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Barcelona, dijous, 3 de Setembre de 1931
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POLÍTICA

Els Dijous
Blanca

El dobat

Quanfs

La setmana passada, les Corts Consti
tuents van comensar la tasca per la qual
han estat convocades : la discussió del pro
jecte de Constitució.
El debat parlamentan, com és natural,
ha versat en els seus comensos sobre la
totalitat del projecte: Debat Sense resultats
concrets, per?) on es definirá l'actitud deis
diferents sectors de. la Cambra, que des

indubtable que el projecte presentat
per la Comissió sofrirá modificacions. Per
nosaltres, la del títol I posant-lo d'acorcl

seu

l'articulat,

la discussió sobre

en

president Jinzénez

tradttirá en elaboració detallada de la nova
Constitució espanyola.Fins ara tots els discursos pronunciats,
entre -ells algun de molt 'notable, han vérsat
•

sobré

.

,

recorieguts

básicss

per

majória

la

tres

primer pas,:cap
el• problema religiós
a

.

la

principis

tares.

que

vegades, :la
.mateixa tt'es

tardes

obstaculitzaven

activitat

•

tota

na

1

clergat
darrer
senyor Azafia,-.-

:

gries

l'obra .positiva del
él. natural- que ..un terna ,•com el de la de
del territori i .Ia d.eclaráció de guerra,
-•!
bé que irnportantíssim, hagi .pass.at
s.egon terrne. en un debat .sobre la totalitat.
d1:1: projecte •de Constitució, deiXant la da
v`Intera als altreS dos problemes fonamen
,t ils, en els quals tó,i, está per fer.
.f.11:;`ontra el parer. de:Anolts derrotistes que
•

a

„

afinar

Jiménez

Asila

teMors•---1

que. ll,ür

é.speranéeS...=;--

.1;A:4,• el

debat sobré

rlOt ajudará

CánYertissin eri
la Conátitució és

eleVació

.una

:raillár"-dit,.

es

•

am•b

o

por
indubtable

que

la solució práctica deis pro-.
.15,1rites constitucionals sense provocar cap
fill de partidismes iniransigents.
::>/o parlem ja del principi d'autonomia,
reconegut gairebé per •tothom
i que, des
irO del viatge del President Maciá a Ma
(1.21.
vist que no tindria una forta
a

encara, d'una. Manera iblusdria.

.4....ItCáibeitn_'de
elemen

país,',tenen
i

•partint

de

íegtilar

la

vida

seva

"política

deis quáls les wzlernés Beis tenen d'es
el pensament dé l'época.

tructurar

La
—

és"

República

no

tan

ministre :actual
té de pendre una forma definitiva ;
sois una base qué permetrá l'evolu
—

va

dir

un

ció dé• la .Vidal a' EsPanyá.

•

,

Aixb és la República i fa Consíitució. vol
guer fixar massa coses, tant pot ésser
pe
rill per hayer-se
la realitat; ,coro
un
fre per evolucions 'futures.

adelantat,,a

•

necessitats corpo

rals

(mutilar, etc.),

és

dir, que cinc anys de la nostra exis

a

se

'n duen dues

hores

pas.s<en, satisfent obligacions'
'Che púramént 'bestial.
Ja

es

tenim

amb

quinze

la vida,

Majúscula,
anys,

I aquests

en

nua

que
un

quinze

no

i

.és

crua,

la

:

d'or

Vida
de

més que

honte de seixanta.

‘anys;

calculant que per
cada alegria. escauen dueS penes, es descont
poneit en deu anys de .pai,iment i
de

joia.
Cinc anys que es formen d'aquell parell
que, cada dia ens fugen, en pro-,
jectes'notts i falórnies benaurades.—R. LL.
d'horetes

a

.

tamária

a

que el senyor San:
última hora ens hagués resultat

regidor esportiu..

un

.•

AvantatgeS

Josep Sunyol

El senyor.

diputai
i

EnIaixar
coixé que .él pórtá:a Cani
prodon; el campió hispano-alémanY E. Maier
portava; a més a"mé's de les: SeVés "•Maletes,
deit o dotze raqnetes• pér a jugar•el, eoncurs
que, dit sigui entre _paréntells,.. nornél ha

Garriga, dipu-,

per la cirCurriséripció de Barcelona, obli
gat per lesTexigériCies del cárreé, fa acte de
presIncia• a': tots, els balls de festes majors.
del seu diltricte. Istámbé obligát per les exi..

géncies

del

cárrec,.

es

;queda, totes

les

•

.

"

.

•

•

•

•

queta.
va

Camprodon

El Club

Junta amb

•

•

,

—

Flaquer orador
Pel que

veu,

es

•

Portugal revolucionaní

Aquí
gos ! !

esclafís
•

es

va

sentir un erit de
fer que tota la

Flaquer, bastant fle-.
continuar
—Ustedes verán, ,a Medida ,que yo hable.,
va

•

,

Po'co

r.

Seguir,

El que ••¦ia

Algú

ens

lij
•

els

dir que demanava diners per.

va

Hospital ;

nosaltres sentírem tuns crits de;
•catalá ! !», altres de
Madrid que es mi pueblo! ! que foren ,C.0rejats pel públic i feren que no sentíssiri y,
més a
l'orador.
1Cal advertir als lectors que En Flaquer
és fill de pare catala. i que parla catalá.'
Naturalment, el seú constant contacte artiP:'
l'aristocrácia li ha fet creure que parlant
castellá está,
un

«,Que parli

en

página

de cinema.
—.Fleu. de fer-ila rnés maca,
gina
Ii deia a En Márius
que hi hagi forsa «retratos»
—

d'estrelles, del

tuníssim,

trons

'Espany.a4.-.
.

-

-

.

ha estat resol•a;,
lectors. Lá resoluciÓ;

nostres

a

matar

definitiva.
1Calgueren divuit
divuit
hores dé
conversa perqué es posessin d'acord.
Pres.sentint aixó, sens dubte;--la nostra primera
autoritat governativá va fer posar a l'abast
dels parlamentaris une§ Cáixeg de tabac.
...i'han"fet,".naturalment, ,cilctils. I, contra
tot el 'que podia suposai--se, el récord del'
captura de cigars fou batut per un distingit element de la classe patronal. Que va
manera

—

l'articulat,

Cambra

vista als debats que comenSaran
.Setmana que ve, s'aniran concretant i.
perfilant la constitució definitiva
.

.

me6I1úrgics.

i obrers al Govenn civil per

l'afer d'una

en

.nova

—

peró, ha", ..e•stat. extremadament laborios4.
El senyor Anguera de Sojo ya entaforar pa

les incidéncies del debat.
ternes, ;lile ara serveiXen
de la

filmanziento

aquesta
Sobretot,
d'estrelles.::..
va fer,
°por-

.

per arrodonir la frase.

:

les extremes dretes del

diferentS 'sectori

.•

h0 entenguérena..

sényor Pich Ii agradá, coro és noteri;
intervenir en' la confecCW) dell seus diaria
Peró rió• ,créieu. que .S01carrega solament
d'aquellés notes que afecten a «nuestro.
ilustre amigo don Juan Pieh y Pon». Ara
Li ha entrat la déria d'orientar, fins i tot, la

-

qué

•
.

no

P quipon lana

que,

•

sktuin

Viva Bu-,
concurréneik

.a

mátiC,
lo

va

que

La vaga ..de
corri saben els

Q

pie

auto

serribla que per a la diplomácia
eclesiástica és un destorb l'actuació d'un
ca7rdenal Segura, i ••que en la separació de
P,Isg+6sia i de l'Estat no veu el cataclisme

1.1.eshores aquests

en

este discurso.

feOncies,: i

la discussió de

trobar-se

sopar .a l'americana ..en honor deis
dors. Va oferir el sopar el senyor M:assot,;
que estava disposat a donar una conferén.-1
ciá sobre esport i ciutadania. No pegué com..:
plir el seu proposit ; les interrupcion,s foren.
moltes, l'orador es va molestar i la cosa.
va', acabar amb quatre frases' i una 'ceda
contrarietat per part d'En Mas,sot en veure
que no els podia collocar el discurset. Perá,
fins aquí tot va anar relativament bé : no
cal dir que l'ex-regidor de l'ex-Ajuntarnent.'
va
Parlar en catalá. L'escándol rnáxim y:a
ésser (pan En Flaquer, com a jugador, 'es.
va ,veure •obligat a contestar. Va començar,
alxí :
—Senores, tengo muy poca confianza

Un récord

a

malgrat

Pireneu catalk l'ambient que.:es--respirava,
a
Camprodon '•semblava de Pireneu Castellá.,
Com a fi de festa, es va celebrar un.

répresentació

comentant

la

Senor
enor Tort, que se ensucia usted!
El bon senyor mirava a dreta i esquerra
semse entendre la broma.
:hombre, sí ; con. Id' bandera repu
blicana
va
reSpondre la dita senyorá.-

•

f

.Quan s'entri

cofnta dintr& de

un

•

,

dtibte,

ariirem

mos

"complir el 'seu deure amb un zel extraor
dinari.
Durant el passat concurs, van hissar-se
diáriament les banderes, catalana i republi
cana
i
cop plegades
disposades per
guardar, va 'ésser el seriyor Tort qui sota el
bras dula l'ensenya" republicana. Una se
nyora, de la qual no volem dir el nom, va

.

•

veure

del

á

menyI" de Cine. duréts.
de la llotja del costat de

•

hi volea
nostre país.

resta

«Jefe de Material» exemplar.
El senyor Tort, persona en qüestió, arriba

A Masquefa, per la festa major, el dipu
tat Sunyol i Garriga va anar a l'envelat,
i quan va ésser l'hora de subhastar la toia,
va,complir religiosament amb els deures del.
arree. De bon principi la cosa no es pre-.
sentava malament, i tots els símptomes felen
qu
el. di.Putat se, n'escapada aMb

aquesta serenitat que domina tot el
fins ara, han contribuit molt, senl
les negociacions preliminars que slan
,•f
portat a cap, tant les deis bornes d'aquí
ana• el Govern de Madrid, quan el viatge
de;:.I President Maciá, com les del •ovenn
Madrid amb el representant del Vaticá.
11'1' posició en aquest afer de la m•és alta
de l'Església, a 'Espanya, pot
cdniribuir molt a la solució de totes les di

qUe

utilitzar la

inonarquica

La senyora

De manera que el diputat paga les toies
1 els altres les bailen. O dit en altres ter
mes:
el: senyor Sunyol talla el bacallá i els
altres se'l mengen.

dei a textualment :
01-lom convoca per dimecres, a les deu
del vespre, en aquestá plasa, tots els que
pendre part en la revolució passada.»
van
Aquest cartel], fixat en la plas.a central
de Lisboa, que és com •si diguéssim la
Plasa de Catalunya en relació a Barcelona;

•

*No sabem si
trari.

repetició.

Amb motiu de les noves de Portugal,
que ha intentat una altra revolució per
l'estil d'aquelles a qué ens té acostumats,
recordarem que anys endarrera va ésser
fixat en la Plasa do Rocio, un c.artell que

'

•

,

Péré, tot de. sóbte,
la que ell ocupava,
va sortir una veu que va
oferir per la toia
una
quantitat rités crescuda. Naturalment,
el diputat Sunyol i Garriga va veure's obli
gat a. superar 'l 'oferta,: per1),01-4,-,.:que els.
seus veins hi tenien tant 6 Més Interés que.
ell, la toia va anar pujant de preu i en pocs
moments va arribar a Setanta pessetes.
Aleshores els acompanyants del diputat
van
decidir-se a parlamentar amb els seus
:competidors, áls qualá feren: comperidre les:
'raonS', que tenia el sényor Stinyol i" Garriga:•
per' yoler-se quedar la, toia:.de totes- passa.
,des. Una vegáda aclara aquest particular,.,
pessetes
la toik quedá adjudicada penes
esmentades, que va pagar el senyor Sunyol.
I per tal que tothom quedes content, a l'ex
futbolista de l'ESpanyol, De:Miar, que erá.
l'altre interessat, Ji van deixar bailar teta
la repetició amb la filla de l'alcalde.

•

de durar tres clics. .",
Un amic seu;
Veitre'l.'arnb tantes• ra
quetes, li-preguntá :•
—Vals dir que no en portes •Massa?
—No en tinc ni per comensar.---, va .con
testar el cosmopolita Jtigador..
Efectivament. En acabar el conctirS," én el
qual Maier va guanyar totes les proves, so
lament havia trencat una. corda 'd'una .ra,:
\

toies,,

,per tal que les puguin bailar les filies de
:
l'alcalde de. cada localitat.
Pét'O'no les baIla pas
sinó. que per fer
les evolucions de reglainent per la sala, de
lega el senyor Salvador Abril, administra
dor de La, Rambla, que l'acompanya á totes
les festes majors, i que sembla que ha d'és
ser
el futür .diputat provincial pel mateix
districte.
La majoria de les vegades, pela), el senyor
Abril tampoc no pot resistir el tren forsat
d'un one-step i ha de redórrer a algun jove
amic que el tregui del compromís ballant la

_

•.

-d'ésser

tat

•arrelat en cedes comarques i poc .0 molt
ea totes, pot ésser explotat per profitears

•

Home previngut

'

••

•

•

•

NO-'estaria malament

..0:ttrálot

opp,sició, alrnenj•,,s pol nOstre'problema
41.6.1nie
sinó del problema religiós,

,

•

de la. nostra• verídica his

nostres

.*dirriissió..

•

Segueixen eh ávantatges

beií'poe..fe

som*

més.

téncia

.

.yOldrien

•

rada
-

•

•

que

,

•

•

el centra.lisme, 'el poder del
el de la milícia. Destrtiit aquest

cöia1

recon eguenz

s'inverteix dormint
ja tenim que l'hónie
normal 110111S vitt quaranta anys de vida
despert. La. seva 'consciéncia, prácticament,
és suspésa durant .vint anyades.
'D'aquests quaranta cinys encara n'hem
cU' restar vint més car treballent vuit hores
:Cliáiges, si fa. no:' fa. La. vida independent
s.'ha rediat a vinanys. Perb _encara cal

—

ella

i.,

si admetem,que la máxima as
home és d'ésser «ehl' mateix»,

•

•

en

.'inversetn

gevitat

d'autonomia
i':de`seParació..de l'aglésia 1 dé l'Éstat
'tirnb el "reconeixement de l'absoluta llibertat
4: consciencia, que
destruit el mili.taris
mé
asseguren el comensarnent veritable

portava

a

"nostfa..inta

de' la

firmat'ePrum'or,'peró
dóna él.cas.que el.
reformes molt
F. 0.,,,:Martinlac. ha fet
imp6rtarn‘ tsein el .seti camp, que han costat.
algú."nó,Zs'ha dit exactament qui—una.
pila ,dé peSletes.
unes

; la ion
normal és de seixanta anys.
Uns dies amb altres, dormrim vuit hores ;
és :a dir, la tercera, part de la n-ostra vida

Cambra no es podrá
vetire fins. al final del debat, peró des d'ara

Mónarquia

cosa

Lisboa. bones_bé,. aquest 'ministre al qual
teníem d'estar agraits, en arribar la co
missió a Portugal„ ja •n0 hi era... No es
tractava de
Flavia estat assas
sinat.
NO cal dir .que un' deis acteS.de la cdmis
sió catalana a Lisboa' va ésser
a
portar una coronas al 'eennentiri.

es

encarai-gctirebé

fer compendre aquestes veritats
Suposem la vida d'un ésser. corrent

•

d'Una nova Espanya.
:Com:s'ha dit i rePetit

una

•

carlascú.•

•

•

.a

•

,

.

tbria humana, és la narració deis fracassos
ennciaments de
o
de. les claudicacions i rti

"

semblen asseguts els

perb,

,

Portugal per tal d'inaugurar una exposició
d'ad catalá.
Aquesta comissió 'va ésser invitada per
un ministre :d'iEstat que va donar tota mena
de ,facilitats. perqué• els catalans anéssím a

.

tan cómo
hi ha l'ho

o

nostra

N6,se'sap,'si

seves

major part

eón Ititticional s."
Evidentment, aquests, tres ,pu.nts ,dominen
per .sobre. dels altres en el, projecte •de Cons
és d'estranS7ar•-•4"ue en un detilt.
Sobre la tbtalitat"Paá-sin-a. printer" terme.
de

social obliga
o altra d'ac

Sap

prácticantent
lá
l'esferá

•

piració d'un

1•149.9s

no

La. •PoSició

pot. Dessotá

cál que

federal ;
; la invasió de matéries

•

darnent com
me, amb les

Per
.

República

una

Per Sant Martí corre l'espécie que a la
de les eleccions del 12 d'abril, el
radical Santamaria va dir que, si sortia re
gidor, regalarla un nou camp al F. C. Mar
tinenc, i faria construir un casino nou. El.
pressupost del camp era ,de iso,000 pesse
tes,
del- casino de; roo,00n.
ha. estat .perqué:slagi con:

ginació.

del

punts del 'Projecte : el principi
dintre l'Estat espanyol, com a

tan bé com

blantmerit petita,
Inca pot sortir de

•

d"autOnornia

desempallega

reduit

El projecte de Constitució pateix del de
fecte d'ésser poe concret, i aixó ha Jestat
reconégut per. la. majoria del país.
Una •onstitucb". ha d'afirmar els principis

•

es

una mena

Ilegit per amics nostres .que for
part de la comissió municipal de la
ciutat, que va amar a la capital de

ésser

va

vigilia

tendéncies innates, amb
tota la seva vida cordial, sentimental i
sexual. La seva professió constitueix per a
mer automatisme,
una
cosa que no
ehl
interessa el seu jo auténtic.
Llevem-ne les rarissimes excepcions de
persones en les quals Váninta de llur pro
fessió arrela fins la consciéncia substancial
de l'ésser.
Ara bé : d'aquest znón rofund deis afec
tes i tendéncies innates, encara n'hem de
fer una altra abstracció. En primer lloc el
temps i les energies que hom ha d'invertir
dins la seva vida automática niinven i modi
fiquen
descabdelianzent del jo veritable.
Despr és, átés que no vil,. inz con Robinson
dins. una illa deserta, sin6 que hem de dur
a
terme moltes dé les
nostres actuacions
human,eS dinS la sócietát; el marge d'eSpon
taneitat absoluta de nosaltres maieix.os ittecla

'

prés-,

escollir

a

esportiu?

rnaven

tivitat. No per altra ra6 t'un és metge,
l'altre advocat, l'altre industrial, l'altre
obrer, etc. Aquestes activitats, hom se les

líssima. I, a part d'aquesta, la modificació
més important será, segurament, la supres
sió de" mOlts articles que no són própia
ment matéria constitucional.

constitucional, amb el
Asila i els ca•ps de les .minories

la vida

I.'estructuració de
als homes

amb el vot particular deis diputats cata
lans senyors .Alomar i Xirau, és essencia

projecte

Un altre regidor

~reir:. de

anys

,

•

La Comissió que ha• rectaCtat el

MIRADOR INDISCRET

Vida ami> majúscula?

Es

•

•

2'50 pessefes írímesfre

fumar-se,

—Brrr...!!

gué---éš ddilénéa la

cárn de .ruc!

Sernblar

—

dl tot sol, no menys de deu puros.
que, si. més no, va signar les

-bnSe.S.per„ agraiment,'

•

•

M1RABDR

2

Del piquilpon d

Vilenoya

COSES

Andana de restació de Vilanova. L'ex
prés de Madrid, que retorna Pillustre Pre
sident de la ,Generalitat a Barcelona, fa uns
minuts de parada per a correspondre al de
liri. de visques
aplaudiments deis Vilano
Vis.
L'alcalde—en' mig d'un ambient de gran
curiositat—s'adrega al .pbble amb aquestes

Negres, jueus

.

A PERE ,COROMINES

paraules preliminars :

—Aquí

teniu el gran patrici

ciá !...

Sobre la taula del
llibre vostre, avalorat

Ma

.fill

qiiéstions

tinc

un

encara als meus ulls
sou,vós qui me l'ha tramls amb una
cordial dedicatbria. funt a aquest volum,
un exemplar de
MIRADOR, on he vist citat
el meu nom, en unes notes del vostre viatge
a
Cuba, en les quals parldveu deis negres
de l'illa on fa tant de temps que. visc. Per
correspondre, en la mida de les meves for

es

reserva

del doctor Aguadé, enguany, per
que fóra pueril voler exposar,. és

deis xicots que més es cotitzen entre
Pelement femení de la plat.ja dé ,Vilanova.
Fet aqiiest aclariment, crétern que els noS
tres lectors trobaran perfectament compren.-;
sible que Jaume Anton (aquest és el áeu
un

nonij- es v.égi Obligat

a

fiirtejar' alhora,

ces,

'

tar

amb

política.

Per allusions

•

—

Rívalifais d'esfiu
Caldetes i Mataró, dues poblacions veines
i que sempre hayien estat més o .rnenys ami
gues, aquest any han trencat les hostili
tats. Per
tes tenen

que?

Molt senzill. Els de Calde
un tren directe fins a Barcelona,
i que, per tant, no es detura a Mataró.
I els mataronins, que van tenir el primer
tren que hi va haver a la península, amants
com
són de conservar la seva superioritat
carrilaire, ino slo saben acabar.

eStava venjada.
Al 'cap de cinc horeá fou descobert el pen
jat, al qual el. Ilag, mal Posat, havia obert
una ferida a lá mandíbula inferior.
Haines 1 dones, xicá ,j. grans corrien al
•

que per ningú no era
vergonyós, sinó motiu d'alegria salvatge.
Un energumen, Bob Howard, s'entrete
mia colpejant el cadáver. Excitada, la turba

Peápectacle,

lloc de

Un de tants negres linxats als Estats del Sud

:

remugar la noticia, aquesta co
ésser creguda
a trobar una •tra
ducció én la frase :
—Maleits siguin els jueus ! Cal extermi
nar-los:
I posades les coses. en aquest terreny de
conflicte racial, ja no hi thagué aturador
possible : Mr. Leo Frank fou empreáonat
i processat. De res no valgueren els discur
sos dels advocats defensors. La víctima va
haver de sentir com el magistrat pronun
clava la frase de .ritual : «Leo Frank, el
dia 17 de juny de 1913, será pertjat pel
de tant

Tenga

a

es

disposava

quan-

a..una

aparegué

jutgeiMórns:

•

--Escolteu-me! Qualsevol que sigui que
hagi fet aixd, está ben fet
I la turba
aplaudía frénetidárnent
Perb
que
miss l'hagan ja está venjada, us. exhórto,
pel bon nom del comtat de Cobb, a deixar
que l'enterrador compleixi el seU comes.
—No, no !
,bramulava aquella genta
—.

ara

.

dalanática,„capitanejada per Bob.
A la
el jutge Morris accinséguf que
els dos triegres de la funeráriá póduessin

molt

•

*•4

Alger
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Linxament d'un negre

AMI') el teraps, havia d'oblidár aquest in

cident de yiatge. Peré, anys després, en.
les mémdries d'un agregat d'un país Ilatí
a Washington, vaig
énsopegar, entre altres
histdries, amb la del desgraciat Mi-. Leo
Frank,".que aquest era el non' del que ocu
Pava el táüt que jo havia vist 'a l'estado
de Jecksonville, víctima de l'odia passió de
les multitud.
Els .fets slavien produit de la següent
manera : a les
primeres setinanés d'abril
de 1913, a les afores d'Atlanta', capital de
Gedrgia, ,fou trobat el cadáver d'una noia,
Máry l'hagan, mecanógrafa en una fábrica
de llapis de la dita ciutat. lEma molts dies
.

a

Naco

con fas que se'n segueixi la seva mort.»
Al negre, que en virtut d'haver-se cdn

testimoni d'Estat li corresponia
de tota pena, per ésser negre es
trobá amb una condemna de dos anys de
vertit

en

l'exempció
presidi.

Els advocats defensors de Frank apenaren
de la sentencia. Mentrestant, la maror po
pular augmentá : es temia que les influen
cies de la banca ilraelita rescatessin la vida
al sentenciat.
En mig d'aquest dens ambient
tingué lloc el judici d'apellació.
El magistrat Hil digué a Pacusat :
—Leo Frank, alceu-vos
i, dirigint-se
alá ádvocats de la defensa, pregunta —:
Els defensors tenen alguna impugnado a
fer?
--LNosaltres ja hem domplert el nostre co
mes, pero el nostre defensat prega que li
créixin dir unes paraules pertinents.
Mr. Leo Frank, en mig d'un silenci de
judici final, va acabar la seva 'curta auto
defensa :
—Diu la llei que qui dona la mort amb
un
ácte de violencia: ha de pagar amb la
soya vida. Peró la llei no vol que s'irinnoli
un
innooent. 1 jo juro que sóc del tot in
nocent de l'assasáinat .dé Mary Pbagan, i
sois pér una terrible venjanga que no sé
de qui parteix, sóc svíctima de les ires de
Moloc. fa sé qué leá meves paraules no
tindran cap influencia sobre la consciencia
del tribunal, peré ja que he de morir, us
vull fer presént que algun día es .provará
la meya innocencia i l'irreparable error que

(Texas)

el 15 de

maig

Canaletes,

2

i
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Tots nosaltres somiem
que
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Totes les mirades estaven fites en el ma
Hill. Aquest, amb el to més indi
ferent del món, va tornar a pronunciar la
frase de ritual : «Leo Frank, el día 17 de
juny de 1913, será penjat pel coll fins que
se'n segueix la seva rnort.»
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JOSEP AIXALA
MIL

El

!NERVIOSOS!
Prou de patir inútilment, grácies

a

les acreclitades

GRAGEES POTENCIALS DEI DR.

SOIVRÉ

combaten d'una manera cdmoda, rápida í eficaç la

Impotencia (en totes les seves manifestadons),
mal de cap, cansament mental, perdua de
memória, vertígens, fadíga corporal, tremolors, dispepsia nerviosa,
palpítacions, histerisme 1 trastorns nerviosos en general de les dones 1
tots els trastorns orgánics que tinguín per causa o origen esgotament

isleurastenía,

gistrat

ESPECiALITAT
EN LA MIDA

Hispano

tren.

que

nervíós.
Les

Gragees potenclals del Dr. Solvré,
regenerant

més que un medicament són un element essencial del cervell, medullai tot elsistema nervíós,
el vigor sexual propí de l'edat, conservant la salut 1 prolongant la vida; indícades especíalment als
esgotats en la seva joventut per tota mena d'excessos, als que verifiquen treballs excessius, tant físics
Industrials,
com morals o Intellectuals, esportístes, homes de ciéncia, fínanclers, artístes, comercíants,
pensadors, etc., aconseguínt sempre, amb les Gragees potencials del Dr. Soivré, tots els esfourços o
exeercicis facilment i disposant l'organísme per rependre'ls sovint i amb el má.xim resultat, arríbant a l'ex
trema vellesa 1 sense violentar l'organísme. amb energies priSpies de la loventut.

Basta

Venda

a

5'50

ptes, flasoó,

pendre
en

un

lotes les

flascó

per convencer-se'n

principals farmácIes d'Espanya, Portugal 1 América

NOTA. —Dirigir:1 -se i trametent 0'25 píes. en segells de correa
carrcr del Ter 16, Barcelona, rebreu gratis un !libre
d'aguestes malalties.

Sóhatarg,

i tractament

i

gran vida. Un deis projec
tes més corrents i més vulgars que. fem
en
aquests 'casos éš él de rodar terra •1 aigua
voltats de gran confort amb malles .flors.,;„
molts 'gossos i moltes ampolles de beguda.1
El somni es complica fins a fer-nos possei,
*dors d'un palau a tot arreu i d'un bosc de
cocos en els paisos adequats.
I d'aixb en
ve fatalment qtie átni uiná Mena de Ciuta.:
dans del món pels quals la, terra no té se
crets ni l'ambició material límit de cap
mena. El somni s'atura aquí, i no ens de
cidim a pensar en el que ens passaria, si
ens
sentíssim completament internacionals,
amb el cor ratllat de meridians i paralfelsi
com
les esferes que fan servir a estudL
Jo cm: pensó que un eltat ab«, si és que
no eris avorria positivament, acabaría per
convertir-nos en unS animals de cautxú,'
amb quatre idees vagues i solemnes,
completament tatu:ats d'anuncis d'hotels,pérd
pirámides, de setmanes santes i de greix de
de,
foca, com la ,fusta deis vagons-llits i les
entranyes deis transatlantics.
Jo penso que la cosa inenys avorrida en
cara consisteix, a comptar el mateix-.
nom
bre d'estrelles abans, de sopar des d'una.
determinada finestreta, i anal- a pendre :café
en una mateixá taula, i
fer el niáteix sos
pir dé desesperació 'quan us adoneu que
el café no va. a Phera. •Aixb, és. ciar, pot
ésser tan trágic com es vulgui' tan poc
enyejable com enamorar-se d'una llevadora ;
per6 aixé, si més no, manté, els ollets en
el lloc corrésponent i serveix per tenir .una
certa •personalitat, amb Páninia d'un cert
gust característic. Perq.ue eis grans roda
mons, tant si ho fan a tall de marajá "corri
Si s'acontenten amb Una btifanda plena de
polis, mirats en fred i eti calent a Mi no
més M'inspiren llástima.
L'altre dia vaig tenir el gust que eni fes
un retrát
al carbó, en una cala de Cap de
C'reus, el pintor .america Jacobsen. Aquest
pintor diu que és d'Ohio; perb riFíi ell ni
ningú no sap ben bé d'on és. 'Ell i la leva
seriyora es dediquen a voltar la -tema éxac
tament igual que aqueas homes que surten
al circ i enfilats en una moto dómen la yolta
completa a un cércol. Per •fer aix4" io ne
ceSSiten grans diners, han apréS la manera
.viure corrent i palturarit, de Iétire en
totes leá latituds i entendre les Ilengües de
tots els mariners i de tote1 les costelles .a
la brasa:
Jacobsen no ha tingut temps d'engreixar
se ; és primíssim' peró sense.gens de dure-,
sa, áémbla que deu tenir els ossoS dé gela
tina blava, de la mateixa gelatina que té
construits els ulls. El seu vestit está fet
amb peces de les cinc parts del :rnón, fora
d'uns mitjons d'una llana tan exsangüe que
fan l'efecte que vénen d'águn astre apa
gat del tot. Jacobsen no sap mal on és ;
jo el vaig trabar a Port de la Selva, peró
segurament ell es pensa que a la nit lj
donaran un corleen amb guitarres hawaia
nes i
les sardinés es convertiran en noies
de color de caviar.
La senyora de JaCobsen ja veu que no
hi ha res a fer, que .el món és una cosa
i monótona ; un dia es va comprar
un pijama de platja en un
studio de Cali,
fórnia i ja no se l'ha tret més de sobre, es
dedica a engreixar-se lleugerament, á som
riure, a fumar i a beure pican. Es de les
dones més comprensivel que he conegut
mai ; si jo un dia trobés una senyora igual
,que ella, m'hi casaría i ja no cm preocu
paria de res més. Comprarla un ormeig
senzill i menjaria peix fresc tót l'any.
Ara, que Jaco.bsen és distint de la sea
'dona ; dl duu una existencia trágica, por
qué ha de pintar 1 ha : de dibuixar encara
que només sigui per matar l'estoma. Con
fesso qué el retrat que m'ha fet és .duna
gracia que cm commou. El día que faci al
guna cosa notable i cm demanin l'efigie
per publicar á la prerrisa gráfica, enviaré
aqiiest retrat obra de Jacobsén. Perque jo,
que Une una pinta clerical, liriatica, seden
aria i inofensiva, vist per aquest welt
bürger singular, resultó una mena de carn
brer anamita barrejat de bastaiX hambur
gués i de malabarista ábandonat en qual
sevol hospici de l'Ecuador. Nitngú no dirá
que sóc jo, peró faig un gran efecte. Es a
dir, probablement Jácobsen m'ha fet corn
seria jo si es realitzés el meu Sornrii d'anar
rodant món: Wha fet •om dl .veu totes
les coses, amb el seu álbum de dibuixar
comprat• a la Xna, amb el seu llapis com
prat a Amsterdam 1 amb una gorra de ma
riner que li cau molt bé, coryprada a Port
de la Selva.
JosEp MARIA DE SAGARRA
una

•

del carro una mena de cistella llar
garuda. Ell mateix talla la corda del pen
jat. Aleshores, aquella multitud, que valía
clivellar de bales
cremar el cadáver, in
tenta arrabassar-lo al jutge. Bob Howard
.1i saltava de peus sobre el cap, com, atacat
de follia 1 aquesta salvatjada esfereidora
sobtá de moment aquella gent. El jutge
ho aprofitá per carregar la cistella amb el
mort en el seu auto i fugir a tot gas cap
a
Marietta, on canviá d'auto .1 prengué el
camí d'Atlanta. Aquí Iliurá la fúnebre cár
rega a l'empresari de pompes fúnebres,
complint Pencárrec de la mare del desgra
ciat Leo Frank.
Aquest era el cadáver que dintre un taüt
esperava, a l'estado de jac1;.soriville, l'ex
prés de Brooklyn un dia que jo esperava el

cometeu.

INFORMES
I

de 1916

treure

•

SI A.

"Weltbürger".
de tant en
ens,donem

,

—

Rambla

profanació increible,
respéetable. Era el

ven'

un

Arribá l'exprés de Brooklyn. El meu cir
cumstancial conegut s'alga, agafá la seva.
maleta i, abans d'enfilar-se al tren, erti va
dir a. cau d'orella :
--Sabeu l'afer Dreyfus? Dones no és res
al costat del d'aquest infelig.
Mentre a:nava cap al vagó, •tot fent-me un
gest de Goód bye, cm va semblar qi.te aquell
borne també era d'origen palestiniá.

hi va haver un
dévessafll d'entusiasme entre els espanyols,
entusiasme que es traduí en un Seguit de
mítings i ápats de tota mIrta. Va é,sser en un
míting que un tal Gallego,. ex-conleller del
municpi d'Alacant quan la dictadura, tot
engrescat va dir el següent : «...Queremos
que se nos atienda, que se nos respete,
que se nos trate como seres humanos y no
como hasta ahora, que Sé nos ha tratado
como 'unos panaceas.»
Degut, a la igualtat de nivel! entre l'ora
dor i la majoria del públic concurrent, la
frase passá desapercebuda sense obtenir la
sorollosa enmeló que realment és mereixia.
a

•

.

.

Espanya,

•

l'adrega.

considerable, cornpostá, la majoria, per
gent de Valencia i Alacant.
Naturalment, ri ésser proclamada la Re
a

•

•

—Veieu aquest taüt? 'Dintre seu hi ha el
cadáver d'un innooent, un pobre jueu
tima d'una delació infamant. Un alegre per
salvar-se del linxament, es va convertir en
testimoni d'Estat i va acusar un infelig...
Jo no gosav.a obrir la boca. Als lEstats
del Sud, jueus i negres són rnirats de reüll
i no volia ficar-me en una materia tan 'espi
nosa com la de les repudiacions racials en
un país tan susceptible envers elles com són
els Estats Units.
El meu interlocutor venia d'Atlanta, com
el mort, i com ell esperava el tren al qual
anava facturat el taüt, com
una mercade
ria qualsevol. Es un espectacle que a nos
altres ens esfereeix, i que als Estats Units
és corrent, veure una caixa de morts en
una andana d'estació, sense altre acompa
nyament que el carló clavat a sobre amb

Tofhom és orador

plIblica

temptátives dtassalt an-•
teriors. DeSpullat Corn estava,. l'emPényeren
escales avall i com un farcell el carregaren
en
un deis 'ataos., Tres homes le li ásáé:.
gueren darriunt perqué no els fugís.
Calia arribar a Máriettá abans 'que des
del presidi no háguessin pogut comunicar
el fet i demanar réforços. Encara Jrio havia
scírtit•sol; que el cap de la partida, he
guitós dé fracassár, &nava la Veu de
.s.top l,i; sényalant un roure una mica apar
tat del ,Cainí, l'indiCavá Com a patíbul de
Mr. Lée Frank.
En un, tres i no-res posaren el llag escor
redor al coll del jueu; passaren la corda per
una brama 1. lligaren Paltre cap a una soca.
La .niort de la mecanógrafa Mary Phagan
de les .fracássades

em va preguntar si anava cap al nord.
En contestar-li que precisament seguia la
direcció oposada, conegué pel meu accent
que no era del país i que .podia expansio

compositora)).

espanyola

obligaren el cap' de Pestabliment a. Mos
trar-los, el llit de la infermeria on dormia
Frank, ferit (?una ganlyetada al coll en. una

ment

•

colonia

a

Brooklyn. Aquella gernació comentava, en
xiuxiueig continu, unes coses esgarrifoses.
El .meu Veí de banc„"qué es mona de ganes
d'enraonár, després de mirar-mé detinguda

D'un programa que han tingut ocasió de
a molts
pobles de Catalunya, aquest
estiu :
((El gran pianista Juli Pons, reconegut
per tota la premsa com una de les prime
res figures en el món musical, i la eminent
compositora Genoveva Puig que's proposen
visitar tots els pobles de Catalunya amb
altes finalitats culturals, ofereixetn avui el
seu
art .a n'aquesta localitat amb la eon
fia-nga de que per part de l'auditori es po
sará Pintelligéncia i la voluntat per a com
prendre tot go que sia en pro de les belles
arts' progrés artístic i de la cultura en ge
neral.»
Cal advertir que aquests programes els
distribueixen «el gran pianista» i «l'eminent

una

•

un

nar-se

•

telégraf.
Els energÚmens reduiren la gUárdia
la
impotencia, lligaren de mans el careeiler,

•

,

llegir

hi ha

té

confluencia de ferrocar

rils importantíssima, on es.
canvien maquines, es c.om-,
ponen i descomponen expres
sos, cap al nord, al sud i a
l'oest deis Estats Units.
Un capvespre de, juny de
1913, vaig baixar d'un com
boi de l'Atlantic ,Coast Lime,
procedent de Nova York,
rumb a Kay. West, .per aga
fár l'exprés que sortint de
Jacksonville a les 9 p.. m.
arribava a Ibor City a les
6 del niatí. .Consultats el' re-.
llotge i Pitinerari, era cosa
d'esperar mitja lioreta per la
sortida del tren. -No valía
la pena de deixar, la maleta
a
la consigna i donar un
tomb per la ciutat. Vaig as
seure'm, dones, al primer
banc •uit que vaig veure i
al cap de tres minuts ja em
venien ganes de canviar de
lloc, cosa impossible donada
la gennació que s'engruixia
per moments davant meu,
,voltant un taüt, amb el seu
cadáver corresponent, posat
sobre un carretó, acabat de
baixar del tren d'Atlanta i
que esperava ésser posat al
furgó del comboi destinat a

Vísca la modéstia

Alger

*

Jacksonville (Florida)
una

Redes en lo penitenciaria de Millegeville,
el desgraciat jueu esperava la data fatídi
ca: Mentrestant, a fora, els ciutadanS d'At
lanta s'escalfaven el cap els uns als altres
arnb el projecte d'assaltat la presó i aplicar
la «Ilei de Lynch» al condemn.at. Fou re
doblada la guardia de la presó i fracassá
alguna temptativa d'assaltar-la. Alguná dia
ris recriminaven la feblesa de qué donaven
proves els ciutadans i insinuaven que la
poderosa influencia judaica sostreuria el con
demnat de les ires de la llei.
Vinti-cinc ciutadans de Marietta van ju
ramentar-se a linxar el jueu .abans que els
timisteriosanient escamotéjat»; 1 el dia
16 de juny, un din abans del' senyaIat per
á la sentencia, es reunien a initjá nit Len
cinc automóbils rnarxaven cap á •la peni
tenciaria. En el punt precís perque només
quedes incomunicat el presidi, estáblert en
o granja agrícóla de' l'Es
una farm-hoüSe;
tat, eren tallats els fils del teléfon i del.
•

records.
*

•

•

no es va aclarir el misteri, de la seva mort,
fins que el negre Jim Cowley va presentar
se al sheriff i declara que el sed principal,
Mr. Leo Frank, superintendent de la fá
brica de llapis, 11 havia manat que Pajudés
a transportar el cadáver de la nora al lloc
on havia estat
trobat per la policia.
La ?noticia va caure corn una bomba. Mr.
Leo Frank era conegut i respectat a .tot
Atlanta ; ningú no havia dubtat mal que
fos un gentleman. Per6 de mica en mica,

cuento de camino,
diem 'a Cuba, tret del.1

meus

•

En. una dependencia de L'Ateneu (›n ,sol
trebállar el doctor DiegO.Ritiz, estan reúnits
amb eh, 'entre .altres, el colléccionista i
pintor Manuel Roc,aMora i. el 'pianista •Juli•
Pons.
De sobte, el. doctor Ruiz interromp a
En Rocamora, que parlava :
--Precisament avui mlán escrit i mlan
parlat de vós...
I seguidament comenga a remenar entre
els llibres' papers i incomptables puntes de
cigarret de sobre la taula. A Púltim .troba
Patiar comenga a llegir, en
la carta
veu alta, un -parágraf, que feia així :
.«Doneu-me noves de •ots aquests xafar
ders d'aquí, d'aquesta mena de safareig...»
--No, no '• no deu anar per mi aixó
salta. En Rocamora amb una certa vehe
mencia, molt comprensible.

gentilesa,

i línxadors

un

com

•

•

la 'l'ostra

a

LAPERITIU

vull intentar, mitjanfant el
favor de MIRADOR, de con

dues gentilísSiines Vilanovines. El més anee
&die de tot'aixd él qué el Mi Aguadé repe
teix els mateixos móts, estructura lés 'ina
teixes fráses.quan parla amb una que quan
s'adréga.'w Paltra.
Un: bán ámlc, asSabentat per les rnateixes
protagOniStel, 'del grációs procediment del
flirteil'ett doble; •'increpa htiniorísticament
sobre el 'particular.
I el- no'. Aguadé dition• qtié li va respon
dre molt seriosament r
7--Po s si saps que les bones.idees .1 els
penSarnéntá genials
reservo .per •a

A

,despatx

meu

perqub

L'home
El

Josep

VISTES

al frangueig a Oficines Laboratorio
explicatiu sobre !'origen, desenrotIlarneni
per

-

MIRADOR

INTERNACIONAL

EUROPA

La crisi anglesa Mirani
lora •
endarrera, un fet cona la crisi
anglesa no 'lunaria mantingut

Potser anys

'

ministerial

tant 'l'interés de tot el món. Peró actual
ment pertot és •és sentida la solidaritat
que uneix tots els 'Estats, més que més trae
rant-se' d'una crisi que té les seves causes
en lá interdependéncia económiczt
en
qué
després de la guerra viuen els paisos.
fa
pire,
Fins no
Anglaterra exercia en el
rnón una doble hegemonia, naval i finán
eiera. La naval ha estat la primera de des
aparéixer ; mantenir la segona—és a dir,

laborista,

que

volen sentir parlar de re
indemnitzaeions als sense feina.
més, part deis laboristes, els que
Snowden, són resoltament Iliure

duir les
A rnés a

segueixen

total

La pan de Buda

no

canvistes.
En aquesta situació difícil, Mac Donald
intentá, el 23 d'agost, concluir a una solo
ció comuna els caps de Poposició i els minis
tres que no acceptaven les
condicions deis
liberals i els conservadorsn per co•laborar a
un gabinet laborista de •nom,
peró sense la

confiança

parta. L'endemá,

del

el rei

CENTRAL

Aquella tarda dominical havien de venir
a cercar
a
l'hotel, segons el programa
del Congrés i segons un mernbre del Co
mité hongarés ens havia notificat, per a anar
en excursió al Mont Sant Joan, als voltants
de Budapest. Qué va ocórrer? Ho ignorem.
El cert és que ningú no va venir, i que
várem ['ayer de sentir aquella gradual i
gairebé pueril decepció que s'experimenta
en
casos
semblants, davant el ternps que
fuig i la certitud que s'acosta. Peró no és

cultor,

contrastava amb la pau de l'indret
i amb la joia que dítiem a l'esperit. Qué
hi feia allí aquella imatge dolorosa? Beet
hoyen havia viscut potser en aquella casa,
alguna época de la seva vida cruel? Unes
paraules ho explicaven, peró eren en hon
garés. Hl havia un guárdia palplantat una
mica enllá, al mig del carrer. Ens hi várem
acostar : no parlava l'alemany : ja no el
parlava, perqué no devien sser tan Ilu
nyans els temps en qué un fenomen sem
blant devia ésser introbable a Budapest,

me

La /rase
Naturaiment, la frase de la crisi anglesa
l'ha pronunciada Mac Donald. Potser no
l'ha pronunciada, perd passará a la his
tbria com si ho liagués fet:
--A l'escola del poder, no hi ha mestres,
només hi ha alumnes. 1 no és bo ésser
prim er de classe!

pas

tan

difícil

de

conportar-se quan

un

El més dísgustat

:7

Sembla que l'honze més disgustat anzb les

políttiques angleses

no és
cap an
diputat socialista per Narbona,
Léon Blum. ,En saber que Mac Donald ha
via formal un gabinet nacional, l'horne es
desféu en imprecacions.
—El que havia de fer era la lluita elec

aventures

glés, sinó

toral, i
I si
ces

el

n'hauria sortit amb la victória.

se

hagués dubtat de l'éxit, donar vacan
a
la legalitat... Perd formar
presidir

dover•
d'unió nacional!
I, després d'una pausa:
—Ben mirat, un home que accepta vestir

un

calva curta per anar a Palau, ja ens
podient pensar que acabarla malament!
de

ho

Simplícitat
Perd Blum ignorava que Mac Donald, el
que hagué de consultar amb el
rei, fou criticat perqué anava d'americana
i barret fort, i encara, fumant la seva pipa
de bruc. Oui sap si trobá que aquesta dar
vera, eina no lligava amb
el eopalta de .pro
tocol. D'altra banda, Baldwin també es pre
sentO a Palau dlamericana i amb la pipa
a
la boca,. Potser deu anys enrera s'hawria
jutjat admissible presentar-se al rei clIaltra
manera que de jaqué i copalta. Perd sem

diumenge

El

la

públic

davant de Palau .el dia de l'entre' vista del rei i
Mac Donald

superioritat

de la 'Hura esterlina sobre
totes les altres divises del mán—' ha exigit
grans sacrifieis financiers i económics que
han abocat a fer retrocedir la indústria bri
tánica del primer 'loe que havia guanyat el
segle passat. Els esforços exigits per soste
tnir aquesta industria defallent, afegits a la
greu qüestió de les indemnitzacions als sen
se feina, han minat de tal manera les tra
dicionalment sólides finances britániques,
que aquestes s'han vist seriosament ame
naçades l'endemá de la crisi alemanya.
Aquest fet, nova demostració de la inter
dependéncia económica, es va revelar als no
iniciatS durant la reunió de la segona con
feréncia de Londres. En els cinc anys dar
rers, Alemanya 'ha manllevat sobre 16 mi
liards de mares, que en Ilur majoria ha re
but d'Anglaterra i deis Estats Uinits, peró
amb la cliferéncia que aquests déixaven di
ner seu,
i aquella deixava diner que havia
rebut en dipósit de tot el món. Quan a Lon
dres han començat a produir-se retirades
de fons i Anglaterra ha hagut d'exportar
or, hom s'ha adonat que •quest metal! es
tava molt mal repartit, i la teoria d.c lord
Abernon, segons la qual tota la culpa de
la situació financiera anglesa la té Pacumu
lació d'or per part deis Estats Units i Fran
ça, havia de derivar-se en l'actitud de Mon
tagu 'Norman, governador del Banc d'An
glaterra, defensant la teoria alemanya que
el redreçament d'Europa no era possible sitió
anullant les reparacions de guerra.
Tots aquests elements han conduit An
glaterra a acceptar un crédit franco-americá
de 50 milions de lliures esterlines, per plan
tar cara al déficit del pressupost, que, segons
el report May sobre les economies, seria
de 120 milions. Aquest report suggeria mit
jans d'arribar a estalviar 96 milions, peró
a costa de disminuir en prop de 70 milions
les indemnitzacions als sense feina.
Ara be,. un gabinet treballista, ciega so
bretot pels obrers, no podia imposar a la
classe obrera la major part del sacrifici ne
cessari per restablir l'equilibri del •pressu
post. Aixó, cfins l'oposició conservadora ho
comprenia, perqué si ella hagués ocupat el
poder, segurament no sliauria arriscat a
aquesta impopularitat.
Tampoc no s'ha •mostrat viable la solució
d'augmentar els impostosés a dir, impo
sar noves
taxes ala rics—, perqué sembla
que s'ha 'arribat 'un lírnit ,passát el qual
es paralitzaria la indústriá.
Mac Dóhald es trobá, 'dones, amb l'oposi
ció dels liberals si taxava els prochictés im
portats ; amb la deis COnsérVadors, que creien
insuficients
eConomies' que •proPosava ;
amb la deis sindicats, 'la forga del partit

al mateix ternps que Mac Do
Baldwin i Samuel. S'iniciava el tren
cament del ritme tradicional de la
política
andlesa La gent que creuen qúe el govern
per partits és un luxe deis temps prospers
han guanyat. A Angláterra S'ha format un
gabinet nacional, de dinou ministres, deis
quals només deu son ministres de gabinet :

•convocava

'

L'agonía del "week end"
Des de 1917, la Borsa de Londres está
tancada els dissabtes. En época de negoeis,
horn feia circular per la City tot de peti
cions demanant que fos oberta tal dia, que
subint eren rebudes amb indignació.
Avui que el marasnie és complet, la Borsa
deeideix de :treballar altre cop els dissabtes.
Es tracia de demostrar que la. gent de' la
City donen exemple d'abnegació sacrificant
le,4xigInci.45 de la crisi,,,„_
Peró aquest exemple perjudica el petit tu
risme, sobretot pel ,litoral angles, ja molt
caitigat ciquest estiu pel mal temps. De to
tes maneres, l'humor deis borsistes ha t'Yo
bat en aixd una nova manera de manifes
tar-se. La setniana passada van sortir al
guns cartellets enganxats a la pissarra o a
les columnes del Stock Exchange. Un ofe
ria a baix preu un vestit de golf i unes pilo
tes quasi noves. D'altres demanaven rello

„:'

Henderson sortint de dimitir
quatre laboristes, quatre conservadors i dos
liberals. El ministres laboristes, Mac Do
nald, Snowden, Thornas i lord 1Sankey, ar
risquen Phosti•litat del seu partit, sacrifici
encara més de remarcar en •Snowden, incon
forme en molts punts amb MaC Donald.
La fracció més considerable del laborisme
segueix Henderson, que segurament Será el
cap de Poposieió a la Carnbra deis •Comuns,
on
Mac Donald només eomptará amb una

cinquantena

de diputats.
Ens trobem davant d'una escissió del par
tit laborista? En el próxim congrés de Bris
tol es decidirá segurament. En el cas que

Pescissió

es

produís, tindria, és ciar,

conse

qüéncies iMportants. El gabinet actual
rriéS
'inissió d'equilibrar el pressupost
i pendre les'
de salvaguarda finan
ciera que cálgui ; cornplerta,
més rápi
dament millor, aquesta missió urgent, haurá
aloe
gabinet normal,
dé deixar el
per la qual raó és probable que abans de
no

mesures

com

seu

a

un

hagi eleecions generals. Si el
s'hi presentes dividit, la vic
tória Seria probablement pels conservadors,
i fóra représ el joc alternat deis partits an

b'esos.
(s
'

Mentrestant,

problema

de restabliment
de la normalitat financiera anglesa, que ha
via passat de solament técnic a Polític, torna
a ésser técnic. Així i tot, no deixará de tro
bar dificultats d'ordre polític, donada l'hete
rogénia composició del gabinet.
Peró si •hi ha una cosa segura al món,
és el patriotisme deis polítics anglesos, i en
dl cal confiar per al bé de tots. Mentre un
sol Estat d'1Europa estigui malalt, el món
no marxará bé, i Pequilibri británie és una

sempre

CAFIRSPIR111111
Peró mai un
remei contra
el dolor

necessitat

el

Mundial.
W.

•10%,,,,,,~~~."^"."••¦••••••¦"~%¦¦•¦•¦•¦¦•¦"~

Societat Espanyola de Carburs Metéllics
Correas: Apartat 190
T•le47.: "Carburos"

n2oííus

seus

•

partit laborista

maneu

no

Arthur Henderson, que no ha volgut for
part del gabinet Mac Donald perqué
no
ha acceptat una disminució de les in
demnitzacions d'atur forçós, ha dit, justi
ficant la seva actitud:
—Per pocs penics, no vull renegar en
cine minuts d'un passat com el meu.

finir Pany

De

Lis

urgencia de tro
mirar prim en

la

mar

,

•

Jordi V, davant
bar una so/ució, decidí
qüestions d'etiqueta.
bla que

BARCELONA

Mallorca,

232

Teléfon

73013

gats per

casetes de

camp.

L' assassínat d'Erzberger
Dimecres 26 d'agost es commernorava a
Alemanya el' dese aniversári dé l'aSsásirzat
d'Erzberger, víctima del nacionalisme ale
many.

Aquest home coratjós, que en 1917 recta
maya una pau sense anexions, rebé de Hin
denburg, després de la desfeta, l'encárrec
de firmar l'armistici.
El 26 de genes de 1920 fou objecte d'un
primer atemptat : un estudiant d'origen no
ble el

feri.

L'any següent, el 26 d'agost, mentre es
passejava pels voltants de Griesbach, Selva
Negra, dos racistes, Schultz i Tillessen, el

revólver.
a trets de
«Ouan caigué estés a terra—escriu Gum
bel en Els crims polítics a Alemanya—, els
assassins seguiren descarregant llurs armes
per assegurar-se de la seva mort. Erzberger
rebé dotze bales en total.»
Els assassins s'scaparen de la justicia.
mataren

Refugiats a Hongria, no fou mai demana
da llur extradició. Coni que se n'havia per
dut tot rastre, pels medis nacionalistes sor
gien vividors que, fent-se passar per ells,
obtenien algun diner.
Anys després, en 1925, un redactor del
Vólkischer Kurier escrivia
comerl que
consisteix a fer-se passar per Schultz i
Tillessen és molt lucratiu, perque és molt
gran el nombre deis imbécils i de la gent
mancada de tot sentit crític.»

liístóría

Les histdries escoceses abunden tant com
les jueves, perd no són tan conegudes, per
qué el jueu está més escampat pel imán.
Dos escocesos viatgen a bord d'un vai

xell a pun t d'ensorrar-se i es preparen a
tirar-se a l'aigua.
Mac Pherson, que no sap nedar, diu a
Mac Carthy, que en saP :
—Lloga'm el teu vestit deis diumenges :
si el deixes a la cabina, el perdrás. Si me'l
llogues et daré deu xilings.
—En vu// vint
diu iVlac Carthy.

PRESSUPOSTOS, ESTUD1S,

CONSULTES I ASSAIGS, GRATIS

—Está bé. Tracte fet.
—Per() per qué tens tant d'interés

sar-te el
tirar-te a

meu

vestit deis

a
po
diumenges per

l'aigua?
—Perqué aixi
fa Ilac Pherson
—

segur que

em

hom

es

troba

en

una

gran

mig ineoneguda, atractiva,

fons Buda,

ciutat,

encara

amb tan temps
primaveral que, si hi hauria fet deliciosa
Peicursió projectada, podria també aureolar
graciosament alguna més modesta excursió
ciutadana.
Várem decidir pujar a. la muntanya del
Palau Reial, al peo i damunt de la qual
está bastida la ciutat de Buda, el nucli pri
mitiu de Budapest. Tallada gairebé a pie
damunt del Danubi, és tota cényida de jar
dins i coronada pel palau reial. Amunt per
l'avin,guda zigzáguejant; rebent l'aire frese
que el taxi desplaçava, veient que els es
cassos
vionants seguidors de la mateixa
ruta eren, gairebé tots, parches d'enamo
rats, várem venir tot seguit la impressió que
anávém eap a un bon recó de món. Efec
tivament : anávern a la pau de Buda, aug
Mentada, probablement, polida per la •fes
tivitat de la diada.
Un deis bons recons del món, net, endre
gat, silenciós; arnb un palau reial opulera,
amb una església gótica policrornada, amb
cases ciares en llur veilúria, i amb un bastió
o
miranda monumental des d'on es delco
breix un panorama inoblidable aix6 erá el
planell d'aquel' turó que acabávem de pet
jar tot baixant del taxi. L'interior pénom
brós del temple
'Església de la Coronáció,
amb la seva policromia profusa envaint
ho tot : 'murs,' columneS i voltes, produeiX
una
sensació estranya, d'un •misticisrne
dens i diademat. Pensem eri els grans sants
hongaresos
Sant Esteve, Sant Ladislatr,
Santa Elisabet i la nostra gentil Isabel de
Portugal, la filla de Pere el Gran, neta de
Violant d'IHongria.. Enlloc no hem sentit
la 'sabor del misticisme d'aquest poble d'in
vasors convertit en baluard del cristianisme
enfront deis turcs, corn dios aquesta esglé
sia singular... Enlloc, si lo és tot esguar
dant les multituds que s'acorruen cap a la
coya
del mont Sant Gellert, i hi entonen
cántics a la Verge, allí, ran del Gran Hotel
sumptuós del mateix nom i del seu bany
plasticista i anundá. Si eallessin els cántics,
no
arribarien potser a la cova santa les
notes de Porquestra frívola?
Al Bastió deis Pescadors, tot mistieisrne
s'esvaia. 'Era l'espeetacle senzill i intranscen
dent de la •petita burgesia de Budapest, que
anava a
passar unes hores a l'aire Iliure,
voltada de silenci reposador i d'un pano
rama infinit ;
era el menestral mudat amb
els seus petits, els estudiaras amb les gor
retes caracterfstiques, les noies amb llurs
cabells d'una rossor esblaimada i amb llurs
veus guturals. Tot plegat, peró, gent escas
sa, poc a-enouera, que no torbava la pau
exquisida del lloc, ans Paceentuava : la pa
re% que posava seriosament davant Papa
rell fotográfie, la familia que jugava a car
tes damunt del cotxe del bebé, el senyor
que Ilegia greument... Era dolg, recolzats
a
la barana, aspirar la pau amb l'aire que
pujava embaumat de tells en flor, sentir la
piuladissa dels pardals, anar reeorrent amb
la mirada la faixa •lluent del Danubi, allá
baix. Els grans edificis de Pest a la seva
vora esquerra, la ciutat
nova, amb els seus
bulevards d'aire parisenc, els seus vastos
jardins, i enllá la plana hongaresa que el
laboreig paroella en amples feixes multico
—

—

estic

salvarás...

Tornant per la soledat deis carrers de
Buda, ens va sobtar, en el mur d'una casa,
una
placa amb
de Beethoven. La
seva
faç, exageradament torturada per l'es

per

a

la venda de

MIRADOR

SocietatGeneral Espanyola de llibreria
Barbará,

16

***

Teléfon 17218

més• en un dependent de l'Estat. Ein
avui
major part dels .agents o g'Úár
diés coneixen Palemany, almenys el par
i

cara

laven tots els ltres als qualS ens vá:rem
adreçar en els nostres dubtes de foraSlter.
També- el paria la gént culta, perAz:Wira
tnent la gent del poble.
Dos clergues aVançaven pel carrer, i el
guárdia, •sollícit, va sortir-los a l'encontre.
«No, no», feren amb signes els dos reve
rends, tot acostant-se. lErn* sorprenia la seva
gesticulació excessiva. Perb des que varen
constatar que Ihir intervenció havia d'ésser
en alemany, van encalmar-se, i amb mane
res suaus,
que contrastaven amb la gesti
culació precedent, i amb una veu avellu
tada, entre confessionária i pedagógica, l'un
d'ells va fer :
,—Doncs diu que abans, aquí,, hi havia el
teatre reial i que Béethoveri hl; va' di'l'agir
•

•

•

conoert.

un

—Notnés un?—vaig fer jo, que volial de
•passades que 13eethoVen hagués res
tat més de temps en aquells indretS.•
o més,
méS—va replicar el reve
rend, no, massa segur com défuglnt res
totes

ponsabilitats.
Vaig restar encara uns' moinents mirant
aquella efigie. Un seguici d'autos passant
joiosament a la meya vára, ane'n va dis
treiire:• Unes' noces. No éra •S'olament la
blancor de. la flor nupcial, éra tot él cotxe
'

nuviS guarnit
profásió. ingénua,

deis

cursi:

de flors

blanques,'

en

enternidora i tina

fina
mica

'

Vaig

passar per davant del Palau réial.
Era tard per a visitar-lo. A través de les
reixes vaig acontentar-me de mirar el jardí.
IEn conservo una sensació,. dolcíssima, d'or
dre, i cóin tina taca vermella d'una estesa
de flors, tot sobre el fons d'Una .paraula,
que cm repellia : Habsburg.

Un ascensor, que semblava mig abatido
va
baixar-me, tot grinyolant i trepi
dant, d'aquel' •planell. de pau on havia pas
sat utí paren d'hores felices.
nat,

FERRAN SOLDEVILA
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ra.

AIGUA DE ROCALLAURA
S'expbn
en

ampolles de litre i raig
garrafons de vuit Wies
en

Distribuidora

ganarais

FORTUNY, S. A.
Correr

Hospital,

32

I

Salmeron,

133

RECEPTOR RADIO
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Máquines parlants eléctriques per salons
í grans locals públics.—Díscos.—Acces.
so/1s de

.A.géncia exclusiva

la dieta Pest

a

lors.
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CARBUR DE CALCI; Fabriques a Berga (Barcelona) i Corcu
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CINEMA

EL
La próxima
II
En el nostre article anterior dedicat al ma
terial disponible per a la próxima tempora

da,

afanyávem

destacar-ne els dos
grans films Tabú i Trader Horn, dues obres
que reuneixen ensems la ficció i el docu
ment. Es d'esperar que aquesta classe de
films, que tanta acceptació comencen a te
nir entre el públic, compti en la próxima
ens

a

femporada PANORAMA L'actualitat
Harold Lloyd es dirigeix cli mateix en
Ai! quQ cctic' i Erich von Stroheim fa el
mateix eh Lluna de niel, segarla part de
La Inarxa nupoia/. No cal dir que la tal
lima de mel no és de mel sinó en un sentit
figurat del més pujet contrast.
El notable director William K. Howard,
molt notable encara que molt desconegut,
presenta un film de gangsters : Cabines de
luxe, que té per marc l'Oceá, i un film amb

Les

represes

Tendéncies actuals del

Deis films passats com a represes dar
rerament, volem senyalar primer que cap
altre La porta tancackt, i aixó perqué quan
s'estrená no tinguérem l'ocasió ni l'espai
de parlar-ne. Es un film de Georges Fitz
maurice, que sense ésser cap cosa excep

cional,

amb gust, especialment en
segona meitat. Film parlat, l'hern

es

veu

la seva
vist ací sense gros inconvenient, sincronitzat
am'b discos. Bona stncronització, tant com
a
qualitat de so, com a tria de músiea.
L'únic que podríem retreure és que la tria
és restringida i ha estat utilitzada en altres
filrns de la mateixa marca, que és la deis

L'éxit internacional de Les llums de la
ciutat, més que una demostrado de les pos
sibilitats actuals del cinema mut, ens ha
portat—una vegada més—una mostra pal

,pable

objectiva del geni únic i original de
Chaplin. El fet que aquest film
hagi tingut un éxit unánime no vol din que
el cinema s'hagi deturat en la leva marxa
i

Charlie

magnífica captació de realitats i
en
el genere teatral, domini per
excellencia del convencional per excel•encia.
Aleshores sorgí l'e,poca heroica on amb el
sol títol de «film parlant» s'aconseguia de.
aquesta

portar les masses als cinematógrafs. L'ar
got publicitari inventá frases rotundes i con
vincents

; ah l talking, ah l sin
ah l dáncing». Els espec
tadors de ball antuvi restaren
meravellats pels diálegs, per
lesCainçons; per la música, pet
tunear i obrir portes, per les
cridés deis: timbres... per tot

: «too

—

primera experiencia

.

'

ho havia dit que Sessue Hayakawa

Daughter of the Dragon.
La protagonista femenina d'aquest film
será Anna May Wong, l'actriu xinesa, en

.

qUarttitat

"

temporada

amb altres títols. Per avui només
avançarem el títol de Rango, filrri "degut a
E. Schcedsack, l'autor ben •Cónegut de

Chang.

t«Tom Sawyer»

Janet Gaynor,

gut

una

curta

que amb

Estem segurs que no faltaran en la pró
xima temporada els purs documents, per
bé que avui sigui massa aviat encara per

Amor sense fronteres,
després d'haverse abstin

Ch. Farrell titulat

pirada

tres

temparlda,

torna'

produccions,

una

no

tnenys

d'elles ins

coneguda novella Papa

la

en

:

cames

!largues.
Frank Borzage presenta Sally Eilers en
Ansies de vida. John Ford, un film tamoé
d'a.ssumpte marítim : Mar de fons, que tant
de bo ens fes pensar en la seva obra mes
tra anterior : Submari.
D'Irving Cumrnings hi ha un film : Ciu
tat de l'argent. No devem oblidar que des
prés de Sota el frac, Cummings rnereix la
nostra atenció.
Com que la próxima temporada hi haurá
molt de personal nou i—particularment en
la Paramount—debuts de directors, es fa
difícil orientar-se davant de certes llistes
de

títols,

cada
nita. De totes

un

deis

quais

és

una

encara

a

pecialment.
Stolen
Dos films amb Nancy Carroll
Heavert i L'angel de la nit, aquest darrer
obra d'Edmond Goulding..
Dos fihns amb Gary Cooper : Caravanes

bélliques

Edwina Booth,

quins
d.'explotació

de «Trader Horn»

Tornant de pie als films
corrent, heus ací alguns títols
que cal des d'ara retenir, al costat deis que

saber

escriviem

seran.

l'article anterior.

en

Sternberg presenta dos films,
els dos amb Marlene Dietrich, Marroc
Fatalitat, el primer amb Gary Cooper i el
segon amb Victor Mac Laglen.
Veurein dos films inspirats per Mark
Twain, Un ianqui en la cort del rei Arthur
1 Les aventures de Tom Sawyer. Jackie
Coogan és el Tom Sanen
La revelació més itnportant de l'any com
a
director será probablement Mamoulian,
que amb Carrers de la ciutat ha fet, segons
tothom que l'ha vist, una obra mestra for
midable.

Joseph

von

i

Accepto aquesta

dona.

Tindrem l'acostumada opereta d'iErnst
Lubitsch amb Maurice Chevalier, el qual
ha fet fambé yer aquesta temporada un
film amb Ludwig Berger titulat Petit Cafh,
tret de la coneguda obra de Tristan Ber
nard.
Recordem una vegada més, per acabar,
la. producció russa. Tots aquells títols, -avui
dia ja clássics, -La.• fi de Sarit Petersburg,
La l' erra, La Unja general, Octubre,' etc.,
son. a Barcelona, i si no hi ha dificultats,
com és
de suposar, no hem de dubtar que
cada un d'aquests títols será un esdeveni
ment més o menys important.
*

*

*

•

EL

MÉS

GRAN ASSORTIT DE

LLIBRES
FRANCESOS

Hauríem volgut, tal cona várem prome-.
tre, ocupar-nos ara dels films parlats en
castellá. Són tan nombrosos, l'experiencia
de l'any passat bou tan amarga, en línies

•generals,
copiar-ne

que

no

estem

gaire engrescats

que

un

film

d'Imperio Argentina

titulat

Cuando te matas és un éxit de direcció.
No volem dir res més per avui. Hem
avençat amb tota bona fe uns quants títols
que ens han semblat constituir la base més
garantida de la temporada a punt de co
mençar.

J.

CASTELLANS
ANGLESOS
ITALIANS
els trobareu
a

Pantiga

Llíbrería

Francesa

8 1 10 Ram

bla del Míg

TOMMY té el gust de
participar a la seya
nombrosa i distingida
clientela que des de pri
mer de setembre s'ha
encarregat de la direc
ció del Bar-Restaurant

"WIEN"
RONDA DE LA
o

UNIVERSITAT,
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ja

P.

ho sabeu•••

—que Arrowsintith, de Sinclair Lewis, ha
per encárrec de Samuel Gold
wyn, amb Ronald Colman en el paper de
estat filmat

protagonista?

—que Vilohes ha ,pregat a Marlene Die
trich que es digni figurar en un deis seus
filme hispanoparlantes?
—que King Vidor ha rodat les escenes
de Street Scene amb el mateix ordre en
qué realment es succeeixen? Dreyer havia
fet el mateix amb la seva joana
—que Amalia de Isaura, ben coneguda
entre el públic de varietés, ha estat con
tractada per .1a Paramount i treballa ja en
un
film titulat La. pura veritat? La pura
veritat dels films fets a Joinville ja la
sabem.
—que Howard Hawks roda actualment
film titulat Scarface sobre els gangsters
americans? Els nostres lectors ja saben les
excelléncies del tema que segons opinions es
trarigeres ha dona una obra mestra amb el
film Escenes de carrer.
un

Anna

May Wong

,D'altra banda, Anna May Wong té faci
litat per als idiomes. Parla l'anglés i l'ale
many. Durant la seva «tournée» per l'Euro
pa Central, aquest hivern passat, rodá un
film a Berlín, i el seu alemany era tan per
fecte, que alguns diaris conceberen la sos
pita que es tractava d'un film sonoritzat mit
jançant el dubbing.
.E1 que potser resultará, és que Anna May
Wong no sap el xinés.

l'avantatge

al cinema

rácter de

cosa

de

con

el seu ca
internacional

en

(carácter indispensable

tota

a

producció d'obres fermes, .po
deroses, ámplies i capaces d'e
'

mocionar la humanitat
cera

una

*que els

seus

mirada retrolpegtiva

apimadors
a

un

Ilencin
purit de par

tida al,..qual rno S'háurá de retroeedir mal.
La situactét-és ben diferent. Merare Charlie
ChaplierprOSsegueix en' la seva lluita entau
lada contra el film parlant—ja no tan airosa
d'ençá que s'ha vist que els moments més
origináis. inés cinernatográfics de Les llums
de la".citttat són de tijSus.purament •i essen
cialMent sonar—, el 'citieiria parlae'va explo
rant els seus propis dominis i'porta a l'es
pectadór la fermesa de la seva pesició més

tal•itzar ara en les seves noVes tencléncies,
afirmades i definides en un.principi fonamen
tal que tots els realitzádors de 'films formu
len amb igual convicció i "que nosaltres po
dríem qualificar com «el menys parlat pos
sible». Aquest principi—basat en dues raons
profundes, en dues experiéricies que pogue
ren resultar penilloses—ens portará al tro
bament de si mateix amb una sola uilada
per la história del film parlant. El desig
d'oferir al cinema una mayar sinceritat, d'a
costar-lo a les veritats de la vida, obrá el
miracle de fusionar la paraula amb la imat
ge, de donar a l'orella una intervenció pa
ra•cla a aquella de qué fruien en el cinema
els .nostres ulls. Aquest mateix desig és el
'que ens porta avui mateix a la conquista
del color natural i del relleu.
Amb tot, d'ençá que el cinema obtingué
la paraula, tots els productors oblidaren

no

limitar-se

a

un

sen

grup

d'homes amb un fienguatge i
una
sensibilitat per ells tots

'De «Les llums de la ciutat»
aScendent

i

sois).
Pero el fet de reduir al mí
nimum les paraules no vol pas dir que calgui
suprimir-les per complet o que hagin perdut
llúr virtut essencial. Com menyá paraules
s'emprirt en la realització
film, majors
dificultats áorgiran a llur diátribució i mejor
importáncia tindran després. Les noVes ten
déncies no exigeixen •Panul•ació de la pa
raula. En canvi exigeixen una gran dismi
nució i una collocació encertada.
Per aquestes causes la paraula en el ci
nema

adquireix proporcions d'importánda

suprema. Una sola frase és més difícil de
construir que tota una cadena de diálegs.
El nou cinema exigeix una precisió mate
mática en la collocado de les páráúlés. guan

él cinema éra mut, cada espectador posava
en boca deis .personatges una
paraula, una
expressió "justa, el significat de la qual s'a
justava a la seva sensibilitat personal. Au

gusto IGenina ha dit enoertadament que la
paraula suprimeix l'element de somni que
hi havia en el cinema. be forma que arnb
el cinema parlat és l'autor de l'obra qui
ha d'interpretar el sentit general de l'espec
tador. Des del moment en qué es limita la
fantasia collectiva' el realitzador ha d'acu
dir amb la paraula, amb la frase precisa,
per evitar que cada espectador en faci una
interpretado diferent. Heus ací el que és
més dificil del cinema d'avui din, i vers la
conquista definitiva d'aixO van enfocades
les tendencies actuals, amb les quals inda
tablement s'assolirá el cinema del futur.

París, agost de 1931.

JUAN PIQUERAS

Més operetes

a

títols. Fóra una feina per nosal
tres sense convicció.
David rHoward ha fet un áltre film per
la Fox ; Novarro alguna cosa sobre La
casa
de la Troya, la novella de Pérez Lu
gín ; Martínez Sierra un film titulat
Hl haurá dobles de Clive 13rook i ens diuen

servar

En el procés del cinema parlat 's'han re
gistrat diferen ts étapeá''''4111–VItién a cris-'

.maneres és animats que do
continuació .alguns títols més,
que les fotografies, els arguments i algunes
referéncies desinteressades ens recomana es
nem

fórmula té

clara.

incóg

d'efeetes—sanors.
moltes, aquesta

:Entre altres

cara

en

estava fe

i la primera reo apuntava
directarnent vers altres fites.
René' Clair realitzá Sous les
toits de Paris i pogué com
provar-se que l'element essen
cial del teatre, només havia
d'intervenir com element com
plementari de les imatges ani
mades. ,E1, principi del «menys
parlat posible» haVia arribat,
la segona 'experiéncia—amb
una segona raó afirmativa
denúriciava' una tendencia no
va
en
la qual s'atalaiava un
cinema visu;a1 amb una gran
ta

mort? El gran actor japonés, un deis
veterans de la pantalla, filmará aviat The

jachie ,Coogan

loo

alió cj.u^e deáprés els.aná mo
lestant.• i
en
conseqüéncia
allunyant a por a poc de
les sales cinematográfiques: 1.11

era

Mitti Green i

Per

ging,

Esirelles orientals

que nascuda a San Francisco de Cali
fornia. Anna May Wong, després d'un viat
get per Europa, ha tonnat a Hollywood amb
un
perfecte accent anglés. Quan fa alguns
anys, es presenta des d'un escenari al palie
británic, la crítica anglesa reprotxá, en efec
te, l'accent nordamericá adquirit en la seva
infáncia passada a América. ,S'ha corregit
d'aquest defecte, i ara és la crítica americana
la que li reprotxa l'accent anglés. (Ja fa un
quart de segle, Oscar Wilde feia notar que
un deis temes de conversa de la bona socie
tat nordamericana era la superioritat de l'ac
cent ianqui sobre l'accent anglés.) Es veu
que és molt difícil acontentar a tothom.

cinema

nou

caigueren

Artistes Associats.
Déiem que sense gros inconvenient l'hem
vista muda. Hi ha un fragment ben llarg,
concebut en el mutisme més perfecte, frag
ment que segueix al tret que el marit que
es creu
trait dispara contra l'arnant en la
cambra d'hotel d'aquest darrer.
Hem pogut reveure El patriota i La fe
réstega domada i ens hem .abstingut de
reveure Temptació de Greta Garbo i Scing
en
les ones perqué estem convençuts que
no haurfem pas millorat l'opinió que tenim
d'aquests films.

Qui

París

a

Sembla que els americans abandonen les

operetes cinematográfiques el mateix que
les revistes que foren, en el principi del so

nor, els generes de més fácil exPlotació.
En canvi els europeus, i d'una manera es
pecial els alemanys i hongaresos, dediquen
encara al genere una atenció preferent. L'o

una vella tradició en aquells paisos
fóra res d'estrany que d'allí ens vin
gués més d'una obra notable.
Un deis compositors que treballa rnés en
els studios cinematográfics collaborant en
la confecció d'operetes és Robert Stole.
D'ell sal hi ha a Barcelona ja tres operetes
titulades : Music-Hall, El secretan i de Ma
dame i Les alegres noies de Viena.
Es innegable que el genere opereta pot,

pereta és
i

no

el mateix que qualsevol altre, incorporar-se
al cinema. Una vella materia treballada en
si l'any que
una novíssima forma. Veurem
ve
serem
més afortunats en aquesta forma
de cinema del que ho hem estat fins ara.

"Les líaisons
Sembla

que

Janet Gaynor

dangereuses"

la parella Charles Farrell
deixará d'actuar corporativa

ROCA

ment. El públic troba ja sense substáncia
la figura del gegant enternit davant la cria
tura

minsa,

una

mirada de «nina

mica capgrbs, amb
desaparecida» plena de

una

de

liqüescéncies. Altrament,

Charles Farrell ne
cessita una partenaire que s'avingui millor
amb la seva fesomia. Janet Gaynor el con
vertia en un ésser corpulent i rural, pare
gegantás raptador de donzelles esquifides.
Elevant la talla de l'enamorada, Charles
Farrell esdevindrá un home normal. Podrá
vestir-se de smoking ..i bailar valsos sense
que la halladora deixi "de tocar .a terra. Aixó,
dina un filós6f, .sempre té un aVántatge : la
ossibilitat d'igualar les mirades en una
horitzontal de camprensió. L'estética, per
altra banda, no 'hi perdria paS gens.
•

.

.
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