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La sessió
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indubtablernent per

a

nois, puix així ho anunciaven els car
tells. Era, ademes, dijous a la tarda, re
galaven bombes a la entrada del cine i
la sala estava plena de gom a gom de
nens i nenes, acompanyats de minyones
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d'aquell públic infantil, perque una sal
va d'aplaudiments va esclatar entusias
ta i vibrant, com espontánia expresió de
la impaciencia que sentía per a veure a
la fí reAlitzat alió que prometía el cartell
virolat i ruí de la entrada.
Jo, cándid de mí, més cándid per lo
vist que aquell públic per naturalesa
candorós, no m`havía fixat en els cartells
anunciadors, ni en els programes.
Era dijous a la tarda i pensant gaudir
d'un espectacle per a nois, d'aquells que
us renoven per un moment la joventut
de Pánima, esperava veure projectar
escenes cómiques de bon gust, aspectes
de paísos, viatges, processos d'indus
tries modernes, etc., com corresponía
an aquell públic de caretes curioses i de
senyores delicades.
En llo d'aixó, amic lector, vaig sofrir
desenrotilar-se
el torment de veure
davant deis meus ulls i de seguir pas a
pas,escena per escena, una liarguíssima
novelota enrevessada de villá folletí. De
tant en tant, tancava els ulls per a de

nois

a

fensar-me d'aquella invasió d'imatges
que en mig de la sala fosca penetren i
fascinen amb la seva vida i la seva bri
llantor.
De la historia estrambótica vaig per
dre moltes escenes; peró les culminants,
les que motiven aquest article, te les
vull referir, encara que molt sospito que
les coneixes tant bé com jo.
Un príncep e3 troba a París acompan
yat d'un enviat del seu Govern per a
procurar-li diversions que'l distreguin
de la política. L'encarregat de prostituir
la vida del príncep el porta a balls
d'horitzontals, etc,; ialiíasseguts cómo
dament, sense moure‘ná del iloc, várem
assistir els nois, noies, minyones, sen
yores í jo, a les divel sions picaresques
del París nocturn.
Molt edificant va esser una escena on
S3 baila una especie de «dança de ventre
que figurava tenir lloc en un teatret
particular, que sembla que s'havía pre
parat per a que'l prineep s'engresqués
amb la bailarina que dançava. 1 així
succeeix precisament; el princep fa allí
mateix proposicions i a aquestes, que
son acceptades, se segueix una de abra
çades i petoneig que enternía el cor.
Després de l'amor, d'aquesta mena
d'amor s'entén, vé naturalment la vio
lencia. La bailarina, no recordo per qué,
atrau al príncep a una trampa i cree
que'l mata.
Com veus, lector, no podem convenir
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qn.e tot a.ixó sigui per a nois ni per a
senyores. Segurament opinaven lo con
trari les del nombrós públic que omplía
la elegant sala del cine, puix no vaig
veure la menor senyal de protesta.
En el descans vaig mirar atentament
les caretes deis nois. Tots estaven ver
mells, congestionats per la emoció, els
ulls fadigats i fa.scinats al mateix ternps
per un espectacle contra la tremenda
excitació del qual els nois no tenen de
fensa.
Els seus nervis molt sensibles encara
i la seva imaginació ardenta, deuen re
bre terribles sotregades en cada sessió
d'aquestes, si ho jutgem per les que re
ben els mateixos adultos. !I pensar que
aquest fet se reprodueix cada dijous a la
tarda, i, per molts, vares vegades cada
setmanal Aixó sí, les peldícoles en que
9.pareixen escenes de luxuria i crim
acaben bé, el vid i queda vençut i la vir
tut triornfant. La moral se salva. !Oh
candidesa i ignorancia imperdonables!
La moral queda salvada, si voleu, peró
la que no queda salvada del vici és la
imaginad() de l'infant, el tó sentimental
de la seva ánima, 1 aquest tó sentimen
tal 0,s de les coses que més importancia
en

•

tenen.

Mentres més s'acostumi un noi a dis
frutar de les fortes ernocions que pro
dueixen els drames vulgars i ruins del
cine, més disminueixen les probabilitats
de que abasti, a l'esser un home, el
complet predomini deis elements intel
lectuals sobre els sentimentals. 1 ja sa
bem lo que és un sentimental. Un senti
mental és un homo que pot tenir gestos
hermosos en certs moments, peró en
general, és el qui actúa sense una direc
ció fixa, un sér agitat pel foc deis senti

sovint centradictoris, un horne
que Ino ha arribat al «self-government».
A nosaltres, els joves pares de familia
que`ns preocupem una mica da cóm han
de viure espiritualment els nostres fills,
interessa molt defensar-los de la
ens
mala influencia que avui exerceix el
ments

cinematógraf.

I

és

difícil escapar-se'n,

tal com ha entrat en les nostrescosturns.
No n'hi há prou amb prohibir als nos
tres nois Passistencia; hi van els amics
i parents 1 veins, tothom hi va i comenta
lo vist i ho accepta sense protestar. Si
els únics que no hi van son els nostres,
?qué pensarán de nosaltres? ?Per que
no'ls hi deixern anar si tots hi van i
diuen que és tant bonic? «Pot esser que'l
papá sigui una mica maniátic»—arriba
rán a pensar.—No vull seguir la serie
de consideracions sobre les conseqüen
cíes que tot aixó pot portar. Lo indicat
bastará per a convencer que és precís
arribar a la única solució que té aquest
problema, aixó és: «Prohibir l'assisten
cia al cine de nois menors de 15 o més
anys». Si els elernents oficials no tenen
autoritat per a pendre una mida d'aquest
genre, queda el recurs de convenir els
pares en pendre la mida salvadora
dintre de casa' seva, peró posant-se
d'acord els uns amb els altres, els co
neguts 1 parents, car una acció aillada
sería molt menys eficaç.
Per acabar repetiré lo que s'ha dit al
tres vegades, aixó és: que la organitza
ció d'un cine dirigit per pares, i sobre
tot pedagogs, convertiría a.questa inge
niosíssima máquina, avui explotada per

extrangers

en

perjudici nostre,

en

un

instrurnent de progrés.
JOAN

PALAU VERA
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menys els radicals, enal
gran la obra cultural desen
rotllada per la corporació sota la presi.
dencia i les iniciatives den Prat de la
Riba i palesaren la seva adhesió a la
idea de dur endavant el projecte de

Tots,

tat.

tiren

en

es

contestar a les saluta
cions de les Diputacions de Lleida, Ta
rragona i Girona, fou aprovada una pro
posició que compren els extrems se

güents:
Primer. Ratificar tots els acords pre
per la Diputació provincial durant
l'anterior bieni respecte al projecte de
Mancomunitats, i d'una manera especial
les bases de Mancomunitat Catalana que
amb ella aprovaren les Diputacions de;,
Girona, Lleida i Tarragona.
Segón.. Prosseguir amb el mateix en
tusiasme i la mateixa fermesa tetes leá
gestions que siguin necessaries per a
que l'abans dita aspiració de les quatre
Diputacions catalanes es converteixi din
tre del temps rnés breu possible en una
sos

realitat legal.
Tercer. Saludar efusivament les Di

putacions

de

Girona,

Lleida i

Tarrago

contestació a les seves afectuoses
salutacions, i comunicar-les-hi els ante
na,

en

riors acords.

Q uart Significar

al Govern el fervo
la Di putació provincial
que'l projecte de Mancomunitat sigui
aprovat en la vinenta etapa parlamen
taria.
.

rós

desig

de

La Setmana
Cultural
—A les «Escoles del districte sisé»
lloc l'homenatge tributat per di
ferents elements propagadors de l'edu
cació al Dr. D. Geroni Estrany pels seus
notables treballs pedagógics, tant re
marcats en el passat «Congrés de *Hi
giene escolar.»
—La festa deis Jocs Florals s'és cele
brada enguany amb la solemnitat acos
turnada al «Palau de la Música Cata
lana.»
Presidiren l'Alcalde, senyor Collaso,
amb un bon nombre de regidors i di

tin.gué

La Setniand Política
-S' han constituit les
cion.s provincials. La de

noves

Diputa

Tarragona

ha
elegit Per son president D. Josep Mes
tres, entusiasta partidari de les Manco
munitats. A Lleida fou elegit D. Josep
M. Espanya, demócrata regionalista,
també partidari fervent de les Mancomu
nitats. A Barcelona i a Girona foren re
elegits D. Enric Prat de la Riba i D. A
gusti Riera.
Pot dir-se que la constitució de les no
ves Diputacions catalanes constitueix un
plebiscit en favor del projecte de Man
comunitats próxim a discutirse al Senat.
-

Aixó ho referrna el fet que al constituir

les tres Diputacions germanes de la
de Barcelona han saludat aquesta amb
vots fervents per la realització del sos
se

pirat projecte.

—En la sessió constitutiva de

la Di

putacio provincial de Barcelona, saluda
sos companys el president senyor Prat
de la Riba; la part principal del seu dis
curs fou aquella
feu notar que el
timent de la unitat de Catalunya ha pal
pitat sempre en tots els actes del Cos
provincial; i cóm aquest sentiment s'ha
on

traduít

en

sen

les bases de la Mancomuni

PlATERI

putats provincials, no mancant-hi els
representants de les principals corpo,
racions.
El discurs presidencial fou a cárrec
del Mestre en gai saber D. Joan María
Guasch. El Secretan, senyor Surinyach
Sentíes, després de la memoria regla
mentaria, obrí els plecs deis autors pre

I

se..A. 13W
AkmreisA.

Garantía absoluta

en

Janx.,

tots els

objeetes

"IniátJED9 INkreo
ICY
• Economía en els prreus

7

267

CATALUNYA

Juny 1913

honorat amb la Flor
Tniats, resultant
Folch i Torres,
Manuel
natural En
au

«El magnífic col-loqui.» L'autor
nornená reina de la festa a la seva espo
Luan.dra.
sa, María
accéssit a la Flor fou per la
primer
El
d'amor,» amb una
«Camins
cornposició
targeta en blanc.
tor de

L'Englantina correspongué

Josep
composi

a

D.

María de Sagarra per la seva
nit d'hivern,» i l'ac
ció «Sornni d'una
céssit al mateix autor per la titulada «De
l'agre de la terra.»
adjudicada a la compo
La Viola fou
sició «Advenirrient,» de D. Jaume Bofill
l'accéssit a «Misteni de Santa
i Matas; i

Eularia» de D. Josep Massó i Ventós.
La Copa artística, que's concedeix a
una composició en prosa, fou pel «Poe
ma de la Pedra» de D. Manuel Brunet,
i l'accéssit per «Poemets en prosa» co
rresponents a unes inicials.

Es concediren premis extraordinaris

composicions «Lloanga

de la denla
«A Sant Antoni de Gener» i
«De la terra.» La primera resulta. anóni
ma, encara que després es sabé que era
original de D. Josep M.a Lopez Picó, el
mateix que l'accéssit a la Flor; la segona
era de Mn. Antoni Navarro i la darrera
del senyor Bofill i Matas.
El premi Fastenrath fou concedit al
a

les

catalana,»

llibre de

versos

«Monjoies» de

D.

Josep

Carner.

Termina la festa amb la lectura d'una

poesía de D. Francesc Ubach y Vinyeta
(a. c. s.) Mestre en gai saber, mort du
admirable discurs
rant l'any, i amb
un

de gracies del Mantenedor don Agustí
Casas.
A la sortida s'aria_ al Parc, on fou ofert
a la ciutat per D. Bonaventura Bassego
da el bust del poeta Maragall, modelat
per l'Arnau, sobre un projecte arquitec
tónic den Doménec i Montaner, contes
tant go que era del cas el delegat del Al
calde D. Joan Valles i Pujals.
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PURGANTE SIN RIVAL EN EL MUNDO
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Combate eficazmente la constipación pertinaz del
vientre, infartos crónicos
del hígado y bazo, obstrucciones viscerales, desórdenes funcionales del estó
mago é intestinos, calenturas, depósitos
biliosos,
calenturas tifoideas, conses
dones cerebrales, afecciones herpéticas, fiebre
amarilla, escrófulas, obesida.p
NO EXIGE REGIMEN NINGUNO.—Como garantía de legitimidad,
xigir siempre en cada frasco la firma
y rúbrica del Dr. Llorach, conel es
udo encarnado y etiqueta amarilla. Desconfiar de imitaciones y substituciones.
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