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Barcelona, dijous,

17 de Setembre de 1931

L'esmena dels a/lúes d'Al=
calá Zamora és una prova
de cordialitaf.
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Pelai, 62. Teléton 15300.

L'HORA

DELS

ESTATUTS

Molt soroll per
Després d'esgotar
rerals, el país s'Ira

lot de vagues ge
preparat per escoltar
debat sobre la Constitució. Arreu d'Es
panya s'ira fet silenci. I mentre les Corts
43eliberen només s'han produit els fets de
Bilbao. La topada entre nacionalistes i re
Publicans els diaris qualifiquen en aques
no ha
tin
ta forma els dos adversaris
gut ni més ni rnenys importáncia que les
collisions d'altre temps entre nacionalistes
socialistes. Es sensible que
-hi hagi (hagut víctimes, peró
l'incident té iprecedents tan
nombrosos, ofereix tan poca
•novetat, que seria exagerat
un

—

'

res

bicéfala de les armes de Caries V. D'aquest
fet, 'act ens en adonem tots. I no parlem
del .senyer Royo Villanova ni deis articles
del senyor Fabra Ribas, publicats a Crisol,
que delaten Phome que ha resolt el pro
blema d'haver de pensar i 's'ha construit
una
quadrícula d'idees, petita petita, que
permet resoldre al moment,' com un die
cionari de butxaca, qualsevol qüestió po
litica o económica sense necessitat ni tan

Res

teix,

•

'Un altre incident d'ordre in
finitament més petit, el fet
arrib mdtio de lir de se

i aixó vindria automaticament si

l.'arbre de
a

,arrib un

fer pro

afanya

almenys sospitós..
Es, peró, •més extraordinari que certs
diaris com Crisol hagin pesat amb la ma
ment

teixa balança els fets de Bilbao i l'episodi
-de Barcelona. Pel que fa referéncia a nos
altres, el to doctoral de l'article de Crisol
és excessiu. Ens fem cárrec perfectament
aque només sota el régim republicá podia
,Úatalunya realitzar el' que fins ara només
-tuja estat un ensomni, un ideal. Peró,
tanmateix, valdria la pena qué els que
muntort bastides filosófiques sobre un irnci
dent tan poc representatiu no obliclessin
que seria reálment extraordinari que abans
'd'ésser resolts regalment els problemes ja
,no quedés record d'un estat de passió mo
•tivat per tarits anys
més de dos segles
-d'una opressió que tenia com a principal
•Caractística perseguir l'idioma d'un país.
I no parlem ja de la quanti? numérica
-deis que pensen com els autors d'aquel'
acte. Hom sap que del 16 d'abril ençá, la
.concórdia i la cordialitat potser han fet
•rnés camí a Barcelona que no pas al res
tant d'Espanya.
Sovint, (luan el Govenn es troba voltat
de contlictes d'ordre económic o financier,
esgrimirla Pargument certíssim segons el
qual l'heréncia feixuga del régim monár
•quic pesa ara sobre els homes d1 Govern
de la República. Dones bé : aquest argu
ment tant ha de valer pels governants com
Pels governats.
Per altra part
i aixó hauria de me
ditar-ho bé Crisol
no és pas de les auto
ritats ni de la premsa catalana d'on surten
avui les sag•étes contra la concbrdia. Pot
criticar-se en el sentit que es vulgui la
política de les autoritats catalanes, peró
será impossible descobrir en cap de llurs
actes ni un gest suspecte. De la banda
de la premsa de Catalunya trobem la ma
•eixa Ileialtat : ja no es parla ací de ca
talans ni castella.ns. En canvi, mentre nos
altres sentirn la possibilitat de la unitat
—

—

Guernica

sois de mirar-la.

:Els.

fets de Bilbao, tot

essent rnomés que la repetició d'altres
dis semblants, demostren l'existencia

no

episo

d'un
esperit d'intransigéncia i de dictadura. Es
curiós que els bascos hagin volgut limitar
d'aquesta manera el marge de simpatia a
favor de llur causa.
Es 'natural que aquest dretisme exces

ski inspiri sospites
tot Espanya,
seria natural que preocupés igualmen. t
esquerrisme dema.gógic. L'actitud del Par
a

com
un

sangre.

en

I el

Romanones, rápid

moure

del

seu

terrbs ;

a

:

anys, quan

encara

menys

era

—

Les -gráns frases
«El

•

.

munt

nom

Iglesias
suspicácies.»

d'Emiliano

de totes les

está per da

(El regidor Ulled en la sessió municipal,
de tant de to que aquest resultá pujat, de
dimecres de la setmana passada.)

tantes contrades espanyoles, nosaltres po
dem vanar-nos d'haver arribat, dins les
mundanals
possibilitats, a una fórmula
•

larnent i del país davarnt les amenaces dels
extreinistes bascos de dreta demostra que
la principal garantia d'exit d'un estatut re
gional ha d'ésser l'esperit de liberalisrne.
Un estatut ha de tenir com a objectiu prin
cipal garantir la llibertat de tots els ciu
tadans : un estatut no pot ésser un instru
ment
d'opressió per cap sector de la .so
cietat, ni tampoc ha d'ésser una carta de
privilegis a favor de cap classe ni opinió.
Al voltánt de l'arbre de Guernica' han de
cabre-hi tots els* bascos, així eom sota la
ban<lera catalana tots els catalans ens hi
hem de trobar com a casa.
,

exemplar del repartiment de la propietat

Catalunya,

Coses d'es-alistes

ru

ral. Esta bé que hom p7OCUri llimar les im
perfeccions que puguin existir ; perd mai
atacar el conjunt.
Es vulgar la dita que a pagés no hi ha
pobres ; amb les fórmules de certs redemp
tors. aconseguirlem posar-nos al nivell d'An
dalusia, o pitjor ; a paghs solament lii hau
ría pobres.
En mig d'aquests atemptats que s'estan
perpetrant avui dia contra la República.

moguts per l'ambició personal
de dissimular fracassos de

i 'la necessitat

promeses impossibles, ens plau haver sentit
la veu del nostre President, planant damunt
de les passionetes i deis personalismes.
R. LL.

-

El conegut home de lletres Agustí lEscla
afirma sovintment que «cal un estil de
la República». Aixo ho escriu, per més pro
pietat, a L'Opinió, que és un diari on, tret
deis articles de l'Esclasans, tot está escrit
en un estil mixte d'émfasi i de «cos de sa
marreta», i, encara, samarreta lense má
negues : «Sport gran novedad».
7Evidentment, .doncs, que quan Esclasans
aboga per un estil República, es refereix al
sans

propi.
Comentant aircb Poccitánic i meritíssim J.
V. Foix, deia l'altre dia :
—L'Esclasans és maniátic : ara se li ha
ficat al cap que posseeix l'estil de la Re

pública...

jo.

L'arnichesc

senyor Rico

'El popular alcalde <le Madrid rebé, fa poc,.
la visita <l'un amic, al qual, per qüestions de

familia,

de

era

tota

nínxol al cementlri.

urgéncia

procurar-se

un

Servicial, el senyor Pedro Rico telefoná
immediatament a Padministració del cemetn
tiri, i, vetllant per la major comoditat de
l'enterrat, alhora que parlant en el léxic
Inés castissament madrileny, digué :
—Uno de sombra para un amigo.

pobra pesseka

El senyor indalecio Prieto
de dir que no entén res de

ministeri,

seu

deis

seus

s'está pas

qüestions

del

vegada qúe conserva
temps d'oposicionista tota Pagude
a

la

impromptus

deis

sa

no

si

que,

.no

són massá

governamentals, diverteixen almenys
oients del Congrés i els lectors de les

els
res

de les sessions.
cotilló madrileny, un deis balla
dors, bastant begudet, passá davant la taula
on seia el senyor Prieto i Ii preguntá amb
una
familiaritat veritablement exoessiva :
—Indalecio, ?qué vamos a hacer con la
senyes

En

un

peseta?

—Tú, devolverla —• replicá rápid el mi
nistre
Yo, no lo sé
acabá modesta
—

ment.

Curiosa equívocació
La nostra premsa,
corona

que el

en

donar compte de la

governador,

el dia

onze

de

se

guárdies

d'assalt.
Inexacte : la portaven Paco Madrid i Brau

Solsona.,

li

qué dimoni, dones, els anomenen
«guárdies d'assalt»? Qtié guarden ni ,qué
.Per

assalten?

•

•

—.

que vulgui pagar a l'Estat un rescat equi
valent al valor de totes les terres que, ales
hores, abandona. Ves per on retornariem
a la concepció bárbara del serf de la gleva,
ignominia deis segles medieVals!
Cal tenir present totes aquestes conside
racions quan examinem el problema agrart
de Catalunya ;• sortosament, a l'inrevés de

sóc

,

etc., etc. ; i anunciá tot el seu reper
tori•
A mi se m'ha acusat que abusava
deis trucs i que comerciava amb els senti
ments patriótics. Aquesta obra que haveu
vist aviri, escrita fa deu anys, us demostra
que jo sempre he pensat el mateix.
I va retirar-se convençut d'haver exter
minat tots els seus detractors.
ra

estil,

tembre, va oferir .al monument de Rafael de
Casanova, afegia que era eonduida per uns

fád u
jove. ,Posteriorment
n'he eserit d'altres. Cançó d'amor i de guer

que -el

mai

:

El dia onze de setembre va representar.,
se, al Teatre del Bosc, una obra patriótica
de Víctor Mora, titulada 1.a cançó deis ca
talans.
A l'acabament, el públic aplaudí abrandat
i l'autor va sortir a regraciar aquelles mos

Embolicat arrib una metna de 'leí-mi, ha
fet la seva entrada a Londres el curiós po
lític i .místic Gandhi.

Els diaris han expilicat ja moltes coses
curioses del personatge : a nosaltres, parti
cularment, ens n'ha xocat una : Gandhi
concedeix un dia de la setmana
el di
Iluns
al silenci.
Exemple a recomanar a diversos dels nos
tres homes públics : hi guanyarien ells i la
rádio.
.

—

—

Precocitat
Deia el

tnen

Utrillo Paltre dia des de les

hospitaláries págines de la piquiponiana
Noche: «Com sap tothom, estiuejo a Sit
ges.»
El nen Utrillo potser arribará a fer-se cé
lebre. .Per bé que en té ganes i hi posa els
mitjans, no n'és encara tant com es pensa
ni pels modus que ehl es pensa. Per?) que
no desconfii. D'altres com
ell, i de la ma
teixa casa, hi han arribat.

Será verítaf?
El dia quatre d'octubre, a la nostra citt
tat, s'han de celebrar eleccions parcials per
tal de cabrir les dues vacants deixades pels
senyors Maciá i Alomar, que tenien actes
dobles i han renunciat a la de Barcelona.
A les penyes polítiques barcelonines es
parla ja de futurs candidats deis diferents

partits.

Les nostres informaciorts particulars ens
permeten assegurar que molts deis noms que
s'han llançat com a probables, quedaran
inédits. Cert partit polític té interés que Bar
celona no sigui menys que altres districtes
no tan importants de la
Península i es pro
posa presentar una candidatura femenina
que dugui al parlament dues companyes a
les senyoretes Victória Kent i Clara Cam
poamor.
Noms? Per ara és prematur. Podem asse
gurar, per?), que s'ha parlat seriosament
d'aixó en una reunió i qae un diputat que
hi assistia va dir :
—iMentre no envieu la nieva dona a Ma
drid, envieu-hi qui vulgueu.
'

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

•

EIs infants -terribles
A Terrassa, per no tenir prou cabuda el
eementiri i trobar-se massa próxim a la
ci,utat, l'Ajuntament decidí, d'acord amb la
junta de l'Hospital, construir-ne un altre, do
tat d'un emplaçarnent espléndid, a pie bosc,
prop del sanatori de can Viver.

Tot passejant per aquells voltants, un pare
a
un
noiet de set anys :
—Veus, noi, aixó será el nou cementirá.
El noiet respongué, amb l'espontaneitat
própia de Pedat :
—Pare, aquí els rnorts hi faran salut...
deja

i ben entesa amb

Un programa incomplet
Amb motiu de la commemoració patrió
tica de Ponze de setembre, els elements de
Pátria Nova organitzaren un festival al tea
tre del Bosc, en el qual prengueren part
diversos elements de- válua indiscutible.
En la redacció d'un periódic es comen
tava aquest festival i es parlá d'assistir-hi
o
de no assistir-hi. L'únic escriptor catab
que porta monocle a estones, peró, intervin

els altres, que mirant-los a contrallum veu
rfem 'que en la filigrana ostenten Páguila

A Ia página 2,

L'Onza de Sefembre,
Andreu A. Aras

de

Un home conseqíieni

productor, en 'les terres,
d'aplicar el nzateix criteri a les
lievcit que vulgueu imposar una
desigualtat irritant ; i, arribats a un revi
rament social .radical, tan poe pro pietari
és l'amo com -el rabassatire; tercer, si no
voleu que la terra pugui ésser d'un que l'ar
renda a un altre, condemneu el pagés a no

poder-se

veure

a

mecha... quita mecha.
El senyor Companys en va «quitar»; pero
es veu que
només per uns quants anys.

i de

per

comte

—Quita

igualtat de deu
drets, l'eminent poeta Miguel de
.Unamuno publica articles d'un espera tan
ande régim, tan monárquic i d'un sentit
d'unitat a base d'hegemonia d'uns sobre
res

comissió,

resuelve según normas de justicia, puede
acarrear, y de seguro acarreará, grandes
males y días de lato para Cataluna. Los
muertos y los heridos son ya seguros, 'y la
guerra social se hará inevitable. El poder
central no llegará a tiempo. Nos ahogaremos

—

*perfecta

una

se

també heu
indústries ;

per

presidint

_va dir
dire.ciliment.,,Sagon,.. que...si-no-admeteu-més-- _tres.simati,
61ráll-12áik-éltrit-1-ré-ja

prokietari

estant. Entre nos
altres, els arnics de la con
cbrdia no cal pas cercar-los
entre els homes que explo

d'episodis

anar,

va

—

—

La

el comte de Romanones, aleshores ministre.
El comte, a peu dret, i estintolant el peu
coix damunt el sofá, invitá els de la co
rnissió a parlar.
I En Companys immediatament, va ter
sortir el discurset que duia al pap :
—La cuestión de la «rabassa», senyor
conde, si no se enfoca como se debe y no

,

•

contemplen

Espanya,

mesurat

bé hauria de donar, a la seva vegada, la
Una en arrendament, i aleshores no hau
riem canviat res ; o bé s'hauria de trobar
enfront deis seus obrers en la situació poc
envejable• en qué, es troben els propietaris
de la resta d'Espanya, on no existeixen les
formes contractuals catalanes, i on fa temps
que, sorda o declarada, s'está descabdellant
una
guerra. a mort.
Es ciar que poden objectar que la terra
.no
pot ésser sinó propietat de qui la tre
balla; perb, examinant de la vora aquesta
afirmació tan •bella en aparença, us ado
neu
tot seguit que presenia greus inconve
nients : primer, que, si cuprimim tota pro
pietat de la terra, llevat deis seus obrers,
heu d'admetre •que, en realitat, el jornaler
és l'únic propietari; car, molt sovint, la di
feréncia del rabassaire al propietari és que
l'un viu a cinc-minuts i l'altre a cinc hores
de la terra ; perh .cap deis dos no la: treballa

de Madrid

a

Cornpanys deis rabassaires

En temps de la monarquia, Lluís Com
panys, ja tan rabassaire, o més, que ara,

o

yinstint.de sospin_

mena

Ni cal dir que la gaubança traspuava
per tota la sala en forma de rialletes de to
tes mides, formes i edats.
Ara calera per qué el senyor Pich ha no
menat el senyor Companys director de La
Calle i pensa entrortitzar-lo (republicana
ment, aquesta vegada) a la futura direcció
de La Humanitat.
Peró nosaltres diem : menys «Humanitat»
i més humanitats.

—

'que

testes d'amor

pots

grícola parlamentan).

El

n'és de presumit...
féu un inter
locutor.
—I el bo del cas
acabá dient J. V.
Foix
és que no veu que qui el té, aquest
-

No sempre ;*•-ear el nostre diputat Com
panys en el •seu darrer discurs pronunciat
al Parlanient,'va dir tres vegades seguídes
la paraula plesbieito, en comptes de plebis
cito (la transcrivim per a instrucció de l'a

prosperessin certes violéncies preconitzades
per certs demagogs
s'hauria acabat el
problema. En .reatitat, només s'hauria des
plafat de persones ; per() seguiria igual, de
fet. Car. el rabassaire, erigit en pro pietari,

,

ten aquesta

No sempre és En Pich

pitjor que el confusionisme : ara tna
Catalunya, en tenim una bona mos

saires

de tema, als diaris de Ma
drid per escriure uns majes
tuosos editorials sobre els
exceSsos deis nacionalismes.
Abans de comentar aquest
•fe.t volem fer constar que
'burla estat més patridtic
Silenciar-lo. Es útil observar
cap deis diaris catalans
.de Barcelona ha explotat el
•cas : tots han preferit callar.
En canvi, Pepisodi de la
Ronda de Sara. Pere ha ofert
El Progreso el pretext
d'escriure una nota alarmis
ta d'esa antic régim que no
podia tenir .altre objectiu que
ens

a

MIRADOR INDISCRET

per les seves yenes.
La segona confusió és de creure que, si
es donessin en propietat les terres als rabas
un

tembre thagin estat esquina
des Unes banderes republi
canes 'a Barcelona, ha ofert
:Un tema, o una aparença

deis que

Díjous
a Díjous

tra: el conat de revolució rabassaire.
La primera confusió que hom ha fet, és
de voter presentar les reivindicacions deis
rabassaires com una mena de qiiestió pro
letaria, quan, en realitat, es tracto duna
lluita de dues menes de capitalistes.
El rabassaire no és com l'obrer, el pro
letarii en general : el rabassaire té obrers a
les seves ordres : molts rabassaires són, a
més, propietaris per la seva banla. Si mi
reu
les estadístiques de la propietat rural
a
Catalunya, veureu com, per un general,
les terres han anat passant successivament,
deis amos als masovers i rabassaires. Lluny
de nosaltres voler deplorar aq uest desplaça
ment de la riquesa ; a 1 inrevés, creiem que
prova que la nostra terra té en bon estat el
sistema circulatori; cont si diguéssim, que
la sang corre a una pressió normal i segons

importáncia.

massa

2'50 pessefel'íritnestre

De

.

—

donar-li

Subscripció

—

Ja podem

esperar

assegub...

gué oportú :
—No m'agrada aquest programa ; hi tro
bo a faltar els Cent Homes d'En Fontbernat.

M1MBDR
Quaire piquiponianes

IDElEM

En una, ocasió, un masover del senyor
Pich, II va presentar una factura de,fl d'any.
Entre altres Partidel n'hi haVia una que
deia : «Por la custodia de la torre, tantes
pessetes».
El senyor Pieh. i Pon, en- Ilegir-ho, va
contestar rápid :
--‹No vull pagar ni un céntim per qües
tions d'iglesia.
*

.

és auténtica. 1 amb motiu de la
representació de la pellícula Sans-Gérw al
Coliseum. En Pich, que passava molt so
vint pel davant. d'aquest cinema, aó6Mpa
nyat del seu amic Torner, en veure els car
tells i llegir el dita de la pellícula, digué
a

aquest :
—Vetiá?, 'es coneix,

En el calendari patriótic de la nostra in
fantesa hi havia dués •dates' impreses amb
la tinta rnés verrnella : la del 23 d'Oril
i la de l'ir' de seteMbre. 'El 'dia de Sant
Jordi se'ns apareixia—com no?—perfumat
de roses, de litúrgia i deis olars vestitá de
les noies. En canvi, l'ir de setembre tenia_
color d'americana, llámpegueig dé s'abre i
de correguda. Si el 23 d'abril era el lirisme,
Pri de setembre era repopeia. Epopeia ciu
•

Aquesta

cert

to.

melangiós

i

admirablement per
sions patriótiques.

escéptic que
a

parlar

ens

servia

de les expan

ací, disposats
vibrar 1
L'ir deseternbré d'enguany, el ,Conseller
Casanova 'ha tornat a conéixer el fervor de
de bell

nou

.Heu-nds

a

tingués yot i veu,
serien curioses les refléxions i els
que li suggeririén els alts i baixos del
seu homenatge. Veure's, ahir,
eom uin vul

comentars

.

encara

*

Una .!•coMisáiÓ• Pespera,..a Vavarit-sala d'a
quell •despátX sumptu6ssue té la casa de
la Plaga de C.atalunya. En Pich, éé?a,>dins
del despatx Parlant ainb
senyors.. En
tra. Porderiainça •per a-rcomunicar-rhi.
a

—

.

•

.

•

•

i moltes més, nosaltres, tan pintOres
cament mediterrams, no som gent Mari,
tima. Els baroelonins que llegirn el diari
enCeriem un puro sense 'fer un esforç vio

•

El bo .del

qué aquest

s

•

Lalornada del mar.
Malgrat el peix
fresc que entren diáriament les bacques del
bou al Moill dels pescadors, i l'aldarull de
sirenes del, port, i les saniarretes de color
magenta del club nátitic, i les noies qUe
vénen.. deis banys i• les taverries del Vortal
de Santa Madrona i els mallorquins que
arriben amb una ensaimada cargolada al
cor
una mica marejats de les excellendes
de «sa moto-nave», malgrat• totes aquestes

Una altra. A mesura que arribaven les
°frenes, hom passava el nom deis seus-por
tadors al speaker, el qual el pronurriciava
davant el micrófon.•Vetací que un bromista
li allarga un paper. El speaker hi cau i Ile
geix tot seriós :

la multitud. Si l'estatua

que els noms
siguin estranys; el seu origen cátalá. Per
qué áix6 'vol dir Sans i Gener, comprens?
A l'amic Torner encara li roda el cap.
*

L'APERITIU

de Setem

•

.

*• *

AH IR.:.

coses

Forradellas.

ás que hi ha qui 'assegura
senyor es trobava entre el pú
cas

blic i que en sentir el. seu nom .xclan-ká :
—Ves per on m'he estalviat deu duros!
narrara anécdota. Entre la representació
municipal es comentava rabséricia deis re
giiors radicals. Els de la Lliga parlaven en
tre ells :
aniran al monument a En Ferrer...
—Oh, no dic res si han de pujar a dalt
de MantjuIc en ple
Unaltre va concloure :
—En el pecat trabaran la peniténcia.

lent, som gent de quátre parets, de discus
sions mastegádes i rupestres guarnides de
paraules'abstractes, inengern una mina in
-tenor :gastem •tina mentalitat de primerel
máteries excessivament 'elaboradés. lEls nos
tres

Vestits,

tres

'disbatixes

de tata

mena

palpern

ens

les nostres amiStats

•nos,

•

una

alees, trobern

.

les

tenen un to civl, á red&
de tempestes ; $i sincerament

mica el

ceryell

els

uns

als

les inostres idees

aquell
sol ,dominar la Vianda conservada
en

eli qué
dintre lés •launes policolors....
Per totá aquests modus ,resulta .que el
Surt en Pich a saludar-los i a excusar-se
mar i, la. vida ;del mar acostumen a fer-nos
de no poder-los atendré, i els diu :
La jornada finalitzá en un gran rníting
bri 'gran efecte. Jo he ,provat inoltes' vega,
:.—M'hari. de dispensar •si •avui no puc es
patriótic al Palau de Projeccions.•A la sala 'des
.de prescindir dl mar,' i •passar-me
tar per vostés.. Tine una Conferéncia ami)
del teatre) concebuda per a espectaoles ele
.any sense anar.a .beure un, got de :rorn .ámb
uns .mangantes
de les finances.
gants, el destí li ha reservat multituds sin
els mariners •o anar a pescar sardines din
dicalistes en mánegues de camisa o 'de sa
*
tre d'una bol:cota fulgurara'd'eSCateá:
de
marreta. A tot allargar, com l'Ore dia,
tuf. le pro.vat aquesta 'abstineridia: 1 n'he
•americanes i camises sense
i. corbata.
L'.altre dia 'parlava amb uns arnics d'a
sortit amb les 'mans al cap. •Un estiu que
Dalt de rescenari, tina, bandera geganti
quella'époea deis pistolers; i per donar 'idea
érn 'vaig n'obre: de' la .Rambla. váig per
la
presidencia
i
'bai
na
cabria
la
taula
de
de la pérsecució de. qué havia estat objeCte,
dre quinze quilos, 1 en arribar Nadal cm
Darrera
la,
xava
fins
al
pati
de
butaaues.
va dir :.•
semblava que em. mona i que él. gall dindi
taula i asseguts davant 11 cortina del fons,
---Mireu si em tenien tirria, que en un
tenia gust de delesperaciA. 'Des .d'aleshores
blanques i re
cares arrugades, cabelleres
sol dia vaig rebre Catorze hombnims ame
in'he guárdat Cóin d'escaldar-trié' de come
beis, i alguna calba.
nagant-me !
fre. cap 'inficielitat:a.les platges,,.a les 'madre
Torneig oratori. D'esprés de Roda i Ven
joyentut vores i al tormell de les .senyoretes. eriver
::: tura'-rcorcecte
con:cedo:.
de
Precaticions
,de sal i d'esgarrifances,
de la Lliga
parlá el senyor msaat
•; •Confesso qué no hi ha rés qué ém faci
Roig
i
Pruna.
Oratoria
desorganitzada
Del reglament d'una societat vilabnovina
lían féliç com el mar i .corn rembrutirnent
vehernent. A cada pinyol, el senyor Roig
anomenada «Poment del Sport (!) de, la
Celestial:. de 'les -platges, i sobretot m'agrada
i Pruna fa un bot. •El bot final és tan for
Pesca atnb, Canya» que darrerament orga
navegar arrib un motor que no corri g•aire
ternein
per
la
integritat
del
midable
que
nitzá un coneurs de pesca, copiern :
i en aquel] :pura dolç de bellugueig d'onada
senyor
Roig
Pruna.
Sort
que de baixada
«ro.a Queden exceptuats per a ropció
tnecessari perqué es máregin tots
que és,
craplaudiments.
el recollí• la xarxa
premi els peixOs Vulgarment cdneguts 'per
els Professors d'arqueologia i téts els socia
El
.presiclent
anuncia
que
4om
va
a, es
La
gentada
voltant
el
monument
:
burros.»
listes vegetárians i curtl de gairibals.
coltar el verb florit del.senyor. Bofill i Ma
Entre els 'aficionats a la pesca, es vea
Des de raigua, encara que nornés sigui
tes. El poéta avança arnb por fins davant
ben ciar, que només compten els' «burros»
a. un, Centenar de braces de la costa, .es pot
tadana, rebaixada de to, i un xic d'estar
gar malfactor. custodiat .per la policia,
és pas, res anar a desgra
el
mkrbfon:
No
d 'iricógnit.
.per casa. Per6 a manca d'altra...
avui...
nar subtileses, quan el predecessor ha tirat' dir que la :política en general, els dancings
i les modes femenines agafen una inconsil
En els anys de dictadura les dues dates
(Té! Ara ens recordem que el governa
cops de roe! 'El públic de primer no el sera.
Caracteriizació impecable
téncia de •aperets de processó de Corpus.
es descoloriren.
Arribat que era l'ir de se
dor civil ha desmentit la versió d'un diari,
Peró el senyor I39fill és un orgue 1 :avt
En canvi lá cara, nua de positiu valor, la
tembre, el Conseller Rafel de Casanova veia
monument al davant d'una companyia oe
hom s'acostuma al séu so. Les galants, me
rara i .autentica poesia -que hi ha al inón,
Els secis del «Law-Tennis Club d'Horta»
al peu del seu monument la guárdia de se
segons la qual aná a portar una corona al
táfores de Bofill i Mates arriben a desper
I alcohol, els pins i les accions correctes
divendres passat organitzaren una cursa de
guretat com formava el quadro. Una rivada
guárdies d'assalt. Es una llástima que la tar l'entusiasme de l'auditori.
cap a peus, tot alió pur 1 viu que es belluga
braus humorística, la qual es .muntá •ainb
de gent passava per les voreres de la Ronda.
fantasiá del senyor Ariguera no hagi estat
I com que és la vétllada dels ,contrastes,
entre la péll• i
olsos de la humanitat,
una
meticulositat de detalls que ineravellá
Peró el pobre Conseller, ferit i abraçat a la
en aquest cas a ralçada de la del repórter,
ara
hom escoltará--segons la presidencia-Semblá que se ,us vesteixi amb lés flarnes
a quants en foren espectadors. Heus acf un
bandera,'eSperava en va el consol i les flors perqué nosaltres ens veiem ara completa
la parada abrandada "dé 'Ventura Gassol.'I
més. irresistibles de la temptació.
excellent botó de mostra :
deis seus fidels. Era presoner de guerra
ment- impossibilitats d'aca
Fins m'atreviria a dir que la crueltat en
Quan els dos xicots encarregats 'de re
bar el parágraf 'anterior.)
de la policia.
el
Mar va tan -guannida de penjarelles de
presentar el paper de policies es persona
La república ha estat en certa manera
* * *
blavor líquida i té.. un punt .d'entusiasnie
ven cap al camp de tennis, es toparen arrib
una Pasqua de Resurrecció. El dia 14 d'a
estrany,, que li treu tot '"horror i tota la re
el sereno d'aquell barri. Aquest, llevara-se
bril tornaren a la Ilurn del dia símbols, ban
Els espectacles a l'aire
molt respectuosament la gorra,' el s digué : 'deres, tópks, que tothom creta arreconats:
Ptignáncia. Jo no .puc tolerar la presencia
lliure, amb els ciutadans per.
'de l'agonia d'un vedell ni he engegat mai
--Muy buenas noches...
.1 passaren a. millor vida altres thpics, sím
actors, cada dia els pelee
cap perdigonadá contra una bestia viva,
1 s'acomiadá fent reverencies.
bols i banderes. Nosaltres enterrárem un
cionem una mica més a ca
i
.di l vaig contemplar com els ma
sa nostra. El nostre gust pel
riners éngegaven un arpó a Un delfí• gras
solemne i el. decorativisme
cóm
perc i cota estitaven aquel'
no s'acaba mal. Cada vega
gran paquet de greix tremoladís i sensible
da sabem trobar una nava
-.que feia refecte 'd'una porcellana untada
modalitat, o bé un detall
d'oli. L'espectacle era positivament brutal,
per a. arrodonir la cosa.
per6 jo confesso que am va semblar rnagní
Aquest any hem inaugu
fic i ni un sol dels.•meus nervis en va sen
rat un número en el progra
tir la més petita molestia. Es tan forta la
ma' d'homenatge als mártirs
lírica influencia del Mar, que estic segur
de .1714 : la desfilada de
que molts pirates d'aquells tan negres i tan
banderes. Quan l'altre dia
carregats de crims.eren gentussa molt mes
veiem avançar per damunt
sensible que alguns rectors. rurals i alguns
la multitud aquella má de
mestres d'estudi del nostre' país.
.roba virolada, ens preguntá
Quan us heti passat llargues estones pes
vem on s'havieri aixophigat
cant estrelles i esponges amb una canya
les ensenyes durant la dic
d'hams, o deixant que us entrés pel nas tot
tadura. Perqué una bandera
el sofre de l'estómac de les aigües i les
no és
flor d'hivernacle. A
roques, si ,us trobeu de sobte dávant del
dins un armani s'hi mar
café amb II•et del vostre pis 1 amb un diari
ceix, i la seva tela és feta
que.. us explica la sessió municipal, fatal
per ésser clivelladá per les
ment teniu la sensació que la vostra ánima
bales i no per les ames.
es va desinflara amb
el pes d'un coll plan
Una bandera viu de les be
xat i el d'unes lagrimes grotesques.
•sades del sal i del vera, tal
Tornant del mar, costa molt inscriure la
com
diuen els himnes pa
.nostra pell dintre la quadrícula de la nos
triótics. La República les.ha
tra -ambició o del nostre pessirnisme. Mor
tornot de rhort a vida, i p,er
tunadament per nosaltres, guardern en al
aix6 tremolen -ara anil) tant
gun lloc del cds una esgarrinxada o una
d'entusiasme.
ferida 'a mig cicatritzar que ens' hem tet
Precedia la desfilada una
pujara o baixant d'un llágut o fregant amb
bandera que no ens la po
A',1,07t
una eorda o amb una roca: Aquests senyals
dem mirar sense pena. Vo
dolorosos del mar sota el .vestit de 'a tem
lem referir-nos a la bandera
porada serveixen per demostrar-nos que el
de la citaat. La bandera
nostre contacte amb les estrelles i les nui
aquesta, tan gloriosa com
drépores no ha estat un somni, que al cos
vulgueu, és una bandera
La tribuna de les autoritats
tat de les nostres realitats embafades de
frigia i situacionista. S'adap
nicotina i de retbrka '1 de. malabariscries de
ta a totes les circumstáncies
titellai 111 ha les realitáts poétiques de les
i no queda mal arreconada. Cal aliar a la
germá Gassol avança tins a les bateries, i
veles mandroses i deis peiXes tornasselats
processó de Corpus? Anem-hi. A una desfi
desplega la seva oratória ardent i la seva
que dormen amb. els tills oberts embolicats
lada republicana? Som,hi. Sernpre está a
cabellera més abrandada encara que l'ora
amb un Illençol de fosforescencia..,
pura de banderejar.
thria. Gassol realitza un treball formidable.
Actualment sorn uns tronadíssims pele
Es dar que algú dirá que aix6 no vol
Ha de recollir un gavadal d'allusions, i con..
grins del mar, que no podem prescindir de
dir res i que la bandera forma part• de
testar-'les. Ha de portar la veu de Popti
tor
Patreg municipal, exactament igual que la misme oficial i de l'oportunisme. En canvi, fer,nos enlhistrar les sábates, per6 laambi
nada a la ciutat no ens priva 'd'una
guárdia urbana, o bé que la Banda Munici
pugna dintre seu per sortir-li a flor de llavi
sento
pal, la qual a passat de la Marx.a 'Reja/ teta l'ardent intransigencia del poeta de ció, una ambició que per exemple joescriure
melles vegades, I. consisteixa no
als Segadors amb la mateixa senzillesa que
Les tombes flamejants... Gassol, pero, es
cap radia, i passar-me tot el. sant dia abo
féu el viatge a la inversa.
surt de tot i a cavall de la torrentada lírica
gtiáitánt él
cat 'des de la proa d'uri
Per6 la bandera és un sírnbol; i cal res
s'enduu tot el Palau de ProjeCcions, tot tre
Vaigua,
taul
de
la
fusta
en
el
vidre
foriedís-de
pectar els símbols i no obligar-los a inter
molant la .bandera...
RAMBLA DEL CENTRE,- 33.
i esperar Phorá de. la mart com les. gavi
pretar tots els papers de l'auca. Si hom
L'acte ha estat solemne, i tan pairal i
neá, com els pops o com .les nereides invi
hagués agafat l'estátua de Casanova i l'ha
nostrat com hatirien pogut desitjar-lo els
PASSATGE BACARDI, 2
sibles des de fa molts mils anys 1 líue s'as
gués traslladat al Saló de Sant Jordi de la
més irreductibles. Sortim a l'avinguda de
segura que varen morir sense pena ni gloria,
Diputapió, amb l'intent de fer-li prestar ho
l'Exposició, dintre un bany-maria de pa
menatge a Alfons XIII el dia aquell en el
triotisme.
jOSEP MARTA DE .SA.GARR A
qual aquest senyor es declarava continua
La República ha estat una Pasqua de
dor de l'obra de Felip V
si hom hagués
Resurrecció. Roig i Pruna va dir que calia
fet aix6 tots haudem posat el crit al cel.
exigir responsabilitats als qui dissolgueren
De la mateixa manera que ara protesta
els Pornells de Joventut... I el públic aplau
dem si un ban dia algú se li acudís des
dí frenéticament. Nosaltres ens treiérem al
penjar el primer rnarqtiés, de Comillas del rnefnys deu anys de sobre.
ENCARREGUEU
seu monument i obligar-lo. a pendre part en
ELS VOSTRES
IMPRESOS
un
míting de l'Extrema Esquerra Federal.
ANDREU A. ART1S
ARTISTICS 1 COMERCIAL S ALS
Deixem tranquils els morts i els símbols.
Votem perqué la bandera de la ciutat sigui
TALLERS GRÁFICS
portada amb tots els honors al páti del
Museu de la Ciutadella..:
DIRECTE A LA CORRENT SENSE ANTENA
* * *
CALLÍS, 3, 5 7
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R.A.M.ON CLIMENT

Anécdota de l'ir de sefembre.
Hom sap l'incident prorriogut per un es
camot d'Estat qatalá. La cosa no tingué
cap importancia. Certa tare:frisa madrilenya,
per6, brodá a l'entorn déls fets unes quan-.
ja enyo
tes consideracions d'aquelles que
rávem. Un diari assegurá formalment que
a les entitats i persones que portaven a Ca
sanova

corones

públic

amb

llaçades republicancs

els insultava. Que els deia «hijos
de Iberia». Ho sent, senyor Hermosilla?
Vosté vagi fent concórclia a rengr6s...
el

CAFIRSPIRINA

AUgmenta el
lienestar.Allunya

els:

dolors.

afecta el.

cor

els, ronyons
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El desarrnament Mirani
Jora

Passa sobre Europa, més (ben dit, sobre
tot ed nlón, una onada de pessimisme. Una
carta particular del nostre amic, Peminent
periodista francés Léon Rollin, pinta la si
tuació amb colors tan inegres que ni ens
atrevim a traduir-la. La situado no era
greu- abans de la .guerra. La crisi «eco
nómica mundial no sembla pas en camí de
resoldre's. Als Estats Units hi ha set mi
lions d'obrers sense feina i potser n'hi hau
rá deu aquest hivern ; el nombre d'obrers
a
sense treball augmenta
Anglaterra. La
•

una

.•

11X

A T

o

d'avarttatge

situado

sobre les
liares potencies. Així, per exemple, Mentre
Grandi domarla una treva immediata en la
cursa d'armaments
per a aclarir Patmos
fera de la Conferencia, Briand insisteix er
la vella tesi de França segons la qual la
-seguretat- ha de.. pre.cedir... al- desa rrriam.en t.
El conjunt del debat ld'aquest .any ,sobre
el desarmamerit no ha 'estat ni millor ni
pitjor que 'any passat. Un detall molt im
portant a constatar : no s'ha avençat ni
un
pas en aquest sentit. La qüestió capi
crear-se

Fa poques setmanes que un gran seána
nari d'informado gráfica anglés publicava
un
gravat més aviat •'banal peró stanmateix
transcendental. (No sé si has observat, lec
tor amable, que ádhuc la banalitat pot ésser

La presidéncia de l'Assemblea
L'elecció de presidetzt de l'Assemblea de
la-S.- de. N. ha animat les converses deis

passaclissos.

ACTUALS

transCendérital.) Representava aquel gravat

un lloc
de guárdia en la partió del camp
de Gibraltar : d'una banda, el sentinella an
glés, i d'altra banda, dos carnabiners espa
riyols que di donayen conversa. Al dessota,
.ziquesta o semblant llegenda «Vegi el lec
for.'quina diferencia 1-fi ha entré la 'marcia

•

El comte Apponyi tenia nonzbrásoS par
tidciris. El polític honga.res, un deis puntals
de la S. de N.; fa una mica el demdcrata„:
viatja de segona. Tampoc s'está de fer,-sa,
ber la seva avançada edat.
—Es un deis degans—deien alguns deie
gats 'francesos—. Elegim-lo. Potser és l'IV
tim any- que ve a Ginebra.
Perd els •anglesos objectaven :
—Aixd,• ja ho sentim dir cada any.
Els polonesos afegien que el comte Ap•
ponyi és partidari de la revisió deis trae
tats.
El' candidat deis anglesos• era Titulesco.
ministre plenipotenciari de Rornania a Lon
dres. Dejen que, l'any passat, havia demos
trat ésser el millor president que mai hagi

•

."

soldat impecable no té res de comú amb el
militarisme, sino que, ben al revés, respon
a
un
anhel antimilitarista. Es notori, per
qué ho havem palPat cruentament, que un
exercit de dleva forçosa .1 barat, tara si és
nomibrós com Si éš reduit, és un exercit
fonamentalment ineficient, necessáriament
desorganitzable i anarquitzable. D'altra ban
da, com que a totés les latituds el soldat
és home, i ho .és tant cona el ministre, el
botiguer i el sindicalista, només pagant-lo
bé se li pot exigir tot ;• sois així, es té força
moral per a exigir-li-ho. I
com. que ara com ara l'exér
•

cit

e.

adonem que 'ha arnibat
l'hora 'de réaccióriar en el
sentit 'de laboran,' i de falso
•

sita' .n'éá

dignifieació

.expedítiu

difüs •qüe
feti viador i
rornattarrient .dorninador el

poble

siíriplés borriparsés.

•

del Desarmament que ha de reunir-se a pri
A penes s'ha parlat
mers d'any a Ginebra.
obertament de la reunió preparada amb
vuit anys de tem.ps i que encara pot fallar
per manca de preparació, peró tots els dis
cursos deis miriistres d'Afers estrangers de
les grans potencies roden al voltant d'aquest
tema. La prudencia exigia no perjudicar,
no fer impossible la reunió de la ,Conferen
cia : des exigencies polítiques i diplomáti
ques podien aconsellar a alguns ministres

r

Dom-7-lr
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obsequia. Sales d'Ex
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BARCELONA

tal del desarmament no s'ha mogut del seu
aspecte academic. Els 'termes del debat son
els zriateixos de la discussió de l'any 1923,
quan' Paul Bo,ncour preparava el famós Pro
tocol de Ginebra de l'any 1924, rebutjat
per Arigla•erra, en el qual es defensava la
tési que el desarmament ha d'arfar preceda
per Porganització de da seguretat' i Parbi

•

imperiosa necessitat de re
forgar i perfeccionar aquest
primordial element de go
vern que és la força

tratge.
El lector recordará que Pany passat van
Sostenir el pes del debat Henderson i Briand.
El ministre francés va defensar la vena tesi
del Quai d'Orsay. Henderson va dir que
era
impossible ajornar la .Conferencia del
desarmament i continuar .una discussió aca
demic.a que no dona altré resultat que com
plicar la qüestió. El discurs de Henderson
va
tenir com a conseqüencia que l'Assem
blea decidís convocar la Conferencia del Des
armarnent.

Aqueát any, Grandi, ministre italiá d'Afers
estra rígérS h" a suggérit'llinr"tr
d'afrift1
ments que podria comengar 'ara i durés ,fins

Després del davassall d'eloqüencia

a

que

ha donat lloc l'admissió de Mexic, els fran
césos hauran pogut dir-se amb satisfacció :
--ja no tenim el nionopoli de no saber
geografia. El .vescomte Cecil ha dit, par
lant de Mexic : «aquest gran país de l'Ame-.
rica del Sud»...

Joc de moís.
Després del

seu,

gran discurs, tan alta

delegat ita
obsequiat pe* un de

menl t pacifista 'd'inpiració,
Grandi; s'ha vist

el

legat alemany amb aquest qualificatiu :
—Es

el-

«pacifeixista».

Els mals de

Pacabament de la Conferencia. La pro
posició italiana no ha pres estat. Sembla
que l'Assernblea ha fet més cas del punt.
de vista francés, segons el quad donar forma
a
la proposició Grandi és tan difícil com
envestir de pie el feos de la qüestió que
ha d'ésser tema de la Conferencia.
Curtius ha defensat el punt de vista ále
many, el mateix que va formular el comté
Bernstoff davant la Comissió preparatória
de la Conferencia. Alemanya pretén que a
l'hora de limitar els armaments ha de triorri
far el régim d'igualtat i, per consegüent,.
ha d'abolir-se el Tractat de Versalles que
fixa per a l'Alemanya uns contingents infe
riors als de les potencies vencedores.
Com pot veure's, la tesi alemanya no
té res a veure arrib ci debat académic del
desarmament. Es un punt de vista parti
cularista que no pot ésser pres en conside
rado en aquests moments, .peró que preocu
pará la 'Conferencia.
Resultats del debat de Ginebra : ha po
gut evitar-se que es fes impossible reunir
la Conferencia del Desarrnament a primers
de febrer. Quant als altres problemes que
inquieten el món, i sobretot a la crisi eco
nómic,a i financiera, només se n'ha parlat
de biaix. I si se n'hagués ip.arlat s'hauria
plantejat un debat semblant al del desar
mament. Els que defensen ,que la causa de.
tots els mals és de carácter polític i que
l'estabilitat económica i financiera del món
deponen de Pestabilitat política, potser te

cap

d'Anglaterra

,

que

no

tanta

com

en

maroma.

Groiesc

riclicul

í

D'ençá, que ha trontollat l'edifici finan
ciar de Snowden, Denri Chéron está molt
content. No és pas que sigui angldfob, pero
l'ex-minlistre de 1<inances trances tenia un
deute amb el seu coblega de l'altra banda
del Canal.

el

--Us

en

recordeu?—diuen que diu per

els Estats• Units els inven
tors
de la Ilei seca. Primer la va provar
Noruega, perd va deiXar4zo correr des prés
de l'experiencia. En canvi, Finlandia la im
planta, posteriorment. I amb els efectes que

Finlandia.

Cada dissabte arriben a Tallin
grups d'excursionistes agrupats
en societats,
amb les degudes insígnies, els
quals passen mig dissabte tot el diumenge
aplacant llur set. Cada societat té un '<carre-,
plegador», que no beu—almenys si li toca
estar de tortz--, encarregat, com el seu nom
indica, de tornar al vaixell, pels mitjans'
que sigui, els finlandesos.
Un viatger s'estranyá de veure en un bar,
de Tallin, entre les revistes a la disposició
deis clients, totes les públicaCions _antialco

cómoda, rápida i eficaç la

manifestacions),
Neurastenía
perdua de
MemOrla,' vertígens. fad-ga corporal, tremolors, dispepsia nerviosa,
palnitaelons,

histerisme 1 trastorns nerviosos en general de les dones 1
tots els trastorns orghnics que tinguín per causa o origen esgotament
nervi6s.

Gragees potencíals

del Dr.

Soívré,

'esgotats.en

l'organismC.
Basta pendre un t'aseó p.tr con¦réneer-se'n,.

•

.

•

-

Venda a 5'50 ptes. fiasen,
NOTA.— Dirigir?!

toles les principal fardeles

d'Espanya Portuga1.1 América
,

I tramet?id o'es ates. en segells de correu p.er al
L:ábbratorlo
Ter 16,
rebreu gratis un labre explicatiu sobie l'origen, desehrbtliamen1
d'aquestes malalties.
-se

Sókatarg, carrer del
tractament

en

Barcelona,

fran4uelg,a,-"Oficines

Societat

nombrosos

(en totes les seves
mal de cap, cansament mental,

Les

vida
A

anglesos

l'Espanyá républiCaná

él Ministré -de

la Guerra ha emprés, una. carnpanya de' dig
nificació. de Pexércit. que tothórin aplaudeix,

és d'esperar ,que la reforma militar de
senyor AzOna
's'attinará •erraquestes dis.
'posicions 'qué. afecten: Poficialitat' i e1-' gene
ralat. Crildrá aténdre á perfeoCioriar bls pró
i

grames

seguits'

dá•'academies

obstaculifíar.:los anrib---disdPliries
rigoreses ‘dintré-.11'invo,r. efici&wid, .pei. tal
d'aconseguir áixf una selécció'--natural 'ab
óVo. Peró él qué.
.schretot' és depurar
anib .gran tacte
.pi-épcáració• i disciplina
dé lel tropes.'• Les nóStres jeventuts han
pássát -per
'Caserirtá,,' i 'per. tant saben i
han fet saber .qué et•servéi Militar és. la
m.ilitars,

•

-*

s

fdria• iriés' desagradable. Més -inútil.
tota
la 'Vida. La nostra tropa 'está intirnament
deáinoralitzada *no
per
'feiná
militar Córiv,1 doricS 'que; ydluntaris •o no;
as' tiosireS
Siguin de'! bon grát
i eficientmeht
soldadet 'angles
•

.sérveix

del -camp

de

Gibraltar:.
.•

-

Es'probable gairebé

segur, que per, majá del .Yeduritariat aikó
seria rápid,ament .factible:'
La •rapidesa és- el qué en aqueSts mo
Ments' crítics cal 'anhelar: Ara mateix -el
govenn ha sáturat
PreVíncies
Navarra
•Bas*cóni.a
-'soldáts. que* curih. de. preve
nir' la bo'ntrarevoluch5 febdsta qué s'hi te,
rniá. Per& 'es diu'' si aqu'elles troPes no es'
demostren massa .marcials i sí un puntet.
barrilah'es;
Se'n 'podrá
p6rái- d'una
disciplina relaxada, encara que ho fos lleu
ment, si cal oposar-la a un enenii-impla
•

•

•

*

•

és

cable

•

i

güe

deu

.delectar-se

en

l'exerCidi,de

virtuts
'quintaessenciades?
Dies enrera es parlá insistentmént del,
contrában :d'armes Vers els Marrocs. La
prez-risa nacional i Pestrangera donaren.- de-.
taus minuciosos d'aquesta inquietant
destinitat ; i ,si. bé el govern,. i l'alt comis,
sari marroquí'
desnientirén,
es diu
-11ocs ben informats que el tene-:
brós afér: "éxiSteiX
que és peIliible qué
áviat la guerra d'Africa tonrii a estar en
cesa.
Per totes ,aqueste§
de llarg
d'immediat perill hem de curar del nostre
exercit, de fer-rie un perfécte exercit vo
luntad, dé 'considerarlo valor primordial
de la política :repuiblicana,
de fer-ho de
pressa.
'JOAN SACS
•

'

.

.

.

•

.te
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el pa per
de fumar
catalá
més antic

1

acreditat

suposar.
Tallin, .capital d'Estdnia, és quatre hores
de vaixell lluny de Helsingfors, capital de

SOIVRÉ

més que un medicament són un eleinent essenciál del cervell, medulla 1tot elsistema nerviós, regenerant
el vigor sexual propi de l'edat, conservant la salut 1 prolongant la vida; indícades especialment als
la seva joventut per iota mena- d'excessos, ais que verifiquen treballs excessíus, tant ffsics
com morals o intel*lectuats, esportistes, homes de clancia, financiers, artistes. comerciants. industrials,
pensadors, etc., aconseguint sempre, amb les Gragees potencian. del Dr. Soivré, tots els esfourços o
exeercicis fácilment 1 dtsposant l'organisme per rependre'ls sovint i amb el máxim resultat, arribant a l'ex
trema vellesa 1 sense violentar
amb energies própies de la joventut.

deis

estatal, 'supdrt de 'l'atre
política comunista 1.• Inódél "uriiVersal,

són de

les acreditades

Impotencia

•

militarista)
la

potser és la més intelligent en aférs mili
tars i extramilitars, la mes' cultivada. Aixt
mateix l'exércit, també voluminós, deis Es
tats Units, tan ben pagat, tan ben utillat,
tan ben ensinistrat, ha pogut demostrar la
seva
eficiencia als iills de tot el món, a
desgrat de La seva inexperiencia i de la
manca de tradició, a desgrat del discret re
pudi de Paquissament patrioter que a ltá
lia, a Alemanya, a França i en molts altres
pobles és a la base de la instrucció militar
i a Pánima de la política nacional, la cris
tallitzacio del sentiment nacional.
Fins ací aquesta mena de panegíric del

tot—. Va dir que jo era grotesc i ridícul
I com és ara ell? Que es miri al miran i
ho sabrá.

!NERVIOSOS!
manera

per

constant estat de neguit.
A Holanda l'exércit encara ha aconseguit
major dignitat i efiCácia. Un soldat holan«.
des potser encara és més car de sostenir'
que 'un soldat .anglés, peró en definitiva deu
resultar encara més barat que el soldat an
gles. L'oficialitat de l'exercit holandés no
circula mai armada, ni amb el sabré—Peró

No són pas

combaten d'una

és

no

inél perfecte:inedanis

,en
-me

en

La Reí seca s' esfén

que

refereix l'article

voluntarietat de Pallista
ment militar.Per?) tot fa creure que rriés
aviat és un efeete dl témperarnérit social
británic, el més conscient del planeta. El
fet és que el soldat anglés és un Perfecte
iristrument de govern, de funeionarnént in
fallible i económic ; el mateix a la guerra
gran que, a la Xina o a la India, on setanta
dos mil soldats metropolitans son prou
ordenar tres cents vira milions de colonial

(Punch, Londres)

brines és innegable, l'autoritat de la Socie
tat de Nacions s'aferma i tot fa suposar
que els mitjans amb que ha estat dotada
seran un
dia ampliats.
MANUEL BRUNE'I'

GRAGEES POTENCIAIS DEI DR.

es

'

La Iliura sobre la

del desarmament. En total, dones, no
s'Iza fet gran cosa aquest any a Ginebra i,
no
obstant, sembla que tot Slagi aclara
un,a mica. L'eficácia de les reunións gine

a

(que

causada

cas

Prou de patir inútilment, grácies

que

litat de les tropes angleses i la de les tropes
espanyoles.» En efecte, hi havia diferencia :
el sentinella britá.nic, rígid, immutable; ben
vestit, contrastava amb l'aire descurat
guasón deis dos carrabiners, la indumentá
ria deis quals, sense ésser reina, era mes
descordada. Es cert que un sentinella és un
soldat en funcions d'estricte ordenançarnent,
i que els dos carrabiners del gravat no
estan 'pas de sentinella. Peró no és menys
cert que 'les milícies
angleses, ádhuc les
de complement, ádhuc els policemen, os
tenten innatament una marcialitat, i en
conseqüencia una respéctabilitat i una efi
ciencia, que en les nostres latituds no és
possible d'aproximar si no és sota una vio
lenta i fatigosa coerció despótica. Potser per
aix6, contráriament al que succeeix a la•
riostra berra, Anglaterra es sent satisfeta
del seu exércit. Es significatiu Pespectacle
que ofereix la desfilada
l'exércit péls
carrers de Londres : engresca, no ja la mal
nada, sino tothom. Homes dones beis de
tots els estaments s'hi ernbadaleixen
fins
s'hi adhereixen seriosarnent, sense altres
manifestacions que les de la voluntária com
panyia, allargant les files uniformades arríb
pais-ans i paisanes, a tres, a quatre, a sis'.
de fons, que van impértérrits marearit el'
pas.' Aixó no és veu ni a França 'ni a Ale-.
manya, on el rnilitariSmé és la temperatura'
social del poble, i on, per aixó; l'amor a.
l'exercit es manifesta sempre inassa soró
llosament.
Qui sap si aquesta májor dignitat Mili
tar

.

encara

a

,

•

raó,

foto

La

•

nen

Abd-ho ha entes -la mateixa
Rússia sovietiea,' que ha te
fet el sexi ekercit
la seva
pólicia fins 'a convertir-los

a

n'alegra

se

Som

'ES ádhuc
des del punt dé 'vista 'Socia
lista que cal -pensar en la

Macedónia.la qüestió
s 'arreglaria
d'una altra manera.

Algú

en

.résporisables.

.

cris l económica d'Alemanya ha arrossegat
l'AnglOterra : la 'Hura ha estat en greu pe
rill i ha fet caure el gabinet laborista. Ja hl.'
ui panla del fracás del régim capita
ha
lista. Entretant no hi ha Manera d'arribar
al desarmament. Moscú vetlla i els extre
mistes alemanys de dreta i d'esquerra ame
nacen amb el cop d'Estat. A Inés, la situa
ció a •ongria, a Austria i als Balcans és
inquietant. Hl ha el iperill de la restauració
deis Habsburg a Hongria ; la dictadura
iugoslava continua sota la forma d'un in
tent de restabliment de la normalitat cons
titucional ; a Romania i a Bulgaria la mo
narquía se sosté per miraele, como a Iugos
lávia. 1, entretant, no es troba la manera
de lligar bé, d'una manera franca i satis
factória, les relacions entre França i Ale
manya. Així, en termes breus, es presenta
la situació del mon en el moment de re
unir-se a Ginebra l'Assemblea de la Socie
tat de Nacions. No és estrany, dones, que
els espectadors atents es deixin emportar
per l'onada de pessimisme.
Després de pensar un moment en tots
aquests problemes i de sospitar.,ne la com
plexitat, s'entén perfectarnent el debat de
Ginebra. L'ordre del dia de l'Assernblea de
la Societat de Nacions no ofereix pas un
programa sensacional. I no obstant l'ele
ment sensacional hl era i més penetrant que
cap vegada. Per el capítol més interessant
del programa no era escrit a Pordre del
dia. La qüestió capital era la Conferencia

ternps

són uns altres, i els ciuta
daná ..qüe firis aVui n'érem

ra-va :

—Es evident que

de

tiu govennánientáLli sme,
aquél!. gOernarrientalisme

president

—Vostra Exceblencia no coneix res del
dossier—deia l'un.
—El meu honorable contradictor ignora
els elements de la qüestió. Només coneix
el que li n'izan dit els n.egociats del seu mi
nisteri—responia l'altre.
el somriure i les fórmules de cortesia
llimaven l'aspresa de les frases.
Tot rnirant-se Malinoff, Briand murmu

Ginebra

'

la:Polida.

Cal
que éns adonán .que tots «els
Ciutád'anS 'giré .fins' ara érem
opósiCió rébeeá hern éstat
éleváts tot ;d'una*. á un rela

pla Hoover, sómrients per fora.

a

"efidencia

i

l'exereit

del Consell grec i el del búl
gar, Venizelos i Malinoff, asseguts davant
per davant, disCutien sobre l'aplicació del

Una sessió

activa.:(Perqué la crieees
apremiar-11) per la

molt

vexat.

El

Pecbrcit,

Panerreament
ens

•

poc

•

Espanyola de Carburs Methl tics

Apartat 190
Teieg.. “Carburos"
Correass

hdliques finlandeses.

—Estic subscrit a toles—va dir l'a'mo de
l'establiment—. Cal protegir-les. Estic. se
gur que nzolts compatriotes ineus subvén-,
cionen la propaganda de les lligues antial-,

colzbliques finlandeses.

No hem tirzgut mai
tants beneficis, nosaltres i el nzonopóli de
l'alcohol per l'Estat, conz d'ença que els
nostres veins viuen sota el rkginz Sec. L'Es
tbnia fábrica l'aleohol i /a Finlandia se'r
-

beu.

la

que nosaltres també, els ca
talans i tots els altres espa
nyols que de temps secular
herri juStament laborat per

iingut l'Assernblea.
Perd els alenzanys rebatien:
—Si, perd la seva reelecció constitueix
un precedent
perillós: tot president que no
será reelegit es creurá amb dret a sentir-se

Procedimení

prolongament

seu

són indispensables a
societat civilitzada, cal

tota

.

4'

i el

policia

BARCELONA
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Teléfon
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CARBUR DE CALCI; Fábriques a Berga (Barcelona) 1 Corcu.
bion (Corunya) : : OXIGEN 99 O/. DE PURES A, Fabriques a
Barcelona, Valéncia i Córdova ACETILEN DISSOLT, Fabri
ques a Barcelona, Madrid, Valéncia i Córdova :: FERRO MAN
GANES i FERRO SILICI : : SOCAU.RIMAT i SECAT de
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d'aportació Per .11
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EL

CINEMA
PONENCIA

Una insta de ffinis PANORAMA
:Són bastant nombroses les listes de Ili
que cal llegir, és a 4jr, aqtiells. labres
,segons parer deis que les hall redac
•tádes, són els millors libres querS'hen. es
crit.. Creiern que una tasca semblent en els
dominis del cinema fóra, ja, avui, una cosa
interessant. Es el tema que ens ocupava
en
un
anide anterior,, al final del qual
seggertem les dificultats que la tasca pena
„

b,•es

porta

en .ella mateixa.
altres branques de les belles.arts,

ques tigui molts partidaris, si
t4 4Üe aquesta circumstáncia

és

res

qualsevol opereta mediocre.
com

s'ha fet alguna
un criteri rnés

veged.a, als crítics, pot ésser

Mosjouldne freballa

!van

ven

lleva

al valor de l'obra en si, tampoc 110. diu rés
en
favor de la cultura artística deis parti
daris aludas. Entre ells no ens és difícil
descobrir-ne molts que després de lloar
Ombres blanques parlen igtialment amb en
tusiasme de La canco de l'estepa o de

Demanar el paren,
con)

bé

no

Els actors de cinema .han de trasladar
se contínuament
de vegades per anar se.
guint el guió de Ilur scenario. D'un' cap a
l'altre de món, el realisrne deis fihns els
exigeix sovint una vida de nómades. Avui
Mosjouldne és a Marsella per rodar el co
meneament del seu film lis isolats, obra
de Strigeiwsky, un film encara sobre la
Legió 'Estrangera. Ahir era a Oran, on te
nen
lloc rombroses escenes del film. Anirá
després a Niga per rodar la part sonora i
els interiors.
Quant a 'Strigelsvisky, és un deis direc
tors que, coin Turjansky, tal com diem
el número anterior, compon films pseu

en

do-russes. Una técnica molt
servei d'un motiu rus.

En qué

laboriosa

al

quedem?

Fa .poques setmanes, tota la premsa ci
nematográfica del món donava la noticia
de la mort de Roscoe Arbuckle, el famós
cómic que havia popularitzat tant el seu
pseudónim de Fatty, que aquesta páraula
havia arribat a designar tota persona obe
sa. I ara ens surten amb la nova que, es
tractava de una falsa noticia i que Fatty,
ja enterrat fa uns guacas anys grácies a
l'ornnipoténcia de William Hayes, el tsar
del cinema, el cap suprem de totes les orga
nitzacions encarregades de vetilar per la
moral de la pantalla, es disposava a lliurar
batalla contra el seu enemic.
•

:«Tempestat
exemple

la música,' la crítica pot,
inassa, fer-se dogmátiea.
La seva histdria és, prou larga, hi ha tants
de prestigis que es troben per damunt de
tota disqussió, que el crític disposa fácil
ara

per

arriscar-se

serse

rinent d'un bagatge d'apreciacions 1 punts
de. referéncia que li permeten dogmatitzar,
elassificar i ádhuc eliminar sense
Res d'aixd en el cinema. Aquí la crítica
a
priori está condeMnada al fracás. El so
nor ri'ha donat darrerament una prova con
tundent en enderrecar mentes estétiques
doginátiques, que s'havien figurat com.pen
dre el cinema a le manera com es com
pren un resultat definitiu.
'Els que s'entusiasmaven per l'art de la
Bertini, com podien, Spspitar un Lewil
Stone o un WIlliam .Powell? lEls que aplauT
dien
:TÉ no aplaudia aleshores?
films com Cabina, no podien preveure que
la prosperitat del. cinema consistiria: a fugir
.

,

—

rabent ,d'aquella manera?
Per-6, ternant al nostTe tema, confesSerp
•

.

que la idea .no ,és nova, ni molt :menys i
que moltes vegades, si: no predsárnent una
lista deis millor films, s'han donat títols
corn
a
més signific,atius, ,o d'un any en
curs, o d'una. empresa determinada.
La determinad() d'aquestes valoritzacions
s'ha fet moles vegades d'acerd amb un
criteri democrátic. S'ha fet un plesbicit
entre els lectors d'tuna publicació i aleshores
hern vist premiats films tan desiguals com
Resurrecció i El seth cel. Salta a la vista
que el criteri de la majoria, •en qüestions
d'art, és poe convincent. I a més encara,
el fet que. un film com ara ombres. blan
.

•

NOVETATS
EN CAMISES
11
Teléf.11655

TRAJOS PER A BANY

BARNUçOS
CAMISES PAIAMES
SUETERS
CINTURONS
ELASTICS
MOCADORS
MITJONS MITGES
-

-

PREUS

BARATISSIMS

F. VEHILS VIDAL
32•Avínguda Por<al de 1'Ange1.34
7, Plaga Universitat,

sa,

l'Asia»

rmine

peró les Taons que hem avangat parlant

de les fallácies de la crítica en aquests do
minis, poden fer preveure resultats discuti
bles, sense oblidar que crítica de cinema no
vol dir precisament competencia.
Es pot demanar l'opinió als productors.
Aquests estan molt satisfets que paran bé
de llur producció aquells altres productors
que s'han fet mereixedors de l'admiració
general. A les presentacions que amb tota
pompositat tenen loe a Hollywood, a les
quals assisteix el millor del món cinemato
gráfic, l'opinió d'un Chaplin o d'u.n D. W.
Griffitth importa per damunt de tot.
El que cal fer constar és que l'autor, per
excellent que sigui, no és sempre el millor
jutge, de la producció d'altri. Un Schumann,
que ha estat indiscutiblement un músic ge
nial, ha dit coses sobre els altres compositors
contemporanis d'el, que no són ni de bon
ti-os Indiscutibles.
I és que en el fons el problema de crítica
és un afer personal. Adhuc aquella :persona
que es d'u modesta i no gósa pensar per
compte propi, en fiar-se de les autoritats no
ho fa sinó d'acord amb el seu criteri, el qual
el porta a distingir entre els crítics aquells
que per ella són autoritats i els altres. Tot
aixd no vol din que creiem en la relativiiat
deis valors artistics, res d'aixd, per-6 ara no.
és aquest el cas. Parlem d'una llista de films
i de com la redactaríem.
Una qüesti6 de caire també molt gene
ral i que en els dominis on ara som deci
dirá molt els esperits, és aquella que afec
ta la distinció entre el contingut d'un film
i la perfecció més o menys acusada de la
realització. Ens explicarem. Ningú, oreiem,
no gosará dir que
La llei de la xurma
sigui un film no tan ben fet com El món
contra ella. Triem dos films d'un mateix
autor expressament. 'El film que Stern
berg ha fet sobre els gangsters no és infe
rior des del punt de vista técnic
en el
sentit més espiritual del mot
a
aquell
en el qual ens ha coritat la histdria de la
desgraciada Lena ; peró, humanament par
lant, aquest darrer ens interesa més que
l'altre, el contingut moral de l'obra és d'un
abast més elevat.
En un equilibri ponderat entre la realit
zació i el contingut, troba l'obra la seva
perfecció, perfecció sempre relativa, oi més
en
els dominis del cinema. 1.a realitzen al
nostre entendre Élms ten diversos.com 1 el
món marxa, Albada, La dona marcada,
Tempestat a l'Asia, Els molls de
Nova York, La Quimera de l'or, etc., etc.
No podem prolongar més una llista que,
aneu
a
saber si per excés d'entusiasme,
allargaria molt aquest article.
Una lista de films fóra interessant, ser
vant no sols un ordre cronológic, sinó fam
bé un ordre de filiació i d'influéncies reci
proques. Alesbores veuríem quin lloc -nés
important ocuparia un film avui quasi obli
dat com és Una dona de París, de Charlie
'

—

Chaplin.

li

que

proporcionará'

un

deis moments més

agradosos de la
seva

AME o
Leila

Hyams

castraiitat, algun

sub-cernissió .catalana

pano-america

de

dels membres de
Congrés His

del

Cinematografia

que,

se

gons tetes les aparences, té com a missió
l'exaltació i el cultiu del cinema, mlagués
indicat la possibilitat de redactar una po
néncia, jo hauria caigut segurame.nt en alió
que els técnics solen anomenar literatura.
Simplement, hattria cercat de precisar les
relacions possibles entre el ci
nema 1 la universitat.
I aixd de tres maneres.
D'antuvi, fent un esforg per
a
situar el cinema com una
font .de doctrina estética, en
relació amb totes les mani
festacions de la cultura con
temporánia. La necessitat
de voltar els estudis sobre
cinema de tot el rigorisme
científic 1 de tota la volun
tat de precisió de qualsevulla
altra, tasca universitaria. Fer
odiosa la idea que, la crítica

educatiu (especialment els fihns d'informa
,(geografia, .,botániea, mineralogia, zoo.'
logia) típicament catalana ; i de Peltre, la
preparaci6 d'un' possible cinema- catalá:Aquesta tercera part de la ponencia, es'
exposada, perde com una Unja general a
seguir, 'en un futur Iltinyá. Cal no crear
nos
possibilitats injectades de xovinisme.
Ara per ara ens acontentaríem amb la pos
ci6

.

•

cinematográfica és, sjrnple
ment,
reacció impressio
una

nista davant l'écran. iEsten
dre el convenciment que cal
documentar-se per a treballar
sobré cinema amb la matei
xa densitat amb qué bornes

prepara

per a parlar de la
pintura del renaixement o
de la lítica romántica. (Amb

resultat evidentrnent pri
perd amb una altiva
pretensió de densitat, he in
tentat fer practiques aques
tes actitucls en un libre re
man,

En el cinema italiá actual cap nom pot
no
sona més
que el del director Car
mine Gallone, que ha treballat molt a
ser

Franea.

Carmine Gallone era escriptor. Va obte
nir un premi literari amb la seva tragedia
Britannicus, que per dificultats económiques
no va' poder representar-se. Gallone va pro
var de
fer d'aetor. Peró la seva carrera
definitiva va comengar quan van encoma.
nar-li la redacció de scenarios. Arreglaya
sobretot obres d'Henri Bataille, i aixb lj
valgué un cert prestigi que li assegurá. la
possibilitat de fer un film completament
original. Fou La dona nua (any rer3).
Aquesta cinta fou per Gallone un éxit que

•

cent.)

Un cop reconeguda aquesta
categoria universitaria del
cinema, cal simplement fer
la vivent. Adscrita a la Fez
cultat de Lletres o al Se
minad d'Art,
estar
un
Institut dé Cultura Ci

pódria

nematográfica,

Un

podria

que

incloure :
a) Un curs d'histdria i un altre d'esté
tica del cinema ;
.1)) Conferencies sobre aspectes particu
lars del seté art i de la seva relació amb 'a
vida contemporánia (pintura, literatura, mú

sica, etc.) ;

bibliografia

:cinemato
incloure's dins la Biblio
teca de la Facultat ; i
d) Una' cinemateca.
Aquest és el pbrit més interessant. 1 el
léu 'interés 'radicarla -én dues ep-ossibilitats-;.
una, la de constituir el material per a les
classes practiques que, com a complement
indispensable de les tebriques, haurien de
donar-se a la mateixa Facultat ; l'altra, la
centralització 'i oficina de distribució deis
flirt-1s' culturals que, sota el patronatge uni
versitari, o de 1a Generalitat, haurien
ser distribuitS per les
scoles de Catalunya.
Es evident que tot aixd planteja una colla
de problemes d'ordre prIctic que ho hern
de resoldre en aquest moment. Són, peró,
perfectament resolubles. Les possibilitatS
d'una cinemateca, per exemple, augmenten
amb el fet que moles cases distribuidores
tenen les seves oficines centrals, magat
zems, etc., a Barcelona: 1 que els fiams que
haurien .de constituir el fons d'aquesta ci
nemateca
universitaria
són precisament
aquellS films que per la seva data són ge
neralment retirats de la circulació.
El tercer aspecte de la relació entre el
cinema i la universitat és molt més llunyá
perd, cree interessant d'incloure'l en aques
ta ponencia de carácter general.
Fa referéncia als problemes de creació :
d'una banda, amb l'ensinistrament de tec
nics ; de l'altra, a l'educació d'actors. Uns
haurien d'atényer la perfecciÓ mecánica ;
els altres, l'artística. Per als primers, cal
drien, a més de la protecció oficial, la colla
boració de técnics forasters ; per als altres,
la creaciÓ d'un conservatori—d'aires reno
vats—de l'art driernatográfic.
Aquesies &res institucions podrien donar
nos, d'una banda, la producció de cinema
•

•

,

l'ha portat fins avui, havent pogut produir
seixanta fihns.
Fins a l'any 1926 treballa a Italia. Des
prés corregué diversos paisos i, com déiem,
ha •fet molta de la seva feina a Franea.
Actualment, ple de projectes, confia en
una
ressurrecció del cinema italiá, i parla
amb entusiasme de Righelli i Brignone, que
treballen en aquest sentit.

Fílms anejes de Chaplín
Jean Cocteau, que després ha deixat

de

banda les seves reserves, afirmava una ve
: «On
a trop dit a Chaplin
qu'il était
un polte, .alors
il a voulu le devenir. C'est

gada

damrnage.))

films de la pri
de l'or—i els
més recents, no solament hi ha canvis quant
a
la perfecció, sinó quant a l'esséncia.
Aquests dies darrers, als cinemes de bar
riada, hom ha pogut veure uns quants

Evidentment,

mera

film documental

un

sibilitat—que és
tica—que el cinema

fet en la Rússia sovié
entres a la Universitat,

un

ji

com

per-toca.

,

N. B.
Un cop tramés aquest article,
rebo aquí al camp on passo les meves va
carices, el darrer número de MIRADOR on el
meu amic Josep Palau exposa una idea molt
próxima a la nieva. Me'n felicito ; altrament
l'abast i la intenció de la nieva proposta
són_essendalment div.ersos, dela..que .Planteja;
agudament, él nostre prestigiós crític. Quant
a l'abast,
perqué jo voldria veure arxivada

classificada

i

tota

la

producció amagatze

macla a les cases distribuidores, evitant aixt
stisternes de selecció que podrien ésser poc
interessants un altre dia. Ouant a la inten
ció, perqul deixant de banda l'espectaclet
la cinemateca tindria una valor predominatzt
ment pedagógica a la Universitat (per als
cursos de
cinema) i a l'escola (per tot
que fa referéncia ü oinerna educatiu).
Genteem DIAZ

Ja

PLAJA.

ho sabeu...

--que Piscator, el postor en escena ale
many, és a Rússia, on prepara un film de
dues versions, una de sonora i una altra
de muda? Es tret de la novela La revolta
deis pescadors, d'Arma Seghers.
—que Phillips Holmes, el protagonista
d'Una tragMia americana, ho seri també
del
m
,d'Ernst Lubitsch, L'home que he
—que Eisenstein

pnálongar

de

prés anirá
nor

deis

ha rebut l'autorització
estada a Méxic? Des
Hollywood pel muntatge so
films i no tornará a Rússia

la

a

seus

fins gener.

seva

11zrion
inzgaSummings .treballa

—que
a
1,

actual

Inent

entre els

época—fins

films de la

en

—

c) Una secció
gráfica que ,podria

Pirandello i Gallone

infusori

a

La

failera

primera época

de

Chapan,

on

acrobacia típica i una gesticulació uni
formes constitueixen la seva esséncia única.
Es darrerament, a La fallera de l'or, a
El Circ, a Les llums de la ciutat, i, lleu
gerament, als seus films amb Jackie Coo
gan, que la nova etapa magistral, d'un hu
rnorisme sentimentalista saxó—a la Dic
kens—, triomfa.
Hom ha vist, perd, en Chapan una mona
de nostalgia per la pura gimnástica arbi.:
trária deis seus primers films. Com si real
rnent la qualitat poética de després fos una
careta circumstancial.
Hom ha remarcat, en efecte, que en el
seu film més recent—Les llums de la ciutat

la
DISSABTE, dia 19, es
a

máquina

d'escriure de

qualitat

torna

obrir el

una

Una comédia

Edmun\ lowe

Gallone

•

J. PALAU

per

Si, per

la

un

a

--

Jame I,

El cinema i la universitat

vida

—els

trucs

de la

primera época

hi són nom
aló que fa refe

brosos. 1 no solament en
réncia a la mecanica de l'humor, sinó tam
bé en certs detalls del seu maquillatge, ves
tit, gesticulació, fins al punt de poder con
siderar Les llums de la ciutat com anterior
estilísticament a El Circ, per exemple, on
totes les qualitats humanes de la seva época
segona es sublimen.

Films

en

presentant el film de
HOWARD

HUGHES

ANGELES
DEL

INFIERNO
Distribució: Artistes Associats

yídítx

nom de
Judea Films acaba de
als Estats Units una companyia
amb la finalitat de produir films parlants en
yíditx. La nombrosa població israelita deis
Estats Units, que té sinagogues, i diaris
labres impresos en yíditx, proporcionaria, ea
opinió deis fundadors .de la nova -empresa,
prou de •públic vea- assegurar l'éxit de la

Sota el

crear-se

TIVOLI

CASA ORBIS

Hispano
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F.

amions
'
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AYMAR
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