusada, per poder.
donar una idea completa de la seva válua.
Per

ara

tot

just

n'ha do.nat
•

un

test

neuger.
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Ha assimilat perfectament los
característiques de l'actor castellá, ja as
senyalades ; com En Borrás, hi ha aportat
un
metía personal d'intensitat que voreja
tat del tot.

COMPANYIA
Avui

quan Caterina es deja Teresa, Julieta,
Ivonne
resten perduts en el temps. Sola
ment aquest glateix amb violencia. Se li fa
ránima prima de creixences inesperades,
es vincla talment
com
un salze de
tristesa.
Peró quan la veu es fa ressonant, talment
una percussió sobre vidres sonors i la figura
minsa es rnunta sobre túmuls de grandesa,
els nervis vibren amb una eléctrica commo
ció. Després la veu torna a debilitar-se i hi
trobem defallenoes exquisides. Peró l'espesa
del tinent Marrien será propícia al somni,
i matará la erealitat massa 'prexima. Caldrá
vencer la trisi. Ara se li transparenta l'es
perit, i es veuen, amb uns raigs X sobrehu
mans, les cordes vibrátils de la sensibilitat,
vivíssimes.
Després, sota la Ilum normal, amb les
bateries apagarles 1 el teló caigut, la mi
amb una mica de febre, encara.
D. P.
—
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L'Hostal de la Glóría
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d'un actor catalá comparat amb el d'un
castellá presenta un contrast ac.usat. En el
nostre hi trobareu mes vibració ; en el cas
tellá més ritme. L'actor catalá sempre sena
bla que surti de casa, queda menestral ;
fa l'efecte que els rétols de les botigues
de la ciutat, el moviment trepidant del car
rer, els urbans, i els tramvies i els autos
Patabalen ; el castellá fa l'efecte que
sennpre ve del carrer, i que si es troba a
casa
és per pura casualitat. Cal que l'actor
o
l'actriu posseeixin una bona dosi de duc
tilitat per a superar .aquests désavantatges.
Per aixe n'hi *ha (bastants que fracessen ;
d'altres, els menys, triomfen.

així •que a la resta d'Espanya, igualment
que :ad, herm el veu mes a través del Ma
nelic o d'Els Velis que d'El Abuelo. Seria
excessiu, dones, conceptuar Eh Borrás cona
un
actor castellá estricte. Tot al més com
un
.aportador, .en aquell teatre, d'un sentit
de dramatisme, ben catalá.

•

teatres.

canvi, són pastats amb un motllo dra
mátic, inés estricte, més rígid. El treball

en

Enrie Borrás, per exemple, va acense
guir adaptar-s'hi, per bé que incorporant
el seu repertori castellá al teatre espanyol.
Tot i que després hagués interpretat un
dot hnportant d'obres estrictament caste4
llanes—El Abuelo, El Alcalde de Zalamea,
Esclavitud, El Cardenal, otea—el seu pres
tigi com actor castellá fou cimentat prin
cipalment amb obres catalanes. Tant és

jesuites a tot Europa ; a
i al Japó. Teatres que,

A més a més feien ópera. Mozart en rnu
sieá una. I també, perque el quadro resul
tés complet : ballet. Ha esdevingut celebre
el ballet del lliure albir on es plantejava
Papassionant problema de tots els ternps,
per() que aleshores passava per un gran
moment de violencia polémica.
lEns interessa recollir aquí unes dades que
dóna el mateix Füliip-Miller, i que els gra
vats de l'época ens confirmen a bastament.
Fan. referencia a l'escenografia d'aquests

que no

Aymerich, Galceran, la Morera

Seria d'una .descortesia imperdonable que
desentenguéssim de parlar de la tem
porada que duu a cap Merla Lluisa Ro
dríguez al teatre Poliorama. Entre altres
raons perqué el trasllat, el salt d'un artista
de válua d'un genere de teatre a un nitre
sempre és digne d'atenció d'un comen
tan. Per molts aquest representa un salt
en
el .buit—i perque en el cas de Maria
Lluisa Rodríguez hi ha, <le més a més, que
ens

estaven de moda entre Paristo
Els temes eran, al comengament,
de la Biblia. Després, per als as
sumptes d'actualitat, i per la competencia
de les companyies professionals, el repertori
fou acoblant-se, aparentment, al repertori
de l'epoca. Sembla que fins i tot calgué re
primir en alguns teatres jestütes algunes
escenes d'un
realisme excessiu.

tres

Rodríguez

Maria Lluisa

orácia.
extrets

sinó la 'que
els ho feht més barata. La
setmana següent, Rossend
LlateS examinava el coricurs
i.feia una crítica justa de la
proposició que se l'havia en
dut, la del senyor Rodés.
La passada temporada del
Liceu havia de justificar amb
escreix les crítiques del nos
tre company.•
De tot plegat es deduia
no sois el fracás artístic de
l'empresari, ans també el fracás cívic deis
propietaris, als quals no demana ningú que
s'arrulnin, pere sí que compleixin la missió
que els escati d'ésser senyors i de sentir
se ciutadans. I, si no en saben o no se'in
volen sentir, cal. demanar simplement la
incautació de Ja propietat que tan malament
a

de teatres

América, a
no
cal dir,

la millor,

Al

.

xarxa

,

era

ESCENOGRAFIA JESUITICA.
Es
ben sabut cona la genial intuició de Loyola
el feia cercar armes de proselitisme a tot
arreu. La plástica fou ben
aviat una subtil
aliada de la Contrareforma. Holla sap que,
de Coménius enea, l'ensenyament per la
irnatge no havia estat tan intensament-rea
litzat com en la primera divulgació deis
Exercicis. Els grávats arnb qué es feien
plástiques les virtuts teologals o les penes
de l'infern feien una gran impressió pel seta
expressionisrne. El barroc deu, segons sem
bla, una gran part de la seva existencia a
la concepció de l'educació religiosa ,de" „la
Companyia de Jesús.
Fülüp-Miller, que ha estudiat molt bé
aquestes qüestions, ons en reporta una de
ben interessant els jesuites i el teátre. La
que podríem .a:nomenar contrareforma del
teatre es dugué a terne, •arallelament a la
de la religió : per a entallar les posicions
artístiques i sobretot morals —del Renai
xement. Al segle XVIII hi havia una copiosa
—

afegim nosaltres—reco
llint alguna cosa que s'ha
dit —, que obrir per quina:
funcions, amb subvencions
com .sembla que s'han pro
jectat, és encara pitjor que
no obrir.
Ja fa un any i mig (exac
tament en el nostre número
6o, del 20 de mere de 1930),
senyálávem que els propieta
ria del Liceu volien fer es
talvis, de tal -manera que
es deeantave-n -per tina pro

pesidó d'empresari

LLANTERNA
—

número anterior. Le qüestió plantejada
prou important perqué s'extremin les' pro
pagandes fins arribar a una solució que deixi
el nom de Barcelona i alguna
en han lloc
cosa Inés que el nona.
Segons els diaris d'ahir matí, els darrers
que han pogut veure abans d'entrar aques
ta

•TIEATRE

del Liceu

part, creguéssim

5

amb un formí=
dable <Balee de

algunes

sessions extraordíná,ríes
exclusivament reservades
als partícipants.

MUNOZ SECA
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Sentiment ihumor Hendrick W. Van Loon VAR1ETATS
que un cert epicureisme extern ha substi
tuit la tristesa. organitzada del Romanticis
me.
El feas dramátic de les passions és
substituit per una rialla aséptica. Pera sota
el rnúscul vibrant de l'atleta d'avui hi ha
.mateix sentimental que en la figura pál
lida d'aún

Daudet en les seves delicioses
Lettres de mon moultin explica la história
de l'humorista Bixiou, que ha esdevingut
orb. Bixiou ha explotat tota la vida la más
cara
del cinisme i de la cerebralitat més
desesperada. Peró heus ací que Daudet té
ocasió de veure el que Bixiou porta dins de
ha un petit sobre que
la seva cartera.
Ii crida Patenció. 'L'ubre. A dins hi ha un

Alphonse

rínxol de caben. I aquesta inseripció
bells de Celina, tallaits el 13 de
maig. D.audet fa el comentari :
«Allons, Parisiens, vous étes tous
les mémes. Le degoat, l'ironie,
un rire
infernal, des blagues fé
roces, et puis pour finir
veux de Céline, coupés le 13 Alai.»

:

Potser els nordamericans

"

it•

•
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Edward
Anita Lool
Als europeus

—

Burke, un Jean Webster, una
s'escaparien d'aquest signe.

Ca

la História, pels antics, l'impor
tant eren els fets en ells mateixos i la be
Ilesa de la narració. Fins .ben _entrada l'Edat
moderna, segueix en tata validesa aquest
concepte de la História i Bacon de Verulami
dividia els coneixements en históries, filosó
fies i poéties segons que fos la memÓria, la
raó o la imaginació la facultat posada en
joc. Necessitern acostar-nos molt (més als
nostres ternps perqué la História sigui con
siderada com a ciéncia, en la qual la recons
titució deis fets a base de documents fa un
paper análeg al de l'observació directa en
les ciéncies experimentals.
En aquesta descripció a grans salts—i per
tant, només aproximada de la história de la
iHistória—cal constatar que aviat s'arribá
a un
embatament de documents. Si la His
tória havia estat un génere literari, no per
qué deixava d'ésser-ho es convertia automá
ti.cament en científica, car els documents
per ells sois, sense la crítica, externa i in
terna, no arriben a tonir carácter científic,
i perqué, subrnergits en piles immenses de
documents, hi havia •historiadors que sern
blaven incapaços ja de generalitzar, de per
cebre el que és essencialment la História.
La caricaturesca des.cripció de l'historiador

Quant

un

"ISP.11
111

•,

.

Ara, aprofitant Fedició d'Ulys
he tornat a llegir una mica
Jules Renard. I les paraules de
ses,

Daudet han estat una cbsessió
constant al ¦llarg de la •lectura.
Jules Renard, com Bixiou, tam
poc s'escapa d'un sentimentalis

més o rnenys dissirnulat. Es
evident que. el sentirnentalisme ha
deixat de cotitzar-se. Es evident
que la reacció humorística no
pot pas .rec'olzar-s'hi absoluta
•ent. Qu.an les obres ere.n bas
tides damunt d'una trama senti
mental, una visió cínica d'.aques
me

ta

trama

donava

exactitud

""'¦

d'una posició, d'escepticisrne
i reserva, al m.arge i després d'un
cataclisme. Un humorista és so
vint un home de post-guerra.

atirmació

it4,90)

part,

en

feta damunt
d'aquestes págines que peca pot
'ser. de massa absoluta. Per ella
negava al jove humorisme tota
possibilitat d'origen sentimental.
Jules Rena.rd, per Félix Vallotton
«A partir de Dickens
tot al
llarg del segle xxx
l'hu.mo
risme se'ns apareix com una reacció cínica
els és molt difícil. La tradició és en aquest
davant del sentimentalisrne. Quan el senti
sentit molt feixuga. Sota característiques
mentalisme deixa d'interessar la literatura
comunes
jocs verbals, iconoclasticisme,
l'humorisme deixa de recolzar-se sobre el
agilitat desimbolta —, gens comprometedo
sentiment.» «Les promocions futuristes no
res, n'hi ha d'altres que ja traeixen la san-.
tenen humoristes perqué no te,nen sentimen
timentalitat. No és, per exemple, d'una con
tals. Tenen púgils, si de cas.»
figuració franciscana .aquesta amor per les
Peró, d'una banda, l'absoluta esterilitza
coses humils, que apareix en alguns deixe
ció del cautxú i el níquel de fa uns anys ha
bles de Jules Renard? L'amor de Ramón
deixat lloc al «document humá» amb totes
Gómez de la Serna pels objectes, no és un
les seves conseqüéncies. D'altra banda, al
producte sentimental? Busqueu arrels sen
guns casos universals—Chaplin i fins Kea
timentals en els nous humoristes. Jo conec
ton
donen la seguretat d'una persistent
«greguerías» de Ramón, que podrien ésser
febre sentimental en tots els palies del
signades per un poeta de 1830. Carles Sin
món. Les obres sobrerealistes sán una desvia
clreu, el més destaca t julesrenardiá a casa
ció romántica vers el sentirnent. El fet pas
nostra, traeix el seu sentimentalisme a cada
sional interessa ja d'una manera morbosa.
página. I a cada página aquest esforç per
Es evident, dones, que no podem pas pres
a amagar—sota una capa cínica—el
seu ve
cindir gens d'aquest fenomen. E analitzant
ritable esperit manté una dluita viva. Tan
les obres de molts—no tots—dels nous hu
inútil com la que monté, sense treva, el
moristes, ens trobern amb un formidable
poeta Sagarra, per exemple.
substrh.tum sentimental. El que passa és
GUILLEN! DIAZ PLAJA
meya

—

—
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El públic filosófic de tots els paisos d'Eu
ropa ha sentit dolorosarnent la pórdua de
Peminent filbsof danés Harold Hóffding
(1854-1931). El gran mérit de les seves obres
no
el privá d'aconseguir una gran popula
ritat. Sabé conciliar el pes deis homenatges
amb la idónia austeritat del filbsof. Els es
tudiants que durant trenta cind anys passa
ren per la seva cátedra de Copenbague l'ido
latraven. Era un amic deis joves porqué ell
mateix fou sempre un jove. La vida no li

fou adversa : d'una banda, els anys no afe
bliren, més aviat augmentaren la claror
la força de les seves facultats intellectuals ;
d'altra banda, el seu pensament seguí, en
el curs natural de la seva.evolució, la mar
ca
del temps. 7E1 seu !Interés pels filósofs
modenns i per les idees noves resta provat
en
les seves •rnateixes obres. Recordem que
les méS célebres són la Histdria de la Filo
sofía Moderna i Fildsofs contemporanis.
La producció filosófica de Hóffdin•g forma
massa
imposant pel nombre, la
tat i la diversitat de les obres que la
una

neieja
la sang•
iniavkada
pez

fácid úric

un

ubresde

es

més dlarg.
A mi, personalment, no cm desagrada
aquesta tasca de desencarcarar de tant en
tant les coses més greus. Al contrari, trobo

(Feta la feina, Sebastiá Sánchez-Juan es
posa la trinxera arrugada i el capen que
el disfressa i surt al carrer. Dins la but
xeca, la mO ; dins la inO, el poema ple de
febre, encara. Camina, náufrag d'authmni
bus i de tramvies pels earrers oliosos i fre
nétics de nit. A la porta de la merceria,
Carmeta, la perla de Sans, li diu adéu amb

com

criptor nordamericá, després

Hóffding,

boa preperet <receló

SURER

CotedydrIc di Plalohnte
de lo Pecultad dc ~cebe
de Borutoad
ORAFIC INDICADOR
DELS LLOCS A ONT
ES LOCALISA
EL REUMA

corn

les de

seus

estu

i, potser

per

raons

temperamentals,

per la m.ajestat de
les gestes que anava a contar ni per la dels
ihomes que n'eren herois. Com declara al
final de la seva Histdria de la flumanitat,
ha tingut per directives la irania i la pietat,
les quals l'han dut a fugir del to apocalíp
tic per decantar-se a l'extrem contrari :
no

s'ha deixat

imposar

l'humorisme,

un humorisme a
l'americana,
d'un traç una mica gruixut i amb més pe
bre que sal. Aquest procediment és, per defi
nició, contraposat a aceeptar el que Josep
Pla en dina la mágia histórica Els grans
personatges baixen uns quants graons del
sócol en els havien enfilat els historiadors
ofieials i en aquesta minimització el lector
mitjá modern els troba més a prop seu. IEls
esdevenimentS, deis quals .aquests personat
ges són causa alhora que en senten els efec
tes, apareixen desproporcionats als actors,
encara
que el to de la narració de 'Van
Loen, sotmetent uns i altres a igual trae

mumnommuomummumunimminummoN

La

Ilibreria Catalónia

Bergson,

traslladada al

nou

Ronda Sant

--

Creacions de perfumeria

dels

dis universitaris exercí el periodisme. Ha
ver assistit
de prop, com a corresponsal de
l'Associated Press, a la guerra de 1914-1918
i a la revolució russa, li féu•veure.Pelabo,
•ració de la História. (Al capdavall, el pe
•iodista, en rnajor o menor grau, és un his
toriador, encara que no s'ho pensi i, per
tant, no tingui consciéricia de la responsa
bilitat que amó comporta.) Van Loan, in
conformista, ha volgut interpretar la His
tbria segons la seva personal manera de
veure

estatge de la

Pero, 3

invita els seus clients i
amics a la inauguració
del seu nou local, que
tindrá lloc dissabte,
dia 31.- La Ilibreria es
tará oberta tot el dia.
Tots elo nompradois seo obsenulats amb un present

a

cavaller

•

H.

W. Van Loon

una
felina útil i que dóna, per con
les idees Inés enraonades i més ell
capes contra l'atapeiment de crani de les
concepcions panegiristes que tan sovint ens
són servides.
Cal dir que Van Loon ha trobat, per des
enrotllar el ''seu pla, una exacta correspon
déncia de fons.i forma i que, grácies al seu
estil desmenjat
burleta, fa empassar ama
blement les seves idees, que no són pas les
d'un pessimista, i formular les quals reque
reix, sobretot .als iEstats Units, una certa
audácia. Vegi's, guara a aque-st darrer ex
tren'', el final del seu llibre De Colón a Hoo
ver, ben .allunyat del beat optimisme que
per 'nosaltres europeus ha está sempre el
detecte més gros de la mentalitat nordame
ricana.
El mateix autor ja declara, en algun in
dret, que hauria volgut eseriure la seva obra
«amb un ritme viu, que galopés en comptes
de caminar». No és aventurat d'afirmar que
ho ha aconseguit i que els seus dos llibres

que és

trást,

esmentats

que

es

Ilegeixen

sense

fatiga,

objeccions. Peró

encara

és el cas
de fer-les en una breu recensió com aques
ta. Cal tenir en compte que amb Van Loon
som
lluny d'una histbria objectiva, sense
que aixó vulgui dir que sigui tendenciosa.
L'autor és sempre tolerant i vol ésser• im
parcial, penó en la tria deis fets i personat
ges a qué procédeix domina un criteri per
sonal. Eh l ja diu que montés parla ders (Tal
sos que han fet alguna cosa sense la qual
el curs de Pespécie humana hauria estat
diferent», peró ja es comprén que aquesta
tria pot sser terna de desavínences. Al cap
i a la fi, tot historiador, per més que no
vulgui, fa el mateix. 1, a més a més, la
discussió de la tria i de les interpretacians
de l'autor és més aviat tasca d'un historia
dor professional que no pas d'un simple lec
tor com el que escriu aix6, el qual s'ha de
limitar a senyalar el to general de l'obra
i els caires d'ella que més li han cridat
Patenció.
1 un d'aquests caires és les singulars illus
tracions que acompanyen els dos llibres,
obra del mateix Van Loen, el qual ha po
sat com a lema de la Histdria de la Huma
nitat aquesta frase d'Alicia al País de les
Meravelles : «De qué serveix un Ilibre, es
digué Alícia, si no té diáleg ni gravats?»,
i, al final, ens dóna una justificació d'a
quests. En un cert sentit, trobo bé per part
de l'editor espanyol el respecte a les inten
cions de l'autor, aquí on tan acosturnats
estem a les nriutilacions i infidelitats de les
traduccions. Peró, d'altra banda, em sem
blen aquells sorprenents dibuixos la part
menys defensable del llibre, tot i l'advertén
cia de l'autor que, essent les obres desti
nades als infants, calia impressionar llur
imaginació .amb esquemes a la manera que
els haurien concebut ells. Desgraciadament,
cm trobo bastant lluny de la infáncia per
poder jutjar de les illustracio.ns a través de
tal prisma, i també s'hi traba Van Loon
per voler dibuixar com les criatures. Ja és
sabut com sovint llibres escrits expressa
ment per als infants no omplen el fi a qué
eren destinats,
i alguna cosa igual deu ocór
rer amb els dibuixos.
I, de totes maneres, a part l'efecte que
als infants ptiguin fer els textos de les obres
de Van Loon, llur coneixença no és pas
gens fora de lloc, ans al contrari molt útil,
potser més que a aquells, a les persones
fetos o en curs de fer-se.
no

sense

no

DELS

MIPES.
Es sugge
inédit trobat entre els
papers póstums d'Angel Sánchez Rivero,
l'escriptor castellá traspassat ara fa uns me
sos.
SegenS .Sánchez Rivero, la fundó de
l'épica no és altra que la d'alleugerir o
la de .cercar una explicació per a una der
rota. Els 'exemples estan ben trobats. La
Riada, la Clutnson de Roland, el Cantar de
Mío Cid. Quant a la Riada, diu Sánchez
Rivero': «Un moment desastrós per als
grecs 'al eurs del qual estigueren a punt
d'ésser llençats al mar, havia d'ésser jusfi
ficati; i la irnaginació creá el mite de la
cólera .d'Aquilles. Tant en aquest cas com
la Chanson de Roland, la Ilegenda apa
en
reix per a mostrar que la desfeta no fou
deguda a la superioritat real de Penemie,
sinó a la situació en qué els a.mics es vejen
collocats per les sev.es própies• faltes.»
—

Oquest assaig

Ariguniegen, de •sobte, tant dc
pessimistes sobre la vida de les nos
publicacions literáries. Hom diu si,

PANIC.

—

rumors

en

tres
un

terme

breu, deixaran d'existir dues, tres,

les nostres millors revistes de lite
i d'erudició. Esgarrifa de pensar com

quatra de
ratura

primera
pantadís
la

—

primer recel
gravita, immediatament, sobre

economia—o el

aquells interessos

es

que són considerats

com

malgrat tenir
importáncia vital.
Fa angúnia de pensar la quantitat de gent
que Ilegeix—o compra—les nostres publica
cions per patriotisme, i—el que és més greu
un

luxe

una

-7-necessita per

revifar-lo l'existéncia d'una
Els escriptors no poden p.as
esperar una nova dictadura perqué la but
xaca de l'opulent Ii
fa.ci costat. Precisarrient
és ara, en abastar ritmes normals, quan
cal que la cornpányia de eadascú no fadli.
Es un deure ciutadá com un altre ; i pos
siblement menys feixuc que cap altre.
brutal

a

opressió.

Agustí Eselasans ha
L'ABRES NOUS.
el seu Tercer llibre de ritmes. Be
naurat aquell qui ha sabut fer seva una
fórmula qualsevulla i—en una prova esplén
dida de confiança en si mateix—Pha con
vertida en disciplina vibrant.--Marçal Pi
neda tradueix i prologa El llibre del te,
d'Okakura-Kalluzo. No travessem pos una
época ávida de chinoiseries, a la manera
curiosa del segle XVIII, o a la manera deco
rativa deis germans Goncourt. L'Extrern
Orient ens arriba ara—en reportatges d'Al
bert Londres, en suggestions de Keyser
ling, en films de Trauberg—sota caires molt
distints. Potser per aixó té Peneant de l'in
esperat aquest llibre.
D. P.

publicat

—
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punt diví.

impressionant.

hom creu els documents in
més que mal, peró amb lliir
ben assignada i Ilur paper deli
mitat : són la base, la primera matéria de
la Histbria. L'historiador s'encarrega de
Ilur transformació, tal com els astrónoms
fan amb les operacions matemátiques deis
calculadors deis observatoris, els quals so
vint no són astrónoms.•
Es més, en aquests darrers anys, hem
pogut veure com es procurava donar •a la
história la forma Inés apta per tal de cap
tar el gran públic contemporani, que difí
cilment traba temps per llebisir obres exten
ses
o, indolent, rebutja les lectura que re
quereixen un cert esforç mental. Un génere
híbrid, la :biografia novellada, ha fruit d'una
gran yoga, no extingida encara per hé que
disminuida, i, d'altra banda, apareixen pro
fusament els resums histórics, els autors
deis quals competeixen a donar una idea
eom més completa possible en el menor nom
bre de págines i fugint del perill que la
brevetat comporta : la 'seca enumeració de
fets, noms i dates.
Aquesta raó de comoditat—per satisfer la
explica
qual cal talent i visió histórica
l'éxit de l'Outline of History, de H. G.
Wells, i el més recent de dues obres de
Hendrick W. Van Loon, de les quals ha
aparegut fa poc temps la versió espanyola :
Historia de la Humanidad i De Colón a
Hoover (1).
Van Loon, d'origen holandés, perÓ es

són
d'un interés .que radica en un auténtic ta
lent literari. En les obres d'história i en les
monografies de filósofs és on es fa més pa
tent el mérit de la seva exposició viva i de
la seva virtut de suggerir en el lector, d'una
manera clara i exacta, el procés de forma
ció d'una doctrina o l'evolució doctrinal d'un
pensador.-2E. N.

frecuencle.

.

a

dispensab:es
importáncia

cosmológic que tractá en sengles obres, com
pleten el clássie quadro sistemátic.
A part el seu valor de pensament, les

Ojeas i el recoman° emb

OPA.

quali

ponen. Sense ésser considerat com el crea
dor d'un gran sistema, la seva visió deis
problemes i les solucions que intenta ofe
reixen sempre l'interés d'un pensament ori
ginal i profund. Examinada com un tot or
gánic, la seva doctrina ofereix una perspec
tiva magnífica. Heiffding envestí de front
tots els problemes fonamentals de la filoso
fia : començá investigant en el domini de
la psicologia ; les seves teories d'aquell
temps s'entronquen amb les que contenen
els seus estudis de la darrera época, durant
la qual dedicá una atenció preferent a l'epis
temologia. El problema étic i el problema

URODONAL

i'UPODONAL

doni lloc

Actualment,

.

cas

M'agradada rectificar,

DE SEBASTIA SANCHEZ
Li preguntarlem si camina de
puntetes o bé si cerca d'atrapar el fil me
tállic de la veu que se li entila cel a.munt.
Sebastiá Sánchez-Juan passa, recollint-se
amb una ntá la invisible sotana que no pot
tacar-se de fang, i que té una graciosa for
Posa una má damunt de
ma acampanada.
l'altra i saluda ami) el cap com els sagris
tans als vells feligresos a l'església. Des
prés puja dalt del campanar i contempla
els núvols i els dies. La Verge iMaria
dóna un- somriure ensucrat i ell escriu la
cançá 'celestial del sucre i la invocació de
l'Angel> de la Guarda. Aleshores, traspassat
de poesia,.. está més de puntetes que mai
i juradern que no toca de peus a, terra. La
vibraeió metállica de la veu té drings de
empanes rnatinals. La timidesa
estranca
la sitiaba més sonora, peró li fa un contra

JUAN.

-adonar-se de seguida
d'aquella desproporció. El to d'aquestes
dues obres de Van Loon diríem que és ins
pirat en la famosa frase segons la qual la
história del món thauria estat molt diferent
si Cleopatra hagués tingut el nas una mica
no

per les paperetes vessant deis .calai
xos, que clou el próleg de L'He des Pin
gouins d'Anatole France, és un apóleg d'una

d'humour que feia reaccionar el
.lector. Es el cas de tot l'humo
risme &lile que va des de Die
kens a Eça de Queiroz. Es el

una

POSTAL

tament,

ofegat

-complex

un

a

F

(1)

Lluís Miracle, editor,

Barcelona.
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"MONTSERRAT VIST PELS ARTISTES CATALANS"

Al
•

del

maree

Dissabte passat va inaugurar-se l'exposi
ció d'aquest important concurs. La lloable
iniciativa del .Círcol Artístic en efectuar el
passat concurs de «Barcelona vista pels scus
artistes» ha tingut, al cap de poc temps,

successió, grácies

una

a

l'esplendidesa

dels

'frares de Moritserrat.
Els nostres pintors han tingut, en poc
temps, dues ocasions remarcables per mos
trar
llur mestratge 1, principalment,
oportunitats per poder flui
tar, noblement, entre si. Per

dues

concurs

els principals premis del concurs, els quals
—amb tot i Ilur váltia—són immerescuda
inent menys coneguts i menys
apreciats que

altres pintors de major anomenada. Preci
sem : de major
anomenada a casa nostra.
Crec innecessari fer anotar la convenién
cia deis concursos, quant a la valorització
deis joves pintors que tot just han iniciat
la seva carrera.
Hi ha també un altre aspecte que no vull

després,

en

'

és possi
ble enfrontar la saya obra
amb la deis altres.
Voldria remarcar aquest
fet, no com un consol per
als concursants que han que
dat sense recompensa, sinó
C6111 una
de les principals
justificacions deis concursos.
Perqué, al cap i a la fi, al
veredicte és sois Popinió
eruns quants senyorS que,
per solvent que sigui, no ha
d'ocasionar mai cap abdica
ció ni renúncia de l'artista
a la seva personal visió esté
tica. En canvi, de la com
parad() serena de la seva te
la amb les altres exposades,
no

Per al millorament de la
pintura és també con
venient la realització de con
cursos importants com els de
Barcelona i Montserrat. L'e
ficácia del primer fou d'in
teressar els nostres pintors
pel génere de la pintura
nostra

L'obra premiada de
oblidada a
esperem que

massa

nostra ; i el
segon
será el desiliurament del tutelatge paisat
gístic en la nostra pintura. Cal anotar, per

casa

exemple, l'esforg

que representa—a part del
seu valor
intyírisecla tela presentada per
Ramon de Capmany, el qual, com tots els
altres que han presentat teles d'una certa
envergadura, ha intentat, si més no,.resol
dre uns problemes pictórics -que corrent
sment s'eludeixen.
I encara que hagu. essin
fracassat, la prova hauriá estat profitosa per
ells i alligonadora pels altres.
Cal beneir,.també, aquests certámens per
qué propaguen eficagment la coneixenga, en
tre el .gran públic,
d'artistes que sois són
adnairats entre l'élite. Es innegable que el
artistes»
concurs «Barcelona vista peig seus
va expandir l'obra de Bosch-R.oger entre
el
gran públic i també esperern 40 l'actual
concurs de
propagará la produc
ció d'altres pinters com Domingo, Sisque
hla, Serra, Daura, Pruna, Vila-Arrufat 1 En
ric C. Ricart, que han estat distingits amb

La cara,
espíll de la salut
pállid, demacrat, flac
organisme débil,

trist, denota un
quític, esgotat.

reconeguda fama
s'han de «posar a

de
o

jeure»?

L'artista que ha assolit

una

sólida cate

gorja s'ha d'exposar a un possible fracás?
Jo contestaria : Fracás? I per qué? Per no
guanyat un premi? Per ventura l'obra
de Joan Colom, Francesc Galí o Pere Créi
xams—posem per cas—ha disminuit de va
lor pel sol fet de no haver obtingut una dis
tinció en aquest concurs? Creure que sí,
equivaldria a tenir poca confianga en si ma
teix (recordeu Emerson), i també, la pre
tensió que als companys d'ofici no puguin
superar la seva obra en una época determi
nada. I tot aixó, suposant que el jurat ha
.estat just en el seu fall.
*

A

*

*

conseqüéncia d'aquests

parla &instituir

dos

concursos

premi

anual de pin
tura, semblant al Premi 'Crexells de novena.
Trobo excellent 'la idea. Al meu entendre,
es

un

haurien d'ésser tres premis : un de pintu
ra, un d'escultura i un altre de clibuix i
gravat.
La Junta de Museus podria empendre's
Porganització, i els nostres círcols artístics
aportar-hi llur collaboració.
Demano que entre tots madurem aquesta
lloable iniciativa.
MARrus GIFREDA
r--

ra

GUTEMBERGI 5. A.

als yeure's així prenen el
Fosfo-Glico-Kola Doménec
regeneren la seva salut, tonifiquen els
seus nervis i canvien
el seu rostre de
dia en dia, fins veure aparéixer els co
lors sans que signifiquen vida, salut

Quins

Maquinária, Tipus, Filetatge

de

bronze, Tintes ,i Utillatge per les

Gráfiques

Arts
Agullers,

i alegria.

S'

Sisquella (Foto Sera)

oblidar
els artistes
han de concórrer-hi

•

1VIontserrat

Un rostre

reacció,

que

seves

paraules

1

Tel. 15524

ció present el &m'ostra més mesurat, una
mica més fonamentat i d'un gust forga
més discret, particularment en la decoració
pictórica i escultbrica. En canvi, les for
mes encara són
en gran part disgraeioses ;
aixó, que en la vaixella comú no té molta
importáncia, és greu en canvi en la cerá
mica de collecció. I no solament perqué una
forma lletja sernpre és repudiable, sinó per
qué en cerámica la disgraciositat de la for
ma, que, ben mirat, no és un detecte cab
dal, pren carácter de detecte cabdal en amor
rear la
substáncialitat ceramística, aixti és,
la coberta i l'acord d'ella amb la pasta. Una
pega mestra cerámica és assassinada per
una
forma malyingula, de la mateixa ma
nera
que una altra pega cerámica no tan
reeixida i ádhue defectuosa pot ésser relle
vada per damunt d'aquella altra per raó de
la forma. lEls xinesos, que ens llegaren un
repertori meravellós i exterisíssim de for
mes, sabien la necessitat d'aquest triple
acord de la pasta i la coberta amb la forma
de la pega cerámica. Es podria parlar tam
bé d'un quart acord, el de la deconació pic
tórica, amb exclusió de Pescultórica, perqué
aquesta ja está implicitada amb la forman
tat de l'obra ; peró la gran cerámica de
collecció prescindeix sovint, et p our cause,
de la decoració pictórica, particularment la
cerámica dura o de gran foc : les cobertes
i les formes són els principals i primordials
elements de bellesa en l'alta cerámica.
I és ací, justament, on, a desgrat del
un
xic maniátic, triomfa
seu decorativisme
Josep Aragai. Per aikó cal recomanar-li que
prescindeiki tant com pugui de la decora
ció, ádhuc deis horribles cristallitz,ats de
gran foc, deis jaspiats massa policroms
del roí reflex metállic, recursos molt poc
ceramístics, a desgrat de l'anomeriada lite
rária que han aconseguit, i que, tot essent
coberta, tenen el més baix valor de deco
ració. D'altra banda, la decoració del pin
zell ceramista ha d'ésser més simple i més
espontánia, més fugada, sobretot més aplo
mada. Aragai té la pinzellada massa vacil
lant, de vegades barroera i tot. Només en
el blau i blanc sap fiengar-la amb un xic
de llibertat. Els mestres ceramistes valen
cians i catalans, del període gótic, els de
Nevers, els prirnitius d'Orvieto i d'altres
ciutats italianes, els de Delft, es xinesos,

japonesos, aconseguiren aquell aplom i
fuga magistrals que per ells sois .ja són un
encís i una magnifica valor cerámica, per

els

raó d'exercitar-se préviament infinites vega
des en la grafia gairebé calligráfica d'un sol
motiu ; o bé per raó de veure's obligats,
com
en la rajoleria, per cas, de repetir en
milers de taulells un sol motiu decoratiu.
Aquestes objeccions a part, l'actual expo
sició de Josep Aragai és una espléndida re
eixida, i ho és en alió que, com tenim dit,
és substancial en la cerámica d'art verita
ble : en> l'acord de pastes i cobertes. Són
reals i no hiperbóliques meravelles les que
ha reeixit Josep Aragai, i amb reeixida ben

própia, original
precari

i

pulcra.

ha

una

manera

la babalá de reeixir així •o
aixá la cerámica, i és la que faciliten els
esmalts i vernissos ja preparats per les ma
nufactures franceses i alemanyes. Aquestes

Vía laietana, 4
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Eclison i el grarnófon
Potser ja és tard per escriure una nota
necrológica. En la majoria de les redaccions
estava ja preparada abans de tenir objecte,
ja que les acaballes han estat Ilargues i'per
aix6 a totes les revistes i publicacions d'arreu
del tirón han aparegut articles sobre ell.
El grantófon per a Edisán no va éSser
més que una de les seves ,moltes troballes
i a la qual, després dels primers pasos,
va

deixar.

no

va

Aixó és freqüent en ell. Poiser
cap descobriment que des
prés desenrotllés totalment. La mateixa T.
S. F., en la qual tant va treballar al
principi, avui ha anat creixent sense que
slagi sentit el seu nom associat a les darr
reres perfeccions.
Un s altres de menys anor
menada universal, Ferrié, Leo de Forest,
etcétera, i Marconi mateix, han fet rriolt
més que Edison. En carril hi ha hagut la

a

haver-hi

,

lámpara d'incandescéncia, aplicada prir,ner
que ningú per dl, a ra qual va dedicar totes
les seves energies ; fins a deu mil experiért
cies•es diu li c,algueren porqué el seu invent
tingués la utilitat actual, i aixó sí que lió
ha aconseguit, donant-se el cas ben estranY
que l'inventor en la seva pi-Ola vida asso

Aragai falleixi enguany com fallí antany.
No : sense que es pugui dir que aquest de
corativisme sigui sempre reeixit, l'exposi

pot sorgir-ne una depuració
d'aquesta visió.

urbana, maíauradament

la Sala Parés. Les,

en la font
de la Plaga de la Cucurulla, avui triomfa,
sobretot com a ceramista, en la Sala del
carrer d'En
Petritxpl. Aixb no vol pas sig
nificar que des del punt de vista decoratiu

exposició

una

an

a

artista fallí lamentablement ahir

•no, ha de procurar treu
re'n profitoses ensenyances.
Lligons que 'no es poden

apendre

i per al propi autor d'aquella rajoleria.
La nostra proposició revoltá terriblement el
decorador ceramista, que és aquest mateix
Aragai que actualment exposa una impor
tant
collecció de rajoleria i vaixella artís
tat

cobertes són, peró, d'un eaient manufactu
rat que no enganya gaire i s'assemblen fa
talment a cosa ja vista, a cerámica d'art
de la que expenen els basars ; és una cerá
mica inerta, o que rarament espetennega
amb els fulgors d'alta sensualitat propis de
les cobertes originals, especulades amb tena
citat i fina intuició pels ceramistes vocaclo
nals. I així és com opera Aragai arnb tro
bailes ben seves, invencions que sense tenir

petició nostra fo
ren autoritzades
en el
susdit diari, no han
d'ésser obstacle perqué ara que l'ocasió ho
reclama fem l'elogi de Josep Aragai.
En afecte, si en tant que decorador aquest

o

:particular,

Fa cosa de quatre anys que en el diari
La Publicitat demanávem el desmuntatge
de la rajoleria de colors que revesteix la
fant de la Plaga de la Cucurulla. Les colo
raines i el mateix dibuix de la susdita deco
ració cerámica són una tortura per als bar
celonins, un greu compromís per a la Citi

de furiosa

vegada premiat

una

d'Aragai DI/COI

La cerámica

tica

qué l'eficácia d'un concurs
•és aixó : la lluita. L'artista
va a
un
certamen, natural
m-ent, amb l'honorable delit
guanyar el premi ; pero,

DII•OCO/

plenitud
Aquí, peró,

leixi la

del seu descobriment.
hem de recordar d'Edison
precisament pel descobriment de menys uti
litat mecánica que va fer : el fonógraf, creat
al laboratori de Menlo Park en 1877, no
va
venir amb l'intent de fer d'ell un non
ens

d'Aragai (Foto Serra)

Gerro

d'insblit satisfan la subtil

res

golafreria

del

perfecte coneixedor de cerámica.
Aragai reix el mateix la pisa que el gres
d'art. I si un d'aquests dos géneres és difí
cil, Paltre, no ho és pas menys. Les obres
d'Aragai són bellas de matéria i bellas de
técnica : són coses ardentment cobejables,
allicient superior de la nostra vida terrenal.
Hi ha, en l'actual exposició de la Sala Pa
rés, tal pega amb coberta exterior café i
interior de blanc lletós, que és una obra
mestra de técnica ceramista. Hi ha uns ger
rets
minúsculs de coberta jaspiada mat o
lluenta, .peró particularment els de coberta
lluenta, que són com Ilaminadures obsessio
nants, comestibles per a la vista, i proba
blement delitoses al tacte. Hi ha blanc-i
blaus d'una gran noblesa. Hi ha els esmalts
refregats sobre decoració de relleu, a la vie
nesa, cosa corprenedora. Hi ha moltes altres
meravelles, i sobretot cobertes estanníferes
suculentas i
tan

riques

i

definitives, cobertes plomblferes
homogénies que hom dina a

vista que no tenen ni microscópics
tresallats.
Per tot aixél és molt de lloar l'art cerá
mic de Josep Aragai. Pert) és també lloable
pel que pot beneficiar la indústria de la
seva
terna, de Breda, que és allí on se li
despertá la vocació ceramista i allí en la
desenvolupá. La gerreria de Breda decau
perqué la vaixella d'alumini i la vaixella
de cerámica rnés fina que es fabrica arreu
dek inón, llevat de la nostra terna, li fan una
Cbmpeténcia mortal. Si, sense abandonar
del tot la basta gerreria, els ceramistes de
Breda es decidissin a implantar noves i més
refinades indústries cerámiques, ells es fa
rien un gran bé i el farien a Catalunya,
.avui dia i des de segles completament tri
butária en aquesta activitat de tots els al
tres
pobles. Aragai demostra que aixé, no
és un impossible. Cal dones que des del
punt de vista industrial o des del punt de
vista artístic s'ajudi l'esforg felig d'aquest
home ple de voluntat i amb talent compro
v.at en l'art dificilíssim i meravellós de la
cerámica.
JoAN SACS

simple

instrument d'enregistrament deis sons ,per
després gaudir amb la seva reproducció, sinó
perqué aquesta reproducció fos útil. Es a
dir, la idea d'Edison va venir d'aprofitar
el que ja feia amb el telégraf. 'Els signes
que trametia elltelégraf ere.n gravats:
espiral sobre un disc que rodava. El Pen
sam,ent d'iEdison ,vá ésser el de fer gravar
els movirnents de la placa del micrófon en
una
matéria dúctil que s'hi prestés.
L'inventor va creure de més utilitat es
tablir l'enregistrament sobre un cilindre i
collocar la tulla d'estany en la qual es re
penjava l'agulla transmissora del micrófon,
sobre aquesta superfície cilíndrica, donant-li
moviment rotatiu i per una traslloci6; de
Pagulla formar l'espiral. Així va quedar ;im
presa la frase del seu criat : «Mary has a
little lamb» varen ésser les primeras parau
les que va contenir el cilindre i que des
prés, amb un procés invers, va repetir l'a

parell.
La llegenda colloca Edison escoltant un
concent posada la má sobre un barret de
copa, a la felpa del qual la viibració deis
sons
que vénen de l'escena comunica un
moviment ondulatori de qué els dits de l'in
ventor
s'adonen. La llegenda indica la me
cánica del procés i, si més no, té Pavantat
ge d'illumiinar la comprensió del profá.
Només el gran predicament que va tenir
aquesta joguina va decidir l'inventor a per
feccionar el seu aparell,, ja que llavors ja
portava la déria de la lámpara d'incandes
céncia que .absorbia les sayas activitats.
Fins 1871 flO troba .una altra matéria que
substitueix la primitiva per a contenir l'en
registrament, i aquest problema encara no
és resolt, ja que la duració de la placa és
limitada per les matéries amb qué és teta.

J.

G.
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m'han atropellat altres vegades. Peró
no creia arribar
tan avall que m'aixafés un
trasto com aquest...

—Ja

(Le Rire, París)

(Weehly Telegraph, Sheffield)
xos

no

acpresta a:gua tan negra, els pei
veure -Pesquen

deuen

—Ei poso

una

de llum.

cuca

(Le Journal Amusant, París)

•L'ESCOLA DE LA MENDICITAT
LES PERSONES CORRECTES

—Una grácia de caritat, senyoreta, que
Déu l'hi pagará. Tine la mare malalta, qua
tre germanets que no mengen i el pare tot
el dia és a la taverna i no porta res a
casa..

—Un altre vestit? Peró d'on t'has
gut que trae els diners?
—No ho sé, no sóc tafanera.

cre

(London Opinion, Londres)

—Saps molt
senyada?
—El

meu

bé la

lligó. Qui

te

l'ha

en

pare.

(O

Primeiro de

Janeiro, Oporto)

—No trobes que

no

ha estat

gaire polit

amb els invitats?

—S'explica,

—No sé pas qué fa aquesta noia deis di
ners.
La setmana passada no en tenia, avui
tampoc en té.
—Que t'ha demanat que n'hi deixessis?
—No. Jo he estat la que n'hi he demanat.

(The Passing Show, Londres)

els diners que
Borsa...
—Es _igual. Una persona ben educada
hauria esperat estar sol amb la seva dona
per esbravar el mal humor.
diuen que ha

home. Amb

perdut

a

•

(Candide, París)

L'agent

es

troba

en

un

cas

de consciéneia
Nova York)

(Judge,

8
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ra

L'estrella famosa.—IEstic (Palló més con
tenta. He rebut deu rams d'admiradors avió
nims. (Pausa.) Oue sents glosa, que fas
aquesta cara?
--Res de gelosia. Es que j o a 'he pagat
dotze.
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1 4 8 5 6
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(Candide, París)
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in'está d'enantorat de mi el catedrá
tic de Geologia ! Figuri's que ha posat el
ineu
nom
a
un
fc's.ssil que acaba de des

(Faun, Viena)
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