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Barcelona, dijous, 22 d'Octubre de 1931
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Subscripció 2

NO Hl HA MAL QUE PER BÉ NO VINGUI

pujar

la República, tothom va
dir 1e1 govern Alcalá-Zamora que. tela anys
que !Éspanya no havia tingut un ministeri
tan fort. Ara, en constituir-se el govern
Mana, ha estat repetida Pobservació.
Vol dir aixó que el goyern Azafia s més
ton que el gabinet preSidit •pel senYor
calá-Zamora? Probablement no. No obstant,
quan diem que el ministeri Auna és molt
fort, ,segurament volem formular que el
va

Dijous
a Dijous

De

El segon govern
de la República
.Quin

2'50 pessetes trimestre

aquesta llei, encara que no ens 'tara cap
mal tenir-la com a reserva. Per la situació
actual a Catalunya són suficients les Beis
existents. La qüestió és aplicar-les i fer com
pendre que aplicar-les no és qüestió de dre
tes o d'esquerres, sinó simplement una cosa
imprescindible, si volem viure tranquils i
evolucionar sense grans sotragades.
totes maneres hi ha un parágraf ben
important per ICatalunya en la Llei que s'aca

MIRADOR INDISCRET

La temporada del Líceu
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legió

dels

ntiran la indústria hotelera,
d'ingressar les ntils pessetes
liargues que representen les sortidés de Li
ceu, i els industrials d'indústries suntptua
ries : sastres, modistes, sabaters, argenters,
etcetera, per als quals no és gens indiferent

A
cis...

La «serviette» del Sr.

asséguts : Lerroux, Azana, Alcalá-Zamora, Besteiro (PreSident• de la
drets : Prieto, Domingo Casares, De los Ríos, Nicolait d'Olwer,
Largo, Caballero, •Giral, Martínez Barrios.
•

El senyor Rafael CaMpalans ha anat a
amb una comissió municipal. Du
rant llur 'estada al país dels Soviets, els
expedicionaris estaven tots intrigats perqué
el senyór Campalans no deixava mai la
serviette. Sempre la .duia enganxada sota

gábinet Alcalá-Z.amora•s'havia gastat un xic.
La crisi del dijous passat era, dones, na

ba

El president senyor Alcalá-Zamora
gastat al Pariament. Si la seva
persona continuava'gáudint d'un gran pres
tigi moral, aquest prestigi no era suficient
per imposar-se. al Parlament. Quan el go
i7ern no •féu suggestió de cap mena a la
Cambra, s'acusáva el ,president .de deixar
fünciónar el :Parlarnent •ense la tutela del
govern,• i quan el president intervenia,- en
cara
que no fos des del !Dame' bláu, es deia
que aquel]. .régim paternaliSta era excessiu:
i que lá •Carribra podia evitar-se el 'control
del president.
Diem .aix6 per demostrar que el senyor
Alcelá-Zamora s'havia gastat realment.La
crisi, &mes,' no podia ésser:nnés parlarnen
tária. Él Congrés vena alliberar-se de la •
tutela del president del primer govern de
la República; volia *caminar sol i va acon
seguir •fer caure al*. góvern. Era irnPossible
resistir la déria de la Carnbra. Cada debat
sobre -cada qüestió important Latirle aug
mentat la tensió. La necessitát: de reaccio
nar batirla ernpitjorat els
debats parlarnen
taris
per consegüent, hauria posat en -pe
ral :qtiestions iinportantS. La preséncia del
senyor Alcalá-Zamora durant l'época en qué
la Cambra creiá haver• entrat en la seva
mejor edat, s'hauria traduit en una marxá
toreada cap a l'extrema esquerra. La Cam
brá ha econseguit ter. dimitir el senyor Al
calá-Zamora, .peró seria aventurat de dir
que
alliberat de la necessária tutela
governamentál. Com més fort sigui el go
vérn, com més compenetrat estigui arnb la
Cambra, més garantit está el govern contra
les velleitats del .Parlament i més confiança
pot tenir la Cambra en el góvern.
iEns sernbla que amb el que hem escrit
pot deduir-se la situació en qué es troba
PiEstatut de Catalunya..Ara •més que mal,
l'Estatut pot ésser defensat pel govenn amb
garanties d'éxit. L'actitud del senyor Azana
sobre el probletná de Catalunya és conegu
da. En la seva posició no hi ha cap ele
ment
sentimental, circumstáncia que més
aviat pot afavorir-nos.
Él primer gest del govern Azana no po
dia ésser més pacificador. Prohibir que les
ordres religioses dedieades a Pensenyament
abandonin la tasca, ha estat una mesura de
bon goverrt, qué fa pensar que la substitu
ció, que necessáriament ha d'ésser molt len
ta, es fará sense violéncies.
•El segon gest del govern nou ha estat
presentar a la Cambra el projecte de Llei
de defensa de la República •i obtenir-ne l'a
provació. Aquesta lid, segons dita del se
11Y0T Maura, és una mica més dura que el

leetors inó haurán oblidet que fa rriolt teMps
que defensem que cal qué' elS libres deis
sindicats 'siguin portats 'Com els d'u'na So
cietat anónima. .Sense .aqUestá precaució, no
es demooratitzaria rti moralitzaria
mai i els
sindicats, en lloc d'ésser un instrument cons
tructiu pels propis obrers, seria sempre un
element dissolyent.

tural.

•

-

projecte

.La intervenció del Govern

en

dels-•siridicatS....;Els ,nastres.,

•
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.A llora de saludar el

nott
govern seria
entre »Catalans, no recordar: altra
vegada que el: senyor álcalá-Zatnora ha ac
tuat• a cada moment amb una lleialtat que
tothom ha reconegut. Defensant: la possibi
litat que l'Estatut de Catáluriya• pogués en
galzár-se en la Constitució, el senyor Alca
lá-Zamora es va jugar una gran Part de la
seva
popularitat parlamentária. Seria itn
just criticar-lo perqué,•ell qué havia dit que,
mentre. no. fos aprovada la ConStitució, no
més la mort 'podia treuré aquell gabinet del
banc blau, fos el primer d'abandonar-lo. No
era possible exigir més a Phome que havia
ofert tot el que era humanament possible.
Quant al .senyor Maura, el negociador de
la fórmula aprovada de Particle: 24, tfott ar
rossegat pel presidént. Probablemént,• si el
senyor Alcalá-Zamora ,hagués .contiritiat, els'
escrúpols religiosos del senyor Maura segu
rament •haurien tingut una conclusió menys
vehement.

injuSt,

•

I quan l'honor i la conveniencia coinci
deixen, no hi ha lloc a dubtar.
Cal obrir
De quina manera? Probabletnent n'hi ha
moltes ; de mornent se'ns en acut una, es
perant que un altre en trobi de millors, perb
•

Antíclericalísine

•

-

podem

ens

no

estar de

suggerir-la.

semblia ésser que ?'empresa
del. Liceu !a s'han deoidit a
sigui, dit .en altres termes, que
fer el n egoci d'aquesta tempo
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Quina
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ris decidits a abandonar la partida, si un
altre intentés una .solució? Quina dificultat
lvi hauria que la Generalita.t,

per- exemple,

prengués la temporadapel
re de tota cárrega?

compte, lliu

seu

•

.

La Generalitat,

fent

aixb,

podria,

sobre tot,

cap perill, ánar a una reduCció 'de
preus, tenint en compte la crisi del temps.
Si els concerts Casals Omplen ainb butaques
ro pessetes,
no hi ha
cap raó pergité el
sense

omplís.
la Generalitat,
pietaris,
.1zi ha
Liceu

sense

pro
refaria ple

la cárrega

deis

dubte que es
nament de les seves des peses.
I qt-ti Inés hi sápiga que més hi
no

•

digui.

I?. 1.1..

p

r

!

qué

han de callar?—la increpá una
altra—. Quin mal us han fet els «camunis
tes»? No té dret tothom a pensar com vol?
—Mal com no els maten ! Els llacIres!
—Com s'entén els.11adres? El meu noi
n'és de «eamunista» i no ha robat mal res

accíó

.•

ningú,

a

•

•

.

•

sap, mala bruixa?

No ens poguérem estar d'intervenir.
—iPeró si no eri- són. de comuniátes: Aquests
que criden ara són, eis católics.
I aleshores, mentre l'una de les dones
desapareixia eseorreguda, Palea reaccioná

rápidament :

—.Ah! Són católics? Aquests sí
haurien de matar a tots!

(fue

els

.

mar

convents.

Ristols

en

cataIii

L'altre dia várem embadalir-nos davant
d'una botiga de vetes i fils.
El rétol deia : «MERÇERIA».
No poguérem resistir la curiositat i várem
entrar a preguntar a l'amo de la 1Dotiga per
qué havia ifet pintar la c treneada.
—Home, veurá
va din-nos
.Jo yo
ha tenir el rétol en catalá, i com que vaig
que en castellá, vaig fer-hi posar la c tren
trobar-me que Merceria és igual en catalá
cada perqué aixi es conegui que és en ca
talá...

La mística del laYcísine
Com

no

I

en

L'altre die es. celebrava una vetllada de
Parallel. Un deis bexadors que va
pujar. al ring es, diu 'rglésies:
Aikó fott la seva desgrácia. El públic
començá a animar el seu adversari• i cada
vegáda que li entraya, se sentien uns crits :
•--:Duro!. Duro! que éš clerical aquest...
L'ambient era tan vermell, que si l'Iglé
sies arriba a guanyer, el públie hauria cálat
foc al ring,- i qui sap si, engrescant-se
progressiVament, en sortir hauria anat a cre
boxa al

exemple tipus

podríem
cris

d'on pot arribar el que
la mística del laicisme,
bo de recordar aquesta anéc

anomenar

sembla

dota.

En un poblet de la proviincia de Tarra
gona, el mestre d'escola esteva organitzant
deis nois que aquel! any havien
de fer la primera comunió i, per tant, ha

Un que el coneix
Un grup de senyoretes
Palau de la Generalitat

va

presentar-se

i demanaren

al

pel

diputat senyor Trabal.
Un uixier

va

contestar

:

Traba' acaba d'entrar per
aquesta porta. No es rnoguin d'aquí, i espe
rin-lo, que deurá sortir de seguida...
I a continuació, fent l'ullet, va afegir en
to confidencial :
—Com que és un senyor.que no está mai
—El

senyor

quiet...
Records del Pare Claret
el P. Claret je era a la Cort, con
conseller de la reina, un dia, de
tertulia, esteva tronant contra la immora
litat pública. Amb la seva severitat caracte
rística, arribá a afirmar que totes les dones
del país eren unes males... pells.
La reina Isabel, en veure tan durament
jutjat l'element femerri, cregué un deuee
i digué al seu director :
seu intervenir
—Por Dios, padre! Dice usted todas las
mujeres... Y entonces yo?
—Oh!—féu amatent el P. Claret, doble
gant-se en una corba cerimoniosa—. Vues
tra Majestad es la reina!

Quan

fessor

probabilifats

Citicul de

parlávem

de la multitud de
passen ignorades de la
gent. Entre aquestes innornbrables publica
cions, ens en ve a má una d'una fiamant
societat de viatjants i corredors, redactada
amb una literatura per presentar la qual
només caldrá din que el diguern-ne editorial
de presentació es titula Primer albor.
1 tot fullejant-la, es troben coses tan
divertides com el estrépito de lo desarticula

Dies

enrera

publicacions

do...

;

vos

de

no

que

matemos a la gallina de los hue
la miserable pequenez de su

oro...

grandeza, etc.
En Camps Margarit, que coneix els pro
genitors d'aquesta revista, i que sernpre fa
la frase oportuna, parlant de si Pentitat de
la qual és portantveu aquest butlletí reeixirá

la seva lloable finalitat de protegir la
vellesa del viatjant en arribar aquest als sei
xante cinc anys d'edat, exclama :
—Ja ho cree que podran pagar ! Ho tenen
ben calculat. No veieu que llegint aixó se
ran ben -poes els que hi arribaran?
en

Flor&

planejat. L'aprovació

que dl havia
Ilei suscitará comentaris diversos.
Es dirá que ha estat implantada una dic
tadura, a la qual cosa Pot contestar-se que
no s'atropella cap llibertat individual i que
•'esperit i la Iletra de la llei tenen per ob
jecte evitar el sabotatge al régim. Aquesta
llei neeessáriament ha de protegir l'obra de
Teconstitució del país. Era molt exposat que
-en el moment en qué
s'está redactant la
Constitució, l'extrema dreta i l'extrema es
querra emenacessin la República. Sobretot a
da resta d'Espanva. Aquí e Catálunya
•ereiem que sigui :necessari fer funcionar

‹Paquesta

d'aprovar.

—

—

portes.

popular*

A la porta de la Boqueria veiem passar
la manifestació que uns estudiants católics
feien per la Rambla en pro de la Ilibertat
de Pensenyament.
Una gran cridória de visques i moris ori
dá l'atenció de les dones de la pina i, una
d'elles, mal informada, digué :
—Mireu! Ja eridert aquests •comunistes !
No deu tenir poder el Govern que no els

.

,

seves

Les reaccions

Paixella.
Cap deis companys no gosáva preguntar
11qué hi duia. •I un dia, que el senyor
Campalaris va deixar-la damunt la taula, el
seu company Plantada. no
pogué resistir la
tot tremolós
teMptació 1 va •obrir-la
amb una certa emoció.
Hl havia tres o quatre cents exemplars
de la seva conferéncia a l'Ateneu de Ma
di-id i una pila de fotografies de l'interessat.

diuen.
Nosaltres respone•nt si no hi ha tempo
rada, encara hi haúrá menys diners.
Després. com hern dit, l'honor de la citt
tat i del régim exigeixen que el Liceu obri
les

Campalans

Rússia,

hagi o no la temporada.
Finalment, la noticia d'haver fracassat la
temporada d'bpera, escampada per l'estran
ger, contribuiria a desacreditar la ciu' tat ;
i les perdues de crédit sempre es traduetxen
pérdues de pessetes.
en
No hi ha diners per a fer la temporada,
que hi

a

fe ;
—Si

—Segons quins.
No hi hagué manera d'arribar a un acord.
la So/i, perb, comencen a sortir anun

sense ubsistencia."

no

Tantbé se'n
que deixará

D'esquerra
dreta,
Cambra), Albornoz;

Es coneguda de tots la fama d'home ga
lant que tenia él célebre doctor Bell-llooh.
Una nit, en un sopar de gala, se li escai
gué de seure al costat <l'una gran dama,
escarransida i seca, que Iluia una enorme
creu de brillants sobre un
escot exageradís
sim, sec i punxegut com un manat de bran
ques.
La oreu fou tara l'admiració de tothom,
que el vicari general, Zjue seia davant de
la dama i que es permetia certes llibertats
amb Palustre prelat, després del sopar, en
el fumador, se li acostá i 11 digué :
—.Sa Illustríssirna ,haurá vist la creu?
—Valga'm Déu!--féu el purpurat aixe
eant els ulls al ce!—. La creu i el calvari !

ningú

va

res.ultat

aqt test

fa .temporada

es

El inou director de la Solidaridad Obrera
preguntar 'a Passemlblea general de la
C. N. T. si el diari pocha publicar anuncis,'
perqué sense anuncis no pot amar.
admetre anuncis de Bancs9
—Nol que són burgesos...
dels grans magatzerns?
—No ! que són, dels jesuites...
—I de teatres?

i

constar que hi ha

del

un

Galantería eclesíastícE.1

na

de
de

humá que aconsellen aquesta
efecte, són ntés de quatre cen

fan:Mes que••viuen

tes

Quina anuncís hí posaran?

paraula

s'enteni.a. A Púltim, un dels assistents
demáná la paraula i digué, amb tota la bo
no

es

fer

Dii aixb, també cal

discutim amb ordre, aix6 aviat
no
semblará Panarquial...
Els de la F. A. I. van fer vetare que no
l'entenien.

Tothom demanava la

nera.

i baixos.

qüestió
és pas
la temporada, sinó
que
faci.

que la

manera

de l'hort

ve

A .1a darrera assemblea general de la
C. N. T., la discussió del diferents purus
sotmesos als reunits no rutllava gaire pla

Es impossible que enguany Ba•rcelona res
ti sense temporada del Liceu. Si no fos•per
altra cosa, hi ha el prestigi de la República,
en

vien de servir de reclam a l'escola com a
certificat del gran nombre d'ahumes que hi
cóncorrien.
Es discutia entre els nois qui havia d'anar
a davant i qui,
després, en la fundó de la
tarda, hauria de dur el penó de l'escola a
la processó. El fill de l'alcalde, que es creia
amb drets preferents i que es senda extraor
dináriament partidari de les solucions radi
cals, va dir al mestre :
—En qué quedem? Duré jo el penó o no?
Perqué si m'amdinen gaire diré al pare que
cm
combregui pel civil.

Un que

d'Encíclopédía

Algú ens podria ter notar que les nota
cions que férem la setmana passada a l'En
ciclopédia Espesa

referien principalment
o a deficiéncies de lé
xic no massa essencials per als efectes que
pretén satisfer la dita obra.
Als que aixó, ens diguessin podem fer-los
notar que en l'anide que dedica al riu Flu
viá fa constar com a fluent d'aquest al riu
Ter. Recomanem als geógrafs de la casa
que s'arribin al golf de Roses i preguntin
com
s'anomena el riu que arriba al mar
al costat de l'Estartit. Aleshores s'assaben
tará d'on acaba el riu Ter, 'ben lluny de
Sant Pere Pescador.
a

EsvaYment del somni d'unes nifs d'esfiu

errades

es

dimprernta

NUMBDR
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QUATRE

ADVOCATS

OPINEN

LAPERITIU

L'establiment del divor

.Quan se'ns acudí fer una informacie
sobre l'establiment del divorci, creguérem
que el primer pas, en aquestes qüestions,
Phaviern de dar cap a la dreta. Fet i fet és
la dreta la que té una més gran experiencia
de divorcis. Es el Tribunal lEclesiástie el
competent en .aquests afers i, per tant, ore
guérem «que. a qui terdem de veure primer,
com
a
més experimentat d'aquestes coses,
era al Reverend Dr. Joan Serra Puig, Ad
vocat i Provisor del Tribunal Eclesiástic, de
la Dibcesi de Barcelona.

par

texte,s legals,

que encara
començaran a regir,
i que, de totest maneres, cap advocat no tin
drá d'aplicar fins que es faci una reforma
del Codi Civil, donant eficácia práctica al
tema d'Ateneu que vénen a ésser aquests ar
fieles de la Constitució. Aquests i la mejor
part deis altres, és ciar. Melare en una Ilei
(que potser trigará anys a ésser dictada) tot
aix6 no es reguli, cm sembla que els advo
massa

d'uns

ningú sap quan ni

•

com

El Provisor del Tribunal
Eclesiástic
instant al Bisbat,
:Després d'esperar
clergue alt, de .cabell
i :d'alpeote
extremadainent
sirnpátie,
rep..
Ef-Dr. Serra ilégí la carta de presentación
i obrint..els braços ens digué somrient
demanen...
—Horne! El qué vostes
un

un

•

.

.

cm

—P:erdoni, Dr.. Serra ; sabem totes les di
ficultats de la seva posició. No es tracta
d'arrencar-li unes. paratiles per sorpresa. No.
Al .revés. PreciSament: aquesta peSiCió de
vosté és la que li dóna autoritat °per opinar.
—Cree, sincerament, que- tira jutge no poi
tenle opinions.
--eVosté les té; trío obstante
—Si les fine. és el inewdeure n'o fer-les

•

El Sr. Lluís Duran í Ventosa
Vetaquí la gran tradició dels jurisconsults
catelans. Des del carrer, que duti el nom
gloriós de' Duran i Bas,--no-ens deixa la sen
sació que ens internem en el segle passat
per ,a fer una investigació del venidor.
Tot en aquesta casa semble tenir més de
cinquanta anys. El mobiliari, .els quadros,
els 'flibres. A les: parets dos retrats de la
reina Isabel dedicats afectuosament a Duran
i Bas. Aquí 14 Renaixensa sembla encara
cosa de jovenalla.
Don Lluís ens rep amb amable atenció.
----Vosté, don Lluís,. haurá seguit els de
bats parlamentaris. Voldríem, concretament,
coneixer la .seva opinió sobre l'establiment
del divorci.
—tAquests dies estie molt ocupe en al..
tres coses, i, a dir-li la veritat, no rrila
semblat
exoessivament
interessant
tota
aquesta discussió de les Corte Constituents
sobre el divorci i la familia. Com advocat,
no m'ha sem blae.que magués
li
de preocu
•

.

-

•

El senyor Duran i Ventosa
hem 'de preocupar gaire ni de
que aquests temes acad?:dics tindran, ni-de qui en p.ot sortir afavorit

cats
les.
o

no

ens

conseqüéncies

perjudicat.

«Peró, si ha de parlar el polític, li diré
només que en nquest .assumpte, com en tants
altres, hdrn veu que mal preparada está la
ciutadania espanyola per a les qüestions po
•

•

religió (no
són

en

entro

ara

en

estadístiques), perb

nombre infinitament insignificant els

que \rolen sortir-se, voldria fer-me entendre
bé, de la que podríern anomenar la legalitat

catblica
«A

propósit d'aixb,

non-tés Ii faré u-ri

metis

el
rnillor.
fer un
obsequí. Amb més
raó encara escollírem
es

Passem al despatx de don 'Albert. En mig
d'una colla d'objectes d'art v.aluosos, retro
bem el quadro niagnífic, record d'una de les
.mil °dioses persecucions de la Dictadura.
Al diere una dedicatbrie : «Els advocats de
Barcelona al seu• company don Albert Ber
nis. 4-abril-1928.»
I, exposat l'objecte de la nostra visita, el
senyor Bernis ens diu :
—Deis quatre aspectes que planteja la ins
tauració del divorci, el religiós, el jurídic, el
moral i el social, hem de descartar-ne el
primer Perqué, feta declarad() dogmátiea
en el Coneili
Tridentí que el m.atrimoni ca
nbnie és un sagrament, ningú que es' digui
católic no pot sostenir, sense exposar-se a
l'anatema d'heretgia, que el divorci pugui
comportar la dissolució.del vincle.
«Sota els altree aspectes, no es pot dir que

en

impeser.

mancar

impune

el vincle

es

planxat

va

«Harold Wiffding cita el cas que «en de
terminades sectes russes, en qué els divords
eren fácils d'obtenir, regnaven idees nobles
i enlairades i d'una manera general el seu
nivell moral era molt superior al dels seus
veins

ortodoxos»,

i

.afegeix

que

el divorci esteva prohiba, els

«a

Itália,

on

Ilaços conju

quilli,

sainatt

re

que

dolors no hí ha res

com

contra

la

en FM SPi RiKij
el producte de

confilkinça

ha de falfar mai

Alleuja rápidament

a

casa

seva.

i no afecla el
ni els ronyons.

cor

no

podrá

donar mai la sensaci6

d'utv

bé per qué, a. mi eme
semblava que ja feia molts enys que era
mort ; la impressionant .qualitat deis seus
invents •els convertia en :una mena de mi
racles, o en aquelles troballes que només es
poclien reelitzar portant 'unes sebetés pune•
xegudes de color' de sofre i mitja hora des..
prés d'haver :vénut tánima al diable, fir
neent unfdocument auténtic, que el diable
C'enduia plegadet a'la ,buteaca.
.Aquesta sensació plástica d'Edisoni és
clar que .es va amar modificant ,a mesura
que .vaig posar dos dits .d'entenimente per()
si
alguna ;regada el veie retratat amb la
Seva senyora, o amb algun goSset, 'o amb
la bata blanca 1. la natura niortá d'una
física infernal, no •em Odie' treure .del cap
la idee que -aquell honie..no pertanyia• ben•,
bé a la realitat,.1 que la seva vida amagava
&tic inexplicable. I és curiós, perqué en
un
l'época que viviin hem ,vist apagar figures

•

•

grandioses
d'aquests gratis personatges
gut pel meus ulle la

icap
El senyor

ha tin

no

del famós. inventidr ameria..
De totes les coses que hán surtit
vell d'aqueSt hoirie, si no...já 'Inés útil,'.ein
penso que la més sensacienal, deu ésser"
l'inverit del fonógraf.
'Ara que vivim la passió i la perfecció deis
discos, que hi ha gramoles en forma de
maleta de pell de porc i en forma•de
matrinioni ; ara cine la irnpre.ssió musWal
arriba a cargolar els nervis com .una esca
rola, jo penso en el debut de Pinvent i en
-els primers fonbgrafs electrics.
Jo recordo,que erá un merece de cine an:ys
i que duia un vestit de color de cirera amb
el dia "que am
una *ploma negra al cap,

Bernis

•

gas eren menyspreats. en multes esferes
seciels». Horn exagera, en suposar que la
reforma introduida per la Constitució ha de
portar un Planter de díVoreis : el' mairimoni té cdm a bases fonamentals l'amor a la
dona i Pestimaeió paternal, i aquests no
els destrueix una llei, perqué tenen arrel
en
la própia náturalesa humana, i, sense
anar tan
a fans, es pot ben dir
que la free
qüencie dels divoreis depén principalment
del nivell Moral deis individus i de l'esperit
varen
portar a veUre el primer fonógrar,al
de raça. Afegine que la familia no és una,
laboratori de físicá del collegi deis jestíites.
invenció d'un país deterreinat, sinó un f0
Aquest •áPerell.. extraorclinari garlava ..c?rn
nomen
universal, i qué pisos que es troben
tenia iot.::de
una trompeta de, reginien.t
al eim de« la civilitzadó tenen edmés el di-. cbes de goma que jo em .Penlo .que
vorci, sense que per aixb l'esperit familiar xufaven directament amb .Pinfern ; uiç:. je
decaigui'en ells, ni es trobi atenuat.
Suite inolte tereyit 2de. :re0 .feia funcionae; el
«Finalment, amb relació als matrimonis fonógraf ; els dieeee eren aleshores .uns
canónics, la reforma éonstitucionai no tin lindres de cera d'un color •de café amb Ilet,
drá cap efecte per als cónjuges que conservin
fine'semblaven bons per rnenjar, i des
íntegra la seva fe religiosa i no es estiguin que
preá :d'un áeguit d'espurties i eogalls infa
(lieposats a caure prádicarnent en heretgia.
mes, sertia de la trompeta una canC6 can
tada per una caricatura- de veu humana,
els
El Sr. J. M. Bassols
una cosa ténue i esgarrifosa ebrer si ara
'

En

mig

d'un absolut confort

espiritual

1

material, degustem el café i el conyac (poc
menys que incunable) mentre anotem les pa
raúles que ens dieta el senyor Bassols.
—Cal, abans de tot, deixar ben clara la
en' el sentit que es tracta del divor
a en el matrimoni civil i, per tant, de l'ex.'
clusió del matrimoni canóme. Die aixb per
qué slan vingut barrejant comentaris so
bre drets de l'Església i disposicions can&niques com si es tráctés de la Ilei del di
vora aplicada al matrimoni canbnie católic.
Destriat aquest, la nava llei no pot afectar
Per res .el matrimoni eclesiástic deis cató
Res el problema queda ciar i fora de les
condemneá que en nom d'un credo religiós
poden ferese.
—Per?) qué creieu que passará en implan
tar-se el divorci?
--!Em fa l'efecte que la gent considera
l'ássaig legal de la mateixa manera que un
infant rep una valuosa joguina nova : amb
un gran desig d'apoderar-se'n, peró amb un
cert respecte. Fins que la joguina no li és
familiar, no té per a dl un valor práctie
de diversió. Merare el divorci no sigui ja
una
Cosa corrent, no en coneixerá bé la
societat el seu valor i els seus desavantatges.
«Record° haver llega el que es publicá
'Frange quan la implantació de: la llei del
Els• uns afirmaven que es produiria
un gran desori i arribaven
a pedir la des
fetá total de la moral de la família ; els al
tres, en cainvi, donaven com a segur que
amb el seu establiment s'acabarien les Ilui
tes familiars, desapareixent ádhuc Padul
més forte que tots els
teri. I la realitat
pronbstics
ha demostrat que la moral de
la familia continua i que segueixen també
les tares socials. I ha demostrat també que
les Ileis tenen un valor de vida que 'neix de
la necessitat social. I aquest és, en el' meu
concepte, l'avantatge-del divorci en el me
trimoni civil. Podrá haver-hi, en el .moment

qüeáti6

El senyor Bassols

el divorci atempti

a

Pordre

jurídic, moral,

ni

social.

-«Els. contráctes obliguen les parts i l'in

compliment d'aquells

per una d'elles con
fereix a l'altra el dret de rescissió. Si un•
marit, qué prometé amor i ajut a la. seva
muller, no ho oempleix, no és cap absurd
donar a aquésta el dret de querellar-se.
i els fills?
—Es diu que l'existencia de la prole és
un obstacle a la dissolució. del vincle, i amb
aixó es eau en un error, perqué el fill no
perdrá cap dret amb el divorci del seus
paree, tot el contrari, je que algtms deis
drets que li pertoquen podrah tenir més es
tat emb la senténcia de divorci : els drets
successoris no sofriran cap •rninva, ni per
la procteació d'altres fills en matrimoni
perqué al cap i a la fi vindran a'ocupar
el lloc d'altres possibles germans de la pri
mera unió, i els drets a Palimentació, ves
tit, educado i instruedió quedaran indub
tableruent més ben regulats mitjançant una
sentencia de divorci, que no pas sense

•

—

—Així no creieu qué el seu establiment
pugui trobar dificultats?
—.En l'ordre moral i social no poden ori,.
ginar-se del ,divorei conseqiiIncies pernicio
; molt al contrari. Amb eh l s'evitará la
tortura moral que les desavinences deis pa
res
produeixen als fills i que el mal tracte
deis que haurien d'ésser un exemple d'amor
infiltri en els tendres cors deis fills llavors
d'odi i crueltat : legalitzada la situació deis
divorciats, no estranyará a cap 811 que els
pares sostinguin relacions amoroses,
seus
que en cas contrari serien inconfessables.
La dissolució del vincle no impedirá mal a
qui Pobtingui de seguir estimara als seus
en eas de
per qué negar-ho?
fills, ni
:necessitat, fins de donar auxili al que fou
el seu compariy. La separad() no engen
drará odis i, en canvi, no obtenir-la els pot
germinar, com ele germina sovint.
«Sóc partidari de la monogámia, perqué
la •sodetat humana es fonamenta• en la fa
milia, més que en. Pindividu, i porqué no
el matrimo
cree equivalent a la poligámia
ni eubsegüent a un divorci... El mateix
Dret_Canónie alci'adriiet la nullitat d'un rna
trimoni consiimat, i com a conseqüencia
d'aquesta rnullitat la dissolució del vincle i
la possibilitat d'unes noVes justes núpeies,
atemp
sense que aixb s'estimi constituir un
tat corlee l'ordre social?
—I qué creieu que passará a la nostra
ciutat?
—Els efectes que la reforma constitucio
nal en matéria del divorci produirá en Por
dre práctic, seran molt menys extensos del
que suposen els seus contradictors. Es pos
sible que es donin menys casos -de divorci
-que ara, puix' que cada un' deis ebnjug,es
tindrá en compte que la seva situado, m'es
-4ue.del contracte, depen. de• la seva-conduc
un
die ami)
ta ; no creurá que el sí, donat
bona fe o amb dubtosa o enganyosa volun
—

L'experiéncía demostrá

no

a

.

—

míllor remeí quan
traaa de la nosira
saluf.

que

per

als deures que amb

•

aquesta.

als

ei

ment

•

ha molts marits i mullers que estan
plenament convencuts que després deis ar
fieles de la Constitució ja aprovats, tots els
malcesats podran tornar-se •a casar quan
vulguin i amb qui vulguin, moltes senyo
res i senyoretes ja es vetiere répetint cada
dos anys la pintoresca cerimónia, amb el
temple pie de flors, el vestit de derrera mo
da, les enveges de les amigues, la mamá
nupcial, el sermó enternidor... La mejor
párt dels que he comenten no s'.adonen que
tota aquesta eventualitat d'un nou matrimo
ni servirá nomée per als -que estinguin.dis
posáts •'a renyie anilo PEsglésia ; perb que
toté éls que no vulguin renegar d'éssér ca
tblies quedaran igual que ara, .digui el que
vulgui la Coristitució.
«Hl ha molts ciutadans que es pensen que
alió del divorci és una invenció de la Re
pública. Perb el divorci ha estát establert
-sempre en la Ilei. L'única diferéncia•consiS,
tirá en qué els que no siguin católies çs
pedran tornar a casar, perb només civilment.
Desápereguda per la mateika Constitució la
diferencia entre els fills legítims i els nas
cuts fora de matrimoni, em temo que tant
als enamorats volubles com als fills _dejes
respectives unions, prácticamerít no fárá més
que portar-los cornplicacions.
:«Perb en fi, aiX6 s'erá cosa deis interes-•
sets. Com a home polític, només m'interessa
aclarir que tots aquests preceptes constitu
cionals, en -réalitat, nornés tindran utilitat
per .als qiie tinguin la decisió de sortir-se
de l'ambient catblic. Vull dir que a.lEspá
nya i a Catalunya, corre al restant d'Es
panya, la gent tindrá més o rnenys convic
cions religioSes, practicará o no' practicará la

Per

...pensem

cals. No sé si rn'hi havia algun que no
batejat, per?) no ho cree. Time ntés que tots
els que eren casats s'•avien casat davam
de l'Església, i si hi havia álgun cas d'ex
cepció, que ignoro, devien éáser poquíssims.
El que sé, aixó sí, _perqué en tinc dades,
és que uns quaranta d!aquells bons corn
panys meus del" Censistori barceloníhan
mort en tot aquest temps,
fora de cihe o
sis, tots han estat enterrats católicament.
Entre aquests cinc o sis, hi ha Giner de los
Ríos, Prancesc Magriná, Porrera, Layret,
,Zurdo Olivares... Perb, calculi, fins a qua

sigui patent

tat, li

El Sr. Alberi Bernís

públiques.*

•

noranta

•

.

obstánt, Dr. •Sera, cornprengui el
que 'elésitje 'de 'vósté. :No cal que cm diesen
que VOsté. 'no és partidari de Pestablimem
'ja :ho saben
del diVorci. Aieó j a ho sé jo
per endavant tots els' nostres lectors. Es
tractá qué ern digui qué treu que :passará
amb la nova Ilei, Si creu que hi h.aurá molts
divoreis,: o n'hi haurá pocs i en quin are
bient social creti que tindrá mejor acceptació.
S1 Dr. Serra fa encara rriés .suau la 'seva
mirada i, fet i fet, el repórter está a pum
de triomfar. No obetant, la més petita acti
tud imprudent pádria trair-nos. Nornés que
boina dis
ens tregtiélsim •PeStilo, i teta la
posició del Dr: Serre s'esváiria.
Perb... quan ja estem segUrs que per fi
la cosa marxa; el Dr. Serra s'aixeca i diu :
—A veure.; perdomi un enoment.
Surt del seu despetx i
véiem travessár
la sala d'eSpera. El Dr. Serra ha entrat
al déspatx'del •senyor Vicari General..
Ens esperem uns deu minuts. Quan s'o
bre la porta de nou, l'amabilitat del Doctor
Serra ha estat suplida per una eictrem.ada
correeció. Entra amb la .má estesa per aco
miadarelos.
—Ja•li he dit tet el que:puc. Derriés, [nos
altres .no poden. opinar ; som aquí única
rnent per obeir ordres deis superiors.
e—No obstantinSistini encara.
.Tot
inÚtil. Voste fa mole bé de
preguntár, per?) el Metí déure és callar.
I únieament afegeix :
—Per altea herida', encara no hi ha la Bel
del divorci que correspongui ale precepte
constitucional, de 'manera que, •fet i fet,
no sabern encara cone quedará dintre la Ilei
ciVil el matrirnoni catblic..Sortirn ; a Pavantcambra. saludem al Vi
cari General amb: els mostees millors records
P' la literatura d'Anatole France.

a

meu

•

:

en
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«Li die aixb només perqué comprengui él
escepticisme respecte la transcendén
cia d'aquests acords. Quan molts dele en
tuslastes del divorci s'assabentin.que només
(ha' de servir als qué declaradanient es sur
ttin de l'Església catblica, el divorei del
text constitucional els apareixerá com aquells
bateigs civils que es feien a Barcelona fa
anys i que tan aviat varen passar
de moda i catire en el ridícul.

•

ens

l'Ajuntament
regi
dors que eren republicans en temps de la
Monarquia, tots ells, naturalment,

eord. Jo he estat company,
de Barcelona, de vuitanta

Aquesta mena de sant que
Edison.
s'acaba 'de Morir i que Phaviem: vist
duit en :els cromes de la xocolate, amb unes
gáltetes vermelles .uns
doleos i p
cupats, és Phome-de redingota i coll
que a mi m'ha .fet més l'efecte d'un
ésser mágic, aquell efecte que em prOcitnen
els sants de les estampes. Un sant, tal com
és eféet a la iconografia batata i infantil,
acostuma a presentar-se en una actitud de
teatre molt historiada, de vegades porta
una
cama nua
amb t'ea nafra d'un Nier
rnell intens i a. l'altra hi duu una mitja
d'or ; els atuells que posen ale sants, que
acostumen a ésser flors,. estris dé martiri,
angelets, eóloMins, etc., ,els acaben de d'o
!llar
aquest gran arre de somni pompós. Per
molt que un home de carn i ossos es me

—

d'implantar-se, una moda, peró de seguida
tornaran les aigües al
nivell i sois sen
fará Pús que la realitat comandi.
—I la vostra eeperiencia professional que
fa opinar respecte aquesta qüestió?
—Els que
ja una mica gats vells en
la professió d'advocats, sabem que les se
pa:rack:1.ns matrimonials ténen, per regla ge
neral, dos motius le originades per un fet
seu

us

som

:

isolat i greu i les que representen una' des
igualtat de manera. d'ésser constant. En
les prirneres
amb divorci o només amb
separació de .cossos
deis cent casos, més
de la meitat, passat el primer moment, el
divorci no fará canviar els fets. En les se
paracions espirituals eonstants, el divorci sí
que será un remei que fará possible acabar
amb una situació que en la manera d'ésser
actual -es desastrosa.
els. fills?
—El problema és greu, perb quan s'han
vist tants casos en qué viuen fills en ma
trimonis mal. avinguts i com hi viuen, no
és un problema que es faci més greu per
un divorci que permeti nou casament. Pot
ser al revés, aikb fará possible un régini
més cuidat.
«En un mot, per -a resumir i repetint que
sols del matrimoni civil, jo cree
es tracta
que la realitat en aplicar la llet esvairá
tant les ternences deis que veuen una dé
inicie moral' en el divorci, com els utopistes
a:ngelicals 'que cretien que 'amb tal llei, els
matrimonis tindran la félicitat assegurada
Per tota Peternitat.
J. F. VIDAL JOVE

Rigoletto..
cantar
es posessin.
Despees d'eqUest• «fenbgraf amb gomes,
en varen venir- (Peltres ,méseperfeccionáts,.
perb- amb la mateixa veu impossible ; mes
compareixer:a Barcelona .un senyor
tard:
ale.many amb una -barba blanea partida i
cásquet de.seda negea, que-es deia Wele
Va associar amb el senyor Puig i
ten i
vendre' els
altres senYors'• i
varen posar
primers grambfons, que tenien una trompa
allargassada i pintada de purpurina i can-.
taven totes les óperes emb mal de queiwl.
a..

va

un

es

Jo record° que a casa meya teníem un
d'aquests grambfons encostipats 1 agres,

deixar
a
la família,
el meu pare feia tocar el •granibfon, i el
pages: no volie créure de cap manera que
era precisnment la máquina la que centava,
i se'in tornava al poble fet una fúria i dient
que a Barcelona Phavien volgut ensarronar,
D'aqúells fonógrafs em penso que ja no
en.deu quedar cap enlloc. Deeprés va venir
l'época del rnodernisme i del gust péssim,
quan áquí féiem el Palau dé la Música Ca,
talana, i quan a les facones de les 'cases,
hi posaven unes caree de dona dé guix,
pentinades com la Cléo de Mérode, i amb
yioletes que els sortien de la
unes grans
bóca. !El rnal.gust va atacareis grambfons.
jo tenia odi a .aquests aparells,
perqué cantaeen ami), uns grans erits i unes
quan venia

algun pagés

•

_

•

•

de fora

guatee pessetes o dos. pollastres

a

•

•

:pretensions intolerableá.'
(Es l'época de la trampa en

forma de tuli
pa verda 1 de tots colors; aquestes tulipes
envilien les. nits estivals i es báralleven amb
les talledes dé síndria,. els gats enamoredil
sol i la gramática llatina que pesava com
un
mort dintte l meu .pessimisme.
Ara, anant pels pobles del país, de vega
des trobo en un café un d'equestS grarrib
fans dé tulipa escandalosa ; solen jeure en
música aca
un recó amb un ernpatx 'de
nallada al cor. Al tostat d'aquestes tulipes
hi ha una llama policromada, .que represen
ta uns gitanos i. 11119 mossos de Pesquadra.
tot
Les :mosques es' dediquen a envilir en-lb
de :puntets negres la trompa del gramMon
i les ganes deis gitanos.
JosEp MARIA DE SAGARRA
1111111~.1
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UN FET DIVERS?

"EL BRUIXOT" DE MENLO PARK

l'assassinat de l'home de la boina hol

1

Durant els últims quinze anys s'han co
tants actes de violencia en els carrers
de Barcelona, que si servéssim el costum
antic de commemorar-los amb una creo,
ciutat semblaria un cementiri. Jo, que
no tinc memória, re.cordaré tota la vida els
indrets on he v•st un ciutadá mort. En
aquests carrers, al de més en•lá i al de mes
amunt, os senyalaria les pedres on ha cal
gut un home assassinat. Tota la N'ida tin
dré present a la memória el. punt exacte
on va catire molla d'una bala de la policia,

na&

ni'

el criminal

de la boina ens ha ofert clels
sentiments que animaven les persones que
varen assistir al funeral és abominable.
Pro
bablement, durant l'ofici hi havia molts cors
distrets i centenars d& pistoles atentes. He
volgut localitzar l'indret del crim per con
servar
un
record del mort, una altra víc
tima en la llarga llista que poden evocar
els carrers de Barcelona. Antoni Borren va
caure
allá on la paret del claustre de la
Seo es troba amb l'obra nova de la
fagana.

La facilitat amb que

es comet
i,

un

reoro:

a

«Esprit» alemany
Aquest «mot d'esprit» ve de Berlín,
rebé pot pendre carta. de naturalesa
arreu

homi

a

tot

un

mi-.

del nzón.

—AVui,
nut

gai

i

la Borsa, han observat

a

de silenci.

—Per qué?
—En honor del «solvent»

Lualwik

1

él

els

Thomas Alva Edison
Fa prop de vint anys, quan Tolstoi ago
i dia per altre mona per telegrama,
i cija per altre. era desmentida la seva mort,
'giran aquésta fou definitivamerit confirma
da, un diari, potser cansat de donar i des
mentir la noticia, imprimí : Por fin, ha
muerto Tolstoi.
Si ara no ha passat alguna cosa Semblant
amb lEdison, senyalem que un diari de Ma
drid posava per títol a les noticies sobre
l'estat de l'inventor, que tot el món esperava
la mort d'Edison. Realment...

rnitzava,

.

inscrivint automáticament les cotitzacions de
borsa al domicili deis

abonats),

máquina

la

d'escriure, els acumuladors... .per no parlar
sitió deis aparells més coneguts.
Peró, per 'ésser un inventor, o per ésser
un
savi, Ii mancava una qualitat : la ima

ginació.

No és que no n'hagi tingirda, peró
la seva era una imaginació que només tro
baya esmerg en el detall, incapag de les vas
tes concepcions d'un Faraday o d'un 'Eins
tein.

dones,

No era,

un

borne de ciencia

el

en

desconegut.

d'Estai

caps

llibre, Geschenke des
Lebens, el famós Em.a Ludzei,g explica, les
conversacions que ha tingut ami) els pode
En

darrer

seu

del dia.
Per exemple, ha parlat amb el rei Fuctd
de la dificultat que per un rei constitucio
nal presenta la recerca de ministres capa
rosos

citats.

.

procurat sempre—li ha. dit el rei
Fuad—de trobar homes nous. Aixi he fet
ministres. cinquanta tres personalitats que
no n'havien estat metí.
—I d'aquests cinquanta tres, quants han.
respost a les esperances que la Vostra
jestat havia concebut sobre ells?
pre
gunta
—A

Napoleó.

?'autor de.

El rei vacilla

fe

que

mica i respon
me'n record°.

una

no

*

La víctima

passeig de' Gracia, cantonada
la Dia
gonal, 'una senyora que
deja Pilar Cal-b6; al
de Montalegre, davant de la
porta de la Casa de la Caritat, encara
sembla que veig el sindicalista Ferrer Cas
tro rriortalment ferit. Exemples
aquest
podria citar-ne molts i segurament tu, lec

al

a

es

carrer

com

tor._ barceloní, en aquest moment fas de
membria un itinerari tant o més dolorós
que el meu.
No vaig anar als funerals de don Jaume
de Borbó, ni cm va fer illusió d'anar a
•rondar .pels voltants de la Catedral, peró
localitzar,
...no. m'he pogut estar d'anar
a
•.pedra per pedra, el lloc on va c.aure el pobre
Antoni. Borren. S'han publicat fotografies
que os permeten fixar el punt exacte on
jeia amb un brag estés i una cama arron
gada aquest corredor d'assegurances que tot
anant per feina va tenir la dis.sort d'acos
tar-se al temple on es feien uns funerals.
Un borne que no devia tenir cap instint
de pietat, que devia haver sortit de missa
amanyagant la culata d'un revólver i que
per consegüent no s'havia senyat, un home
que cercava un enemic i no el trobava, va
provocar Antoni Borrell. L'escena va durar
uns
segons : el provocador, o un dels seus
companys
perqué eren més d'un els ho
mes que havien ainat a
missa amb la nosa
material i moral d'un revólver
llengava
la raó suprema d'una causa que es diu de
legitimitat i engegava un tret contra el set'
interlocutor. I aixé• era, no sortint d'un mí
ting a les Arenes, sinó sortint d'uns fune
ral& a la Catedral. L'assassí, 1:borne de la
boina, va deixar caure l'arma que li havia
impedit de resar durant l'ofici. Varen collir
la pistola : encara treia una filagarsa de
fum, l'últim encens d'uns funerals més ne
gres de rancor que de dol. Suposo que l'ar
ma no era beneida.
Resultat d'aquesta ma
nifestació piadosa : un home mort, una fa
milia a la miseria, un altre home, que no
sé si és el detingut, deshonrat per sempre
més i am•2 un remordiment que el perse
guirá tota la vida. Potser la sang d'aquest
innocent haurá fingid més valor que les
oracions deis cinc cents capéllans i de l'e
quip da xantres que havien anat a fer tre
molar les voltes de la Seo. La 'riostra que
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La collecció completa de
MIRADOR pot consultar-se
a

l'Arxiu Histórie de la Ciu

tat, plaça

de la Catedral i

carrer de

Santa Llúcia, 1,

(Foto Casas)
cidi

pels

de Barcelona" no ha es
sentiments de pietat deis bar
.telonins, peró la rutina dels criminals ha
creat una altra rutina en certs organismes
mussat

carrers

els

perar

temps..

tant de

*

*

*

A Roma, Ludwig ha desitjat bona sort a
Mussolini.
—Potser tindreu la fortuna de governar
durant trenta anys, com Bismarck...

perfectament preparat—replica

estic

el. Duce.
—I la Italia.

també?—pregunta Ludwig.

pularitat.

Chaplin?

remei, ni som una ciutat,
,República, sinó una tribu bárbara.

ni

a

repetir despietadament

que

clínica.

el món l'es
el coneixia. Se
fet un plebiscit
l'horne més savi del món,
tot

dernanant quin era
Edison hauria obtingut una majoria acla
paradora de vots. El capítol interminable de
les seVes invencions, que des de seixanta
anys ha es succeien una darrera l'altra, és
ben a propósit per colpir la imaginació,
no solament la imaginació popular. Hom
el
creia capag
tot, i potler, quan Villiers de

pitjor obra
future
i la In dedica,
el fons
jutjava iinpossible que l'home de Menlo
Park fabriques
dia
dona artificial
l'Isle-Adarri'. escriví la

seva

L'Eve

en

com

una

la que Fritz Lang

ens

serví

el film

en

Metrbpolis.
Aquesta «acció

directa» d'Edison sobre la
gran massa de gents té la seva explicació en
el fet que ha aplicat tota la seva activitat i
tot el seo talent a problemes práctics.

pilota

una

—No ; és

un

ara

La Biblia

Ben poques realitzacions són obra d'un
: són la suma de perfeccionaments
aportats per molts. I Edison no féu gaire
bé res més en la seva vida que trobar selu
cions enginyoses
i genials i tot
a &fi
cultats que comprornetien la practicitat d'in
vents anteriors.
Fou uii perfeccionador, mes que res. Per
sol borne

—

pilota.

escocs, lamo de la

la crisi

i

Al mornent en qué es parla de. la baixa
/a lliura, de les tarifes, deis sense feina,
del dole, etc., etc., la Societat Bíblica an
glesa anuncia que acaba de batre un nou
récord sobrepassant la xifra d'onze milions
de

'd'exemplars.

cris

expliquem.

l'hi treurem.
senyor que s'espera, que és de

i

aquell
familia?

la

—

a'A telégraf, el telefon, les lámpares
dIncandescencia, el fonógraf, el stock-ticher
fecciona

(agiten aparell

que

tots hem vist

en

film

sentit que

aquest

qualificatiu s'aplica

que revolucionen el món de les idees

als

sense

que sovint aquesta revolució es tradueixi
immediatament en resultats tangibles al gran
públic. Peró precisament perqué les seves
invencions han estat immediatament utni
táries, perqué el' seo talent ha contribuit en
rnolt a gran .nombre de comoditats de la
vida moderna, perqué u devem molta part
del confort de qué podem fruir, el seo nom
és popular i el gran públic que no pet se
guir l'alta especulació científica
ni falta
que li fa
vist com el més alt expo
nent del 'savi.
Treballava massa en el seu laboratori per
poder dedicar-se a l'especulació científica
o
a
escriure. Es pot dir que a penes ha
escrit res més que les descrrpcions deis seus
aparells i les sollicituds de patents.
1 en dir aix6, no pretenem gens ni mica
rebaixar el seu prestigi, merescut, ni gratar
el sócol de la seva glória, la millor fona
mentada deis Estats Units. Volem única
*ment incloure'l en la .categoria 'd'esperits a
qué pertany, amb més dret que ningú.
Una vegada li preguntaren en qué eon
sistia el geni. Edison respongué ; «En un u
per cent d'inspiració i noranta nou per
cent de transpiració», és a dir, de treball.
4uesta frase és el més breu i el millor
retrat del treballador infatigable, que .s'ha
passat la vida inventant per gust i per en
cárrec, milionari gairebé sense voler i sen
se cap .afició
al luxe, que a penes ha viat
—

—

jat i que professa aquel' pragmatisme, i
aquell optimismo que a Europa creiem tan
americans i que revelava en un interviu a
l'he Forum no fa més d'un parell d'anys.

~~~1¦111111¦
•

^

Institucions tan sblides com el Banc d'An
i la marina reial travessen una
M'ova histbrica. Pérb la. Societat Bíblica no
tiontolla.
A més a més de la reconfortació moral
que aquella dada pugui inspirar, aquest fet
dóna la seguretat que almenys la Societat
Bíblica no acreixerá el nombre deis unem

glaterra

HAY JOYAS Y
JOYAS. HAY
JOYAS DE RI
CO Y JOYAS
DE SENOR.

ploved.
1~11111~¦111.11P

MIRADOR
a

30 céntims

En més de dos anys i mig de vida que
compta aquesta publicació, han passat mol
Hi hagué, a darrers' de Pany
tes coses.

grácies a
una vaga de tipógrafs
la• qual MIRADOR deixá una setmana de
sortir
que es resolgué .amb un augment
de jornals que repercutí, és dar, en un
augment de les despeses d'irnpremta. Hi
ha hagut,« en aquests dos anys i mig llargs,
diverses puges, i mai cap baixa,-en el preu
del paper.
En cap cas aquests augments no han
trasIlifit en la confecció del número, de
manera
que els nostres lectors poguessin
pensar-se que els anávem a escatimar al
passat,

—

—

«el

MANUEL BRUNET

golf,

una

en

—I

de

una

1'30.

escocesa

!'operen?
jugant, s'ha empassat

_Tot

Els diaris podrien contribuir molt al res
sorgirnent de l'esperit de justicia que viu
en somort dintre el nostre pit. Malfieu deis
paisos, com Itália, on els diaris tenen .orclre
de no fer sensacionalisme : abct> és abonar
el terreny per al crirn polític o social. Els
bornes que cauen al carrer no han d'ésser
abandonats '• necessiten, fins Inés enllá de
la tomba, l'assistéricia de tothorn.
certs casos, cem el del crim de
en
l'home de la boina, tampoc ha d'ésser aban
donada la familia de la víctima. Antoni
Borrell deixa una vídua i una fina que vivien
del que dl guanyava. Un home al cernen
tiri i la seva familia en la desgracia! I el
senyor Miguel Junyent i Traveria, líder del
tradicionalisme, tolerará que la vídua Bor
ren fregui rajoles? 'fine, de tota la vida,
una
fe cega en la justicia imrnanent. No
desitjo que la dissort Caigui també sobre ,e1
senyor Junyent 1 a seva familia. Peró, en
aquest cas, és ell el responsable de la pre
dicació de la doctrina de la violencia. I tole
els ciutadans de Barcelona que la
rarem
vídua ,Borrell i la seva filla vegetiin en la
miseria? Per l'amor de Déu. no feo festi
vals, que ofendrien el mort i els vius.
L'Ajuntament no. es podria encarregar de
l'educació de la filia d'En Borren? No feu
festivals perqué donen una miseria. No us
limiteu

cert, és que

trari d'un inventor. Val la pena que
L'escena,
—De qué

•

tenim

que és

auto amb acurnuladors Edison

Aquest home, que ara passará en. totes les
biografies fetes tan de pressa com aquestes
notes, pel més gran inventor del món, no
era un inventor, fins potser era tot el con

—Una llkó d'humiltat.

Historieta

;IE.1

un

peraVa perque tot el món
gurarnent que si s'hagúés

un

Berna,rd Shaw ha donat la seva opinió 'so
bre !'entrevista Gandhi-Chaplin:
—Es moli senzill—ha dit--. Gandhi ha
anat a demanar a Chaplin una llkó de po
—I

guiant

Edison

no

Gandhi. Chaplin

,

"Casa de l'Ardiaca", totsels
a

*

Rebut pel Ghazi, Ludwig ti reireu de ne
gliglir la música, popular turca.
—A la música europea--respon Mustata
Kemal—li han calgut quatre segles per des.:
enrotllar-se. Nosaltres, que estimem la bona
música, no ens podern permetre el luxe d'es

que haurien de reaccionar d'una altra ma
nera. I la .gent ja diu : «el mert ja és Mort».
Barcelona és la ciutat deis crims impunes.
Si un assassinat ha de fer soroll s'hi tira
terra. La major part de la nostra premsa
es
mira els fets amb indiferencia i encara
grácies que, refiant-se de referencies oficio
ses, no llenci un grapat d'escombraries so
bre la tomba del mort. Els fets de sang
que tenen per escenari els nostres carrers
sembla que no commouen els punts vital&
de la nostra societat. Si la Víctima era po
bra, «el mort ja és mort». I les ressenyes
deis repórters, que publiquen els diaris es
crits en castellá parlen del mort despecti
varnent,, acompanyant-li el nom amb un
árticle pejoratiu : «el Borrell», «el cadáver
del Borren?). Aquesta •indiferencia i aquesta
inconsciencia potser no tenen parell enlloc
del món. Hem.acusat de sensacionalistes els
diaris francesos, peró en honor d'ells cal
dir que quan es produeix un crim,. tant si
es fa al carrer com en una alcova, els diaris
segueixen amti passió l'afer fins a l'últim
extrem i eviten la indiferencia de les auto
ritats i de la policia. Nosaltres sembla que
hágim convingut que és impossible seguir
la pista de tants •rims.
Tenim rove3llat l'esperit de justicia. Tan
atrofiat el tenim, que encara a 'hores d'ara
sembla que no ens hágim adonat que el
sentiment de justicia és la característica
principal d'un regia). democrátic. Si un crim
d'aquesta mena no ens subleva és que no

mort ja és mort». Cal pensar amb el mort
i ainb els seus. I els carlins, que des del
seu diari
no han tingut ni un mot de plany
per la mort d'Antoni Borren, haurien de
pensar que els morts també és vengen.

dies feiners de 9'30

*

:

era
fácilrnent previsible
altre haurfem de pendre
determinació. Aquest dia ha arribat.
una
El darrer augment sofert pel preu del
paper, per sort, ens arreplégá tenint-ne en
cara
una
bona quantitat de .fabricat ; per
aixó hem pogut passar aquest estiu dei
xant
infacte el preu del número.
Ara, perb, les coses s'han posat d'una
manera
que fa imprescindible l'adopció
d'una mesura a la qual ens hem resistit

duna

que

Perb

cosa.

algun

dia

o
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l'ASSATGE

•

tant com hem pogut : l'augment de preu
de MIRADOR, el qual és la miinima expres
sió d'augment que es pugui demanar sense
l'ayer de recórrer, per exemple, al sistema
de la Companyia de Tramvies per fer prác
ticament viables els augments que tenia

sensacional
senlé cabells blancs

090-

plantejats.

.rOpidament amb la novissíma
preparació científica

D'altra banda,

una comparació, a l'abast
qualsevol lector, entre el preu de MIRA
DOR i
el de qualsevol altra publicació més
o
menys comparable, no pot sinó adduir

de

•

arguments

a

favor

nostre.

Per tant, doncs, des del número
corresponent al dia 5 de novembre, el
preu de l'exemplar de MIRADOR será
de trenta cIntims. El preu de subs
cripció será de 3'50 pessetes trimestre.

BACARDI,

2
o

•

—

agua

colonia
misteriosa
dóna brillantor al cabell, treu la
caspa i evita la seva caiguda
perfumada higiénica efical
•

•

EL.

CINEMA
UN

Dues estrenes
Demá Studio Civiles presenta a Barcelona
el film Arterni. Artemi és un film de la
Sovkino inspirat en l'obra de IVIáxim Gorki,
Caín i Artemi, novena de l'época tsarista,
de la qual els realitzadors del film han fet
una
obra sadollada d'esperances revolucio
narles.
Es, sostingut per una anéodota més o
menys feliç, una visió del món pre-revolu
cionari una visio, dones, de miséria i d'ab
jecció, intensificada a ultrança. Caín és el
tipus de jueu escarnit i mal
tractat per tothom que reu
•

•

escenes

amb

de fons.

qué semblant

Cal veure
treball ha

l'escrupolositat
estat

executat.

De Le Million de René Clair, que Studio
Cinws presenta al mateix temps, en parla
rern en
el número vinent, ja que l'espai
que resta val més consagrar-lo a un film
que ja s'ha estrenat i que per tractar-se d'u•n
film amb Joan Crawford rnoltes persones
hauran

anat

a

veure.

•

participado

se

nen,

no
una

sois és avui

intelligencia

un

mes

cinema i dels seus
sino que al mateix
temps—i és aixó el que Mina
seus
films
un valor de pregona humanitat—és un home
que té moltes coses a dir,nos. Es una per
sonalitat que fa sentir a través de tot alguns
leit motivs que enclouen tota una ideologia,
rota una actitud enfront el món. Una ideo
logia que, a propósit d'El lirón contra ella,

mitjans d'expressió,

prova, nítida després d'haver passat per
la constancia i el sofriment, guanyará
la
partida. Marlene Dietrioh, amb els peus nos
seguirá a través del desert immens el ba
talló en el qual hi ha el seu borne. Quan
la figura d'ella es fa invisible als nostres
ulls, el film s'apaga per deixar la imagina
ciólliure de seguir per en vulgui.
Hi ha encara la figura d'Adolphe Men
jou, molt atraient en el seo paper.
1. 'anécdota, despullada de tot el robatge

anguniós,

sota

aquella

quarantá

Cinema amateur

volgut portar llur cooperació, majan
çant l'oferta de valuosos premis.
han

Cal felicitar els organitzadors de tal con
que, portant l'estímul entre els aficio
nats, pot provocar importants resultats a
tenir en compte en preocupar-se de produc
ció nacional. Trobem que en comptes de
fer concursos d'artistes de cinema, com és
la déria de per aquí, el que cal organitzar
són concursos de directors. Aquest concurs,
tan oportunament organitzat pea (Centre Ex
cursionista de Catalunya, pot donar-nos una
pauta en aquest sentit.
Voldríem donar dades concretes sobre ell,
perb el poc espai de qué disposem no ens
ho permet. Tots els que s'hi interessin po
den dirigir-se á Centre Excursionista, en
els facilitaran tota mena de dades.
curs

mdbil que esguarda amb els
joan Cralóford en «Danseu, foll.s, danseu!»
seus
ulls malls d:un tímid
plor tot aquell món que l'en
volta.
No cal dir que tot aquest negre pessi
El títol d'aquest film, Danseu, folis, dan
misme no és sinó de superffeie, ja que el
seu!, feia pensar en un film de tesi. Pero
film tot ell, com a obra d'un perfecte revo
en aquest film, com a tesi no n'hi ha més
lucionad, -implica al contrari un optimisnie
que una, consistent a demostrar a la joven
enorme, com hom pot constatar a la fi, on
tut desvagada que en lloc de ballar, més
Caín excusa la malicia deis bornes, que
valdria que aprenguessitn a guanyar-se la
per ell no és sino una conseqüéncia de la
vida per si demá un revés de fortuna els
ignoráncia cultivada a gratcient .pel régina condemna a aquest recurs.
burgés. La revolució, en emancipar els es
Sortosament el film té un abast rnolt més
claus i instaurar la justicia, bandejará el
ample que el que dona a entendre el títol,
i com diu Artemi «el sol brillará
i la tesi i el talent de Harry Beaumont asse
per tots nosaltres».
guren una bona hora d'honesta distracció.
El film está fet amb un domini técnie
De moment pensem que el film repetirá
absolut, perd resta tot ell una obra de segon
Verges modernes del mateix director, ja que
Els mitjans expressius no són sub
terme.
debuta amb una visió d'una jornada de
tils, sino més aviat de qualitat gruixuda.
plaer entre aquella joventut absolutament
Hora aconsegueix associacions d'imatges
despreocupada ; peró aviat tot canvia i amb
que, si en començar a conéixer el cinema
un positiu avantatge pel que es refereix a
rus
feien el seu efecte, ara la repetició i
l'interés del film. Els protagonistes s'arrui
exageraci6 les fa banals. A més, com deja nen i aleshores cornencen alguns episodis
en
començar, els espectacles de crueltat
boas. Són germá i germana. Aquesta• es
són exeessius.
defensa el sou a la redacció d'un diari, i
La interpretació, a cent llegües de la ma
l'ambient del qual está vist amb un humor
americana. Una escola d'interpretació
nera
deliciós, i el xicot es fa traficant de begu
que reVx a plasmar els estats interiors d'una
des alcohbliques, i aquest
l'altre aspeote
manera
esquemática.
del fi,lm, •aspecte que acaba per imposar
El que hl ha de més admirable són les
se. El món de
la xurma amb els episadis
de sempre, peró que per ara no fatiguen
encara.

El més fícIel reflexe
de Vánima gauxa
imperiosa i romántica

Sternberg

Tots els que s'interessen per la qüestió
han de veure amb entusiasme el concurs de
cinema amateur organitzat pel Centre Ex
cursionista de Catalunya, al qual impor
tants cases comercials•de la nostra ciutat

la testa del
tant en tant
Un nen in

AVUI

terme

lluna artificial d'u'na tristesa de
cinc b,ugies).—D. P.

tingut

Colíseum

mu

von

.

qual apareix de
primer pla.
en

constellacie
galans.)

l'entorn coixins de silenci ;

aquell primer.

d'imaginar un es
pectador d'aquestes imatges:
un

els

Josef

deis bornes que tenen
lúcida de Pánima del

C°D

materinitat en l'esgarrifosa soledat sense
tendresa.. I el plor. (Els ulls eren plens de
llágrimes quan el director impressioná

l'encert

Es

una

IM A IR

mes! Els llavis s'estremien en una contrae
ciÓ nerviosa, sense rebellió. Recordaves la
toia de roses del nuviatge ; el lliri de •la
promesa; la flor del taronger de les- nítp
cies ; el crisaintem veillirtat de 'endemá.
I les espines de després. I. l'espina de la

mitent d'imatges crispades
de dolor, podrides de mise
ha

a

rera

desesperades,

feixugues de tristesa. La llum del
gas et posava pállida ; més pállida encara.
I Pesperança es feia prima de defallences.
aquell fill!
arrencava
el plor.
I tu l'apretaves contra la silla. Oh, !lagri

mítica en la gestació del fet
revolucionad rus.
El film s'adreça més aviat
als nervis que a la cons
cióncia artística de l'espec
tador. Es alguna cosa d'ex
cessiu i punyent a l'extrern.
Tenint en compte que la
idea que l'inspira ha triom
fat presentant com un pa
norama de la
vella Rússia.
Totes les primeres esce
nes, sobre la vida miserable
d'un petit districte de les
vores del
Volga, són com
una
condernina de la vida ;
almenys és un anatema con
tra l'existéncia
el crit de
tots els protagonistes.
Suc
cessió rápida, portada ainb
un
ritme angoixós i inter
ria. El director

pistoles

ralles

institució que funciona so
ta el control directe deis
Soviets i que senyala sense
la

Lillian. (En l'ombra,
Neixien

seu

vaguetats

—

de

redós als joves
estudiosos i nobles que se
ran els revalucionaris de de
má. Un film de la Sovkino.
neix al

PosTA
(ROM AN T ICA) DE LILLIAN
GISH.
La invisible crinolina feia mun
tar la figura •damunt de núvolS d'ingravi
desa. Plc>raves llágrimes de silenci.
l'home
se n'era definitivament anat.
A fora, sota
la nit térbola «pnloue veus de dones, com
si. elles fossin mortes en el record».
Perd
ara les
anem veient. Les
anem reconeixent.
Son Teresa, Júlia, Margarida, Carlota. I tu,

DE STERNBERG

FILM

Els rétols sobreirnpresos damunt del film,
lacónics com és bo que siguin i redactats
correctament. Cal dir aix6 perqué aquest
treball ha estat fet a América, i és molt
satisfactori veure que allí asseguren ensems
la perfecció material del procediment i la
qualitat de la redacció.
J. P.

Ja ho
—que la célebre parella Stan Laurel i
Oliver Hardy ha fet el seit primer film de
llarg metratge? El títol, originad és Perdo
neu-nos i és una
história d'un crim, un
crim que fa riure, és ciar.
—que Joan Crawford s'ha tornat rossa?
Almenys en L'edat moderna, el darrer tilm
•

seu.

ha començat el décou
page d'El Desertor, film en dues versions,
alemanya i russa?
—que

Pudovkin

El

que.,eren

Moltes estrelles de cinema han comen
çat pel teatre : Greta Garbo, a l'Academia
Dramática de Suecia ; Dorothy Jordan,
Joan Crawford i Rarnon Ndvarro, com a
dansaires; Marion Davies, de chorus girl ;

M•enjou, John Miljan, Polly Moran,

com

actors. Norma Shearer i Neil Hamilton de
butaren en el film fent de comparses ; en
canvi, Marie Dressler i Cliff Edwards ja
eren célebres al music-hall quan debutaren

el cinema. Buster Keaton era acróbata,
Leila Hyams model 1 William Haines em
pleat de despatx.
en

La versió castellana de

«Rango»
Un film tan meritori com Rango no ha
estat, al nostre entendre, presentat en la
forma que mereixia. No fa gas gaire temps
que aquí mateix parlávem deis avantatges
i els inconvenients deis rétols superposats
damunt les imatges. En Rango ha estat
adoptada també aquesta solució, viable en
molts casos, peré; que en el present creiem
que no era pas la més indicada, i ens pro
posem de donar les raons per les quals sos
•tenim aquesta opinió.
El film no comporta cap diáleg •, per tant,
les paraules no tenen altra funció que do
nar-nos una explicado del que veiem.
Segurament que en la versió •nglesa
aquestes explicacions estan registrades en la
cinta per la veu d'un speaker. Per qué no fer,
dones, el que la Paramount féu amb l'an
terior documental sobre l'expedido Byrd al
Pol Nord? Valia la pena de donar-nos una
versió espanyola, que la cinta bé ho mereix,
arnb un speaker que traduís a l'espanyol el
discurs original, evitant de ifer gaire litera
tura, que generalment sol ésser mediocre.
Els rétols no podien intercalar-se en el
curs del film
per mor de Padaptació musi
cal, que hauria ohligat sacrificar unes guan
tes escen-es a cada rétol ; pert> ara, amb els
rétols superposats, quasi es pot dir que
aquestes escenes són sacrificades, almenys
parcialment, cosa que, quan és un mal ne
cessari, aconsol•a ; en Rango, on és inútil,
sap més greu.

Gary Cooper i
ja

barbotejar

Marlené Dietrich•

a la qual aquest
xic
Retrobem en ell els mateixos topics mo
rals, és cert ; peró des d'un punt de vista
d'intenció artística, almenys jo no he sabut
retrobar-hi la mateixa virtut d'alguns films
anteriors de l'autor.
Marroc aconseguirá un gran éxit de pú
blic. El mereix i ningú no se'n planyerá.
Marroc és la história de dos éssers. Ehl
(Gary Cooper), allistat a la Legió estran
gera ; ella (Marlene Dietrich), allistada a la
tropa de dones que viuen al marge de la
societat, a aquesta legió estrangera feme
nina, per emprar els propis mots de l'he
reata. Dos casos desesperats, dues persones
indiferents a tot, incapaces d'abrigar entu
siasme per res i sentint la feixuga cárrega
d'una vida monótona que no coneix altres
intensitats que les procurades poi plaer i
l'aventura'.
Es coneixen tots dos en un cabaret mar
roquí on ella treballa. Inicis d'urna passió
violenta. Peró el moviment natural d'aques
ta
passió es trabará en contraposició amb
altres sentiments de gran qualitat. Dialéc
tica subtil d'accions i reaccions, en la nota
do de les quals Sternberg ha pogut lluir
el seu coneixement de la dona i de l'amor.
De totes maneres, a la fi, la passió posada

tractava de

nou

.film, 11,10470C, és

i

un

en

«Marroc»

amb el qual l'ha guarnida Sternbarg, és dé
bu i sona a vegades a lloc comí'. Hi ha
gestos previstos i escenes muntades amb un

esquema académic, peró Sternberg ha sabut,
amb el seu talent, infondre una veritable
emoció a quasi totes les escenes d'aquest
film. Découpage perfecte. i una neta con
oepció del que avui pot ésser ja una cinta

parlada

i

sonora.

Per crear un ambient, per augrnentar el
realisme d'una escena, el so és emprat amb
justesa. No és sinó una prolongado justa
del cinema mut, un apéndix raonable, el so
remarcant el que
les imatges inicien. El
xiulet del vapor en començar, per exemple,
unint una llarga fila d'escenes, és singular
ment excitant. Jo no sé d'un so més recar
regat de nostálgia, de sensacions de comiat,
dol de separacions, d'abséncies.
L'ambient de la Legió estrangera, apte a
l'eclosió de violéncies, molt fotogénic en
sems, ha estat donat amb força, sense per
aixd igualar Beau-Geste.
En una paraula, Marroc és un film esti
mable en el qual veieu en tot moment la
perkia d'un deis més grans cineastes ac
tuals, pero hi manca aquella palpitado crua
i sincera que animava El món contra ella
i els bons moments d'Els docs de Nova York.
J. PALAU

AVUI

OSE MOJICA
012

I

117.

¦igstiul

~I

COMPUTA
MONTENEGRO
MIGUEL

josMt

to)

TAARR:0

LIGERO

•

„

CARLOS 'CARDE'.
Gloría Guzman
í

Sofía Bozan

un

film

"Paramouni"

AVUI, DIJOUS
Un

CINAES"

ESTRENA

(KURSAAL)
presentará demá divendres a les
5E5516 ÚNICA

22

"ARTE M"
producció Sovkino, Moscou
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Un film de René Clair:

en

Un film de P. Petroff-Bitoff:

Es

h

"Le Million"
producció Tobis,
Es

deepaíxen
presas,

en

el

localifafs

Kursaal,

París

senae

de 5 a 7.
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