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Barcelona, dIjous,

1 .er d'Octubre de 1931

Ara més que maí cal

enrobusfixrautoritaide
la Generalifaf.
preu

:

20 céntims

•

Pelai, 62. Teléton 15300.

UNA ALTRA

Subsçripció

FITA

—

Després d'aquesta observoició, probablemen•t
el leCtor en decluirá que hi ha un 1)ex-in
greu. Admetem el perill. Peró segurament
haurem• d'adrnetre també que la Cambra,
el republicanisme de la qual és indiscuti
ble, s'horroritzaria del seu acte immediata,
1 quan

Dijous
a Dijous

Un bon día dos cosins, i'un rei destro
tastat
nat i l'altre que encara mai no ha
per() s'hi
les blanícies de la reial cadira
creu
amb Inés de drets que el seu parent,
celebren una conferencia i decideixen
coordinar llurs esforvos per fer la felicitat
d'alió que ells anomenen el «seu» país.
En altres termes, dos senyors pacten d'a
plegar les forces que tenen a Espanya per
poder sotmetre la nació a la seva voluntat ;
una
nació que acaba d'expulsar l'un, i que
lnai no ha volgut saber res amb l'altre ;
intenten fer la felicitat d'una terra que no
concep altra felicitat que no veure'ls Inés,
ni a ells ni a cap deis llurs, i que les úni

asegura que el dia d'una votació decisiva
será suficient el nombre deis nostres arnics.?

ment.

2'50 pessetes -trimestre

I De

El deba'de les solio hores

Menee l'Estatut estava a les ,nostres mons
passar com una seda. El procés de re
va
dacció, aprovació per la Generalitat j pel po
ble va ésser facilíssim. De la segcma part
el Congrés. La felina será
se n'encarrega
'una mica més difícil. De moment sembla
que valdría la pena que decidíssim publicar
•un comunicat oficial sobre la marxa de les
•Qperacions. Si el comunicat existís, •haurlem

:

encara

els

diputats

catalans

Perb,

en

cord ; llur
es redueix

aquest punt

propbsit

—

no

un

s'han posat d'a

pobre propbsit

•

amb

en

de dir : «Comencem. av.ençant. No passará
res, perb..cal- estar alerta.,»
El famÓs debát de les .setze hores ha estat

triomf. La táctica de la
reniput els mallos parlamentaris.
Els bornes que estan acostumats a contem
riostra minoria

un

potser ha

plar aquesta

mena

d'espectacles

com

un

de

cregut que hem
exigia que cada
altre discurs de,
amb més auto
ritat que qualsevol deis nostres, el senyor
Alcalá-Zamora va fer els dos papers : va fer
el discurS de feos i les intervencions polé
migues. Ningú com oil té un prestigi decisiu
sobre la Cambra. •Els catalarts recordarem
'sempre la defensa' feta pel president Alcalá
Zamora, la seva lleialtat, el seu entusiasme
i la seva força de donVicció. Certament, no
pedríern aspirar a tenir un defensor tan ben
.Situat i de tant prestigi moral: Catalunya ha
d'estar molt agraida al seu defensor i, corn
diem en un' altre lloc d'aquelt mateix nú
mero, demostrar li'1111,11 manera .o •ltra el sexi
agraiment al senyor Alcalá-Zamora.
Els fets decisius foren, dones, la inter
venció del senyor Alcalá-Zamora i l'actitud
de la nostra rninoria. L'actitud ferma i re
servada 'deis catalans era motivada per la
convicció que l'Estatut ja és per nosaltres
Ud. L'han aprovat la Generalitat i el poble.
"catalá i, segons el Pacte de San Sebastián,
els partas que varen assistir a la reunió his
térica han d'acceptar-lo. Hern jugat tan net
amb el cap tan alt que és impossible ad
metre un escamoteig. Aquesta convicció és
la forga de la minoria catalana i té la virtut
d'encomanar als nostres interlocutors una
altra convicció : que estera disposats a de
fensar el nostre dret. I aquesta és la nostra
força i la principal garantia de l'éxit de P•Es

académic, potser hauran
oblidat l'estil tradicional que
discurs de fons rnereixés un
fons con a resposta. Perb
bat

•

haurien tingut temes d'arribar a l'es
tació d'Atocha, ja haurien començat les ne
gociacions encaminades a corregir el dis
barat. Recordeu que un dia la Cámbra va
decidir que la Constitució havia de comen
çar dient que «Espana es una República
de trabajadores». 1 quan aquesta frase ja
forrnava part del cos de la Constitució, no
va
haver-hi inconvenient a rectificar-la al
no

vint-i-quatre

cap de

i al

tres.
Entretant

prestigi
i

ens

tenlo
no

cal vetllar i mantenir ferm el

de la Generalitat.

desautoritiern,

perduts. Si cris
podeni perdre.

Si

ens

va

seus

vida deis súbdits, a.mb la
que ens prenen, quan ju
guem a escacs, la de les peces de fusta in
sensible. Perb també és lbgic que un con
cepte divi de la reialesa cal que porti el
cervell vers aquestes extravagancies. El mo
narca no és pas per a la nació,
sinó que la
nació és el vedat de cava del monarca.

espectacle d'aquesta naturalesa, perb
cal tenir confiança en la simpatía deis grups
Ileials i en les individualitats de rnés pres
tigi al Parlament : él iCap del Govenn, els
'ministres senyors Azana i Lerroux, el doctor
Maranón (que no ha seguit La.conducta deis
seus companys de la «masa encefálica», els

-

ma

considerar la

mateixa

un

«conc,órdia»),

solemne,
par als

nunciava

hores.

intellectuals de •Pesvaida

Ara

declarar que en no re
drets, sino que, un
cop restaurada la monarquia, «la suerte de
las armas» dirkt qui era l'amo.
Ileus aquí una manera ben peregrina de
manera

Seria de molt mal gust haver d'arribar
a

regularitat impressionant.

una

t•ix, trobem en un llibre del marqués de
Villaurrutia, un jet per l'estil.
Ouan la reina Isabel feia el destronat
per París, també tingué lloc una entrevis
ta molt cordial entre ella i el seu cosí, que
era don Caries, pare de l'actuol don Jaume.
Així rnateix decidiren collaborar en bé de la
pobra. Espanya i, finalment, per ,dur a per
fecció les ressemblances, don Garles, d'una

dia d'anintació

un

Projecie d'incid e nt

La historieta deis dos pobres, l'un cas
tellá i l'altre catalá, que cantaven unes
cables allusives a l'ocupació de les Caro
lines pels alernanys i
deia :

!En la famosa sessió de les nou hores, al
Congrés, En •Lluhí i Vallescá tingué la
fortuna de poder recluir la fera parlaxnen

dispersem

nosaltres mateixos
unim i ens respectern,
•

fredor

Tot aixb és molt esportiu; la cava mejor
més gran és la de l'honte: esport de veis!
Déu matedx s'hi barrega, segons llurs teo
ries. Llurs encerts són senyal que el Crea
dor vol premiar els pobles ; quan vol cas
tigar-los es val d'un. Atila o d'un Alfons
XIII. Perb sempre un rei és un rei; és a
l'instrutnent de la Divina Providencia.
I voleu que un home es resigni a renun
ciar tan lleugerament aquest alt ministeri?
Ara com ara, don Jaume i don Alfons es
disposen a entrar dins una noble emulació,
a
veure
qui és aquell que sera ministre de
les venjances de l'Altíssim.
R. LL,
—

La nación alemana
sus desmanes
ha ofendido la patria
de los Guzmanes,
con

mentre

l'altre, més rnurri,

:

Ens han pes les Carolines,

ons
van
pendre Gibraltar ;
veiam si un dia ens fi..
el carril de Sarria.

i

a

•

se'ns acut
comparem els rétols de les candida
de la Lliga i d'Acció Catalana Re

publicana.

Fa la de la Lliga : «Si ¦no estás con
forme amb el Govern, la Gerneralitat, ni

l'Ajuntament,

etc...

vota

aquesta

•tária que és l'Indalecio Prieto.
Per() En Lluhí, que és amic de la cor
dialitat, quan, després de l'escararnussa,
va topar-se amb el ministre d'Hisenda pels
'passadisos del Congrési va anar-lo a trobar
amb els braços, naturalment, oberts, i va
'dir-li :
_i Salud, don Inda! Lo que ha pasado
ha .sido debido, en su mayor parte, a que
quería sacarme la espina' de lo de Enid-.
Don Inda ipotser es contingué d'engegar
deis seus renecs habituals i una frase
improvisada, per dir amigablemesnt :
—Fíjese que le está escuchando.'
un

Aquesta historieta, repetim,
quan
tures

candida

tura.»

En canvi, la d'Acció Catalana : «Martí
lEsteve Guau' membre de la ponencia re
dactora de PEstatut.»

Efectivament. L'Emiliano s'havia afegit
al grup i parava unes orelles de tres pams.
En Lluhí ,va girar-se, va mirar-lo fit a fit,

energia tata
governador-llampec de
amb

mutis,

Anima

será

aprovat.. El

Fontbernai, Fontbernai...
Hom té unes impressions molt poc opti
mistes sobre Péxit de la candidatura del
mestre Fontbernat, car sembla que no tots
els seus famosos Cent Homes arriben a
l'edat de vint-i-cinc primaveres.

El Roc del

poble

Com saben els nostres lectors—i si no
ho saben, ara els ho direm—En Roc Bo
ronat parla cada diumenge per .rádio. Fa
uns discursos
tan llargs com inflamats, en
els quals tracta de rernoure la consciencia
política deis rádio-oients.
.Perb En Roc (Boronat), que és un orador
com
una
casa, té un feble per la paraula
«poble». A cada parágraf hi fica, pel cap
baix, cinc «pobles». Aixé no tindria cap im
portáncia, si no fos que els aficionats a la
rádio ja se n'han adonat i quan vénen els
discursos d'en Roc, veureu que en les ter
Tasses i cafés els• segueixen corn una mena
de Iletania : un, dos, tres, eompten, cada
vegada que surt el poble.
Diumenge passat, varen arribar a qua
ranta set, xifra que, per ara, és el récord
pobleta d'En Roc (Boronat).

com

Com

sap, la redacció de Solidaridad
dir que es separava del periódic.
—Veré, com sortirá, ara, la So/i?
va
preguntar un C. N. T., de bona fe.
—Com voleu que surti! Corn sempre
féu en Peiró
Que us penseu que la
féiem nosaltres?
Obrera

vint són

a

sol

home,

minoría parlamentária catalana ha
tanta feina a resporídre les enves
tides deis adversaris com a aguantar, dis
simular i apaivagar els impulsos del germá
Puig i Ferreter, el qual, ai-cada frase de
l'Unamuno, de l'Ortega, de ,l'Alba o d'En
Royo, saltava materialment de Pescó, es
tornava alarmadorament yermen i renegava
Com un oriol.
En Sunyol i l'Aguader eren, els encar
regats de reduir-lo. I eren tants elá esforços
que tenien de fer, 'que, a Púltim; En Su
nyol va dir:
—Una mica de calma, Puig. Si no, ens
pendran pels Tres allucinats...
La

•

•

El cónsol Pla
En

.Josep

hall-del.

tothorn

Plá

—.

Les dones parlamentáries

Cap

al

final de

Corts de
testimoni d'un
entre les dues úniques
dones que seuen a la Cambra, les senyo
retes' Clara Campoamor i Victeria Kent.
Poques i mal avingudes, encara que sem
bla que en el fons totes dues defensaven
el •rnateix punt de vista, sinó que no ho
semblava.
Pels passsadisos corregué l'inevitable

dimarts, Phemieicle
match parlamentani

la sessió de

fou

xisto madrileny :
--La cosa ha sido clara.- Entre Victoria
y Clara, Clara no ha llevado la victoria.

un

Madrid;

per

les

contant

'qui

sobretot pel
penes a

seves

vol escoltar-lo.
gent
abandonat
diu
El
maleix Gambó m'ha deixat al mig del caí-rer, com una tauleta de nit.
Resum d'aquest estat d'esperit, és el pro
pesa del brillant redactor de La Veu, d'El
Sol i d'Informaciones (aquests dos darrers
empleus són més aviat secrets—a voces—),
d'estudiar la carrera de cónsol i fugir per
sempre més d'aquest país, que no el recom
pensa com es mereix.
—Miraré al mapa
diu
quin és el
lloc més apartat de Catalunya, i allá aniré
a
installar-me.
—

—.

---

Píquíponíana
En assabentar-se que els diaris dejen que
comte de
la Cimera havia perdut vuit
milions de pessetes amb la baixa de la
'Hura, el senyor Pich i Pon, arborat de
patriotisme, ha exclamat :
--Justo castigo a su adversidad.
el

L'humorista

Jordana

El darrer llibre del nostre collaborador no
és pas humorístk, com no sigui en la -tria
deis cognoms i en un detallet que ji expli
•

carem.

Ens referim a un llibre utilíssim, del qual
no és cap tópic dir que ve de debb a omplir
un buit i que sincerament recornanem : For
mulari de documents en catala, volum 67
de la Collecció Popular Barcino.
Entre els molts i útils documents que en
senya a redactar amb propietat i correcció,
hi ha una declaració de lock-out. El bo és
que está datada el 17 de maig i anuncia el
lock-out pel dia 15 del corrent.
Podrá servir d'excusa la tan emparadora
errada d'impremta, peró circula la versió
'

que l'humorista Jornada ho ha fet expres
sament i ádhuc es diu si amb fins polítics.

Un

«Diputado del Trabajo»

Entre les moltes revistes que surten a
Barcelona í de la vida de les quals només
temen noticies els que les fan
i algú—no
gaires més—, hi ha El Consultor mercan
til, industrial y de la propiedad.
A fi de difondre aquesta revista, que ofe
reix tantes bones ocasions als seus suEs

criptors,

n'extractem

un

anunci

:

Claudio a todo suscrip
ordena servir seis nuevos sus
tor que nos
criptores...» Ara bé, qué és un Claudio? Es
«la novela político-social de más sana y re
creativa lectura para todos los empleados.de
escritorio. La lee de corrido y con el mismo
afán el hombre pensador y la más bien edu
cada senorita». El títol complet d'aquesta
novena que «no hay tenedor de libros que
no la desee para su biblioteca», és : Claudio
el tenedor de libros, el primer Diputado del

meca

Trabajo. El
¦Estany.

un

seu

autor

es

diu

bré i

Domingo

Ca

Mal gust
Si

tothom sap que el nen Utrillo viu
encara que dl ho escrigui, tot Sit
ges sap que temen el nen Utrillo a la po
blació.
I tot Sitges sospita amb fonament que el
nen
Utrillo, volent «fer broma», és l'autor
del cop de teléfon rebut en moltes redac
cions anunciant la mort del pintor sitgetá
a

con

cepte que seria de desitjar que fos pres
com a .model
per les altres minories. En
canvi, per part deis altres grups uarlamen,
taris, el risc és d'una índole contrária. El
bloc del s amics es superior en nombre al
deis adversaris, peró aquest bloc no actua
amb la disciplina deis socialistes. Qui ens

va

Palace,

—

que

obligacions parlarnentáries

fer

se

va

tots cent
la Cambra i que tenen de les
un

l'ex

va

russa

—

Redactora faniasrnes

nisme de la Cambra en respon. Suposant
que els socialistes decideixin sabotejar la
primera temptativa que es fa a Espanya per
resoldre un problema de Ilibertat, decisió que
els condemnaria, per sempre més i els con
vertirla en un element reaccionan i perillosís
sim, encara hi hauria forces molt superior&
en nombre que podrien salvar el nostre Es
tatut. I continuant la suposició que els
socialistes votessin en contra, Púnic risc está
en la
disciplina d'aquest partit. Si el parta
socialista té cent-vint homes, cal comptar que

formen

Barcelona

obrir la boca.

sense

«Regalamos

L'Estatut, doncs,

esquerrana, i

una

tingut

tatut.

seves

observava

—

en teoria,• a dur Espanya al con
venciment de la necessitat d'una monarquia;
un
cop arribat aquest cas, la cosa seria
d'alió més senzilla ; els espanyols es limi
tarjen a lliurar-se a. les dolvors d'una guerra
civil, fins que el pes de les armes decidís
qui havia d'installar-se al Palau de Madrid
i qui hauria de fer de Pretendent pels ca
sinos i platges de més anomenada d'Europa.
111agnific progiuma, en bona reté! Perb
no
gens origina-l.; la histbria es repeteix

Congré.s

Propagandes electorals

—

ques calamitats que pateix són reliquies del
desori que va deixar-hi l'un i les guerres
civils que van empendre els pares i els avis
de l'altre.
No; ni don Alfons ni don Jaume no po
den fer de cap de les maneres la felicitat
d'Espanya; perb, si poguessin fer-la, no
més seria d'una forma: abdicant llurs pre
tesos drets a la cadira reial i posant fi a
una
brega que, si ja no fos grotesca avui
dia, seria un cau de desgracies.

El

MIRADOR INDISCRET

no

Sitges,

Agusti Ferrer,

ELS IMPACTES DE SANT SEBASTIA

que

hagué

d'ésser desmen

tida l'endemá pels diaris que en publicaren
la noticia, sorpresos en llur bona fe.
Res, paciéncia ; caldrá esperar que aquest
xicot posi seny un any d'aquests.

MMBDR
M.o

Ascens al raéríté

Díjous

passat i

a

ESPECTACLE
la secció

CÓMiCOS,

DIVAGACIÓ

I

L'APERITIU

co

comiquerías que es publica a El
Diluvio, hom podia llegir aquest solt, d'un
medias y

interés

evidentment dubtós per

,veritablement experimenten

que

a

tots els
certa

una

curiositat per les facécies teatrals :
«Tina de largue celebra de continuo lar
gas conferencias con el brillante «reporter»

castigador impenitente

y

(junior).

El
trabajo no será baldío puesto que de este
contacto sufrirá enorme alza el papel Tina
de Jaique.»
Evidentment, pel nen Utrillo, qua n tot
just fa esforgos inaudits per aconsegtiir veu
re's poblat el seu bigotet miniatura, haver
aconseguit el cárrec de conferenciant d'una
senyora carn Tina de largue és una pedo
mança de la qual no serem pa§ nosaltres
els desprestigiadors.
Utrillo

La travessia del port

L'aire de festa que sempre té el port,
avui s'ha accentuat una mica. Hi ha més
banderes i més vestits llampants de les

de dalt

barques

troben les més
superbes pchs torrades en les nostres plat
ges. I les moles les llueixen amb aquella
mateixa vanitat
puerilitat i presumpció,
cjue posen- a exhibir l'ensenya del club
clavada a la boina.
de les

es

—

El port, mireu-vos-el d'on vulgueu, sem
pre és una pintura. Instintivament busqueu
la signatura : Marquet, Bosc-Roger, Car
les... Peró com que no hi 'ha marc, no tro
beu l'angle i la vista es perd entre núvols
i aigua. Juguen en el port tots els colors

—

*

*

*

Una de les moltes coses d'aquest món
que a nosáltres ens fan gracia, és la déria

'en

aquests primers

*

Ara
la travessia.
La dona esportiva
cara

•

IMparcialítat.
Dia de partit Barcelona-Sabadell al can)
de Les Corts. Un grup de 'periodistes es

:

jo!

Uns segons d'exPectació i :
—Sí, senyors ; per alguna cosa vise a
Sardanyola, que és entre Sabadell i Bar
celona.

Unes qtiantes nedadoreS
i

Una conferéncia í

una

Al poble cm estiueja, Ferran SoldeVila dó
ala una, conferenCia a la sala de feltes del
'Gran Casino : Palautordera i la histdria de

Catélunya,

tan plena (la sala) de gom a
gom, que quan arriben el seu germá Caries
Soldevila i senyora es veuen obligats a que-dar-se drets al costat de la porta.
A initja conferencia arriba, tot esbufegant,
el fill del pintor Baixas) també es queda
a.Prop de la porta. Al.cap-d'una'estoma pre

gunta

:

--Qué

dio aquest sbmines?
Un cop de colze del seu veí el fa adonar
de la preséncia del germá del conferenciant,
pel rostre del qual passa un finíssim som
riure.
.

Cal esperar

roporfunitat

Les inicials .del setmanari- D. I. C. sÓn
tant valen dir Defensa deis
Interessos Catalans, cm D. deis 1. Catb
lics. Els corredors d'anuncis del setmanari
han visitat; ara que comença la temporada,
les cases de cinema.
Perb en una d'aquestes, els han cantes

amfibolbgiques,

tat

:

d'esperar que la
pellícula com, ehristus.

,---Eattran
una

EL

JO

casa

una

presenti

ER

grisos. A més
primer terme,
termes que vulgueu.

gamma inacabable de

més, sempre hi ha

a

«planxa»

a

casa

nostra és

en

espectacle. Hom la contempla ge

neralment amb una punta d'irania. Per la
riostra part, hem de
declarar que sentim
une admiració i tina sirripatia illimitades
per aquest eixarri de noies que trepitgen
els camps d'esport, solquen el mar i es
barallen arnb els ré,cords. Encara -anem més
enlla i no tenim cap inconvenient a fer una
confessió : cada any, quan res llença a les
aigiies del .nostre port el reduit grup de
nedadores, a la nostra admiració es barreja
bona part d'enveja i també
sí, senyors,
de vergonya. La vergonya que deriva
sí
de la sensació d'inferioritat.
Es aquest aspecte esportiu l'únic qUe se
ria capaç de fer-nos arribar a Cómpendre el
feminisme. Nedar per espai d'una .hora
suposa una voluntat conSiderable, una in
telligéncia desperta i un entrenament per
severant. I tot aixó, quan es dóna en el
cos i en
l'anima d'una noia de diVuit enys
que vitt en él nostre paíS,
riostres
dies, tot aixb té álgun valor. Qué elO Con
cedeixin el vot de seguida, senyors 'de les
Constituents, incapáços la majoria de nedar
ni ami). Pájuda d'uns sures!

.una

XáMall el
a

un

un

segon terme i tots els
I un teló de fans canviant i bellíssim. Hom
demana unes tisores prodigioses per a tallar
trossos de port, com si es tractés d'una tela,
i emmarcar-los després.
Avui en el panorama del port ha ingressat
un
nou factor que és l'home. Habitualment
la figura humana, en forma de descarrega
dor o de pescador de canya, queda escla
fada per l'a geometria deis tinglados i pel
ventre deis transatlantks. Cal una massa
humana perqUe. varii sensiblement el paisat
ge. I el dia de la travessia existeix aquesta
multitud, enorme, remorosa, que corona
l'escullera, els vaixells i tot allb que s'a
guanta damunt l'aigua.
A Barcelona tenim ja un públie esportiu.
El qu,alificatiu d'esportiu no podia pas apli

d'alguns

periodistes esportius,

sempre que es posen
de Grecia. Després de

els quals
trascendentals parlen

viatjar penjat

en

i

pels

*

un

tramvia, després de •premsar-se en un camp
de futbol, després de presenciar un joc car
regat de mala intenció, després d'haver-te
barallat amb el ve í de la dreta i el de l'es
guerra, tot plegat amenitzat pels altaveus
anuncis d'autombbils i paper de fu

*

a

aquell públic bigarrat

.

Enijrrie
sápanl

gaire per culpa de lea insensibleá»,y1,1tes
delS jocS de Ilurs fills, i no passáVá ét iatie
pássa ara, que le§ pilote§ conStituéixeri un
importantíssim próbletria, iuna a?Pártida
esencial del pressUpost'.de-totaapérOdnaMe

les

IE

INDODA

*

Els fotógrafs emmetzinen totes les festes.
La de l'objectiu és una de les tiranies ac
tuals. El fotégraf no perdona res ni a nin
gú. A vegades deu creure que la festa és
fa exclusivament per a eh, i que hom ha
convocat
uns
nedadors, un públié i Unes

pilotes qué costen impressioriants fartiihes;
perqué
l'época que yiVirti;.:tOthg'm "es.de
dica alá diversos jocs que tenen cbrri a
cipal finalitat eMpipar i rinortifieáir Uná.Obra
pilota .copS del que sigui, 116 déitAnt-la
estar Mai
repbs i fent-lá 'pasSátlaels
lloCS niés déáávinents i més póc agradables.
en

a

en

Avui dia -Cls senyors- i les set-10ns des
de Peelat de dos anys i mig finI: a Pedal de

vuitanta anys, per fer sálut i per :matar
l'éstona, útilitien les pilotes dé tenriiSa: de
ping-pong, dé golf de .élebb i de,goWlmi
niatura ; aquestéS pilotes, San gairebé ,"-abli
gatóries en totes les famíhes en les
hi ha una moral sánejada i uns sentlii-ints
•

.

.

qtiaffs-

áli4rquics descolorit:PerMeten, aqüestS jocs
dé societat, una eornplicaciÓ en la indtiMena

En plena

després de

necessita una
per evocar
Grécia 1 els seus estadis, amb les pistes
verdes i els torsos nus deis atletes...
L'esport modern está influenciat per la
mecánica i per l'artifici. Una prova espor
tiva de l'actualitat alifícilment la dataríeu
en
una
áltra época.
Fins en la natació, esport deis purs, es
troba projectada la mecánica. Mitja hora
abans de la sortida deis nedadors, el «Mar
tell» es belluga amb un ritme agitat. Es el
moment d'engrassar-se. Les mans entren en
les llames d'Atlantic Motor Oil, i en sur
ten ámb un tou de grassa per a aplicar
damunt la ,pell. Les ,mans van i vénen deses
mar•

considerable

peradament

Quan

tot aixó

dosi

carnes

es

d'imaginació

amunt

i

carnes

avall.

plena carrera veiem un nedador
que es produeix amb regularitat i avança
amb rapidesa, ens recordem del motor oil
i estem temptats de eridar un control per
en

qué

analitzi les Ilunes de
si hi ha trampa.
3

aa

I

torre

per
'tes i les torra$sés
que hi ha a la platja i a la muntanyá del
nostre país, us adonareu del tráfec que térten
els caps de casa leS tardes dels distes
carregar-se de Monstruosos_ paeluM:1 de
a

que envala

anys enrera els nostres camps de futbol,
i més cap aquí ha omplert les Places de
braus en les vetllades de boxa. Aquesta
gentada no era res més que aixb : públic,
simplemertt públic. A la seva sola visió hau
ria costat endevinar que emmarcava una
manifestació esportiva. Era el públic deis
tenors d'bpera, deis mítings electorals, etc.
Ara la cosa ha variat. S'ha creat un pú
blie esportiu, que si no és el més nombrós,
és almenys .aquell que dóna el to. Es un
palie compost de gent joye, vestida amb
una elegancia desimbolta i exempta de com
plicacions. Sota les robes, tiva la pell, i el
nas, els ulls i la boca són petits per a aspi
rar l'aire i desafiar el sol.
Aquest públic esportiu ha sortit de la
classe maja, com totes Icé coses borles del
nostre país. Fins no fa gaire era quelcom
d'incoherent, disgregat damunt les pistes i
les artes. La seva reunió, la seva transfor
meció en púbiie ha estat feta el dia en qué
hi ha intervingtit la dona. La dona ha eátat
l'aglutinant deis esforços esportius, la so
cialització de l'esport, i la primera materia
del públic esportiu.
Per aixb el dia de la travessia del port,
que s'escau a finals d'estiu, entre el públic

joc de la pilota, i ens
la Universitat, als toros, als
a
missa de dotze 'o a passejat

amib un gos molt pelut per la banda m
sensual del Passeig de Grácia. Només els
que eren práfundament tifes i vallen ena
morar-se d'una manera' émmidonadá 1sed:se convulsions,
es
feien socis d'un club
de tennis, que aleshores n'hi havia paquís..
sims; i es dedicaven a rebentar les' pites
prbpies d'aquest esport, amb suri
me
no thavion ci

,

car-se

á

anar

sie-halls,

—

primera ocasió per intervenir
—Aquí l'únic que pot jutjar imparcial

En un popular cinema sansenc, prbxim
.á la Plaça .d'Espanya, darrerament es pro
jecta• el film Dracula, les característiques
fulletinesques del qual no hauran oblidat
els nostres lectors afieionats al cinema.
Ara bé ; a propbsit d'aquest film i de la
seva projecció, el vigilant d'aquell barri ha
tingut ocasió de fer una constatació tanma
teix ben ingrata : tots els clients que sor
tien d'aquel! cinema, 'no sols .11 sollicitaven
el llumí. encés com d'habitud, sinó que li
pregavens, arnb la més sincera de les insis
téncies, que els pugés a acompanyar fins a
la porta del pis.

un

—

portius discuteixen, fent un xivarri despro
porcionat, la respectiva imparcialitat en jut
jar els encontres futibolístics. L'humorista
Castanys, que es traba entre la colla, apro

cinematográfica

dones espectadores.
les dones actrius de

•

—

Influéricia

1*

parlat de les
hem de parlar de

Hem

a

rnent aquest encontre sóc

mofs :•

ha conyac?
Aquest és Pestil raar.

Alexandre

fita la

es
comptaven unes pilotes de
goma pintades de tots colors, amb imat
ges fascinadores, com per exemple la ca
tedral de Colbnia, o una senyoreta que duia
el cos com una vespa i erruixaVa el
i.
del seu enamorat amb unes mirades pene§
d'esSéncia de rosa. Quan arribárem a Pedal
-d'ésser una mica cafres, ens várem dedica1a
les pilotes de futbol, que venien a
els generals i els bisbes de les pilotes ; pos
seir una pilota de futbol auténtica, en zque_
Iles époques, tenia la
importancia
que ora té pagar un pis de mil pessetes

infantesa,

—Hi

Llaveras, que erisenya
Terressa, publica uin catáleg, tot
,ell per l'estil d'aquest fragment :
«Gramática.
Consiste en la descom
posición de todas las partes de la oración,
por medio de un. profundo .análisis granla
tical con abundancia de ejercicios, por me
dio de los cuales, el concursante, descifra
por propia iniciativa, el resumen de cada
parte en su uso correcto, elegante y Ud
formado ; es sumamente fácil, at-,frodabl.:: y
fascinante.»
Don

tres

—

que quan t'anaven a parar al daten et feien
un
trau fins a la medulla.
Eran uns pi_
lotes que rebotien contra la paret d'estudi
contra les quatre ptinxes negres d'un
o
jesuita. Ara amb aquestes pilotes nomE s hi
yuguen els condemnats a mort i les eria
tures
que tenen mals instints. Entre els
aparells esférics que illuminaven la hostra

tennistes estittencs o de nedadors de pis
cina de Sarit Sebastiá.
'No es concep que un borne que nedi
tres mil metres faci comedia. Só.n fora de
lloc les frases heroiques i la presumpció.
Diumenge passat, a la plataforma d'ar-ri
bada, véiem com els nedadors acabaven la
cursa i sortien de l'aigua.
Molts d'ells, així
que tenien un peu a l'escele,. pronuncia

Prospecte seductor í fascinant
l'anglés

Quan nosaltres érem menuts,
jugávem emb aquelles pilotes malcarades
de pell cosida, folrades d'esséncies infennals,
•

Pilotes.

*

*

l'aigua

i esbrini

*

at

L'esport

actual ha perdut gairebé tot el
dramatisme. Es inútil que la Creu Roja
intenti posar un fris de tragedia darrera
l'alegria deis nedadors. L'humanitari ins
titut, amb el seu uniforme i aquells pals
que porta en lloc de llances, és unnúmero
extravagant intercalat a la festa. El bon
atleta es fa mal amb aquella alegria. En
caixa sense dir ni un mot. Perqué l'esport
és ja
vestit fet a mida, i la pose i l'en
carcaranient esportius es deixen per a ús de

cursa

autoritats amb l'únic fi que eh l impressioni
uns
quants clixés.
Horn generalrnent es sotmet complaent a
la dictadura de l'aparen fotográfic. Cal au
dácia, al final de la travessia, per a fer do
blegar el guanyador a les conveniéncies de
la máquina.
—Per aquesta escala,- no. Vol venir cap
aquí amb nosaltres?
diuen els de la cam
bra fotográfica als arribats.
I el nedador, obedient, es torna a sub
mergir i ofereix als objectius el millor deis
seus
somriures.
Perb els fotógrafs no estan contents, en
cara.
Ara cal fer somriure les autoritats,
cal que el President abraçi el triomfador
i el batlle estrenyi la aná a les nedadores.
—Així, així estan hé. No es moguin.
Per()) ai!, que hi ha un fotógraf que en
cara
no
estava preparat; i exigeix que el
somriure i l'estreta de má durin cinc se
gons més.
El cinquanta per "cent de la simpatia
i de la bona gracia democrática dels go
vernants, és obra deis repbrters gráfics.
ANDREU A. ARTIS
—

ORANS NOVETATS EN
CORBATES INARRUGABLES

,

tarja i en els aomriis nocturns de iá jollen
tut. Avui dia una dama en plena tardor
pot fer-se les illusions esportives i sensuals
més intenses, dintre el clos absurd d'aquests
golfs que hi ha en tots els jardin:s dé
Sárdanyola per amunt.
Les pilotes de ping-pong són les més des-.
graciades, la seva lluentor de clara d'oil!'
els dóna una positiva infelicitat, general
ment moren mastegades per un gosset ten
dre i poc menjador. El ping-pong és un joç
a propósit per a les noies que
estan a punt:
d'enamorar-se, i. per a les casadas que es
pensen que un dia o altre les vindrá a
tar un caníbal
epiléptie i comunista. En
mig de la seva tristesa, jo confesso que
el ping-p,ong és un joc bastant noble i que
té un cert mérit, si no se n'hagués abusat
tant en temps del directori ; fins m'atrevida
a dir
que no tindria cap inconvenient d'e
namorar-me d'una campiona de ping-pong,
amb tota la vanitat esportiva que aixé com
porte.
Ara, amb el que ja em sembla que- no.
es pot
transigir de cap manera és amb él:
golf miniatura. Jo sempre he cregut
golf auténtic era una d'aquelles grans en,L.
sarronades que s'han inventat els anglesos
per presentar-se davant de la humznitat
amb aquell aire d'irreductibles panteres de
la distinció. El golf, he sentit dir que és'
tan i tan higiénic i que serveix per al foa
ment intensiu de l'adulteri ; aix6 ho diuen
els defensors d'aquest esport que van al.
camp de golf amb el mateix entusiasffie
que van a visitar el dentista.
Peró m.algrat el que es pugui objectar eni
contra del golf, aquést esport té Un acre:
arabesc que el fa tolerable, i fins compréne
que hi hagi qui hl perdi la gana. El 'qué
no comprent és la gracia ni la salta del
golf miniatura, ni comprenc la passió de
les persones greus del nostre país, que dei
xen
les Corts constituents per amar a ma
i a
tar hores en un jardí públie o privat
barallar-se per si jo n'he fet 74 o tu
fet 82. I aquest joc tan actual és el !alíe.
ha vingut a complicar les obligacions del:
familia d.avant de les fabriques de

pilotes.
esport
El golf miniatura, que com
t;.
la mínima quantitat, i que,
rebombori
está l'abast de totes les musculature..
produit
el
femení el
portiu més gran que s'ha vist d'ençá que el
món és món. La fúria i la passió que en
despertar
moment
gaire llunyá
a

ews.

a

jaume I, 11

Teléf.

11655

en

un

el

cor

no

futbol,

d'.auteálist

va

són res al costat
remenament de terres, d'aquest Inv¦ln
no

obstades, d'aquests monuments minúsculs?
d'aquests observadors senle solta nt
éc11els quals, si hi va a paran lá pilota, po
dueixen en l'esperit del jugador la catás

volrta,

RECEPTOR RADIO

difícilmer:s

trofe d'Una deshonra de la qual
es podrá aixecar ; tots els tinglados que
mu•nten al voltant del golf miniatura
tr
les coses que fins ara s'han
la m.açoneria, -del nudisme o del poder
culent deis jesuites.
Heu de precisar que en el nostre país hi
ha rnils persónes amb una certá posició,
Cate ara ja no pensen en els •erills dé la

ditilut
ultrapaSsen

«CLIMO»
DIRECTE A LA CORRENT SENSE ANTENA

Máquines parlants eléctríques

locals públics. —Díscos.—Acces=
Rádío 1 material eléctric en ge=
neral.— Demostracions darles. —Pecep=
grans

•:1

RAMBLA

DEL

tors

CENTRE; 33

,Á'áSÁTáE OA‘CARDI..

de les

més

importáncide

per salons

soris de

acreditades marques

.

Consell de Cent, 266
(entre

E. Granados I

Aribau)

Teléfon núm. 23058

BARCELONA

RAMON CLIMENT

baixa de la pesseta ni en la
la F. A. I. ; l'estórnac, el cervell i el tete

d'aquestes persones depenen
del golf miniatura. La pilota

qpu:

tots els obstacles creats
ginació torturada, avui dia és 1
dé la moneda de la felicitat.
Jo no santo cap odi pel golf miniatura,
Púnica causa que cm mou a combatrt
e no
ésser una més de les :
contra

,

JOSEP MARIA

DE

R,12Á-_

MLRABDR
EL POLITIC LLEIAL

Alcalá=Z amora
Tot Catalunya ha seguit amb febre el
debat parlamentan de la setmana passada.
ja, abans de venir l'hora de la disputa
sobiranies i les llengües, tot Cata
boya confiava en la lleialtat d'un home :
el president Alcalá-Zamora. La lleialtat d'a

quest

confiança

home i la nostra

es

corres

ponien fins al grau máxim. La confiança
deis catalans no podia anar més enllá : la
nostra sort estava a les seves mans. Peró
la lleialtat té un líMit ningú no pot exigir
íie salvament quan es cala foc, quan les
carnes han envait tota la casa r és immi
nent el perill d'ensorrar-se la volta. L'amis
tat i la Ileraltat d'Alcalá-Zamora han arri
bat fins al grau heroic.
Catalunya ha estat de sort. L'home lleial
que Ora encarregat generosament de la
seva defensa no pedia ésser ni ni-U pres
més hUbil. Hem tingut al nostre
tigiés
servei l'home rnés noble del régim nou, el
Pare de la República, i d'esereix tota la
pompa de la retórica, castellana i una ha
bilitat parlamentária del millor estil.
D'quí estant, els catalans; carn viva del'
debat, ens adonávem perfectarnent de l'in
terési 'drainátic• de la histórica sessió de les
Veiem clarament que el nos
set'
tre defensor s'hi jugava la pell tant com
nosaltres„, rx.rés que 'cap de nosaltres, en
I, no Obstant, no .és natural
que el defensor Converteixi l'afer que pie
dejaH,en una qüestió personal. Fou' la des
Ileialbt deis altres el que el va decidir a
juge,fort fins a comprometre tot el seu
esdeOpidor polític.• I quan l'adversari se'n
<I`oriar, vá calare en l'abjeeció ,que tan
va
1 :Goethe de convertir la disputa
en tipa qüeátlé,. personal.
I ni .1'enemic va
reeuWMáváne de l'abjectió, ni el nostre
deferlile:7,á téiner el risc. I la deslleialtat
fa lleialtat de l'altre va arribar
del&
matlix grau en aquesta cursa diver
a un
gent de sentit moral.
Diputats i periodistes, tothom ha reco
negut que hi havia tant interés a enfonsar
l'Estatut de Catalunya com el seu defen
sor voluntari.
I aquest és un altre deis
aspeCieS del drama : la ingratitud per a
l'horne que no té altra tara. que la seva
Ileialtát 1 si reflexioneu un moment que
el president Alcalá-Zamora és el Pare le
gítim de la República, l'home que es va
jugar la fortuna •i la vida per la causa de
la renovació d'Espanya, hauréu de convenir
que l'actitud deis seus adversaris és mons
ifuosa."
'1Er1eara que els pobles no tinguin memb-.

Alcalá-Zamora. Aquest

nom

illustre batirla

11011

freu el dolor
de ronyons

Els periodistes

ácid úric

són de tres
els vagons d'un tren.

roí,
esa

que

en

CRÁFIC

INDICADOR
OELS LLOCS A ONT
ES LOCAUSA
EL,REUMA

plenipotenciari.

no

procuren informar l'oprinió pública,

Miami
Perb

El

cap

Govern espanyol

del

la candidatura de tots els par
tits. Cree que en aquesta iniciativa de tri
butar un homenatge de gratitud al president
del primer Govern de la R-epública, he coin
cida, o potser he estat precedit, pel diputat
de la Generalitat senyor Irla. No conec
exactamerit la idea del comissari de la Ge
neralitat a Girona, peró tothom reconeixe
rá que cap homenatge no seria tan digne
com
aquest. I si les circumstáncies fessin
que el senyor Alcalá-Zamora fos elegit pre
sident de la República, i en el cas que
aquesta elecció precedís les eleccions de la
Generalitat i no es considerés correcte posar
a discussió el nom del cap de l'Estat, hau
ríem d'estudiar .una forma escaient d'ho
menatge. L'efígre en bronze d'Alcalá-Za
mora presidirla
agradablement l'indret més
vital de la Generalitat amb la seva testa
<l'idealista es podria inventar un Sant Jordi
magnífic, armat com un cavaller, matant el
drac de l'unitarisme borbónic.
Si tinguéssim la sort de poder oferir al
senyor Alcalá-Zamora un aloe en la nostra
Generalitat, la presa de possessió del cárrec
es
prestarla a un homenatge d'una gran
desa incomparable. En tots- els casos, si
el president Alcalá-Zamora accedeix a la
invitació< d'assistir a l'homenatge del poble
catalá, en aquell dia solemne veurem una
marxa de tot Catalunya sobre Barcelona.

»La premsa sovint fa el que ella en. diu
«campanyes», en les quals rarament van
junts l'heroisme i la veritat.
»Em pocleu creure, el públic ja, no és tan
idiota que es creguti tot el qué llegeix.
»Avui dia la premsa ja izo pot fer tant de
lira/ com abans. Aixb sí que és un progrés.»

Pacifisme yinés

.

Xina ha estat elegida. al Consell de la
S. de les N.
—Ara ens veiem recompensats de tants
sefiles de pacifiS me—exclama un delegcit
xi
nes en saber, el resultat de
l'elecció.
Com que la frase causa una certa sor
presa en els que la sentiren, sobretot per
venir d'un home d'un país on tot sovint hi
ha revoltes i guerres divils, el delegat hagué
de completar el seu punt de vista:
--No en dubteu, els xinesos som el poble
més pacific del món. Hem inventat dues
coses : la pólvora i la.
brúixola. Dones bé,
no henz fet servir. mai
la.pólvora per bara,
llar-nos amb els nostres vas, ni mai ens
hem servit de la brúiiola per desembarcar
a

Europa.

Gandhi

<*<

gentlemá12» anglés

Ouan Gandhi arriba per primera vegacla
Londres, tenia divuit anys i moltes ganes
d'europeitzar-se. Almenys escriu eh mateix
en la
seva
Vida :
«Els vestrits que havia dut de Bombay em
semblaven impossibles de portar a Angla
terra i en vaig encarregar de nous als Ma
gatzems de l',Exércit i de la Marina. Vaig
comprar també un barret de copa que em
costa dinou xílings. Encara no satisfet, vaig
comprar per deu lliures un vestit a Bond
Street. No vaig trobar correcte de portar
una corbata feta i vaig apendre
de fer-men
el nus. Cada matí perdia deu
minuts da
vant un gran mirall, assajant de fer el
nus
d'una corbata i fent-me una clenxa com
era moda aleshores.
Com si tot aixb no fos
prou, ern vaig aplicaT a altres detalls con
duents a fer de mi un gentleman angles.»
Aquests detalls eren peridre lliçons de dan
sa, de dicció, de violí, etc.
Perb aviat es
va adonar
que perseguia un «fals ideal».
Si l'aprenentatge de vestir bé no ti
haura
servrit de res, de totes maneres les llifons de
dicció li han estat útils, ja que els seus
companys de Taula.., Rodona han trobat
immillorable el seu accent anglés.

Hispano
Suiza

Medicino

Automóbils
20 CV 46 CV

p

•

Reto rn.
,„

--Aquestes
-lades,

ostres són

petites

sr

Oui hauria pogut suposar que en aquesta
de tan complicada economict s'hauria
tornat al canvide productes, a e.s!il de
l'home prirnitiu o deis Salvatges oceanics?
1, amb tot, aixb acaba de passar als Es
tats Units. La Federal Farm Board, no
sabent qué fer deis seus excedents de blat,
ha cayvviat 25 milions de b u shel s per un
mi/ió 50,000 sacs de café del Brasil. 1 al
Kansas, els colliters paguen en blat trotes
les compres que poden. Fins sembla que
els pastors han fixat tarifa de casament,
deu bushels de blat.

—Saps
i

estan

pas

—Si estan passades, millor que siguin pe
tites.
(Vart Hem, Estocolm)
•

•rt., (24 PArcelocia

taxi

i

un

la diferencia que hi ha entre

un

tramvia?

No.
—Está W!.

Així, pendrem

un

tramvia.

(College life, Nova York)

voler tampoc

va

exemple per
produir una pertorbació en, l'Assemblea ja
el primer any de presentar-se.
L'actuació de la delegació espanyola a la
S. de les N. ha estat el plantejament i l'inici
com

a

d'una política nova. Res més. Ara cal que
aquesta política Internacional vagi prenent
forma en futures intervencions.
La situació d'Espanya amb el canvi de
régim és excellent per reintegrar-se en el
coneert de nacions amb un paper de pri
mera
categoria. Perqué els primers papers
estan destinats no als nacionalisrnes terot,
ges, com abans, sinó als defensors de la
ideologia -pacifista i paneuropea que la Re
pública Espanyola pot representar amb tota
E
1
ara
spanya estav.a de fet tot4nOnt
apartada del ,concert de nacions. I <la mo
narquia r,p podia canviar aquest estat de
coses parqué era imp.otent per a un nacio
nalismo imperialista
el seu.pacifiSme no
procedia cl'un pensament ciar coneret, Sinó

impotencia.

,

a

intensarnent,• pot fer un gran
salt endavant
d'altres
paIsos mésinfluerits"o menys.linportants,
i no dbs

president

El

de

l'Assenzblea

tant Inés
I no cal

grup de senyors que no tenien cap lligam
amb els veritables sentiments del seu país.
La tasca d'aquests representants estava per
fectament enquadrada dintre l'esperit de la
S. de les N., peró com que, d'altra banda,
representaven un govern deslligat en abso
lut d'aquest esperit, essent la seva actuacié
fruit d.'amistats contretes en terres estran
geres més que d'un veritable sentiment que
els animes, o conseqüencia d'una necessitat
nacional, les seves opinions—si és que se'ls
pot donar aquest nom—mancaven en abso
lut d'autoritat.
La delegació espanyola, trist és confes
sar-ho, feia una corta grácia a les grans
potencies 1 era tractada amb la bonhomia
amb qué es tracta a qui, desproveit <l'idees
própieS, no fa mal a ningú.
No és estrany, dones, que aquest any
delegació de la República Espanyola fos
esperada amb una certa curiositat. El cánvi
de regim a Espanya havia portat gent nová
al poder, que representaven •l'eSperit de la
•

nova

Europa.
delegació

(

el
ropa,
tot

ment.

semblees, perqué
socials i

per4lre.de vista,

en

organitzar-se,

pensamerit que es elibuixa a Eu
políticament, -éconÓmiclinent social
nou

L'org.anització 'interior d'Espariya' ha d?és
base per- a la seva pólitiea interna
cional, que tants, beneficis pots- reportar
ser

una

a

Iota la demoorácia európea.
La tribuna d'Espanya en•front deis pro
blemes mündials está 'a la S, de les N. ame
naçada per tants imperialiárnes inconfessa
bles 1 Cal no perdre-ho.de vilta, Peáápro
fitar aquesta ocasió
reintegrar-se 'a Eu
ropa, afavOrint al mateix temps., alts fing de
democrácia internacional, Seria una negli

gencia imperdonable.

Es per aix6 que cal felicitar la

primera

delegació de la República lEspanyola, la qual
ha sabut posar la primera pedra d'una
exterior espanyola.

nova

Política

VV.

-

Sentiu

de la República Espanyola
no va defraudar. Tant des de' la tribuna de
l'Assemblea com a les Comissions, les seves
paraules foren escoltades i acollides amb
gran si-mpatia. Espanya estructurava la se
va política interior d'acord amb• l'esperit de
la S. de les N. ; les declaracions deis dele
gats espanyols no podien, dones, deixar de
proddir molt bon efecte.
En una Assemblea on ningú no gosava
dir res, on tots els problemes eren escamo
tejats;• soase coMParació ainb les .altres As
La

ara

cansament?
Acudiu a la

CIIFIIISPIRLNR
que

reanima

lesforces,sense
afectar el cor
ni els ronyOns

preocupacioris pelítiques,
económiques eren maSsa'fortes' per
les

11~

MI

S.A
Rambla.

Canaletes, ..2

MM
WM

•

MO1

4

-

BARCELONA

MM
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11M

BitIlets de Ferrócarrils Nacionals
E trangers
Pas-latOes Marítims 1 aeris
•iatges a. ."Forfait" Excursions acom.- E
E
pa.nyades. Peregrinacions, etc.
MI
1.•

-

e..

época
,,511

no

reintegraeié Euroriá és, dones, felina
de la República, que representa els novs eor
rents d'opinió internacional.
A EspanYa tot 'eltá per fer. Eri organ'it-

a

a

Caredrdde de te recuflet
di
de levtlle

RcK.

més valenta. Pez-6
posar el fet d',Espanya
ser

La

fer

l'acabo...

d'encapçalar

Rad0

•

•

d'aquesta

i Ja premsa

tots els de les tres classes, Briand
les mateixes terribles declaracions :
—La .prernsa és una gran potIncia, perb
l'efecté que produeíx és relatiu. De vegades
va. bé per llançar alguns homes
polítics que
comencen la carrera, perd jo que ja que-si
sol

-

.

un

declaracions deeisives, l'actuació de la
delegació espanyola potser hauria pogut és
fer

zar-se

Indicas.
OIL D01131143VEZ

CO

sino canalitzar-la en un sentit o altre. Ca
minen a poc a poc, com afeixtzgats pels 'de
crets d'Estat.
Els segons es desviuen darrerif la noti
cia. Coneixen particularment un delegart o
altre. Un ha estat el primer de saber que
ranschluss aniria a Vaigua, o les repercus
sions del pla Hoover. Els vespres es reunei
xen a la cerveseria
Ba.varia.
•Els tercers van de bblid. Voldrien estar a
tot arreu alhora. Pateixen, si assisteixen a
l'Assemblea, sabent que Curtius i Briand
celebren una entrevista 4 l'hotel de Ber
gneS. Assalten delegais captant •tena infor
mació. Són conscienciosos i fan tard sempre.

estle selfslet del
1,23111tori olologuts emb
els C0303

classes,

Els primers es mouen amb majesiat.
Se'ls otorguen audiéncies privades que fan
enveja a llurs collegues no tan sortosos. Es
consideren com diplomatics i, a les cerimb
nies oficias, llueixen tantes condecoracions

sells,

MANUEL BRUNEI'

1UPODONALen

la S. de les N.

Segons Wellhoff,

•

perque

a

Acabades les reunions de Ginebra d'aquest
any, és convenient cridar l'atenció sobre el
paper que en elles ha jugat la delegació
de la República Espanyola, com a comen
çament d'una actuació que pot ésser molt
beneficiosa per a Espanya i per a Europa.
Iiins ara, Espanya, sense una política in
ternacional definida, estava representada en
el concert de nacions de tot el-món, per un

No diuen mai: «Curtius m'ha dit» sino:
«He dit a Curtius». Són donadors ci.e con

•

URODONAL

roora La Munió

com

•

"

•M'i•ania

ria i que la ingratitud sigui el premi deis
herois autentics, hauríem de mirar que els
catalans no caiguéssim en aquest pecat

contra el president Alcalá-Zamora. Jo
que
no he
votat mal cap foraster,
m'atreveixo
dir que si tingués autoritat dernanaria
que quan arribi l'hora de
les eleccions de
diputats de la Generalitat, guardéssim el
primer lloc de Barcelona per al president
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I N. F O

MI

M ES
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MI

11111.
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•

MI

qué va deixar la casa?
—La senyora de l'amo va eomençar a dir
que jo coquetejava arrib el seu marit.
—Está bé. Pot venir des de demá mateix.

—Com acaba aquesta histbria?
—D'alió més malament. Figura't que ehl
es mor i ella
torna amb el seu marit...

(Le Rire, París)

(The Passing Show, Londres)

—I per

El liii del fondista fa

una

(Life,

suma

Nova

York)

.

M.?
M?
M?
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EL

CINEMA

UNA ALTRA INAUGURAL

"Petilt C
Petit

•Cáfé•,'•

el

film

Paramount amb

el

qual el. Coliseum ha inaugurat la tempo
rada, és un filin de Ludwig Berger, segons
•coméd ia de Tri st a n Bennard.
No sabem si en confeccionar el seu film
el célebre 'director alemany haurá tingut a
la vista la cinta que una casa francesa va
rodar, 'en• els bons temps de Max Linder,
sobre él mateix assumpte. Uii film aquell
que sempre será bo de recordar, per tal
una

•

î

VV
El

pogut retrobar-se en un tema estrany
taranná, o bé ha estat incapag d'en
tusiasmar-se davant d'un assumpte que
sembla no servir sinó per un joc de sobre
taula ; sense amb aixo valer malparlar d'a
questa mena de jocs que si més no demanen
enginy, que no és pas poca cosa.
En el, ftlin francés, i per aixo l'hem citat,
hi havia tot un arnbient, tot un
catire en la caricatura ; hi
sense
ha
al

seu

Congrés Hispano.Americil
de Cinematografía

En entrar en máquina aquest número,
continuen encara els treballs preparatoris
de la Comissió catalana del Congrés His

pano-emerica

•

de

Epstein, igual (quan els ánims estan en
máxime tensió es trenquen per elles solea
i d'una a una toles les. cordes (l'una gui
tarra). El mateix amb els films escandinaus,
amb ambients que actuen directament so
hre la psiquis (encara que realitzat a
Amé..
don, pot servir d'exemple .E1 Vent, (le Sjos

motu).

Cinematografia qüe

de celebrar a Madrid durant la primera set
mana
d'octubre.
El nostre redactor de cinema ha defen
sat una ponencia destinada a interessar als
poders públics en la .creació d'un arxiu de
films, que ha estat acceptada íntegrament,
així corn la del postre collaborador Díaz
Maja. Ni ha nombre de ponéncies sobre
cinema amateur i cinema educatiu, de les
quals donaran compte com es mereixen,

esperit•d'humor,

El cinema, com ja Ola ben estudiat, té
ben mercedes dues etapes quant al tons
una
objectiva i subjectiva la segona.
Pero en cada una d'aquestes dues etapes
es poden
destriar dues formes d'expressió ;
les dues formes que s'han vingut a dir :
impressionisme i expressionisme.
ET APA

:

L'Exprés blau,

En

jEcriv A

oil

de

Trauberg (proce

Feksi—escola de l'actor excén
tric—)' aquel] tren és una expressió ben in..
tensa de
tot un xoc de sentiments de di
versos pobles i classes.
dent de

Deixem de banda les primeres proves deis
1895 al 19oo, en qué es fan cintes
vintena de metres encara no, que

anys
d'una

la

més extensarneet.

«Alfombra mágica Fox»
Acusem rebut del catáleg de la Fox que,
amb el títol de Alfombra mágica, acobla
els primers títols deis
documentals
sonors que sobre diverses qüestions de .geo
grafia, historia natural, antropologia i folk
nous

lore acaba d'editar la famosa

casa.

d'una collecció importantíssima
de documents, en la confecció deis quals
hom iha disposat de les darreres adquisi
cions tecniques del cinema. El so
hi és emprat d'una manera sistemática
amb una finalitat estrictament documental.
La importáncia adquirida darerament pels
noticiarise en la informeci6 s'ajusta a una
cencisió epigramática, indica prou bé l'In
terés que hi ha a substituir aquella bre
vetat per tota l'amplitud d'una conferén
cia, i a aixo respon la nova. preducció Fox.
Es

tracta

•

«Fermín Galán»
S'está enllestint la producció nacional

•

Maurice Chevalier

Vvonne

forea eeeixida que avui en
tothern tornada a veure de gust.
El découpage. de la cinta de tudwig
és obra

com

.

cara

Berger

és ben. distint del de l'obra fran
que. no ofereix res de particular
si hom té en compte que aquella era, netu
ralynent, una cinta muda .i -ara estem davant
d'un film parlet, en les paraules pesen molt
dins l'écononnia total de l'obra. La intro
duccio del factor yerbal no podía sinó mo
dificar .profundament Cordenació del film.
IEssent l'obra inspirada en una pega de
teatre i comportant aquesta un diáleg de
qualitat, era .d'esperar que. aquest seria po
sát
..ete14411,145.5 Cuna Manera generosa,
i efeetivament., hom ya a veure el film, pero
també a, escoltar el ,diáleg. Moltes parau
i tot i aixf, ningú no gosará dir que
aquest film sigui un film aturat i rígid. Hl
ha un cert moviment fácil que no s'inter
romp--llevat en els passatges lides—, que
els intétprets animen amb llur talent i que
Vanéeclota sobretot conclueix amb seguretat.
Amb tot, el film no satisfá. En conjunt
és una cinta que no sobresurt d'una dis
creció moderada ; és dins el to corrent d'un
film Paramount en tot el que fa referencia
a la posta en escena, al cast i a Paspecte
própiament tecinic. Darrera la 'máquina—,
aixo és l'important—no s'endevina un
temperament, i no és que Ludwig Berger

céSa,

cosa

:

no

sigui

un

temperarnent, pero potser

no

V'eseu

Petllt Café
per

Maurice Chevalier
Significa renunciar estar

tris

durant-una liara temporada

Vallée

havia,

en

donava

en

una

com

«Petit

Café»

paraula, un temperament que
avant-goid del que havia

un

d'ésser més tard l'humor d'un René Olair.•
No ha pogut retrobar aquestes qualitats en
el film que ara enS donen. Jo voldria ex-'
treure del film en qüesti6 tota la grácia de
les situaeions deguda a l'originalitát de
Tristan Bernard, per veure quines grácies

propiament cinematográfiques

Maurice Ohevalier canta, i

eestaven.

tema

amb tetes les de la fiel, En una altra hi ha
una vista de la carretera que porta a Jaca.
Hom hi pot veure un representant del
clergat, un altre de la milfcia i úri altre
deis naturals del país, aquest darrer amb
un

ase.

El .bo del film és que

més deis
personatges reals, és a dir histories, n'hi
haurá també d'allegórics. D'acord amb la
moderna escola russa, hi haurá símbols.
Així en el repartiment hi ha personatges
com
la Llibertat i el Ciar de Duna.

•

guantes
sois no
l'hi obliga, sino que quasi no Phi permet.
Les caneans entren dones si us plau per
forga dios el film, sense defugir per res el
eonvencionalisme. Actor apreciable, potser
encara hi guanyarfem si no feá tan el pa
llasso, per bé que sembla que aixo és el
seu
fort.
Hl ha una caneó, la del cucut, que és
deliciosa ; les altres són dins la classe, volem
dir que són del genere estendarditzat Che
valier.
En la mateixa sessió, la Para•ount ens
oferí el primer film d'una moya serie titu
lada Gráfics Paramount. Haurem de co
néixer més títols per veure .el que val aques
ta novetat. Hl ha, en el que várem veure,
un reportatge submarf
i un altre sobre li
túrgies de l'Extrem Orient, excellents tots
dos. Després segueixen unes qua.ntes inti
mitats de Clara Bow, que són com si di
guéssim un anund intelligent.
Creiem que aquestes intimitats interessen
enormement gran part, potser la més im
portant numéricament, del públic que va
al cinema. Interessen molt, i no comprenem
per qué les cases productores no aprofiten
més sovint aquest interés per prodigar la
propaganda en aquesta forma. La vida ín
tima deis ídols del públic, el que fan, com
mengen, com juguen el cinema, podria, emb
trampa o sense trampa, fer.nos-lio veure
amb gran delectanea per a molts, que no
per aixo minvará llur illusió per les stars,
com
temia. Hem vist Clara Bow
i la seva casa, Clara Bow i el seu gas,
Clara Bow i la platja on cultiva la mandra.
Només se'ins acut que fer el reclam de
Clara Bow ara que la noia ha d'.abandonar
el cinema, és un. xie Inactual.

vegades, i aixo que el

unes
no

Ara aneu
lluna i la

a

qué
República.
a

saber

més

tenen

a

a

yeure la

film

Un

que

fou famós

:

«El F oc»

(1916), per

solament un deis múltiples actes que
reporten les revistes avui. Per exem
ple : La sortida deis obrers deis tallers Lu
miére (els inventors del cinemetógraf), L'ar
ribada del tren a l'estactó de Lyon, etc.,
etcétera. Pures documentals de paisatges
ens

Simples impressions.

costums.

Tenim l'antinomia, que s'assenyala entre
el cinema eurcrpeu i Pamericá, deguda al
fet que el cinema europeu és fortament ex
pressionista, mentre que l'americá és im

pressionista.
) Europa
.

d'aquesta

lució, que té el gran avantatge

de

no

so

tren

mai el ritmé i la manea del film. Pero
hi ha Pinconvenient del Ileig qué fa el car
tel' immobil damunt l'escena, i aquest in
car

convenient .és prou gros perqué calgui
fer el possible per reduir-lo, fixant rigoro
sament la durada de .la seva projecció, du.
rada ,que s'ha de recluir al mínimum. Ara
passa que hi ha temps—i no exagerem
per llegir fins a cinc vegades els rétols. Ja
sabem que no tothom llegeix tan de pressa,
pero no f6ra difícil escurear la durada de
Ilur projecció sense inconvenients per ningú.

producció

Franea,

des de

amb argument
His
ros m., per Zecca, el
:primer director que tingué la Pathé, ha
mercat
un
dramatisme exagerat. Melodra
mes, reconstrucdions históriques, novelles
o
menys que novelles
fulletins sentimen
tals. Amb tota l'exageració que reclamada
el teatre sense l'ajuda de la paraula.
No cal dir Italia. Films i artistes ex
pressionistes per excelléncia. Pellícules d'e
vocació histórioa i de gran sumpruositat en
la decoració, com Cabina, Delenda Car
thago, Marc Antoni i Cleopatra, Juli César,
etcétera. Als assumptes histories seguiren
els de passió dramática. Qui no recorda
els estiraments d'una Francesea Bertini,
d'una Licla Borelli, d'una Pina Menichelli?
I el mateix Alemanya (1Ioc de les polé
migues més fortes sobre expressionisme i
impressionisme). G. Charensol divideix la
producció alemanya en tres etapes i la que
correspon a l'etapa objectiva la titula : Ex

crim,

en

pressionista.
La primera producció important alema
nya
La princesa de les ostres, és tota una
farsa interpretada per
artista de movi
ments grans
Ossi Oswalda i dirigida
una

per l'avui famós Ernst Lubitsch, que llavors
era espos
d'Ossi Oswalda.
Un director 'ben expressionista és Fritz

Lang (Els Nibelungs, Metrópolis, Spione,
Una dona a la lluna) i l'actor més expres
sionista

Emil

b) Aiü-érica

:

Jannings.
irnpressionisto.

Films de l'Oest, simples sense cap classe
d'interpretació. La cambra cinematográfica,
amb més rnoviment, estalvia exageració i
teatralitat als a.ctors, al temps que aug
menta el

seu

impressionisme.

Trama única per a tots els films, variant
sois les documentals de les muntanyes amb
els seus cow-boys.
La mateixa diferencia es constata amb
les bandes cómiques. A América són pures
sensacions d'estropici i caigudes. Són clás
sigues les de Tomasín. A Europa Max Lin
der interpretava pellícules en les quals la
comicitat radicava en els quidproquos, com
qualsevol sainet, i amb els gestos i cara
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:

SUBJECTI VA

Paul Leni, Pupont, Ale
Korda, Jacques. Feyder, Sjostrom
(Seastrom), Stiller, Paul Fejos, etc. Euro
peus, tembé, Sternberg i Stroheim.
Encara que la maturitat a qué ha arribat
el cinema fa que les pellícules siguin totes
més ponderades i que les exigéncies co
mercials obliguen els directors i els actors
a
fer de tot, és possible de seguir clas
sificant les dues fermes expressionisme i
impression isme.

xander

MM
MM
MM

.111

hnpress. ionisme.
Cap

escola Inés impressionista del jo in
la sobrerealista. Les .seves obres

per sobre de tot hi ha una tesi i la
finalitat de crear confusionisme en els es
peras. Tal els films de BufweI.: Le chien
andalou i L'áge d'or (abans La béte anda

Musa).

lEls• films que més o menys pertanyen a
aquest grup acostumen a desconcertar el
públic. Es tracta d'expesició esqüeta, sim
ple constatació de fets. Superficralment. sem
bla que tot vagi com una seda. Es ciar
qué per poc fi que es sigui s'hi endevina
tot un món de sensacions i de tragédies
intimes. Nlés trágic i colpidor perqué no
surt res a l'exterior i no es pren revenja
arnb

ningú.

Un deis directors que més se m'acut a
la memOria en parlar així és H.erbert Bre
11011. En El capitá Sorrell hi ha tota la vida
post-militar d'un home. Fets i imatges de
cada dia. Un horne impassible. La múl
tiple tragedia que s'hi endevina, pero, ar
riba a commoure. En el film Beau Geste
no hi ha altre truc
que alterar l'ordre deis
fets, deixant truncada Pacció. Grácies a
aixb es manté la curiositat de ?'espectador.
Si es seguís l'ordre normal seria una cosa
tan Insípida com la realitat mateix.a. En
El cas del sergent Grischa es pot repetir
el que hem (lit d'El capita Sdrrell. Simple
de trama. Original perqué ens <Mina La tra
gédia de la guerra d'una manera subjec
tiva. Pesada de detalls realistes i minu
ciosos.' La sensació de l'afusellarnent ens

la vol donar tant pel mitjá impressionista,
que arriba a fer coincidir l'espectador ami'
el protagonista ; el mocador que es posa als
ulls de Grischa deixa tot el llene a les
fosques mentre es senten i s'entrelluquen

les detonacions.

Aquest deu ésser, pel que ens expliquen,
el fonament de la modalitat del director rus
Dziga Vertov, fundador' del Kinok o Pu
pilla del Cinema, que és la destrucció total
del cinema teatral. Principalment en el cas
del film L'home del tren-vistes.
Són artistes iinpressionistes que malgrat
Ilur impassibIlitat deixen endevinar tota
gama de sensacioná interiors : en"
una
Br<>ok en primer terme, Lewis Stone, Wil
liam Powell, Greta Garbo, Evelyn Brent,
etcétera, etc.
En la part cómica, és eminentment irn

pressionista soase matar la seva riqúesa.
su•bjectiva : Buster Keaton. Harry Lagdon

inexpressius i arbi
el mateix Chaplin ; el
millar és el contrari del que expressa, el
que se li endevina.
els

seus

traris. Adbuc

gestos

en
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Múrnau, Lubitsch,
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Je no es marca una separació per con
tinents. Mentre el cinema americá influeix
decisivament a Europa, d'aquesta marxen
cap a América els seus millors directors
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del tot.

no
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com

Sorollás éxit

tat

çorn

.

:

Urquinaona

gesticulat

el

cinematográfiques
es. poden considerar,
pero,
impressionistes, .perqué són. films

expressionista.

:

,

la primera
tdria d'un

l'argument.

la validesa

sabuda que, per raons de distáncia,
en
el cinema té d'ésser molt
més sobri que en el teatre. Són els actors
europeus els que encara no s'hi hart adap
norma

com

.

discutim

aquesta

on

Sembla que finalnient la Paramount adop
ta ja 'd'una manera definitiva, per a. la
seva producció americana,' el recurs de les
paraules castellanes impreses a baix de les
escenes, a fi que l'espectador. pugüi seguir
No

Pina .1I enichelli i Febo Mari

L'expressionisme en l'actor perd molt en
segona etapa, perque és, ja, una

eren

La iniciadora del cinema,

Pels de la Paramount

J. PALA

1111111.
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que

porta aquest títol, fidel reproducci6 de les
jornades histOriques de .Jaca.
Hem vist algunes fotos del film. En una
d'elles hem pogut veure la .proclamació de
la República a Jaca, escen.a reconstruida
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a)

Expressionisme.

Romonsa sentimental, de S. /v1. Eiseins
tein, és un máxim esfore d'expressió de

diversos estats d'ánima per majá del pai
satge. La caiguda de la cosa Usher, de Jean

Hispano
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