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ENDAVANT

La

Ja tenim Constitució. Aix6 vol dir, ací

a

es

tot arreu, que hi ha revisionistes.
divideixen en dos : els uns que,

Ció

Aquests
simple

girn republicá ; els ,altres, republicans de
col., peró disconformes amb el text consti
tucional tal

cona

del 1931

espanyola l'Estatut. Segons quins errors
s'haguessin comes dintre la redacció del

i

ment, cerquen de cornbatre de biaix el re

.

De Dijous

ha romás redactat.

Dijous

a

Esfíl períodísiic

:

text, podia esdevenir que els drets i la yo
luntat de Catalunya, solemnement expres
sats pel seu poble, es trobessin melosos per
Unes paraules escrites a la llei del cos total
de l'Estat. Evidentment que, en tal cas,

una
certa responsabilitat
alguna publicació, es troba, una pila de
vegades al dice, clavant el terrible .problema
de l'original a publicar. Sobretot, si la pu
blicació vol tenir un esperit selectiu
din
tre els límits a qué cal sotmetre's en aques
tes latituds
problema pren carácters
anguniosos en molts moments. (S'entén que
parlem més per les publicacions destin.adeS
a un públic
heterogenti que no pas per les
especialitzades en determinades activitats.)

Tothom que té

en

—

Potser li °correrá de

trobar-se amb excés

d'original,

mirant només la quantitat, perb
per relaxada que tingui la consciéncia, no
podrá pas publicar-lo tot : al contrari, feta
una.
tria, ben poc li'n quedara d'utilitzable.
I aixd no sois per la qualitat, sin6 perqué
cal tenir en compte, a més a més, que no
hi ha ningú pY 014 insensat per recluir-se a
voler que la publicació en la qual li escau
una
certa responsabilitat, es formi per al
luvió, perquI tota publicació ha d'aspirar
lágicament a regir-se per un cert criteri, a

Jiménez

Luis

de

Asua, Angel Ossorio

y Gallardo i Manuel Cordero, de la Comissió
constitucional

Els primers, com que van a la seva,
afecten una gran pressa ; voldrien que tot
l'endemá de
rq

l'aprovació,

comencessin

les baralles.
Els altres, més serens, més ponderats,
és fan cárrec que només amb el temps i
en
vista de les coses vagi adaptant-se la
Constitució escrita a la natural. S'adonen,
també, que, convalescent el país de la in
toxicació violenta deis últims tem,ps d'opres
sió, els quaqs, per força han necessitat l'e
métic de manta dernagbgia, no és pas ará
l'hora més avinent per encertar retocs ni
matisos. 1, com tothom qui estima, saben

d'esperar.
Heus aquí, dones, davant
de la Constitució espanyola

w"›.4

superior?
preferim,

mal, les coses
les recloses i estre
tes : les primeres,
podríem dir, donen- més
facilitats a totes les componendes, com fan
les persones efusives.
Comenga Particulat amb una declaració
una mica boirosa : que Espanya és una Re
pública, de treballadors de totes classes.
Per?) és innegable que assenyala una bella
aspiració i que, en eneapgalar la llei lona
mental d'un poble, els legisladors poden
permetre's d'idealitzar un xic el seu retrat.
Aixé sempre pot marcar una doctrina i una
tendencia ; no neguem que en aquest cas,
la tendencia és socialitzant ; perb si ho mi
ren.' de prop, veurem que la paraula «tre
bailador» seguida de l'afegitó «de totes das
ses» deixa un gran marge a
les realitats
socials i polítiques. A més, hom ha de ,yeu
re-hi una reacció contra el regirn anterior,
que s'hauria ben ipogut anomenar «Monar
quia militarista-clerical».
Altrament, un estrét criteri jurídic re
butja com una monstruositat de. dret, que
la llei constitucional contIngul disposicions
que pertoquen á les lleis orgániques 1, ád
huc, a Ileis• especials, com són ara les dis
posicions referents a la propietat .privada,
a
les ordres religioses i al divorci. La llei
fonamental, segons els cánons del dret po
lític, s'ha de limitar a consagrar uneá es
tructures escluemátiques les quals delimita
ran les sdimensions
de la materia jurídica
subsegüent : una mena de fites o de motllo.
Peró els que s'eferren a Ilur puritanisrne
jurklic, potser obliden un xic que hi ha la
obertes, esbarjoses,

•

Ihistiéria,
crear

biológica,
lEstat és
tátic. La

talunya.

—

—

mal per

a

i Carlos Blanco, de la
Comissió constitucional

Juan Castillo

fer cap esforv.
En dir estil periodístic,

no

a

S'obria altra vegada una era de discus
sions i malentesos, en detriment, és dar, de
Catalunya, pere també de conjunt his.pánic.
Per aixb, tothom, uns i altres, malgrat
les rancúnies seculars que no s'esvaeixen
en quatre dies,
han tingut cura de superar
els estats sentimentals i, per ara, podem
assegurar que no hi ha en tots, els títols
i articles de la Constitueió res que, en lletra
o esperit, sigui obstacle al pas
de l'Estatut
que s'ha volgut donar el nostre poble en
un plebiscit unánime.
Algú es .plany que aquesta porta sigui
molt estreta : peró n'hi ha prou que sigui
suficieint. El nostre amor constant a les
.nostres llibertats i, esperem-ho, el respecte
als. grans principis de la democrácia i el
dret, que són la raó de inaixe.nga i vida
de la' República Espanyola, faran la resta.
En resum : tenim Cónstitució : que sigui
per molts d'anys i que, si modificacions
calen, vinguin pel seu ordre i saó ; ha finit
el temps de les sotragades i les lluites. No
d'un in
ens
conv:é renovellar eqs treballs
fantament.
Més aviat seguir la corba suau i plena
de la vida.

aquell que ha

ens

referir

volem

tenir tot anide destinat

de

un públic
vast, potser poc interessat per
la matétia de qué es tracta (potser perqué
no
li és prou coneguda), perb .capaç d'in
teressar-s'hi si aquesta li és 'exposacla en
una forma
que no tingui res d'ensopida, ni
de pedant, ni de falsament transcendental.
Aquesta traça, els millors exemples de la
qual es troben en el periodisme francés i
anglés, és encara difícil de trobar en les
a

publicacions catalanes. Hi ha
ció

a

una

tractar temes d'un interes

miant, i, per afegidura,

a

manera, correcta

vol, perb

d'allicient.
Ha estat també
hi ha encara una

si

es

gran afi
poc apre

tractar-los d'una

Domingo, Serra

Es diu que els periodistes que fan in
formació a la Generalitat i a l'Ajuntament
han acordat constituir una associació que
no
tindrá altre objecte que el d'auxiliar-se
mútuament en cas d'agressió o atemptat
personal. No es pagará cap quota i només
es
contribuirá, a prorrateig, a les despeses
d'enterrament.
Sembla queen el curs de les converses
organitzadores; algú proposá que fossin no
menats socis protectors els senyors Aigua
der (Artemi) i Váchier.

El sopar d'homenatge que MIRADOR dedi
als pintors Francesc Domingo, Joan
Serra i Alfred Sisquella pels premis que
han obtingut en el concurs Montserrat vist
pels artistes catalans, tindrá lloc una ve
gada estiguin exposats a Barcelona els qua
dros que prengueren part en ,aquest con
curs, cosa que será segurament la setmana
que ve.
Aquest homenatge a la persona dels tres
joves mestres, MIRADOR voldria que ho fos
a la
pintura catalana de les noves promo
cions que tan bé han satisfet les esperan
ces que en elles tenlem posades i que amb
l'esmentat concurs han ratificat una ve
gada més.
Vistes les obres, que seran exhibides, com
diem, ben aviat, el nostre públic haurá de
constatar com és de justificat aquest home
natge, el qual no vol ni voldria representar
cap minva en la .consideració que ens me
reixen altres artistes d'.alguna promoció an
terior que també han estat premiats ni tam
poc els pintors joves que han obtingut una
qualificació menys important. Honorant els
nostres tres amics que són, deis joves, els
que han estat guanyadors deis tres millors
prernis, MIRADOR entén honorar també tota
la jove pintura catalana, que en ells asso
leix

una

magnifica representació.

El número próxim de MIRADOR i la prem
sa diária donaran la data exacta del sopar
i altres detalls.

Les bromes deis arxíus
Un parell de diaris madrilenys publica
la fotografia de Rossi, cap feixista, en
lloc de la del banda cors Rossi, el qual
s'ha lliurat a la policia francesa. Un deis
dos rotatius confessá alegrement la planxa,
i digué que la confusió era naturalíssima,
donada l'especial naturalesa dé! feixisme.
Les angúnies anaren a cárrec de l'altre
diari, conservador monárquic del 14 d'abril.
Ens consta que el "set' director, tot mirant-se
les págines d'anuncis, exclarná :
—Suerte que no hemos dado el fabricante
de vermut!
ren

L'afer,

encara

que parlem de confusions, explica
la broma que féu córrer un amic nos
aleshores de la Iluna plena de l'afer

I

ara

rem

tre,
Blooh. L'home comenga a escampar entre
les amistats que el Bloch visitant de Bar
celona no era pas el ,marit de madame Ha
sinó un vulgar Lazare Bloch, ciutadá
francés.
Com sigui que La Publricitat havia publi
cat una nota fent unes remarques sobre les
variacions fisionómiques de M. Bloch des
del procés de La Gazette du Franc fins a
l'actualitat, l'especie de la confusió trobk
molts adeptes. Un deis convençuts, ja deja :
—En aquest eas, la bomba Blooh es con
vertiria en una sínia vulgar.
Després de dir aixó, l'home notá que
estava rodejat d'aferistes entusiastas. I com
a

mesura

eren

els

de

precaució

ases

no

va

precisar quins

que rodaven la síniá.

Manera de protestar

L'Opinió,

abrandada per l'entusiasme, di
frases irrefiexíves que foren amb
raó considerades molestes pel personal de
l'Hotel Orient.
Una comissió, composta pel chef de cuina.
i els mattres, es presentá a la redaoció del
diari esquerrá. En abséncia del director, els
rebé el cap de redacció. Bis comissionats
feren protestes vivíssimes d'adhesió a l'Es
guerra 'Republicana de Catalunya. Els dolia
que fos precisament l'éegan del seu partit
el qui posés en entredit llur honorabilitat
professional i venien a oferir 'un sopar a
tota la redaoció de L'opinió, per a demos
trar així que el personal de •l'Hotel, etc.,
etcétera.
El redactor de la casa estava emocionat.
Quan el chef de cuina digué :
—1 precisament en aquests mometnts vé
nen
a
celebrar a casa nostra el sopar en
honor d'En Solá Canizares! No sap vosté
la pena que ens fa servir-lo... Nosaltres els
voldríem demostrar a vostés...
El periodista contestá :
—Ja ho tinc ! Deixeu que derná es cre
min els canalons!
Peró els incidents del sopar d'abans
d',ahir foren més greus.

gué

copiosament observat que
afició més terrible la de
:

tracias temes concrets, sinó temes doc
a
base de repetir i glossar sense
novetat ni esperit de síntesi, quatre coses

Confusió ,agráría
Diumenge passat, un poble
a

del Ció

pássimament

traduits la
mejor pan de les vegades. Sobretot la ma
joria de debutants que aspiren a sortir de
la ineditat, cauen per aquest cantó.
qui sap si el mal pitjor no és que els
originals d'aquesta mena i de les altres.
irnpublicables hagin d'anar al cove, Sitió
que ningú no alliçoni llurs dissortats autors.
llibres

sa

que

madrilenya

de la ribera

Martí Es
les ,activitats
de les minories plOwentáries. El públic,
no
massa erudit en áquestes qüestions, el
-seguia un xic descancertat. Martí Esteve es
referí concretarnent als agraris, als quals
qualificá de monárquics disfressats. No po
gué acabar les seves paraules, fou tallat
per uns sorollosíssirns aplaudiments i moris
freneties de l'auditori.
Després tot es posá en ciar : el públic
havia •res els socis del casino rival d'a
quell on es celebrava l'acte, el «Centre
Agrari Comarcal», pels agraris de que par
lava el diputat.
teve

era Preixens

—

explicava

en

un

—,

míting

Erudícíó pictórica
La setmana passada a Madrid tingué lloc
l'Assemblea de la Federació d'Estudiants
hispánics. Una de les seccions, la de Be,
Iles Arts, feia sessió nocturna.
Un andalús s'aixecá a parlar i després
d'un llarg discurs entrá a parlar de «unos
frescos de nuestro companero Rafael».
Tot seguit es sentí una veu :

—Calla,

Es sabut que el pretext falsarnent
ellegat
pels agressors del company Tomás,
aquest
retransmes
la
era

unes

fresco

que el

eres

tú.

L'efecte fou fulmina.nt.

havia
a
prem
la inforinació de La Publi

citat sobre l'afer Bloch. L'Agencia
circulá la ;aova

naturalment, també

Fabra,
a

l'es

tranger.
Per aixé aquests dies, cada vegada que
En Tomás, funcionad de l'esmentada Agen
cia, fulleja la prernsa francesa i veu que
han estat escamotejats els telegrames sobre
d'afer Blooh, ens diuen que l'home deixa
anar
un
sospir de satisfacció.
No per res...

Les fesies írnaginéries
Retallem d'El Noticiero Universal:
«Aclaración.
Con motivo de la enfer
medad que desde hace tiempo aqueja al
senor vizconde de Belloch, nos comunica su
hermana política, la senorita Isabel Llo
rach, que la fiesta que anualmente celebra
en sus salones para festejar su onomástica,
—

este ano

tuvo

un

carácter muy

íntimo,

no

asistiendo por lo tanto a la misma las per
sonas que al dar
cuenta de la misma enu
merábamos por involuntario error.»
Com es veu, el redactor de societat de
•'esmentat diari nocturn está dotat d'una
fantasia tan illimitada, que no sois és ea
paç de fer la ressenya d'una festa a la qual
no
ha assistit
tot repérter sap fer-ho
sinó d'inventar-tne una que quasi no ha
existit i de detallar la nombrosa i distin
gida concurrencia que hi ha assistit.
—
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Per la concórdía

Diumenge passat'a

Vilanova. Acaba d'ar
a •l'Ajuntament i l'al
apareixer al baleó per
uns mots
escaients a la multitud
a dedicar
que aplaudeix el President de la Genera
litat. El final és digne de les millors «pi
ribar Francesc Maciá
calde creti convenient

quiponianes»
Catalunya
:

libre!

a

es

Refrat mas, refrat

un

: sembla
que hagi d'ésser quelcom
absolutament estátic o estable i només ho
.és en quan ho permet la fluencia incoer
cible de la histéria. I ai de l'Estat que

ésser massa rígid en les seves es
tructures! Car la materia viva en perpetu
•esdevenir, alió que no pot tbrcer, ho trenca.
Si no ho miréssim amb criteri histéric,
tota la Constitució anglesa, la més antiga
sólida de les que viuen, seria una aber
ració de cap a cap. Peró el que ho cregués
així no veuria que hi ha més aberració a
voler superposar una construcció mental
immébil a un cos existent i movible, que
ocupa un espai i neix, viu, creix I mor a
través del temps.
Nosaltres els catalans tenim encara una
ltra preocupació davant de la Constitu

menys

El senyor Francesc Maciá resta satisfac
tbriament impressionat en adonar-se que la
seva fotografia ocupa un lloc- preferent del
saló dedicat a les sessions municipals. El
popular alcalde de Vilanova cuita a fer-n'hi
l'aclariment :
—Veurá, com que ja n'hi havia d'altres,
várem pensar : hi posarem el seu.

d'es
equilibri dinámic, no
paraula :Estat enganya etimolégi

.cament

vulgui

•

Sísquella

cará

depasen la simple geornetria. Un
un

1

No per res...

trinals,

en

Una associació benéfica

mancada

no

trobades

El sopar als pintora

comrilau
qual, sovint,
orgániques que, seguint una llei

la

coses

no podria pas resignar-se a pagar
innocentment les equivocacions d'altri. Ni
en bon
principi de dret s'hi veia obligada.
Perd, de fet, no hi havia procediment cé
mode ni rápid d'esmenar aquel! estat de
coses
leslu als drets i voluntats de Ca

nostre el text
que passará a

la histeria sota el nom de Constitució del
1932 i que seguirá en ordre cronológic la
del 1876. Comparada amb la seva anteces
sora, és minuciosa i una mica trinxada.
Hom veu cpie és fruit de temps més ccim
plexos i turrnentats per dins ; així com l'al
tra n'era d'una epoca lassa de convulsions
i violéncies, i així nasqué parca i circums
pecta ; l'una qui sap si parla amb exoés i
peca de desmanegada ; l'altra apar, sota
una
superficial correcció de levita i barret
„ekele 'cliPa, que no vulgui dir res : quina és
-'''Nosaltres

Catalunya

sostenir un determina.t to, a ésser alguna
cosa
estructurada.
Aquest responsable de consciéncia de qué
parlem, trobará el seu majos obstacle, el
més difícil de superar, en els proveidors
d'articles. Es .veurá en el cas, tot sovint,
de no saber a qui encarregar de tractar un
terna que al seu judici cal tocar, responent
pla i al cniteri de. la publicació.
En realitat, a Catalunya no hi ha prou
gent que escrigui (que escrigui com cal,
s'ha cllafegir); el país, per ara, no dóruz
per tnés, I, encara, hi ha matéries que acá
no són
tocades per ningú
i aquest és un
deis' motius de .més angúnies del respon
sable d'una publicació
o
bé són tocades
d'una manera que només poi passar a falta
de cap altra cosa. Volem referir-nos a l'es
cassetat d'articulistes proveits del que, con
cretament i per entendre'ns de pressa, se'n
pot dir estil periodístic, e.qual, no té res
a.
veure amb
certs tbpici que circulen a
temporades i s'encomanen de !'un a l'altre
amb aquella facilitat que dóna la manca
de sensibilitat combinada amb les ganes de

MIRADOR INDISCRET

No

ve

d'una

pams

Fa estona que dura la recepció dins les
sales de l'Ajuntament i el pergamí nome
nant
el senyor Francese Maciá fill predi
lecte de Vilanova, segueix exaosat a l'a
parador d'un acreditat establiment de la
localitat. L'alcalde, finalment i amb el ner
viosisme al roig viu, prega al secretari :
---iCuiti, faci anar a buscar el plano!
Afortunadament, el secretan i entén a la
l Ilenguatge «piquiponiá» i uns
minuts més tard el pergamí era entregat al

perfeeció

PER

FI,

EL

"PAVO

REPUBLICANO"

President

en

.mig d'aplaudiments.

MIPAI3DR

2

parlar

Els inodels de bell

UNA NOVEL•LA DE

El mateix alcalde en ocasió d'una visita
que li féu una perso.nalitat i parlant de
vies de comunicado, digné:
—Es indubtable que els viatges seran molt
rnéss rápids d'ací un quant temps, quan
totes les carreteres estiguin esmerilades...

BAROJA A LA PANTALLA

1 piniorese de la filmació
Baroja

ha passat per Barcelona. Va
seva
casa basca de Vera
del Bidasoa, la teulada de la qual es troba
coronada per La veleta de Gastizar. Un drac
de ferro de grapes que amenacen alternati
vament els quatre punts cardinals. En la cua
d'aquest drac—Baroja diu que és per neu
hi
tralitzar la perversitat i la iracúndia
Pío

Generosiéai sardaníséíca

traslladar-se de la

Divendres passat llegíem en dth periédic
la .següent gasetilla sardanística :
«El Grup Sardanista «Colla Sant Medí»
celebrará una bailada de sardanes a profit
de les criatures que neixin el dia 3 de
marg de l'any 1932, festa popular de Sant
Medí. Aquesta tindrá lloc al carros de Man
so, entre Borredl i Viladomat, diumenge
virxent, dia 29, de tres a sis de la tarda.»
Veritablemetnt, els mortals que neixin el
dia 3 de marg vinent es podran donar per
satisfets. 'Es pairan fer el cárrec que han
tret la rifa. Ara que si en ineixen
massa,
els deurá tocar cosa d'un ml a cada u.

—

part en els episodis de conjunt. Els per
sonatges de la meya novela vivien mate
rialment entre la gent jove deis pobles.
Recordo que

guntes

a

Fuenterrabía,

jo pre

com

moles si havien vist per allí
al meu germá Ricard i al meu nebot Ju
lito, que també filmaven la película, .em
respongueren amb tota serietat : «Per aquí
a

unes

dies,

uns

un

La Humanitat

telegrama

que

registrava

oscillacions de la Mu
sa esterlina, era encapgalat
així : «Les ~panes al vol, se'ls ha després el badal.»
Tothom cregué en un empastellament.
Pesó heus ací que el senyor Angel Estivill,
redactor del títol, a la taula d'un cafe ex
plicá la clan als amics
—Quan la 'Hura puja, els anglesos enge
guen les empanes al vol. Si de cop 1 volta
•aixa, és el badal que se•s desprén.
No cal dir que l'explicació fou celebra
díssima. Un contertuli que coneix les idees
comunistes del senyor Estivill, comentá :
—Aixé és el rnarxisme aplícat als tele
grames !
unes

Toca ferro!
Aquests dies al soterrani de la Plaga de
Catalunya, hi ha instalada l'Exposició Mo
nográfica de la Rambla de les Flors. En

dels plafons de l'escala de baixada, hom
clavat un tapís que diu que representa
la Rambla en l'any 2000. El recomanern
als lectors. Es quelcom d'una comicitat In
un

superable.

Un amic nostre preguntá a un deis orga
nitzadors de l'Exposició el •otiu d'haver
penjat aquella fantasia. Li respongueren :
—L'.autor vingué recomanat d'En Cam

palans.

I el nostre

amig digué simplement

pro
tres

parpelles

l'engrós
I

com

—

va

Escena. de «Zalacaín». El personatge del mig és Ricardo Baroja, germa de Pío
ha fixat l'anagrama de Jesucrist : J. H. S.
Pío Baroja ha vingut ara a Barcelona
per poder veure de prop i parlar amb sin
dicalistes, anarco-sindicalistes, anarquistes i
algun que altre pistoler. El novelista base
comenea a escriure un nou volum que titula
El Cabo de las tormentas. Segons ens ha
dit, alguns deis capítols es desenrotllaran
a Barcelona i en aquells ternps en qué
Mar
tínez Anido i aquell sentimental de l'Arle
gui disposaven de les vides dels ciuta-dans.
—Ja veurem si encesto en aquesta novela
ens diu
Baroja
i resulta El Cabo
de las tormentas alguna cosa interessant.
Aixó que en diem interessant és una pa
raula que serveix per tot. A mi aquestes
coses
revolucionáries m'atrauen poderosa
ment. 1 amb una mateixa forga aló que és
material com l'espiritual. La dificultat es
troba a encestar qué fará la humanitat.
Millorará?... Arribárá a execrar els baixos
instints?... O per dissort tornará al seu

ara

ha passat Zalacaín i al café de la

can

tonada, vosté, senyor, trobará Miguel Te
llagorri que está bevent sidra amb uns auto
mobilistes.»

—I aquell Judas?
—No el podré oblidar mai. Ens mancava
personátge que encannés el Cura San
ta
Cruz. No en trobávein cap. Després de
molt rodar pels carrers vells d'Irún, en un

succeir,

a

—

Preéensíó enraonada
A propósit de la mateixa Exposició, en
la qual s'ha recollit tot el que de prop o de
lluny fa referencia a les nostres Rambles.
Ens diuen que el famosíssim senyor
re, autor de comédies, ha dernanat que
d'una manera o d'altra es conjumini al so
terrani una representado de La florista de
la Rambla.
Contra el que hom pugui suposar donat
l'eco precedent, amb aquesta solicitud el
senyor Campalans no hi té res a veure.

Behovia, un episodi molt
aquella frontera és

No cal dir que

en centraban. Així com
barri de
Triana és fornal de toreros, el carrer de
Sant Vicens de Valencia en dones boni
ques, Figueres en sardanistes i els bars de
les inits de Barcelona en poca-soltes, Vera,
Behovia i Irún donen més contrabandistes
que cinc .centes representactons de la Car
men de Bizet.
Dones ,bé, durant el mes de setembre de
1928 (data de la filmado de Zalacaín), cada
tarda, a primeres hores, creuava el pont
internacional un collegi, integrat per uns
cinquanta noiets acompanyats de tres en
sotanats hermanos. Cal tenis ben present
que els nois d',aquest collegi, quan anaven
cap a Franga, duien davantalets reglamen
taris i clescobert el cap. Res, al16, era un
.veritable collegi en vacacions que anava a
fosa.
El mateix els ca•rabiners de la duana
espanyola que els gendarmes de la fran
cesa, saludaven amb famillaritat els nois i
hermanos. Res d'exigir passaports, ja es
coneixien.
—Buenas tardes.
—BuenaS. tardes.
—Bon soir.
--Don soir.
I així anava marx.ant la cosa. Un cap
al tard de determinat dia, un deis carra
biners es va fixar que si .bé els nois, quan
anaven
de Behovia a Franga lluIen l'es
mentat davantalet reglamentad i al cap
no duien capell de cap mena, en la tornada
del quotidiá passeig defensaven els seus cos
sos amb uns abriguets, lluien als colls una
entortolligada bufanda, cobrien el cap amb
gorra i anaven enguantats.

am.b procediments més plens
i de dolor, ha de jugar d'una ma
nera forta i ha d'exposar la pell.
Es per

gencia

diment máxim ; i si un artista ho és de
(nomás en aquest moment perlejat 1
agre deis desenganys i les esgarrapades pot
donar una exacta sensació de vida i de
joia i de .plenitud. I és també per aquestes
raons que molts
genis de vint anys arri
ben als quaranta .amb un aire escorredís i
amb una acaramelada i rancuniosa irnpo

debó,

En Miguel Faure és un dels més joves
i m,és abrandats comunistes del Bloc Obres
i Camperol.
L'altre dia, en l'habitual tertúlia del Café
de la Rambla, algú Ii feia remarcar, bro
mejant, que potser desdeia que, essent co
munista, anés vistentment calgat amb uns
rnagnífics botins.
—Es que així tothom podrá veure
cuitá a dir eh l
que nosaltres no volem
fer la revolució per poder dur botins... pes
qué ja en tenim.
•

—

Do de

profecía

Un dels

pla

minyons que
milicia'

entre la

actua més a
de la Lliga, és

primer
a

dir,

el que podríem anomenar les tropes de
de
xoc del partit, és el secretari perpetu
la Joventut i conegut escriptor Octavi Sal
tos. De molt jove, demostrá el seu tremp
i la seva inspirado de poeta. N'és una prova
convincent uns versos, una mena d'ovillejo,
que escrivia profusament per lis cobertes
deis llibres de text. Fan així :
en

aquest

una

cosa

a

diversió tan

?Quién

el' hombre más sabio?
! Octavio !
? y el estudiante mejor?
es

!Saltor!

O.

el sabio de más saber?

?Y

!Soler!

O

Octavio Saltor Soler
es el as de los ases del saber.
fi de completar la indiscreció, di
rem
que la persona que ens ha comunicat
aquests versos fa correr que els sap grácies
a Tomás Roig i Llop, gran amic de Saltos.
Gairebé .assegurariem sengles rectifica
cions en el nostre número vinent.

Ara,

a

—

sensacional
cabells blancs
rápidament amb la novíssima
preparació científica

sense
•

•¦••

•

•

agua
colonia
misteriosa
cióna brillantor al cabell, treu la
caspa i evita la seva caiguda,
Ch 511
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históric,
no ja
paraula

important,

a

—

O

rnoment

perfumada

•

higiénica

•

eficaç

cm

O

*

sois, sino com
ésser com una fita o com
una mena de Déu 'Forme.
El mtin literari
1 artístic es pot dividir, segons diuen al
guns, en dos grups : cinematófils a una ban
da ; cinematbfobs, a l'altra. Els ,prirners es
peren del cine una cosa així com el Sant
.Adveniment i els altres auguren que a forga
de pellícules anirem al caos, a la foscos i
a
l'abisme.
—Pesé, Baroja, vosté és o no incondi
cional del cine?
preguntem al base.
—Jo, la veritat, no sóc deis cinematófils
incondicionals. Pesó tampoc sóc contrari
d'aixé que en diuen l'art de la pantalla.
Referent al cine, com en moltes altres coses,
cm
sento una mica mussol. O sigui, de
vegades ocell i altres rata. Tot el que sigui
dinamisme, d'aire nou, sense tradició, un
si és o no bárbar en el cine, cm satisfá.
El cine, per ara,: va evolucion.ant en la seva
base científica. Pesó encara no li ha nascut
ni el Shakespeare, ni el Cervantes, ni el seu
'Edgard Poe, ni molt rnenys el seu Dos
toievski. Ara com ara, el cine és un art
híbrid, mixte de literatura bastant dolenta
i d'excellent fotografia.
--Creu que temps a venir el cine substi
tuirá el llibre?...
—No ho cree pas
ens contesta
—,
no
ho cree pesqué per al veritable aficionat
a
Regir, el libre no té fácil substitució.
Per desgrácia, és ben cert que de dia en
dia minven els aficionats a llegir, sobrelot
a .Espanya.
Per la majoria de la gent Ilegir
constitueix un treball penós. Per alguns ve
a
ésser com si fanguessin. Pesó cal dir
que pels aficionats que resten, reemplagar
el llibre pel film és del tot impossible.
—Es recorda, Baroja, de la filmado de
la seva novella Zalacaírt el Aventurero?
—Alió va ésser molt divertit. Ja se'n den
recordar vosté que hi prenia també part.
Faci membria de com ens rebien la gent
deis pobles i amb quin entusiasme prenien
com

sagrada. Ve

Els revolucíonarís

en

consideracions,

que si no són
penso que són bastant jus
tes, les Ida l'altra din contemplant la dar
sera exposició de pintures de Domenec
Car
les.
Aquest gran pintor i gran amic meu,
quan era un cadell ja va tenis la sort d'és
ser un brillant gigolo de les Tres Grácies.
Ha estat un deis joves artistes de més ins
tint,
sobretot de més chic. Aquest chic
especial de la pintura de Caries el salvava
de tot ; les seves teles eren apassionades,
desconcertades, plenes de lluites i de contra
diccions, pesó hi havia sompre una cosa ele
gant i múrria, una mena de vibració de
cua
de peix acabat de sortir de l'aigua,
que feia que les seves flors i els seus pai
satges tinguessin tnervis de rosa i plata,
que són els colors que gasten els toreros
més fins del ,món.
Doménec Caries ha estat un homo de
passió ; si la paraula «inquietant» no estigués
tan desprestigiada, dina que ha
estat un
deis pintors de més inquietud '• s'ha rosegat
els punys i els pinzells i s'ha tornat curt
de vista de tarta mirar les yenes i les galtes
de les roses. Ha pintat unes roses grasses,
carregades de sang i de color, unes roses
«nutritives» i desconcertants. Ara ja les co
neix tan bé, que els pinta Vánixna i les fa
esmolades i tenues ; unes roses que s'apun
ten i que viuen d'una manera fascinadora
només que amb una tenue inflexi6
pin
zell.
ara Caries ha
arribat a l'edat madura,
i ara no sé si la inquietud li mossega els
polsos, ,peró si és així, ho dissimula mera
vellosament. Doménec Caries fa l'efecte d'un
áenyor que es posa davant d'una tela i
diu : «Ara faré el qué em donará la gana.
Faré una cosa pensada, meditada, la re
soldré fillS a les iáltimes •onseqüencies, per6
li posaré unes ales vives que no acabaran
de tremolar mai.» La maduresa ha estat
el reactiu implacable de l'art d'aquest pM
tor, i ell de la lluita amb la maduresa n'ha
sortit triomfant, i ara no cm puc estar de
dir que per mi ha entrat de ple en el gran
moment de la seva pintura.
Són ,molts els pintors que arriben a fer
de llur enginy un producte standard, i van
rondlnant pel taller amb un aire dormilega
i dedamatori. Caries, amb un gest molt
chic i molt responsable, ha obert 'una ex
posició per demostrar-nos que eh l és tot el
centrad d'aquests pintors ; jo estic segur
que el meu amic deu tenir una cesta fe
amb aquesta noblesa i aquest aplom que
els déus acostumen a donar a l'edat ma
dura de llurs escollas.
El!, que havia estat un gigolo de les Tres
Grácies, ara a plena consciencia es proposa
posseir el sornriure autentic d'aquestes tres.
xicotes celestials, pesó ara d'una manera

originals jo

del cine!

—E1 cinema,
sembla que és

en la macluresa
1s artistes arriben
produir el pinyol precís i a donar el ren

aixé que
a

Una nit, Baroja fou invitat a l'estudi de
Paramount. A la sortida, ens. anava

parlant

les famoses divini

les

.

la

a

favors positius de les Tres Grácies. Quan
•l'home rnadur arriba a dominar les ferés
tegues i rosades divinitats; no en te prou
amb la pueril vehemencia i l'arabesc trucu
lent i olla deis pees anys ; ha de dominar

ens
va
de sl'acció, deis
triomfs de la inteligencia, de la farsa de
mocrática deis Parlaments d'Europa d'a
bans i després de la guerra... Tot ho va
dient amb senzillesa i clarament. El seu
to en parlar és un to menor, una cosa
així com un parlar sense grans i sorollosos
cops.
*

rnolts disgustos

i elles no .se'n poden acabar de fiar del
tot.
I és fácil que un jove llampant arribi
a donar una sensació fenomenal, pesqué
les
Grácies, encara que siguin el millor del
millar que es cria en el país deis somnis,
tenen els capricis de les grans vedettes car
regades de brillants i de flors pansides, i
s'encaterinen .amb una cabellera ossiánica i
amb un cor a tota pressió. El que és difícil
i el que ja costa més és que un horno amb
els polsos pintats de grisalla i amb les vís
ceses un si és no és acidulades obtingui els

—

*

En aquest món

—

tats

primitiu?...
Baroja
parlant

—Ah!

Car1e.

pie

nar

estat
:

pintor

'de coses adorables, hi ha un reactiu
que no falla. Aquest reactiu és el de l'edat
madura. :Els horries de cara i ulls que por.
ten una mica de lluIn dintre
que per
entendre',ns en podem dir Vánima, no arri
ben a demostrar rautenticitat d'aquesta Ilum
fins que arriben a la qu.arantena. Les
jo
ventuts massa tendres i massá verdes que
es produeixen
d'una manera genial, a mi
cm
fan l'efecte d'uns .gigo/os de les Tres
Grácies, que generalment acosturnen a do

i a la menuda.
que aquest home és un conversador
infatigable i jo
mal rn'está el dir-ho
un
altre, van rajant les anécdotes i...les
reflexiens que aquestes suggereixen. De
mica en mica, ens apartem del tema cine
matográfic i s'empelten en la n.arració altres
a

graciós.
prOdiga

El mééode 011endorff
Fa

m'oferien ulls, llavis, celes,

mesos

rero,

El senyor Parera, excellent industrial
bellíssima persona en tots conceptes, l'altre
dia, parlant amb uns a.mics sobre la crisi
general que travessa Pecoinoinia .de tot el
món, tingué una frase felicíssim.a que yo
lern que, arribi als ,nostres lectors. Heus-la
ací.
que passa éS que totes les nacions
s'han ocupat mássa d',acumular or, or, or.
I és ciar, els o11 sueca: •alló que li va pas
sar
i
iquel1 rei grec de l'Edat de pedra...

a

aunque sí el labio muy grueso y poco a
pósito para filmar...» Res, que durant

El
tan

anecclotes. Com aquesta .que ara explicaré.
Recordo que mentre a Vera del Bidasoa
s'irnpressionava el film Zalacaín. el Aventu

cliassíques

Les cites

1111101EltITIV

Un interior.basc de «Zalacaín. el Aventurero»
secó d'una sidreria .amb el meu germá vá
rem
descobrir un home de cara sinistra.
Caracteritzat i eriganxant-li una barba podia
servir magníficament per a filmar el cabe
cilla carlí. Li preguntárem el nom : es deja
Judas. lndagárem el seu ofici. ¦Corn qui no
dóna importáncia al que din, ens va fer
saber que feia pocs dies que l'havien lli
cenciat de presidi, on va .estar set anys per
unes punyalades.
El várem contractas im
mediatament, recordi. A la nit de l'endemá
i en una_ quadra de Behovia, jo, transfor
mat en el lloctinent del Cura
Santa Cruz
o sigui el Jabonero, i
vosté, amic Moragas,
amb boina i fusell, donávem escolta al gran
Judas. Pesque res no hi manqués, mentre
filmaven l'episodi de la detenció de Gala
caín, la nit ens va obsequiar amb una sor

prenent tempesta.
—Vosté va quedar content d'aquella fil
mado de la seva !novela?...
—Per qué no?... Várem poder projectar
paisatges i• interiors del país base. En aquest
aspecto podem dir que procedírem amb tota
honradesa. Res de mistificacions, encara que
per

molts,

l'Alhambra
meres,

no

espanyola.

tota
o
es

I

película

en

la Giralda o
pot considerar
no

bosc de

un

com

qué
espanyoles,
sé

per

han d'ésser molt
Espanya no abundin i que

aparegui

no

les

a

pal

película

palmeres

encara

que

a

les que hi ha
siguin bastant ridícules,
no es considerin
espanyols la noguera i el roure. No deixen
d'ésser opinions absurdes. I no és Inés que
una
de les moltes manifestacions del reg
nat omnipotent del lloc com. Molt ens vá
rem
divertir amb Aquella filmació de Zala
caín, no és cert? I més, molt més, en aque
lla taverna d'Arcale on aquells amics d'Irún,
admirables aficionats a les salses i bons vins,
també prengueren part en la pellkula. 1 quin
sopar ens varen donar en la vella plaga!
Com va riure voste !... No he estat mai
amic de presidencies, perb respecte a aques
ta societat deis Chapelaundis, a base sempre
de menjar, beure i rialla obligatória, cm con
sidero ufanos d'ostentar el títol del seu di

espiritual. Quins Chapelaunclis, gent
simpática i divertida! Tot el contrari la
majoria de la joventut d'ara, el defecte pri

El carrabiner va tráslladar la sospita al
cap jerárquic. L'endemá, a l'hora de
tornada i en el mateix moment de passar
per davant la duana espanyola, tot el col
seu

legi amb .els hermanos

mordial de la qual és que és pee somiadora.
Ni somien, ni els interessen els somnis deis
altres, ni tan sols alié que altres somiaren.

jo em pregunto : en que es refugiaran
aquests joves quan arribin a vells i es trobin
sense poder somiar?.., Amb l'alegria que re
cordo la filmado de Zalacaín i aquella des
Pesó

donaven con
filada de pelliculers que
sells tan importants com «Don Pío, no re
comiende usted a tal actor, que aquel otro
es más plástico y no tiene los ojos saltones,
em

detingut

en

nom

Aló no era collegi, ni els nois nois, ni
els hermanos tenien res més de tals que
la sotana.
Era tan sois una companyia de contra
bandistes que passaven el frau a mil mera
velles!... Les gorres i bufandes, corn els
abriguets i guants, provenien d'una fábri
de Saint-Jean-de-Luz!...
L'enginy del contrabandista en aquella
frontera és tan ric com pintoresc.

ca

perdurable

Pesó ara m'aclono que ja comengo a. des
viar-me del tema de l'article i aquí mateix
l'acabo.

i

definitiva, d'aquella

manera

que

rnés enllá -de la mort, i que passa per
damunt de totes les ganyotes deis estripa
va

qüentos d'aquesta

vida.

--
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PRESTIGI DE L'AJUNTAMENT

en

farem

No ens hern distingit per fer campanya
contra la majoria de l'Esquerra
l'Ajun
tament. Ens fem cárrec que es tracta d'un
partit nou i d'homes nous sense experien
cia. També ens fem cárrec que la candi
datura que va presentar l'Esquerra a Phora
de les eleccions era improvisada i que ni
l'Esquerra creia en la possibilitat de treu
re tants regidors.
Eren una tropa de xoc,
•

DES

gra massa! kol irania

un

dir nix6, caure en el tópic de dir que
els bornes de la Lliga són monárquics i par
tidaris de la implantació d'una dictadura.
Volem dir, senzillament, que un desprestigi
de la representació popular sernpre será be
neficiós a les dretes, perqué afavoreix el
retraiment electoral.
Fa molts anys que les lluites polítiques
tenen, a Barcelona, un taranná semblant,

MEXIC

Apoteosi macabra

Foro:

en

DE

Méxic, dia deis morts. Culminació i apo
teosi d'un culto, d'una consagració tradi
cional a la mart. Una ullada als cementi
ris, regats, a clapes, per la ciutat. Corrues
d'autos, llampants

Lou's Loucheur
Aquest ex-ministre francés que ha mort
fa pocs dies, potser era més un home de
negocis que un politic. Sembla, almenys,
que no creia en res més que els negocis
la política. era per eh l con.ssiderada un joc
de criatures, la qual cosa no u priva, pas
de dedicar-s'hi, tot dient sovint que tan bon
punt pogués se'n retiraria, car ja u havia
donat tot el que ella. pot donar, i aleshores

o atrotinats,
enfilalls in
terminables i densos de gent fent via als
camps de repós : en les portes, una fira
cridanera, venedors ambulants de tata mena
de coses de menjar i beure, ferum grei

i la saluden ; tradicional, com aquesta fas
tuosa i descarada exhibició de tc>ta la pompa
funerária, reveladora d'un deis caires més
interessants de la idiosincrásia mexicana,
del seu fatalisme collectiu i individual. Per
qué el mexicá
indígena o criollo, de to
—

tes classes i estaments

—

és

fondament,

sencialment, fatalista, i viu
esdeveniments, aeceptant-los

es

al marge deis

vénen,

com

dedicaria a córrer món, a fi de veure
no havia vist.
En certs sectors, Loucheur no fruia pas
del que se'n driu bona premsa : tenia amis
tats amb personatges de fama tarada i se
reprotxava que as gustos artistics i li
es

el que

afectava

teraris que

eren massa ostentatoris
de debb.
Perb tot aixb el devia deixar molt tran

perqué fossin
quil.

*

*

—Clemenceau em deja
explicava Lou
cheur—una vegacla: per ésser conegut, cal
arreglar-sé perqué parlin de vós, en bé o
en
mal, tant li fa mentre se'n parli. Per
aixb
afegí Loucheur
no
em
molesta
—

—

que vaig crear essent
nvinistre de Finances se'n digui «impostos
Loucheur». Jo els anomeno «els impostos
el 120M deis quals tinc l'honor de portar»,
i grácies a ells no corro el perill d'ésser
que dels

La presa de possessió de l'actual

impostos

oblidat.

Ajuntament

*

de batalla, i els prohoms del
dissimulaven que no es tractava
d'una candidatura administrativa, sinó re
volucionária. Peró aquells homes avui són
regidors i, per consegüent, tenen una res
ponsabilitat 1 seria .perillós insistir en aqudl
punt de vista.
Es a dir, que hl ha motius per concedir
un
marge de benevolenç,a. Després de set
anys de dictadura, hi ha pocs bornes bregats
en les Iluites parlamentáries, amb capacitat
d'anullar l'actuació d'homes ja curtits en
aquests afers. Peró aquest punt de vista
no
exclou el dret de crítica per la nostra
banda.
La nostra crítica no és adreçada als prin
cipis que defensen els homes de l'Esquer
ra ; va dirigida a llur actitud.
A cada ses
sió consistorial hi ha un escándol. 1 no s'hi
val a donar la culpa a Poposició : és la ma
joria la que ha de tenir el control deis de
bats. 1 consti que aquest control pot mante
nir-se sense atropellar els drets de l'oposició i
deixant-li la máxima Ilibertat. Donar la cul
pa a Poposició del que la gent en diu «els
escándols municipals» seria innocentíssim.
Es un problema d'autorltat. Si un professor
sap fer-se respectar per cent alumnes, més
fácil ha d'ésser-li a la majada d'una assem
blea dirigir un debat.
Ni amb crits, ni amb paraules gruixudes,
ni amb renecs, ni parlant de guillotines,
ni omplint d'amics la tribuna pública és
possible de guanyar un prestigi d'autori
tat. La sessió de la setmana passada té
precedents per a poder allegar que
massa
la majoria va tenir una mala nit. Hi ha
dotzenes de procediments per evitar que
una assemblea doni un espectacle, i aquests
procediments estan a la má de la presiden
cia i de la majoria. Per barallar-se cal
ésser dos, i és difícil fer creure que una
minoria pot fer bailar el cap a una majoria
que en moltes ocasions compta amb l'ajut
d'un equip d'aliats.molt ben entrenat en
les Iluites de Phemicide municipal.
Voldríem que els homes de l'Esquerra
Republicana reflexionessin una mica sobre
Ilur actitud a les sessions, que desprestigia,
més que el parta, el régim de representació
popular ; que és el que en definitiva bus
quen les dretes perqué els convé. No volern,
uns

noms

partit

no

i val la

pena

primers

d'aprofi.tar l'experiencia

dols

vint anys d'aquest segle.
Les carnpanyes de desprestigi personal a
penes han aconseguit canviar mai• Popinió.
del cos electoral. La gran majoria vota pels
bornes que es dirigeixen al poble i donen
la sensació que lluiten per oil. La resta vota
la Lliga, perqué és l'única forga cohesio
nada de dreta. Malgrat tot el que s'ha dit
de l'actual Ajuntament, el resultat electoral,
si novament s'acudia a les urnes, fóra sen
siblement el mateix.
Penó el desprestigi deis organismes d'elec
ció popular té per conseqüéncia el retrai
m.ent electoral
de gran part de la massa
popular que vota els bornes d'esquerra.
•no perjudica la
Lliga, que compta ami)
una massa d'electors disciplinats, els quals
amb liur vot defensen un ordre de coses,
votant pels seus homes perqué els pot creure,
si res més no, intelligents.
A qui aprofita m?s sinó a .1a Lliga, la
senSació que l'Ajuntament está format per
una
colla d'esqueixats que no s'arribaran
a entendre
mai? Combatent les idees i els
hornos de l'Esquerra, la Lliga no restará
cap vot a aquesta. Peré contribuirá que
molts'electors deixin de votar fastiguejats
de veure que. tots els polítics són iguctls.
Per qué, dones, els homes de l'Esquerra
s'entesten a convertir la més petita enves
tida de l'adversari en una batalla formida
ble que, en definitiva, no fa sinó ajudar el
joc deis seus enemics polítics?
Que no facin massa cas deis diaris que
fan mofa d'ells i escoltin amb resignació
els atacs de la minoria adversa, i vagin
fent llur camí. Després, quan es torni a
consultar el cos electoral, cada u presen
tará la seva fulla de serveis. 1 és sobre aixé,
i res més que aix2), que el cos electoral
haurá de decidir. Amb la seva actitud d'ara,
responent amb una excitació desmesurada
als atacs intencionats de Poposició, els ho
mes de l'Esquerra només aconseguiran fati
gar la part de poble que no votará mal

positiva.

*

Estava

tan segur de la seva bona sort
de la qual, a més a més, tenia fama —,
que un dia un comunista li interrompé un
discurs amenacant-lo ami,- la revolució. Lou
cheur, amb cínica desimboltura, res pongué
sense
immutar-se :

—Camarada,

no

m'esvereu pas gens amb
ben

la vostra revolució. Que vringui, estic
segur de surar. I vós, n'esteu segur?

La Cambra esclafí a liare, perqué, real
ment, tothom estava convençut que, sota
qualsevol régim, el débrouillard Loucheur
hauria sortit amb la seva.

protagonistes de la guer
tiraven els uns als catres pel cap tot
de membries pbstumes o «ántumes», els
amics de Loucheur 1i demanaven .sovint la
Ouan els grans

l'A

es

opinió. Responia

seva

:

—Cada un té raó, perb no n'hi ha cap
que ho digwi tot.
—Perb v6s, que heu estat testimoni deis
esdeveniments...
—Com que jo només era un ministre
extra-parlamentari, la meya preséncia no
era considerada una nosa.
—Haurieu de publicar les vostres rnemb
ríes.
—Ja les publiccíré. Un día., perb fins que
els altres ho hagin dit tot, per posar les
coses
a
lloc.
Existeixen les membries de Loucheur?
•

•

*

*

*

Loucheur guardava com una reliquia una
caricatura, obra de Poulbot, das temps de
la guerra. En 1917, aquell havia creat la
«carta de carb6», que donava dret a un coe
ficient de combustible variable segons el
nombre de persones de cada familia. El
dibuix de Poulbot mostrava un soldat amb
permis que demanava les últirkes noticies
de /'arriére.
—Res de nou
deja la portera
Ah, sí! Hi ha un que li diuen Loucheur
que ens vol escalfar amb coeficient.

—.

Un míting

W.

Que

en

en

E

o

cinc actes

míting hi hagi baralles,
quasi quotidiá, aquí i
tot
un

succés
del món.
Perb el ton2b
un

a

pres pel

recent

és

arreu

míting

hit.

leriá organitzat a Viena al barri de Her
nals ha estat més complicat. Cal comen çar
dient que assistien a aquest mitring, ende
comunistes,
nzés dels hitlerians vienesos,
pangermanistes i «heimwehrians» cristians
socials.
Un hitleria obrí el programa. 0,mb una
curta allocució. Fou el prbleg. Després vin
gué el primer acte : la réplica d'un orador
comunista, que provocu una envestida ge
neral contra els «camarades» i llur expul
sió de la sala.
acte II —, el panger
Després d'aixb
n2anista Douchik censura Hitler de no per
metre, per consideració a Mussolini, *
tractor la qüestió del Tirol meridional. &t
ralla entre hitlerians i pangermanistes, que
acaba amb la derrota i retirada d'aquests
—

•

E

Gravat

—

les dretes.
Ara és l'hora de consolidar organismes
de govern. d'esquerra. Per6 sertse truculen
cies, ni bravates, ni latiguillos. Sinó fent

obra

*

en

fusta d'Antonio Gutiérrez

: oferta
profusa de pulque, néctar na
cional, que la gent del poble ingereix en
quantitats increibles. Crits i xivarri, ger
nació abigarrada, multicolor. A dins, cada
fossa, cada panteó, arnb la guárdia •fami
liar : ciris, un devessall de flors, una ca
tifa rica de colors. Tot el matí, segueix
l'afluencia incessant de gent : al migdia,

xosa

cada fossa esdevé el centre d'un suculent
ápat familiar. Cada familia va ben previn
guda, amb faroells, eistelles, i Pápat, per
Pabundáncia, per les profuses libacions,
radia, gairebé, en una orgia. I a la tarda,
la culminació. Caldejat l'ambient, térbola
la imaginació, uns quants ossos masegats
posen epileg a la diada deis morts.
Tot aquest escenari, aquesta tradició, d'un
paganismo que, com tants altres costums
indígenes, la máscara del catolicismo sols
ha pogut disfressar, no destruir, constituei
xen un espeotacle pintoresc, mogut, viu de
color, peró també ple de sentit i altament
revelador. Perqué la festa deis morts, a Mé
xic, és l'apoteósica culrninació d'un culte
familiar, d'un tracte de tu a tu, sádic, col
lectivament morbós, amb la mort, sadisme
que .el fatalisme del gran poble, un fatalis
me
seré, passiu, indefens, pes ancestral, i
la cruesa dels vaivens revolucionaris, han
arrelat felidament en la imaginació popular.
A Méxic la gent del poble es ven la vida
per un no res. Per un refús a la beguda,
per una mirada que a l'altre es fa desafia
dora, per faldilles, per uns centaus, la gent,
cada dia, mata i desafia la mart.
I, darrera la mort, ve l'exhibició pom
posa i cridanera de la parenceria funerá
ria. En el centre de la capital, les grans
agencies, cara al carrer, en immensos apa
radors, fan l'exhibició de taüts de tota mena,
per a tots els gustos i possibilitats : per la
rádio es fa l'anunci, insistent, de les agen
cies amb oferta de serveis : als barris bai
xos hi ha un carrer, «Tabaqueros», tot ell
dedicat a aquesta indústria, i allá, amb mos
tres al carrer, la gent discuteix preus, rega
teja, i feta l'operació, el comprador carrega
el taüt i, travessant carrers arnb la caixa
a
coll, fa via a la casa.
Ve, a la nit, el velorio, que, en les bar
Hades baixes, té un caient pintoresc incon
fusible i únic. El taüt a terra, voltat de
ciris : la porta, oberta al carrer. Tots els

primer,
la
i

interrogant, tot
nidor, té, obligat, corn a comentad i con
testació, aquesta frase, tan mexicana, tan
reveladora : ((Pues qu'iéin sabe, senor?»
Com, un poble així, de tal idiosincrásia,
passiu, pot haver incubat i sostingut, fe
roçment, llargament, un_ moviment de la
magnitud, de la intensitat, de la insisten
cia, com el que des de 1910 ve succeint-se,
amb intervals i pauses? Qüestió complexa.
Mariano Azuela ha escrit una novella, ple
na de color i de realisme, Los de abajo, en

qual

la

Pheroi s'enrola a les files revolu
es fa cap d'un grapat d'ho

cionáries, lluita,
de la

mes

mena,

seva

corre

aventures

i

conéixer ni endevinar que per
segueix, qué vol, qué cosa és la revolució.
Forta, crua, la novella d'Azuela ha estat
censurada per certs sectors, per la soya
desolació, pel seu pessimisme, per la des
conoertant irresponsabilitat de l'heroi, que
l'autor presenta, possiblement, com figura
típica i representativa entre les deis revo
lucionaris. Per6, censura a part, sí és cert
que als inicis i en desencadenar-se, el movi
ment de 1910 té, no un, sin6 legions d'afi
liats d'aquesta mena.
1, qué hi ha en el fans sinó un pregon
fatalisme? El revolucionad de la novela,
quin idealisme persegueix, qué és el que el
fa moure, qué el que el .porta camí de la
aventura? Fatalismo, passavitat, sempre: la
força dels esdeveniments, els orígens i fina
litats deis quals no coneix, l'arrosseguen,
Pempetnyen : després, és la inercia, el curs
mateix de les coses, el que el fa moure,
accelerant el pas fins a la fi.
Peró l'anécdota ens ha pres massa espai,
i cal deixar, per un altre dia, la insisten
cia sobre el tema.
MARTÍ CASANOVAS
Méxic, novembre de 1931.
mor,

sense

•
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F. VEHILS VIDAI
l'Angel, 34;

343, AvInsiuda Portal de

7, Plaga UnIversItat,

una

cosa

art

curs

Tot

tassa de cafe
surt de te, es
beu copiosament,
a la matinada tots dor
men
el son deis justos. Per a la gent bar
rilaire, amiga del xivarri, un velorio és una
festa que no es deixa perdre mal.
Familiar el tracto amb la mort, i cons
tant la serenitat amb qué hom l'enfronta.
:

calentó, després

ni part, deixant-se
inexorable de les coses.
problema, tot Pesdeve

oil

arrossegar

passants, coneguts o no, poden entrar i
entren sov.int, a acompanyar els que vet
Ilen el cadáver

posar-hl
pel

soase

Guants pell.

es

rak.

a

Píjames franel la.
oxford

»

»

»

14

.

,

.

u

»

18

.

.

»

»

zéfir

»

Es tradicional, fulletinesca, la conformitat,
o
Inés ben dit, Pagressivitat amb qué els
afusellats politics i els ajusticiats l'esperen

ptes.

»
.

.

popelín..

Camises

8
10

a

cosita

»

CORBATES

»

::
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14

»
»

GRANS NOVETATS

clarrers.

Intervenen aleshores els •cristians-socials
Hitler en la qüesti6
religiosa. Són implacablement apallissats i
han d'evacuar el local. Amb aquesta es
cena acaba l'acte III.
A l'acte IV, els cristians-sockIls i els pan
germanistes es troben pel carrer. Discussió
baralla ge
a l'aire lliure que acaba en una
neral.
Comença Pacte V anzb l'entrada en es
cena de la policia, la qual procedeix a repar
tir llenya amb una objectivitat remarcable.
Epileg : el conzissari del districte XVII
criticant l'actitud de

A

El

millor

en

mecanisnne de

fabricació
suisa

en mo

dels creats i
executats per

despatx envait pels manifestants
detinguts, alça els braços en l'aire i ex

veu

el

seu

clama:
—Sort encara que
no
hi eren !

els

social-dernbcrates

Vella ranctinia
Segons les ressenyes, la sessió en qué
Laval exposá a les Comissions parlamenta
ries

de Finances i

d'Afers

resultats deis seus viatges de
una
reunió enso pida.

Responent
així la seva
a
América:
-

Passatge Bacardí, 2

una

vacances,

fou

Laval precisti
del seu viatge

les hl té el
mans lliures,
com
president Hoover.
—Aleshotes, les ficara a les nostres but
xaques—va dir Franklin-Bouillon.
—Tinc les

Rambla del Centre, 33

pregunta,
situaoió després
a

estrangers, els

A TRASMEDITERRANEA
PLACA DE LAS CORTES, 6. BARCELONA: VIA LAIETANA, 2
Serveis regulara de vaporo comercials i correus entre la
Península, Baleara, 1<orn d'Af rica, Canitries, Guinea Espanyola
LINIA RÁPIDA REGULAR ENTRE BAR.
LINIA RÁPIDA DE GRAN LUXE
CELONA i VALENCIA
BA RCELONA CADIZ CANARIES
Sortides de Barcelona: dilluns i díjous, a les 20 horco.
Sortides eetmanals els dissabtes, a les 12 horco. Efec
tuaran els serveis les modernes motonaus
Sortides de Valéncia: dimecres i dissabtes a les 19 horca
—

MA.DRID:

•

CÁDIZ

CIUDAD DE SEVILLA i CIUDAD DE
Líala comercial amb escales en tofo els porta
de la Mediferránia, Nord d'Aísles 1 Canáries.
Soréides quinzenals el dijous.

Servei prestat

LINIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCE.
LONA-PALMA DE MALLORCA
Sortides tots ele dies (Ilevat els diumenges) de Barcelo
na i Palma, a les 24 hores per les modernes motonaus

rápid somanai
Medifarránia-CanéabrIca
Amb escales a tots els ports. Sortides tots els dimarts.

'CIUDAD

LINIA

Seseen,'
Alacané

DE

BARCELONA
DE PALMA"

"CIUDAD'

Tarragona, Valéncia,

regulara
1

i

enére
Palma de Mallorca
lona í Malló

í

entre Bares,.

ES.
LINIA
RAPIDA REGULAR ENTRE
PANYA 1 TERRITORIS DE GUINEA ES.
PANYOLA (Fernando Poo)

Sortides el ?la 15 de cada mes amb escales a Wanda,
Alacant, Cartagena. Cidiz. Las Palmts, Santa Cruz
de Tenerife. Rio de Oro, Monrbvia, Santa Isabel,
(Fernando Poo), Bata Kogo i Rio Benito, pela vapors
"TEIDE"

i

"LEGAZP1"

per

la

motonau

"CIUDAD DE VALENCIA"
Primera:

32'So

pessetes;
cera:

Segona: 22450

pessetes;

Ter

1000 pessetes.

Servei

REGULAR

ALACANT

,

ENTRE

ORAN

MALAGA

i

BARCELONA,

MELILLA,
VICEVERSA

CEUTA

Sortides de Barcelona tots ele diumenges a les 8 horca
Servei comercial entro la Península, Nord
d'Aísles 1 Canáries, amb escales a fofa els
porta de la Mediéerránia
Sortides quínzenals
SERVEIS DIARIS ENTRE
MALAGA

1

MELILLA

CIO
DE LA COMPANYIA
A TOTS ELS PORTS

DELEGA
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EL

CINEMA

LES ESTRENES
Per fi, heus ací, amb Els carrers de la í 'larga tradició americana, el mateix pel que
ciutat, una estrena realment remarcable. Es I fa referéncia a la inspiració inicial
tema
un
film aquest prou important per situar,
com
als, mitjans extrínsecs de realització
per ell sol, el seu autor a la primera fila
foto, muntatge, interpretació i ritzne glo
deis realitzadors actuals.
bal
El' carrers de la ciutat ens revela R. Ma
Antecedents? Cummings, Wellmann i
cmottlian, és un film que comptará com una
Stennberg. Els tOpics habituals a l'ambient
de les sorpreses més intenses que ens ha pro
deis gangsters. Cinisme brutal, violéncia,
curat el cinema en aquests darrers anys.
sistema de gestos en tensió intermitent, pe
Un film sense antecedents, ja que el seu
sant sensació d'angoixa, els retrobem aquí

1

•

paren d'idicifes

Un

—

—

—

—.

ADEU A LYA DE PUTTI.
Aquesta
ha tancat trágica,ment els ulls
rera una llegencla roja
tenia una llum negra
en
la mirada que pressentia una mort car
regada de violéncia. Violéncia doble perqué
dona que

ha esdevingut vora la migdiada
•matí encara
i vora la terra de
promissió de 'Hollywood, sota un tremolor
de banderes i de col plom.
'L'havíem vist, un dia, entrant a la bar
raca de saltimbanqui d'Ernil Jannings.
Era
la dona sense desti, que demanava la vida.
Després era la dona térbola i capriciosa.
Aquesta és la história de Varieté que
E. A. Dupont aixecá per a fer-li la lle
genda. Després, Lya s'iincorporá al rol que
biológicament u esquela millor de tota la
mitologia literária. Lya de Putti féu una
la

mort

vital

—

—

deliciosa,

Stan Laurel i Oliver Hardy,

com

tots

els

clowns, han sabut composar-se un ti
pus. I, el que és més importara, un timas
molt humá. Un tipus establert amb les da
des que forneix la realitat, l'observació de
la vida. De perfectes imbécils com Stan
Laurel i Oliver Hardy, se'n troben a cada
bons

cantonada.
Un parell d'idiotes, hem dit. Pez-6 dintre

gairebé impassible, sap trair
gest facial, ric de matisos
tesimals, tota la por que arrossega.
L'adveniment del cinema parlat hr. anul
lat molts valors. Molts actors, orfes de
con
dicions fonogéniques, han hagut
se a
un
segon terme discret. A Laurel
Hardy, per contra, el parlat, si no els hai
fet guanyar cap nova posició, no els ha fet
d'un
amb

rostre

un

espléndida

creació de Manotz
formidable film alemany po
sat a segon terme per una atzagaiada ian
qui que intentava el mateix esforç.
D. P.
Lescaut

una

en

un

—

El cinema

alemany segons Grozz

El conegut caricaturista alemany Georges
Grosz, del qual s'ocupava fa poc temp3
MIRADOR, ha publicat en Der Ouerschnitt

opinions sobre el cinema. El tros que
transcrivim n'és el més important
«Per qué aquesta eterna idealització de
la petita iburgesia, amb el baleó, la rega
dora i el canari? Pel que fa als treballadors,
no surten en els films. Només se'ls hi troba
sota l'aspecte d'un xofer parlant sax6 o
d'una marioneta ridículament disfressada.
Per qué sempre hem de seguir América?
Alemanya té meravellosos tipus fotogénics.
Perqué cal no oblidar que l'americá, al
menys els americans joves, és realment com
ens el
representa la pantalla. Aquell tipus
elegant, ben afaitat, superficial i sempre
somrient existebe, a ,milions d'exemplars,
als Estats Unas. A Alemanya només es tra
ba entre els homosexuals o els actors de
cinema. Perb també tenim un tipus de xi
cot ben alimentat i que no es presenta pas
rnalament. Els russos mostren, en llurs mi
llors films, fesomies específicament russes.
No hauria d'ésser necessari imitar sempre.
I ho fem fins a.l'extrem que la vida ale
manya només apareix a la pantalla en els
noticiaris de la setmana. La resta no és
sinó teatre de cartó, decoració i, en els mi
llors casos, cantes per a adults.
unes
en

ccEls
autor

no

havia donat sinó

una

carrers

pellícula,

Aplaudiment que passá per alt al públic,
film presentat amb una propaganda
quítica
film, en fi, que explotan
—

un

ra

—,

un

el tema tan gastat deis infractors de
la llei seca i, tot aix6, és una obra d'una
novetat i perfecció sorprenents.
R. Mamoulian és armeni, nat a Tifus.
Ha residit llargues temporacles a Moscú i
a París ; és a América des de fa sis anys.
Sense negar ara Paport original que és el
secret de la seva personalitat, crec que, en
tractar de situar al seu film, cal coneedir
que l'autor es relliga espontániament a la
cara

de la ciutat»

amb

una

intensitat i

força d'expressió

insó

lita, i tot plegat pait dins un motlle origi
nal, que fa que s'eviti tothora el plagi, tan
freqüent dins aquest génere de films.
Els problemes que plantegen el sonor i el
parlat, resolts amb elegáncia. No hi ha,
llevat d'una escena
el lector pensará en
l'escena al llit, on Sylvia Sidney es remem
—

bra la

conversa anterior
cap novetat en
aquest sentit ; concedit. No és dones, en
aquest terreny, Mamoulian un inventor,
peró ja és molt haver tractat aquests ingre
dients com a factors subalterns, que en cap
instant no s'oposin a la marxa del film.
perqué el film sobretot s'imposi pel que
d'imposar, per la seva magnífica con
tinuitat.
El que ací importa, per damunt de tot,
són les qüestions de forma ; aquella formi
dable estructuració de totes les esoenes dins
un
ritme precís, ara feixuc, ara explosiu,
i sobretot l'articulació deis traspassos d'una
escena a l'altra. Qüestions de forma sens
dubte, pez-6 que no ens han de fer oblidar
que, almenys en un moment, aquell que
precisament reproduirn aquí, Mamoulian
s'ha rnostrat capaç de profunditat i de dota
ció psicológica i dramática, ideara i realit
zant una escena que passará a la história
del cinema.
De tantes coses com voldria ara dir, una
crec indispensable sobretot : que aquesta es
cena, i també algunes altres, no serien el
que són sense el concurs d'aquesta gran
actriu, nova star, que és Sylvia Sidney.
J. PALAU

FÉMINA

La més formidable
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El día 18 del corrent, a un
quart d'onze de la nit, es
presentará el film F O X

mamá

humorada

conegut els. segles.
Tóta la grácia de la famosa
obra .de
que han

i

WILL

r

eü,

«el

cifre. defihi

%Me

Tenínt

GARcoi

...

PnoíA

"Podem dir que tenim un altre
deis grans films cómics complets.
Sospitem que durará en el pro
grama, si hem de jutjar per Vaco
iliment del públic que veié la
prova al Fémina."
("La Publicitat", 25 de novembre)
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Buster Keaton

!Pobre tenorio!

Una hístbría d'amor prímítíu,
en el paradís de Polínésía
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Es
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Les dalles més

sera a

compte el fi alta
huma í caritatiu
d'aquesta sessi6, l'Agrupa
ment Fem.ení de "PALESTRA"
ha accedit a patrocinar-lo
i a prestar la seva desinte
ressada corlaboració.
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SETMANA.

bene
ficí de fam.ílies necessítades
de Barcelona, a les quals
es destinará l'import
ín
tegre de la recaptacíó en la
forma que oportunament
es !ara públic.
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l'obra de GREGORIO
en
el
qual fa el seu «début» en la pantalla

ilffikN011111
-

retrocedir ni un pas. I els ha permés d'a
fegir al seu bagatge expressiu un nou ele
rnent : la veu. Veu que correspon
exacta
ment al taranná
de cada u. La veu de
Hardy, com eseau a un tirá, fa el mateix
soroll del Vro. La veu de Laurel, .pel con
trari, és tímida, vacillant, i
prudent
no
surt pas de la boca sense abans haver
explorat el camí.
Aquesta nova arma expressiva que els
ha donat el cinema parlat, adquireix major
eficácia en les versions estrangeres que
aquests dos cómics fan deis seus films.
L'home que destroça un idioma fa dure
indefeetiblement. No falla. Tots els clowns
ho saben. I no n'hi ha un que no taci
malbé el llenguatge que parla. Fins al punt
que quan un pallás treballa al seu país,
fa veure que en desconeix la 'lengua.
Aquesta dificultat per a expressar-se, fingida
en uns, real en Stan Laurel i Oliver Hardy,
accentua notablement la comicitat dels nos
tres dos bornes.

MARTÍNEZ SIERRA,

augmentada per

COVE

Pidlotisme, hi ha classés també. 1 Lau
rel és molt més idiota que Hardy. Laurel,
pobret, és Phome derrotat que, conscient
del seu fracás, porta la por arrapada en
el més profund, del seu ésser. Va pel món
mig estabornit, amb un esporuguiment cró
nic que, perduda la voluntat, és incapaç
de combatre. Davant d'un semblant, el pri
mer gest instintiu que adopta és de defensa
i d'iniciar una fugida prudent. .kquest gest
el va repetint insistentment. I és que, per
seguit implacablement pel destí, té por, mal
ta por,
una por terrible. Naturalment, el
seu
éxit és complet. Ja és sabut que el
bon clown ens fa riure per mitjá de sen
timents baixos : la por, la covardia...
.L'.altre, Oliver Hardy, és tan perfecte
idiota com Stan
Pert–c-om que h
tingut la sort en aquesta vida d'ensopegar
amb un company que és una desferra hu
mana
més idiota que eh, 'l'orne es creix
considerablement i esdevé brutal i domi
nador. Davant Laurel únicament, és ciar.
Laurel li serveix d'ase deis cops. Li serveix
per a venjar-se de les patacades que rep
constantment de la gent. Li serveix per a
esbravar-se. I Laurel, pobrissó, s'ha de re
signar a aguantar contínuament el xáfec.
Hardy, peró, així que es troba davant d'un
ésser mitjanament intelligent, afluixá la
mentablement i es torna petit... petit... ras
trer... rastrer... Tan petit i rastrer com és
Laurel d'avant d'ell.
Aquests carácters, só.n expressats pels dos
grans cómics amb una sobrietat remarca.
ble. Stan Laurel, sobretot, en possessió
de

Hardy

de clarnorós éxit de
basat

T.WAIN

MARK

corregida

Stan Laurel i Oliver
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L'amor que prohíbíren
els Déus
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film "Paramount"

•
El preu Únic de les localitats será
el de cinc pesseíes, í podran
ésser retírades tots els díes, a partir
del lo del corrent, a la guíxeta del
Cine FÉMINA, de u a 1, o en el do
micili social de «PALESTRA», Corts
Catalanes, 592, 1.er, de 12 a dos
quarts d'una.
A.viaí es donaran més defalls

Calles delaCiudad
per

í

GARY COOPER

SYLVIA SYDNEY

L'obra més emocíonant
que s'ha portat a la pantalla
El

Direcció

•

Es

film PARAMOUNT

un

Rouben Mamoutían

per

Reginald Denny
Graos Moore
Wallace Beery
-

Film Metro

Goldwyn Mayor.
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