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MOLT SOROLL I POQUES NOUS

República
prova? Fins

La

l'adveniment

está consolidada. En voleu
al cap de set mesos de

De

régim !no s'ha descobert
cap complot. I quins •complots! Ja ho veieu :
un xantre, un rnereenari, un parell de mi
litars, un sagristá, quatre senyors, vint mil
del

duros...
Si la República no thigués altres dificul
tats que aquestes! Fins al cap de set mesos
s'ha descobert complots, i els que ara
no
han distret els ocis de la policia, semblen
complots d'opereta. Per aquest cami, Joan
III ja sembla que tingui la planeta tirada :
pot fer-se vell com el rei actual deis
carlins escrivint cartes al «querido Villores»
de

E

aquesta hora ;tan-••.compromesa seria l'allu
nyament de _les ,classes conservadores, la
seva negativa a l'obra de
reconstrucció del
país. No bi ha cap persona intelligent que
admeti que de.l'altre régim valia la pena
de •conservar-ne res. Una gran part deis
mals que patim són la conseqüéncia de la
liquiclació de la monarquia, com de, la ma
jor part deis mals que avui sofreix el món
en
té la culpa la guerra.

La cooperació de les classes conserva
dores és necessária per al contrapés que ne
cessita un país normal. Si les classes con

s'abstenen, mancará al país una
oposició veritable i el régim derivada fa
servadores

talment cap a solucions extremes. El cas
de França és eloqüentíssim. Certament, la
tercera
República francesa no s'ha deixat
portar mal cap a l'extremisme social, pez-6

d'oposició

que

en

cert

'temps

catélics al régim, va obligar els
republicans a defensar-lo. Si els catélics
haguessin acceptat el consell de Lleó XIII
i practicat la política de «ralliement», hau
rien estalviat molt de temps. L'exemple és
recent i val la pena de tenir-lo en compte.
Hem dit que tot era revisable i podíem
afegir-hi que, ben rnirat, encara no ha pas
sat res. Es per aixé que si certs revisionis
mes

poden

ésser

imprudents,

certes campa

nyes revisionistes són intolerables. Retirant
se

del Parlarnent les

dretes,

varen

cometre

gros error. També sobre aquest punt
hi havia un exemple a tenir en compte :
el de les oposicions• feixistes que varen
retirar-se a l'Aventí. Es facilíssim anar-se'n
l'Aventí, peró está demostrat que, de
a
vegades, es difícil tornar-ne. Es necessita
molt valor per rectificar una actitud qui
xotesca. El perill del ridícul pot començar
al camí de l'Aventí i multiplicar-se quan
des de dalt de la muntanya una minoria
s'ofereix en espectaole, sobretot si Pespec
tacle pretén ésser dramátic i els espectadors
l'acunen amb un somriure.
un

republicá catolic, apostélic

i romá.

Seria abusiu fer un mal ús d'aquest mot.
:Si en nom del revisionismo es fa una cam
panya contra la República; ni el Govern
el país podran tolerar-ho. Ha fet bé el
•Govern de prohibir la propaganda revisio
nista en cortes regions d'Espanya. L'ordre
<de prohibició haurá d'estendre's si els mí
lings tenen l'accent manifestat a Paléncia
'I

fa gaire pels pas

sadissos del COrtgréS, i la premsa ha re
produit les seves paraules, arnb una celda
satisfacció del que escriu aquestes ratlles,
que de molts anys enul creu de debd, i l'ha
sostinguda en incomptables converses, la
mateixa opinió que ara ha fet pública el
rector de la Universitat de Salamanca, opi
nió que, emanant de tan conegut personal
ge, és de suposar que s'estendra.
Unamuno, tot parlant d'aquel' home ano
nlenat Emiliano, va dir que era un delicte
ésser tan ase.
efectivament, ésser ase és un delicte,
encara
que no en parli, almenys d'una

I, porqué

feren els

-que és

no

es

vegi ben bé l'abast del de

cal sentar abans que res un principi
ésser ase és qüestió de qualitat, no pas de
quantitat. Tal que pot haver llegit molt
i saber moltes coses, pot ésser un ase dels
de més volum,. i, pel contrari, un analfa
bet pot no tenir res d'ase.
Potser, si la qualtificació d'ase sembla
massa dura,
poc académica o grollera, po
driem trovar l'eufemisme de substituir-la
per la de mancat d'esprit de finesse, per
dir la frase en el seu idioma original i fer
rodar el cap a algun director de diari sense
necessitat d'escriure xifres.
Es molt trista la constatació, perqué com
porta una fatalitat insuperable, per() tot fa
creure que és l'evidlncia mateixa : es neix
amb esperit de finesa o sense. No hi ha
res al món, ni carreres ni cárrecs, que faci
adquirir aquesta qualitat indispensable, la
inext-Stékcia cre la quapassar desaper
cebuda per les circurnstancies, dissimulada
per les situacions, més o menys sospitada
perque petits detallets la traeixen, perd que
s'exterioritza d'una manera impúdica en els
moments de prova.
L'home desproveit d'aquesta qualitat i
que fa de ciutacla particular, no és, ben mi
rat, un gran perill: les seves relacions i
amistats, les úniques que l'han de supor
tan, solen ésser del seu taranná «Dios los
cría y ellos se juntan.» Ara, l'home que
fa de cdutadá públic no té cap mena d'ex.cusa valida
per seguir fentrne un cop tot
hom s'ha pogut adonar de la seva escas
setat de llums.
Actualment, seguint de prop la més cri
danera actuditat, l'afer que ha fet més so
'ron a Barcelona de molt de temps ençá,
grades a la llibertat de premsa, element
indispensable a tot bon régim de govern,
no
és desplaçat un intent de senyalar els
perills que té la manca d'aquests imponde
rables que constitueixen l'esperit de finesa
i el trist paper que fan alguns homes que
es creuen
representatius quan es posa al
descobert lluv indigéncia en /a matéria.

licte,

Gil Robles

Lapsus vell folrat de

'1ot-

Alguns

dels autdctbns i novells amics del

conegut «financier» judeo-frances Lazare
Bloch, que no cal esmentar, comencen a
tocar-ne els resultats. —1.
C.

deolaracions als periodistes en les
demostrar qu el socialisrne no
es enemic del nacionalisme, esmentava el
cas
dels socialistes anglesos, que havien
ajudat els «sinn-feiners».
I Pendemá Las Noticias dele :
«...10 prueba el hecho de que los socia
listas ingleses hayan apoyado a los sdn
unes

quals

per

trabajo.»

Diumenge
dra que

no

hi ha

res

a

les

urnes,

proporcions

sense

obeit alió.

L'interrogat

que no en sabia •res
sortir del pas dient :
—Aixó deuen ésser maniobres per tal de
comprovar si en un moment deterrninat
costa gaire de reunir Ja gent.
El mosso no es va donar per satisfet
—

—

va

respongué :
—Home, aixé

de les
bé. Per?) entre poc i
any que duren...

maniobres ja está
Ja fa my

massa.

diputa:té cornplidor
diputat

oatalá que no ha perdut
sessió d'ençá que va obrir-se el
Parlament, és el senyor Doménec Palet i
Barba.
No ha parlat mai, ni s'ha notat la seva
presencia en cap moment, penó ehl assegu
ra que
és fins ara el diputat més diputat
L'unic
sola

una

de

tots.

—

que ni mla

ha

hagut dies

deja

—

quedat

a

uns

ternps per

fer pipí.
—I qué hi feu al Parlarnent?
vingle ~elan No- 119.'he
del que s'ha <lit.

"Davant d'un selecte

arnics
anar

a

perdut

res

Fa

afavorit

en

les

seves

públiques.

uns

mesos

conferéncies rnés

s'anunciá per

del vespre una conferencia sobre
i la 'lengua, a cárrec de Carrion,

les set

a

L'esperit
a

la Fe

Catalana d'Estudiants Católics.
Puntualment, a l'hora esmentada, cornpa
regué el conferenciant acompa-nvat de les
seves
rnuller i filla. Al local sois trobaren
un
membre de la Junta. No cal remarcar
els moments d'angúnia que es succe•iren.
deració

Per
dir

si

trobar-se "amb

va

una

infor

"La Ilumanítar í les Flumanítats

no

fos prou,

a

la

nena

El número 4 de La Humanitat
12 de
novernbre
publica un artcle que té, de
bell antuvi, les virtuts. d'ésser escrit en
castellá i signat per Rodrigo Soriano. La
tercera virtut és que comença així :
—

—

«Humanidad, «Humanité», glorioso
El viene

bre!

mi memoria

a

con

Clemenceau, aquel terrible tigre
escribió, como sangrante herida,
cástico como esperanzado título

nom

el de

cuya zarpa
el tan sar
de su pe

riódico Humanidad!»
Com que L'Humanité no va ésser fun
dat per Clemenceau, sinó per Jaures, re
nuncien-1 a seguir •'enumeració de les vir
tuts de Particle.

ApOndix

a

l'anterior

Peró de La Humanitat, el darrerament
aparegut diari de la nit, no ens podia sor
pendre res. Ja al primer •article del primer
número, al qual una C. (Lluís Capdevila,
diuen) servia de firma, es deia que Choder
los de

LIclos,

un

era

abat

francés,

quan

tothom que l'anomena sap que era un oficial
d'artilleria que ha passat a la posteritat com
autor de Les liaisons dangereuses. Nornés
Lluís Capdevila o Márius Aguilar són capa
ços de fer una errada així, i aixé .parlant
del segle xvtit francés, que és la seva de
bilitat !
I en un altre article, el diputat Aragai
parlava de les columnes jóniques del Con
gres, quan totes les guies de Madrid
a
diuen
falta d'una comprovació de visu
que eón eorínties.

El Sr.

públíc...

Carrion, que s'ha fet célebre
imposants plens en les seves
teatrals, s'ha vist, també, igual

menys

o

L'altre (ha

mació de primera plana d'aquest diari tra
duida literalment d'una altra que oil havia
publicat a Pesmentat diari madrileny uns
dies abans.
El traductor, peré, va menjar-se la sig
natura.

—

seus

estrenes
ment

Ara s'lla trobat, peré, que, «extra-oficial
és també collaborador de La Hu
manitat.

ment»

—

Arnbrosi

pels

se

li

acut

Cornpanys, afavorit

L'espectade que han donat els senyors
Giralt i Cornpanys, a més a més de lamen-•
table, és divertit, sobretot .per les declara
cions del primer, que tan poca satisfacció
causat al segon.
:L'ex-fabricant d'operetes més o menys.
vieneses va dir que En 1Companys no co
neixia gaire el francés i que quan veia
més de tres xifres seguides el cap li rodava.
1Els repórters, .per ,posar-hi una mica de
bálsam, van escriure sis en lloc de tres, i
així En Companys pot fer-se la illusió que
la seva ciéncia numérica és el doble del
que creu En Giralt.

deuen haver

Els

aprofitats

:

—Papá, amb nosaltres sois també farás
conferencia?
Excés de precaucions
«Barcelona queda en un segon terme se
així diu un titular de La Huma

cundan»,
nitat.

hi ha dubte que els d'aquell diari,
es tracta de matisar, són
uns ángels.
L'anéoclota ens fa pensar amb la d'aquell
senyor tan pessimista, més pessimista que
La Veu, el qual, per por que li caiguessin
els pantalons, duia cinluró i elástics.

No
quan

etern

Redacció de La Pubbicitat. Un descone
gut demana per Manuel Brunet : encara no
ha arribat. El desconegut dernostra impa
ciencia.
—Francament, és que tinc malta pressa...
sap,
com que estic tan atrafegat... servidor,
sóc corredor d'assegurances de vida.
Li van haver de dir que, ben
n'hi havia pas per tant.

Governador,

a

mirat,

no

la fi!

El conegut periodista Braulio Solsona ha
estat nornenat governador civil de Burgos.
'Des de feia uns quants mesos, gairebé
d,'ençá de la proclamació de la República,
el nom de ,Solsona ha corregut associat al
del govern civil d'unes guantes províncies
espanyoles, amb el rumor anex d'un im
mediat nomenarnent. Pe-1-6 aquest no venia
i la situació provocava facécies que Solso
na
aguantava deis s-eus amies amb aquell
estoicisme exterior indispensable si no es
vol fer el ridícul.
Fins s'arribá a dir que, a imitació del
celebre plaga madrileny Carreno, que en
temps de Cánovas del 'Castillo havia passat
per uns trángols semblants, Braulio Solso
na
ja tenia unes targetes en qué, sota el
professió : «Go
com
a
seu nom, es llegia
bernador de Sión».

Ja dóna fruíts
Hom digué que els fundaclors de Con
ferentia Club s'havien proposat instruir una
mica la nostra aristocrácia i la nostra bur

gesia.

Sembla que ja ho van aconseguint. L'Ho
tel Ritz, els vespres que hi ha conferéncia,
que no anirien
es veu concorregut de gent
pas a sentir un professor que parles a l'Ate
neu o bé en algun altre lloc cultural.
Figureu-vos %que .divendres els concurrents
a
la conferéncia de Gabrielle Reval s'ado
naren, ami.; la natural emoció, que les deli
cadeses de l'esprit francés havien estat frui
des ádhuc per Pich i Pon, el qual sortia
tot cofoi de .1'Hotel.

pre

•ceclents aleshores, i es va pronunciar contra
•el rei. No és pas que una forma de govern
'inclogui en si la felicitat. Segurament el
-confusionarisme fará encara estralls, peró
posició ocupada el dia 12 d'abril no pot
-ésser abandonada: Costará 'mes o menys
reconstruir Catalunya
-de fer un país inou
i PEstat central, perb la histbria de l'Es
:panya nova ha començat. L'obra de re

avençará rápidament si tothom
collabora.• Si una minoria s'abstingués,
-l'obra també seria portada a terme, peré
-exigiria mes esforç i més temps; i aquest
esforç i aquest temps els .pagaríem •tots.
El pitjor error que es podria cornetre en

d'esqua

mossos

L'endemá, un deis esmentats mossos
pregunta a certa persona de dintre el Pe
lau amb la qual té franquesa, a qué havia

no

en

la init els

tornar-se'n.

El

ment.

no

•

sembla prudent de co
mençar una campanya revisionista quan la
-Constitució encara no está acabada. Una
,campanya d'aquesta naturalesa forçosarnent
-coaccionada el Co.ngres i provocaria una
;gran agitació a tot el país. I si la cam
-panya revisionista fos marcadament anti
:republicana, l'instint de conservació acon
rsella, i sobretot en aquestes hores, tallar
:la en sec. Tot és revisable, menys el cop
-d'Estat del dia 12 d'abril. L'Espanya nova
•comença el dia que el poble va decidir acu
-dir

a

massa

estaven de servei al Palau de la
Generalitat, :t'oren •visats a llurs domicilis
que. es presentessin immediatament vestits
de paisá, arnb 'pistola i ~Mes.
Així ho Varen fer. I tal com anaVen
arribant els anaven dient que podien en

i

Pere Foix (Delaville) és col•aborador de
La .Tierra, cliari de Madrid. Aixé, oficial

•

Entre poc í

El sentit donat pel senyor Alcalá-Zamora
cal mot «revisionisme» no ha impedit que
<el Govern presentes la seva candidatura a
da presidencia de la República. I és que

porqué

Collaboració doble

nou

El senyor Vidal Rossell, arran de.. la, seva
dimissió de Conseller de la Generalitat, va

Burgos.

:tot és revisable,
ni perfecte. Peró

del 12 d'abril

MIRADOR INDISCRET
fer

Unantuno lw deja

explícita i taxativa, cap codi del
món. Pevb els codis parlen d'actes a qué
sovint arrossega l'esmentat delicte. I, quan
ésser ase no té res a veure amb el codi,
té a veure amb alguna cosa més delicada
i •ncopsable : l'opinió, mal qué' sigui només
la d'uns 'quants centenars de persones en
tot un país.

la earnpanya

Royo ,Villanova

El pifjor delicfe

manera

régim
República

es molt fort. Afortun•dament, la
no
fou portada pels militars : el
cop d'Estat del 12 d'abril, aquelles elec
cions, fou un cop de poble, i és tan difícil
que el carro de l'Estat faci marxa enrera
quap el poble empeny!
•Aquests complots no poden ésser més
Satisfactoris : són una .prova de la vitalitat
del régim i serveixen per fer menys amarga
la vida deis bornes de l'oposició.
La insignificáncia d'aquests complots és
un
senyal de bona salut perfecta : la má
quina del régim funciona a meravella i les
válvules tambe. Aquest excellent estat de
salut ha de permetre'ns d'organitZar sere
nament la República i donar-di un carácter
tiple, una fesomia própia i sim•ática.
Més imPortant que els ,coniplets, per les
conseqüéncies desagradables que ha tingut,
ha estat la campanya revisionista. El mot
«revisionismo» fou llençat amb tota la bona
fe republicana pel senyor Alcalá-Zamora,

Dijous
a Dijous

•

l'época.
Aquests complots són la demostrad() que

poble

el cop

3'50 pessetes trimestre

1
la

menys

que

Sopar d'honíénatge
MIRADOR organitza un sopar als pintors
Francesc Domingo, Joan Serra i Alfred Sis

quella, pels premis

-construcció

•recent concurs

EN

AIGÜES

pels

DE

BARCELONA

Mine. Hanau.—Un ah-re "lluç"!
M. Bloch.—..."Sale paya!"

de

que han obtingut en el
pintura : Montserrat vist

artistes catalans.

El sopar tindrá lloc la setmana que ve.
Per la premsá diaria i en el nostre número
vinent, els nostres atriles i els deis pintors

sabran els detalls de
del dit sopar.
esmentats

l'organitzaciél

•

MIlkABDR

2

UNA

MICA

D'HISTORIA

L'APERITIY

El pistolerisme barceloni
Es una histdria. llarga d'explicar. Ultra
que és complicada i térbola, succeeix que
aquell que en •podria dir més coses és justa
ment el que té menys interés a parlar-ne.
Molts deis que en coneixen aspectes interes
sants eviten d'explicar-los. L'informador topa
amb dificultats per a Migar caps i treure
l'entrellat deis fets. Es rnou a les palpen
tes. Sla de dedicar a un laboriós treball
de reconstrucció per arribar, tot just, a pro
jectar un rajolinet de llum damunt d'aque
lies tenebres ; les quals sospita que amb una
mica de bona voluntat temps ha que es
podrien haver aclarit.
Cal que el lector en prengui la bona yo
luntat, del .poc que trobi en aquestes rat
lies. L'informador no és cap médium. S'ha
hagut dones de limitar a reportar uns fets
i a contar el poc que ha vist de prop.
El seu propdsit per altra part no és altre
que contribuir, el poc que pugui, a l'escla
riment d'un misteri que Barcelona té el per
fecte dret de conéixer am.b tots els detalls,
surnant-se, de passada; als .anhels de justicia
de la ciutat. .En •quests moments en qué
la subcomissió de política social treballa
activament per tal d'aclarir-lo i aplicar les
sancions degudes als culpables, aquestes
radies no tenen altra significació que el
d'un truc a la porta de l'habitació dins de
la qual aquella es troba reunida, perqué
recordi que a fora, al mi.g del correr, hi
ha tot un pobleque espera amb impacién
da el fall justicier.

tadanes solen contribuir, la major part de
a l'enrobustiment deis terrorismes.
Es evident que una política de Comprensió,
aplicada amb honradesa, és rnolt més efi
cag que no la repressió quan es tracta d'evi

vegades,

creixenga.
D'.aquella época són

tar-ne la

la bomba del correr
de Canvis Nous, Patemptat contra Martínez
Campos, la del Liceu, la bomba al pas
d'una process6 a Santa Maria del Mar i
moltes altres bornbes, bombetes i petards,

•

*

*

*

Ja ho hem dit més amunt. La história
pistolerisme és llarga d'explicar. Llarga

•

complicada, perqué

des
pistolerisme
en
mig del període

el

Segfil

Salvador

es

enrotllá a Barcelona
térbol de la guerra, i aixó va fer que amb
eh l s'hi barregessin altres coses d'ordre sus
pecte i que tot plegat, el pistolerisme i les
altres coses, que era el problema de l'espío
natge i els negocis térbols de tota mena que
es realitzaren ací a conseqüéncia de la guer
ra, produissin una manifesta confusió en
virtut de la qual es confonien els atemp
tats terroristes amb els atemptats per espio
natge i al revés ; afegint ací aixb, que aques
ta confusió era mantinguda en determina
des esferes, amb fins inconfçssables.
Per altra part, el pistolerisme o el terro
risme, com vulgueu, no fou exclusiu d'a
quell temps. Sota d'altres aspectes, ja feia
anys que campava per Barcelona. Va co
mençar a manifestar-se l'any noranta arran
d'una vaga general ; d'alleshores fas avui,
per bé que amb intermiténcies de calma, ja
per mitjá de bombes, ja d'altra forma, l'hein
balut de suportar a contracor.
En aquest espai de temps n'hi ha hagut
de tota mena, fins d'auténtic. El que ha
abündat més; peró, ha estat el terrorisme
camuflat, que servia de tapadora per a tota
mena de combinacions suspectes i era uti
litzat, quan calla, per a dur a cap determi
nades maniobres de carácter polític. Una
de les quals ha estat ofegar sistemática
ment tota mena de.problemes vius. Es evi
derit que el terronsme o pistolerisme ha
constituit anys i anys un magnífic, un in
apreciable instrument de govern.
I és dar. Els barcelonins gairebé hern
aprés a suportar-lo. iEns hem tonnat mesells.
Ens hem acosturnat a celebrar balls de cor
rer
havent-hi un mort estés a la canto
nada. Es dolorós i és grotesc, qué hi voleu
fer?, peró el remei no es trobava pas al
nostre. abast.
El terrorisme va aparéixer de bracet amb
els primers neguits de•c,arácter social i les
primeres explosions del catalanisme. Auto
máticament, amb el plantejament dels pri
mers conflictes de carácter social, esclata
ren les .primeres bombes. Bombes que, na
turalment, aterroritzaren la ciutat ; que pro
vocaren l'esglai deis dutadans i la reacció
de totes les 'forces, més o menys vives, les
quals s'algaren, com un sol home, dema
nant una repressió enérgica... la qual, etec
tivament, va venir i culminá en el prooés
de Montjuic. Les anomenades reaccions ciu

organisme :* el sindicat, el qual, afavorit
prosperitat adquirida per les iridús

per la

grácies la guerra, ha aconseguit
puixanga enorme. El moment els afavoreix
i Paprofiten. Plantegen, una darrera de l'al
tríes

a

una

tra, vagues i més vagues. Mentre l'or de la
guerra raja abundant, els augments de jor
nal són concedits .autornáticament, sense
discussió, sense Iluita. Així que els guanys
s'aprimen és quan comencen a manifestar
se les primeres resisténcies.
1 amb elles el
cgrneng del pistolerisme auténtic.
Aquest, per?), cal destriar-lo en dues fa
ses. El primer període és un pistolerisme
d'espionatge. El segon, que comenga aixi
que la guerra s'acaba, és un pistolerisrne
organitzat molt semblant al de l'época d'En
Rull.
Anem per parts. La guerra convertí Bar
celona en una manufactura francesa molt
importara. La mejor part de les nostres
fá'briques' per no dir totes, treballaven pels.
aliats. El bloqueig alemany era un fet. Ce
lia contrarrestar l'una cosa i l'altra. Com.?
L'ailt comanament del servei secret alemany
féu un viatge per Espanya amb auto
per
cert que el xofer que el guiava era un ca
talá anomenat Vives, hill d'un pregoner que
corria pels mercats de Santa Catarina i de
la Barceloneta, conegut pel Noi de la Tin
ta —, per tal d'orientar-se i muntar un ser
vei d'espionatge i de proveiment de sub.marins. El cap d'aquest servei a Barcelona
.fou Bravo Portillo, un policia molt eonegut
als music-halls i cases de joc del districte
cinqué i del Parallel. Bravo Portillo va ,po
sar al
servei deis Deutschen els seus bigo
tis refilats, el seu bombí, la seva annkla
de fantasia el seu empaque, el seu revól
ver, la induéncia del cárrec i tot el que
calgués. Perb ni ell ni el seu bigoti abas
taven prou.
Callen collaboradors. Es trae
tava, tanmateix, d'una feina delicada. I aná
a cerearslos
al lloc més aristocrátit de Bar
celona, al districte cingué.; d'aquest, el car
rer que ve a ésser el Passeig de Gracia del
districte : el carrer de l'Arc del Teatre.
D'aquest carrer,
més sumptuós que
trobá : una taverna, barrejada de soter
rani, anomenada Le Chantecler, que avui
ja no existeix, i que era aleshores el refugi
habitual d'una nodrida colla d'aristbcrates
que havien anat a menys i es vejen obli
gáts a practicar, per bé que incidental.ment,
oficios com els següents : l'un era rebenta
pisos, •l'altre descuider, l'altre, que per cert
tenia bons sentiments, anava al moll i així
que veia un cavall i un carro carregat de
cotó, s'enternia i .1i aileiigéria poc o molt
la cárrega ; el quart, havia agafat la mania
de punxar panxes i, és dar, per tal de jus
tificar-la, no tenia cap més remei que apo
derar-se de la moneda que trobava a les
butxaques.del punxat ; el de més enllá s'en
Maya ás tramvies i es trobava, sense ado
nar-se'n, amb una cartera a les mans. Tots
ells, perb, gent honorable, desgraciats, vic
times de les injustícies de la áocietat. Bravo
Portillo acordá redimir-los. lElls foren, en
efecte, els seus primers co•laboradors. Col
laboraren tant, que ja no es separaren fins
a la mort d'agua. Primerament, en la for
ma següent. Tenien cura d'avisar amb anti
cipació les sortides de vaixells que calla tor
pedinar ; simulaven desembarcs de contra
ban a les roques de Montgat, per tal d'atrau
re la preséncia deis carrabiners vers aquells
llocs, merare el proveiment del subrnarí es
realitzava a l'altre extrern de platja, pels
volts de can Cros. Si convenia, atemptaven
contra d'un patró rebec que no volia deixar
de fabricar municions pels aliats. L'atemp
tat que costá la vida a En Barret fou un
d'ells. I durant la guerra,, a Barcelona n'hi
havia moltíssims de Barrets, la mejor part
deis quals van haver de rebre, de dret o
d'esquitilentes, els esquitxos de la guerra
Quan els venia a tomb,
en forma de trets.
ab d'aquella colla reclutada pel famós Bra
vo, no tenien inconvenient a esmerçar un
parell d'horetes i entrar en una sala de joc
a apoderar-se de la moneda escampada da
munt la taula. Peró aixd era, al capdavaill,
Apagades de llums, •corre
un divertiment.
disses, trencament de vidres ; res més. Els
desperfectes, a cárrec de l'amo. La impu
nitat d'una feina comportava la impunitat
de l'altra.
L'assassinat del patd; Barret és un atemp
tat típic, exemplar de l'época. De setriblants
en
caigueren uns luants més.
Una curiosa eircumstáncia va permetre
poder donar a aquel' atemptat un séc extre
mista. Fou que poe abans de l'atemptat els
obrers de la fábrica s'havien declarat en
vaga
i l'havien perduda
per negar-se a
fabricar municions pes aliats. L'atemptat
fou interpretat com una venjanga. Justa
ment era el que calla. L'.afer d'espionatge
quedava perfectarnent dissimulat sota una
capa d'extremisme. D'aquell moment enda
vant tots els atemptats que es realitzaren
foren atribuits als clássics elementos sub
versivos. Mentrestant, per sota d'aquests
elementos, i ben a la quieta, circulava un
riu d'or, de benzina i de contraban.
L'espionatge fou, certarnent, un entrena
ment magnífic i preliminar del que va venir
després. En .produir-se el pistolerisme autén
tic la mise au point d'aquellá homes era,

que esclataren arreu de Barcelona. D'ora
d'En Pallás i d'En Salvador, el$ altres su
posats autors d',atemptats no foren deseo
berts. Es curiós de senyalar el fet que quan
un atemptat ha estat l'obra d'un extremista
exacerbat, aquest poc ha cuidat d'amagar

Pallás, Salvador, Angiolillo, Morral, et
cétera, donaren la cara. Pagaren l'atemptat
amb el seu cap. Quan els atemptats han tin
gut un origen térbol, mai no s'ha trobat
se.

el culpable ; perd la culpa ha estat degu
dament repartida entre els elements extre
mistes i iels ideals que aquests encarnen,
voltant-los d'una auréola sagnant.
Cal recordar que ja en aquella época, el
que se'n sol dir diversos elementos, recla
maren una dictadura.
Des del go fins al gro el pistolerisme o el
terrorisme continúa essent l'amo i senyor
de Barcelona. Entremig, uns espais de cal
ma, com un respir. Una mánifestació, peró,
de carácter patriótic, o el plantejament d'una
vaga el fan rebrotar de nou. A les darreries
d'aquell període cal incloure el que hom ano
mená eles bombes d'En Rulb). Malta gent
encara se'n recorda. No cal, dones, Insis
tir-hl Es, obvi dir que el procés, en virtut
del qual aquell confident vulgar va ésser
condemnat a mort, no va aciarir res. L'opi
nió pública va quedar convenguda que hi
havia rnolt d'interés a dissimular. El pro
cés fou precisament el que doná aquesta
sensació al públie. Les bombes d'En Rull
coincidiren amb un nou esclat de l'orgariit
zació obrera.
I el terrorisme culmina, finalment, amb
el pistolerisme. Anys, del- 17 al 21. En tot
.aquest temps sán perpetrats cinc cents
atemptats, amb dos ceras vint-i-dos morts i
tres cents quinze ferits. Gairebé a raó de víc
tima per dia i d'atemptat dia per altre. Una
festa major del terrorisme. La Star, triom
fant, presideix els nostres destins.
Tanm•ateix, aquest darrer període s el.
més complex, el més espés de tots. Grácies
a l'ús constant, l'instrument terrorista
s'ha
perfeccionat d'alió més.. Hom pot prescin
dir del confident, entajós i comprometedor,
i assoleix crear una forga insdependent, en
front de l'organització obrera. Será entre
d'avui endavant, que es taran la Ilei.
Una política hábil fará caure la balança
d'una banda. Es tracta d'anorrear la crei
xença de Porganització obrera, acoblada en
•

.

•

•

—

—

perfecta.
Durant l'época de l'espionatge es practicá
sovint el que se'in podria dir chantage pel
procediment de l'atemptat. Hom feia arri
bar
patró l'avis que atemptarien con;
tra seu
i li demanaven una quarntitat de
realment,

a

EL

JOIER

(a) el Teto, president del Sindicat del
Ram 'de l'Aigua. Amb aquest atemptat és
quan comenga el pistolerisme auténtic. El
Tero era un militant significat de l'obre
risme. La seva mort fou el comengament
d'una ofensiva desfeta contra els elements
extremistes, durant la qual havien de caure
el Noi del Sucre, En Lairet, En Baal, En
Pestana
contra d'aquest hom atemptá
tres
vegades
i tants d'altres. En caure'
el Tero el pistolerisme ja es trobava orga
ter

•

—

—

—
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moneda per tal d'evitar-ho. Si la donava,
l'atemptat no es realitzava. Si feia ronni
es veia empaitat,
a
trets. El mateix que
s'oferia a evitar-lo era el que cuidava d'exe
cutar-lo. El baró de Koenig fou un espe
cialista acreditat en afers d'aquest ordre.
L'atemptat contra En Graupera es pot in
doure en els d'aquesta categoria.
D'aquell baró, .que era un noble de la
perilla, se'n podnen dir moltes coses. Era
tot un tipus, amb més fons que un pou de
pagés. Horn ha dit d'ell que va actuar al
servei de l'extremisme. Potser sí. Jo, per
sonalment, cree que aquell individu va ac
tuar únicament al servei d'ell mateix pro
curant treure diners d'allá on podia. Segur,
segur, després de la mort de Bravo Por
tillo, actuá a les °mires de l'Arlegui. Situeu
lo, dones, en el lloc de confident i de pis
toler i no us errareu de.gaire.
Poc després de l'atemptat contra En
Graupera, va caure mort En Josep Saba

Bravo Portillo
nitzat. La seva mort tanca amb pany i clau
el període de pistolerisme d'espionatge i
obre el període de pistolerisme social.
L'assassinat del Tero fou realitzat en unes
circumstáncies que val la pena de relatar.
Hom aná .a cercar-lo a la nit a casa seva.
El trobaren dormint ; el despertaren;
li
ordenaren que es vestís encarant-li les pis
toles. El conduiren a l'auto. El portaren
fins a Manteada i en ésser davant de la
Torre del Baró, el mataren i el deixaren
estés al mig de la carretera. Els ocupants
de l'auto retornaren a Barcelona. E1 que
comanava la colla era Bravo Portillo ; acom
panyat del tinent Hernández, destituit quan
Sánchez Guerra va fer dimitir Martínez Ani
do de goVernador civil ; l'hereu d'una casa
que llavors construia automóbils i els com
panys Rubio, Mallorquí i el Viejo.
El vigilant del carrer on vivia el Tero va
donar compte del fet a
aleshores
advocat del Sindicat Unic. L'Ulled dentm
ciá el fet a la policia. No én tragué res.
El denunciá als Mossos de l'Esquadra, i
aquests aconseguiren detenir el Viejo. Em
presonat i processat, fou condemnat a set
anys de‘presó. Se'n va sortir amb un, grá
cies a l'Anido.
L'aternptat que es realizá temps després
contra de l'Ulled fou la resposta als tre
halls que va realitzar per a descobrir éls
autors de ratemptat contra del Tero.
El Viejo era un familiar del presidi. El
Mallorquí vivia de les dones i es dedicava
al negoci de la tracta de blanques. El Ru
bio procedia del barri xinés. Tres persones
d'una moralitat irnmaculada. Amb aquestes
tres persones i d'altres que després s'hi
ajuntaren i que pel sol fet de poder resis
tir el contacte amb elles ja demostraren
posseir una moralitat per l'estil, hoin volia
aconseguir la pacificació del país.
El Viejo, després de cosir, a força de
sablassos, la Patronal, fou collocat com a
infermer a l'Hospital de la Santa Creu.
Ara ven ampolles d'aigua de Colónia, fa
bricades per ell mateix, al preu mbdie de
dues pessetes, pels Encants Vells i per la
Barceloneta. Va fet un miserable. El Ma
llorquí va haver de fugir a América. Dalt
del vaixell, per tal de fer boca, li travessa
ren el ventre al fort d'un.a discussió un xic
acalorada. Horn diu que va morir de mala
rnort. Del Rubio no se'n sap res.
Amb el temps calgué ampliar el personal
i hpm en reclutá en abundancia, tot ell pro
cedent deis sectors més térbols de la socie
tat. Perb les característiques foren sempre
les mateixes, Els, que hi entraren s'hague
ren d'amotllar a les normes establertes.
S'acaba el pistolerisme en implantar-se la
dictadura per la senzilla raó que a aquesta
li convenía acabar-lo. Celia donar una sen
sació d'autoritat. Els elements que la im
plantaren coneixien forga bé els que cons
tituien el pistolerisme, deis 'quals s'havien
servit a bastament. Cornptaven, per altra
part, 2.mb mitjans sobrats per aconseguir
ho. Un deis que va ésser utilitzat amb re
sultats excellents fou el de les col•ocacions
ben retribuides. No us estranyés, dones,
gens ni mica, de veure entrar, la pistola
fumejant encara, en un despatx de Talé
fons o a la secretaria d'un Ajuntament de
poble, un d'aquells homes que, mesos
abans, s'amagava a dins d'una esealeta es
perant la víctima destinada al sacrifici.
Heus ad explicada, a grans trets, la línia
seguida pel terrorisme barceloní. Cal en
cara completar-la arnb mis quants detalls,
per tal de donar una idea clara del que fou

La calefacció i les idees.
Una de les
que influeixen més sobre la manera
món
i
(le veure el
les galtes i les ánimes
de la gent, és la temperatura. Amb la
temperatura es creen els colors, les dimen
sions i la consisténcía de les imatges. Els
que tenim necessitat d'escriure
anar
co
mentant el que passa, ens anem guarnint
el cervell amb les robes els sospirs i els
estornuts de la
Ara fa encara
quatre dies que ens penjaven dav.ant deis
ulls les imatges estivals i la tébia dolgor
de la temperatura. En un comentad polític
o
en una apreciació de carácter moral o de
carácter esportiu, fatalment anava a parar
a la
punta de la nostra ploma un arabese
de platges, de pijames i de tardes colori
des de menta i de llibertat. Encara que el
paper s'anés torna.nt negre de tinta, al com
pás d'un soroll de maquines i d'un tuf
d'impremta, la temperatura del nostre nas
encara creava papallones i copetes glagades
dintre d'un amable estiuet de. Saint Martí,
velat només per una cua de pluja Mofen
siva i tornassolada. No ens haviern avesat
deis records de l'estiú, i• si ens posávem a
l'esquena un abric pnmet, era. només per
una
certa vanitat de mosqueter que ens
deu venir d'un rebesavi fatxenda.
Ara peró ens tróbem que la temperatura
ha baixat, que les pluges comencen a crear
un fang
tmpressionant i que l'asfalt agafa
aquella delieadesa de pell de foca en la qua]
es reflecteixen tan bé les cues de guineu i els
pómuls pasitivament refredats. Aixó passa
als carrers, pecó només es veu d'una ma
nera clara i dolorosa en els interiors de
la
gera que té d'escriure •i que no té més re
mei que presentar un cabasset d'idees bones
o
dolentes a la bona voluntat .del lector.
I és que en els cercles,' en les reclaccions
en els pisos, els primers freds sempre en3
atrapen desprevinguts, com que en aquest
país no tenim mines de carbó i a més a
més fern constar qiie el nostre clima és un
pa de pessic, resulta que abans no ens de
cidim a engegar calorífers, ens passein dues
setmanes trágiques, en les quals les idees
tremolen, estornuden i protesten. Les idees
viueri sense un ambient amable, sense con
fort de cap mena. Tot el panorama i la
imatgeria estival ja no ens serveixen per
aplicar-les a la política, a les grans han
darrades i a les grans filantropies actuals.
Seria un sarcasme contra el fred que ens
puja .esquena amunt com un gat impla
cable. -Es en aquest moment precís de 1 any
que els escriptors divaguen, que les insu
bornables males intencions que tothom por
ta arrapades a la medu•la surten a la ploma
de l'escriptor d'u.na manera més destaro
tada i més guinyolesca. Es un mal pas que
tots hem de passar ; en els cercles protes
tem una mica parqué les juntes directives
no engeguen la calefacció, i el mateix fem
a casa nostra i en les redaccions.
Un cop passat el moment de les bron
quitis miserables que van a topar dins d'un
aire ple de ganivets, quan la calefacci° ja
rutila com Déu mana, les idees s'entonen,
agafen una flonjor 'de guant de Suécia,
grácies a la calor del cos es pot produir
una imatgeda hivernal plena del pél d'a
questes bésties caríssimes, que sempre fan
un
tuf de film documental soviétic 1 que
les dones procuren perfumar de la manera
més excitara per cargolar-les al damunt
d'unes penes falses.
Sense la calefacció no hi ha manera d'es
criure res que tingui una punta d'humani
tat, soase la calefacció les idees s'amaguen
en els recons més,poc presentables del cer
vell amb un aire mig avergonyit i mig
escandalós de criatures despullades. Si un
no
es veu
obligat a escriure' si es veu
amb cor de jugar al golf o d'anar a la
caKa deis últims rovellans, aquests dies
sense carbó mineral o sense petroli encara
poden oferir la tebior opulent d':un amor
que s'acaba. Jo recoman° als escriptors que
per poc que puguin, mentre no faci tred
de debó i les coses no rutllin com han de
rutilar, deixin la ploma, i si han d'escriure
un
pamflet o si han de fer viure en uns
versos
rosats el brag, obsessionant d'una
senyora qualsevol, que esperin una quin
zena de dies o esperin el que sigui fins que
tota la bacteriologia del pensament trobi
una temperatura justa i adequada per poder
respirar amb Fa mala fe necessária.
Aixd és el que aconsello, i m'aeonsello
a mi en
l'aperitiu d'aquesta terrassa, plena
de Ilavis que tremolen, havent d'aguantar
el punt 'sota un impermeable insuficient
guaitant aquest asfalt de novembre que no
acaba d'ésser ben bé un adalt prou líric
perlisc
le
tai.
patinades i les
—

coses

temporada.
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MODIFICA LA LLEI BANCARIA

hollirania
d'Espanya

El régim del Banc
El projecte de modificació de la Llei' d'Or
denació Bancária, en la part que fa refe
•éncia al I3anc d'Espanya, ha c.ausat una

d'astorament en aquelles persones que,
per ino estar -molt al corrent de la influén
eta que el Banc pot exercir damunt les vicís_
situds monetáries i per compartir la consi
deració general de qué gaudeix aquella ins
titució—que .si no barregés les funcions de
carácter públic amb altres de carácter pri
Vat es transformarla gairebé en veneració
mena

L'EX-EMPERADOR DE XINA A LA MANXÚRIA

paritat teórica respecte de l'or. Espanya
fou, en els darrers temps de la guerra,
el
país que tingué la moneda més alta i, en
canvi, avui és el país no belligerant que la
té més depreciada. Hi ha la
guerreta del
Marroc, hi ha les disbauxes de la dictadura
ami) l'augment formidable del Deute
pú
blic i consegüentment un desnivell creixent
dels pressupostos, peró aixó no
esbc>rra la
responsabilitat del Banc, les faltes més
grans del qual han estat :

Una ombra que reapareix

Fe re

Ja fa

dies que la secció telegráfica deis
plena de noves referents a com
bats ocorreguts a les terres de la iVlanxú
ria, de polémiques entaulades pels Governs
de Xina
del Japó i de notes lliurades per
Ilurs respectives Delegacions a Ginebra.
monotonia de les incidéncies del .con
flicte fa minvar l'atenció del públic i molts
dels •telegrames que van trametent les agén
cies informatives ja són menyspreats per
les redaccions que els reben.
diaris

Les invítadons mal reparfides
El mandat presidencial de Hoover expira
que ve i per aquesta raó el president
deis Estats Units no s'ha pogut comprome
tre a tornar oficialment la
visita a Laval.
Perb, si no oficialrnent, d'una manera
oficiosa, és segur que Hoover vindrá a Eu
ropa, «de paisa», per dir-ho aixi.

l'any

va

El comunísme de G. B. S;
D'ença que

ha tornat de Moscú, G. B.
de fer propaganda del .régitn
soviétic. 1?emarquem, de passada, que la
seva
companya de viatge, lady Astor, ha
cstat reelegida conz a
conservadora en les
darreres eleccions angleses. Shaw, que no
té velleitats electorals, s'acontenta d'escritt
re
articles i de fer discursos, ádhuc per
no

para"

No

pública.
A 'primers de novembré de 1924, el ge-.
neral Feng Yu .Siang va expulsar de 'Pequín
el jove emperador, el qual després cl'algu
nes peripécies va refugiar-se a la concessió
japonesa de Tien Tsin, en va ocupar una
villa, en la qual rabia honor d'una Cort mo
desteta. 1Els quatre milions de dólars
vien tornat fum 1 els béns personals havien
minv.at molt, ço que facilitava les mires
japoneses d'aprofitar l'empar .que concedien

•

L'ex-emperador
•

la que professen els anglesos per al
Banc d'emissió, «the old lady of Three
needle Street»
s'ho han pres com un
atac desconsiderat i de funestes conseqüién.des forjat pel senyor Prieto contra un or
garrisme que és el puntal més ferm de l'eco
com
seu

nomia espanyola.
La por que el Banc d'Espanya té a tota
mena
de reformes, la resisténcia que ha
oposat sempre .als ministres de Finances que
tenen iniciatives i la suggestió que ha ope
rat damunt els altres, l'han fet arribar a
•creure
en
la .própia intangibiditat. El fet
d'haver-se sertit .gairebé sem.pre amb la seva
mentre Espanya •progressava i el .Banc es
feia gran i esdevenia una de les entitats
del seu génere més poderoses iban con
vençut que ell tenia raó i que els innova
dors .eren uns illusos o. uns enemics de la
seva prosperitat, gairebé consubstancial amb
la del país. D'aquesta manera la conducta
conformat sempre a uns vells
.del Banc
postulats, esdevinguts falsos per la variació
.cle les circumstáncies, tancant sempre els
ulls a tota cosa que pogués contrariar-dos.
La riquesa del país, tot i augmentar du
els darrers

rant

cinquanta

considerable',

anys d'una

ma

ho ha fet en la ,rna
teixa proporció que la del I3.anc
parlem
del volt= de la riquesa, no de la seva cir

nera

no

—

culació

i ens

trobem,

en

canvi,

amb la

aquest darrer mig -segle
..no
ens ha estat possible tenir una moneda
estable com tots els alees paisos •cividitzats.
I és veritablement paradoxal que un Ban•,
.1.a funció principal del qual ha d'ésser vet
vergonya que

llar

en

pet.l'estabilitat

del

signe .monetari, •agi

transformant-se en un poderes orga
nisme, una mena d'.E•stat dintre l'Estat, que
-disposa deis ressorts del crédit i d'una re
serva d'or excessiva, si considerern les pós
sibilitats económiques del país, mentre la
pesseta patia una debilitat crónica, traves
sada de períocles febrils d'alça i baixa gai
rebé sempre per dessota del nivel] de la
anat

ESPECIALITAT
EN LA MIDA

d'Espanya

tipus

Amb

descompte.
el Banc podria
prosperitat 'parallelament

aquests. .postulats

mantenir da•
a la del país

patró-or,

seva

régim

en

peró

—

—

comptabilitat.
Aprovaran

les Corts íntegrament l'articu
lat? El Banc sembla plegar-se sota les ame
naces del
senyor Prieto, que li ha .arribat
a
dir que si no obeia en crearia un altre
en el termini de Sis dios. Cal dir, peró,. que
el Banc té raó en alguna de les objeecions
que fa sobre l'aplicabilitat d'alguns extrems
del projecte, redactat, segons conlessió del

ministré, per

economista eminent.
Ens hem limitat a exposar els pecats del
Banc i el remei que, en línies generals, hi
vol posar el projecte,.des d'un .punt de vista
fredament .técnic. L'.Estat ara demana massa
perqué el Banc no ha .sabut concedir a
temps. Per aixó sembla que cap deis dos
té .tota la raó, pero .aquesta es decanta més
cap a l'Estat, que en aquesta ocasió repre
senta, per mediació del senyor Prieto (oh,
miracle!) els veritables interessos económics

Viafge

Companyia
d'atziombbils,

Eepecialifaí en Caixes
Baquio, Malees, Malees• Armarle

un

país.

del

»SO'

Tallers, 26.. Teléfon 10623
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Rambla
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Tong, l'ex-emperador

Indoxina.
Us

el senador-H.. Pel, carril., segu-.
heu aturat al Congo?

Mussdiní feafral

Bitllets de Ferrocarrils Nacionals i Es
trangers Passatges Marítims i aeris
Viatges a "Forfait" Excursions acom

Dos

a

es

Vi

xineses.
Yi o bé Suen Tong té una biografia
molt curta peró molt accidentada. Va néi
xer el 8 de febrer de
1906.
Regnava •lavors nominalme.nt el seu on
cle l'emperador Kuang Siu, nat el 1872,
peró de fet l'emperadriu Tseu Hi, germana
de la mare de Kuang i vídua de l'empera
dor. Hien Feng, oncle també de Kuang,
mort l'any 1861.

?u

sois

seguint
hauria durat quatre hores plé
nes
sin6 que hi ha afegit ahpe'rsonatge,
un ascendent
de Chiappe, l'actual prefeete
de policia de París.
Els antifeixistes francesos podien esperar,
dones, el més gran rigor de la policia si
.

•

a

Hitler prefereíx les

manifestar-se

L'escriptora

el dia

No es tracta d'una parbdia, del célebre lli
bre d'Anita Loor que fa tres o quatre anys
obtingué un sorollós éxit. El privilegi de

qué frueixen

11e

gr e

.

francesa

Cécile

Dubreuille

que assistí a una recepció imperial el mes
de movembre de 19o5, remarca l'aspecte de
decrepitud i el paper secundan i de l'empe
rador, contrastant amb la jovenívola viva
citat 1 la majestuosa distinció de l'empera
driu de 71 anys, sortida del poble i arri
bada al soli passant pel concubinatge.
Kuang Siu va morir el 14 de novembre
de x9o8 i Tseu Hl l'endemá.

rosses

les rosses al país de Hitler és
d'una altra mena.
En el transcurs del procés contra els au
tors deis aldarulls antisemites, un individu
d'una secció d'assalt nacional-socialista »ha
dit, en la seva declaració :
—Un camarada i jo acabavem d'agafar
una noia i animeni a tractar-la com cal. Tot
duna ens várem adonar que era rossa i la
varem deixar anar.
Deixant a part l'admiració que aquestes
paraules puguin fer sentir envers els hitle
rians que necessiten ésser dos per pegar
una
noict, cal tenis en compte que aquest
prejudici sobre el color deis cabells i la rala
no té cap base sblida.
El nacionalista pro
fessor Giinther diu que, per un fenomen
que anonzena la «desnordització» de la rala,
actualment a Alemanya ja només una ter
cera part
de la població femenina és rossa,
al contrari dels segles passats, en que la
proporció era molt més torta. A Baviera,
per exemple, el pa ros esta en exigua mi
noria. Segons les estadístigues, a Alemanya
hi ha uns qttaranta ntilions de persones mo
yenes o de color castany, entre les quals no
més sis centes mil són israebites.
D'altra banda, el mateix Hitler té el pa

seus

res

—

se'ls acucha d'anctr
de l'estrena.

els

descendents_tornarien a reg
des de Pequín damunt de totes les ter

o.

nar

sedons

no

un

a

Mauprey eren rebuts en audién.cia particu
lar per Mussolini. No es tractava de poli
tica,..ni de firtances, .sinó de teatre Musso
lini, en coltaboraci6 amb Éorzano, havia es
crit una obra per al teatre, la qual ha estat
representada a París la setntana passada,
la traducció de Mauprey.
Aquest, d'acord amb Mussolini,
l'ha alleugerida
la representació,

des

regions més riques formarla
Estat
independent ; és dir, independent de Xina,
perqué vindria
inoure's sota el protecto
rat del Japó.
I, qui sap? Si la História
repetia, Pu
seves

envera, Firmin Gémier i André

nzesos

Xina,

en
1912 i convertit en el ciutadá
Pu Vi per la República xinesa.
Diu que Pu Yi ha marxat de Tien Tsin
cap a Tacu acom.panyat d'un destacament
japonés per .a embarcar en un creuer també
nipó, el qual el dugUé a Dairén (Isort Ar
tur) per a rnarxar cap a Mukden, on será
proclamat emperador de la Manxúria.
La coronació de Pu Yi seria, si aquestes
noves
tinguessin confirmació, l'epíleg del
cos a cos manxuriá en qué el .Japó sempre
ha obrat amb intencions ocultes.
Xina restaría desmembrada i una de les

—Ah!—féu
rament

de tota la

tronat

monetari normal de

quan aquest fa cinquanta
anys que no existeix a 'Espanya, calia estar
més
corrent de la realitat económica i
deis- ensenyaments més moderns de la cién
cia de l'Économia.
Allargaria• massa aquest artiele entrar a
examinar com el projectede llei obliga el
Bane a modificar la seva conducta en .aquests
extrems assenyalats, peró sí podem dir que
hi ha tres articles
els segon, quart i onzé
que fixen les normes que s'iban de seguir
quan es pens1 establir el patró-or, 'establint
també el curs forçós dels bitllets i atribuint
a l'Estat el sobrant'de la reserva d'or reva
luada, que el desé dóna al ministre una
intervenció directa en la fixació del tipos
del descompte, que en el sisé se'l fa copar
tícip en la intervenció del canvi, en el quart
s'intenta posar límit a l'emissió de bittlets
amb un impost i en el vuité i el 'nové s'atri
bueix a l'Estat una fi•calització directa del
funcionament del Banc .amb el nomenament
de Consellers d'Estat i la inspecció de la

11
Teléf. 11655

Joan Casanovas i

del

a

•seva

Pero sobtadarnent arriben despatxos sen
sacionals que agullonen l'interés desganat
i pesen com eix del problema de Manxúria
una ombra ja per molts oblidada Suen

Als Estats Units, els enemics del senador
Borah, president de la Comissió d'Afers Es
trangers, es diverteixen amb les pretensions
d'aquest a regir el món conerixent la geogra
fia tan poc com la coneix,. I setnbla que
aixb no és pas una calúmnia de partit, ins
pirada per les rivalitats polítiques.
la fa un cert tentps, el novellista francés
Maurice Larrouy, que acabava de donar la
volta al món, tingué ocasió de parlar .amb
el senador Borah. En el curs ,de la conversa
li explicckqüe-sortint de Fra4a, se n'havia
anal

de. la Xina i la
ntuller

Pu Yi. per
rials.
a

les

a

Llavors fou proclamat emperador Suen
nat el 8 de febrer de 1966, sota la
regéncia del seo pare el príncep Txuen,

ambicionS territo

seves

Sego.ns expliquen els

Geografía

Madrid

Primera. ereure que l'augtnent deis bit
liets en circulació significa sempre augment
de prosperitat, ignorant, per tant, el que
vol dir inflació i deflació monetáries.
Segona. Creure que da reserva d'or, tot
i que no tingués obligació de iliurar-ne ni
una
engru.na, era una garantia contra la
inflació i que servia .1.1 sanejar tota opera_
ció d'aulment deis bitllets en circulació.
Tercera. Donar excessives facilitats per
la pignoració de valors de l'Estat.
Quarta. Defensar el criteri que l'or era
de propietat exclusiva del Banc. I
Cinquena. Mantenir gairebé invariat el

jaume 1,

Fábrica d'Arficles de

a

—

•

anglesa».
La frase és' dura, perb cal reconéixer que
Sitaw ha fet mérits perqué la hi diguessin.

del Banc

—

•

un

Lsedifici

particular de Pu Yi, visqué sense bar
rejar-se
o
sense que
la seva familia es
barregés en nom seu
en les coses de l'Es
tat fas l'any 1917, en qué el ciutadá •Pu Yi
torná a ésser per dotze dies l'emperador
nom

1922 es va casar i, ben diferent
dels seus avantpassats, no prengué sinó una
concubina.
Ida cortesia xinesa el posava a cobert de
teta irreveréncia del seus ex-súlxíits 1 sovint
va rebre la
visita del President de la Re

T. S. F.

N

Kai com a President de la República.
Així començaren a Xina els nous temps.
Suen Tong, que havia tornat a pendre el

Txi

Pequín.
L'any

•

fa gaire, davant el micrbfon, en dirigí
cris nordamericans, aconsellant-los que
esquincessin llur constitució i adoptessin la
de Moscú. Les répliques no han trigat. Edmond n'aliare, un universitari americá que
coneix la Rússia molt millo? que Shaw, ha
reprotxat a aquest la seva ignorancia i la
seva lleugeresa.. L'article deja
de G. 13. S. :
«aquest xarlatan privilegiat de la literatura

guárclia imperial.
Conseqübncia d'aquest conveni fou que la
mateixa família imperial va investir Yuan

Suen Tong.
En una de les incidéncies de les lluites
de calxlillatge desencadenades pels “Senyors
de la Guerra», un d'ells, el general Txang
Hin, es féu amo de Pequín i .restaurá l'Im
peri, en benefici de Pu Yi, el qual llavors
ja tenia onze .anys.
Peró .els .generals Tzan Kun i Tuan Txi
Tu entraren a Pequín i Suen Tong abdicá
novament i tonná a ésser el ciutadá Pu Yi,
vivint completamént retirat al Palau de

—Ouan faré aquest viatge—ha dit el pre
sident deis Estats Units—estaré sotmés a
un régim extravagant.
fa m'han fet un cen
tenar d'invitacions a sopar, i cap a dinar.

Shaw

la República s'obligava a protegir-li tots
els béns personals i pagar els sous de la

tractat, Pe
guerreres. Sen
esTudióS, amant 'de les flors i de la
música, no tindria res d'estrany que els
Yo

no

és heme

que l'han

d'empreses

japonesos, enduts per la cobejança deis
plans de Manxúria a la qual els empeny
llur excés de població, haguessin explotat la
.

inexperiéncia jovenívola
del
a

i

la

pusillanimitat

protegit, per a obligar-lo a marxar
Mulcden i llangar-se a una aventura pe
seu

ridlosa.

Hi 'ha antecedents que apuntalen la ver
de les suposicions, encara que
Tókio diguin que no saben res del viatge

semblança

l'ex-emperador. iEls japoneses cobegen
la Manxúria i fan valer com a títol ae pro
pietat la batalla de Mukden durant la qual
moriren 87,000 russos i 67,000 japonesos.
Per altra part, sempre han irnpedit que
Manxúria seguís el moviment nacionalista
xinés i, ara, sota pretext de guardar ferro
vies i ponts, han afermat el peu a diver
sos illocs del territo.ri manxuriá.
En aquest desig, un borne irresolut com
Pu Yi podrá servir-los d'instrument. Bo és
'recordar qüe lá dinastiá Thing• és rnanxu
riana i ocupava el soli xinés des de mitjans
del segle xvir en qué el darrer Ming, per
a
sotmetre les províncies revoltades, cridá
el rei de Manxúria Txiunti Ti, el qual cor
regué a esclafar les revoltes, peró destroná
el que l'havia cridat i el substituí, fundant
la dinastia Thing,. sempre •tinguda per es
trangera a la Xina auténtica.
No. trigarem gaire a saber el que hi ha
de veritable en aquestes informactoris,
cas d'ésser un
et la proclamació de Pu Vi
com
emperador .de .Manxú•ria exponent de
les cobejances japoneses, ja pedem pronos
ticar derivacions fecundes en la política deis
grocs i perilloses en la intranquillitat d'un
axón encara no refet de les ferides de la
Gran Guerra.
de

•

.

•

.

MIQUEI, CAPDEVILA

Tong,

gerrná
La

de l'emperador .mort.
propaganda republicana s'estenia rá

Agéncia exclusiva

pidament i el
de febrer de 1912 apare
gué
rescripte imperial que deia «Tenint

per

a

la venda de

12

MIRADOR

un

compte les tendéncies de l'época, inves
poble de la sobirania i ens pronurt
favor d'una forma republicana de
Govern constitucional. Volem seguir les pas
ses deis savis antics que esguardaven el tren
com
l'objecte de la confiança sagrada de la
en

'

tim el
ciem a

nació.»

Plantejad.a

la qüestió del destí de l'ex
de sis anys, s'imposá el bon
sentit i s'evitá que anés a viure al Japó,
en
mans del
qual hauria estat una árma
contra Xina, com sembla que será ara.
'Entre la família imperial i el Govern de
la República fou convingut un tractat que

SocietatGeneral Espanyolade [librería
Barbará, 16

Teléfon 17218

4' 21 4t

emperador

disposava

en

síntesi

Feuferelsvostres gravats a

Fotogravats Exprés

:

L'emperador

conservará el títol honorífic
i un sou anual de quatre milions de dblars ;
habitará lliurement el seu palau de Pequín
i el 1Palau d'Estiu i rebrá una forta quan
titat per a finir la construcció de la tomba
del seu oncle l'emperador Kuang Siu. A més

IGUALADA,
Teiéfon

6

(Gracia)

76935

Preparafius
Karl Fürstenberg, el gran financier ale
many del qual s'iza festejat recentment ci
vuitanté aniversari, va saber un dia que el
sea caixe•
s'ha comprat un rocking-chair.
Un séc de malfianea es dibuixá en el sea
front i declara al seu gendre :
—Ent sembla, cm sembla que el nostre
caixer es prepara per anar-se'n a Anzérica.

NO

US
per

PREOCUPEU

l'embalatge,

MÉS

acondicionament i tramesa de la vostra

propaganda d'acabament

principi d'any.

MISSATGERIES BARCELONA

-

La Cambra anglesa

-

•

panyades

-

Peregrinacions,

aquests serveis bé i rápidament per a tot Espanya
i estranger. Consulteu a PELA', 62, 1.er, 1.a Teléfon 10014
(damunt l'Estafeta de Correus).

1111111.1'Pl'I lit11.111111,,

us

etc.

,

.15A
A eti.

'

Servei diari

INFORMES
—

-••—

1

fará

a

tota

PRESSUPOSTOS GRATIS
parlament anglés, .segons
Daily Mirror la majoria i l'oposició.
'El

nou

:

The

ES

la Central de Correus per
mena

a

la imposició de

d'impresos, mostres, etc.,

PASSA

A

etc.

DOMICILI

M?
/M?
M?a?

*M?Ma?a?
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EL.
ESTRENES

I

De G. Méliés

REESTRENES

Pespectacle cinernatográfie

que

actualment

les

coneix

profunda cris'.
ha
quals es fa difícil trobar

una

al
demani un comentad ;
cal cercar amb pacié,ncia i considerar-se .afor_
tunat si per fi es troba amb un film com
és ara Flor de passió, de William de Mille.
Peró abans de parlar d'aquest film, i en
ateneió a Pespectacle depriment que ofe
manes

en

guna estrena

que

de la peste. Si

com

tot

veient els

films pressentiu la satisfacció de Pito
que grácies al cinema soluciona els més
intrincats problemes de la posta en escena
i de Pescenografia, hem de convenir que no
el gula, tot i aixó, una vocació teatral,
sitió que el que l'inspira. és Pesperit del ci
nema, tractant ja aleshores de crear una
seus

•

set

tullí

en

UN

W. de Mille

a

Decididament hem de convenir tots ple

gats

CINEMA

me

pantomima original.
El cinema, avul dedieat quasi exclusiva

BIOGRAFIES FALSES.
Les úniques
biografies que ens intereSsen són les bio
grafies falses ; i •recisament per tot alió
que pu,guin .tenir de falsedat. Ens deixa de
cebuts la veritat, sempre. Ara •om ha po,
gut llegir les Memóries de la joventut de

FILM

RUS

4.2Terral,deDovjenko

—

Greta Garbo ; el diari íntim de Clara Bow.
Són. d'una vulgaritat espantosa. Itineraris
vitals plens de materialitat ridícula.
En canvi, deixeu parlar els poetes. Feti
que César Arconada us doni vida a una
•Greta Garbo que ens desvetllerá la que tots
porten arxivada a Pesperit. Feu que Phi
lippe Souppault us dibuixi l'espera de Cha
plin, tot i refent-lo de cap i de nou.
La poesia té tina missió a realitzar dins
de la literatura cinematográfica. Té La mis
sió d'assassinar gesetilles de
publicitat.
Aquestes gasetilles on s'explica la quanti
tat de
sabates que té Pola .Negri, el sou
de Gary Cooper, el vestuari de Joan Crarw
ford, la vida amorosa .de Chevalier i les
aventures deis extres desenfeinats.
-Fem un esforg per exaltar la Mentida per
damunt de tot. La Mentida Veritat Lírica
Perfecta.

GRAN

solidaritat entre la terra i els bornes
que la trepitgen.
El sentit utilitari no ha malmés la visió
de l'artista i aquella actitud de segracia
ment no evita la contemplació gratuita
de

Es per mi extraordináriament clifíci

!)a
artiele breu d'un film tan extra
ordinari com és La Terra ; prego dones al
lector que vulgui excusar la lleugeresa
les Ilactines d'aquest comenta•ri sobre un
film tan compacte i profund com aquesta
obra de Dovjenko.
Un film destinat a fomentar les coope
ratives agrícoles i els nous mitjans de con
reu.
Pobre essendalment agrícola, a Rüssia
lar

•

en

una

un

Pespectaele. Dovienko s'extasia davant la
bellesa plástica de les
omes que
el vent
gronxa amb una grácia adorable, dels camps
de Wat que s'estenen fins a perdre's de vis
ta i de l'emoció de la

pluja

sota l'acció de

•

CHA.. PLI N

ta

ES

UNA

circumstáncia que els

que,

DESC O BERTA

POETES, deiern, subratfiant una
Jean Cocteau. Potser és per aques

DELS
frase de
en

un

moment

donat,

escriptors

són els

el combaten rnés

vivam.ent.
Ara fa dotze -ainys que Pierre-Albert Birót
prologava el seu llibre Cinéma amb un to
pamfieta•ri contra l'autor de La fallera de
Por. «Tots els que estudien el cinema, diu,
glorifiquen Chaplin i els films americans.
...Chaplin, en efecto, ha transportat a la
pantalla les clowneries del circ..., peró el
circ és el eirc i el cinema és el cinema.»
Acaba dient que la importáncia atorgada a
Chaplin és un producte relatiu : «Si. Cha
plin sembla Iluminós és perqué• es mou en
Pobscuritat». Tot ailió en 1919. Després
s'ha vist que Pierre-Albert Birot no tenia
raó.
Després s'ha vist que hi havia una in
tuició genial en el seu retorn a la humani
tat sentimental eterna.
D. P.
•

«Flor de passió», de W. de Mille

«La

•

reix el panorama actual deis nostres cine
mes, sernbla que cm será permés de parlar
un moment de Georges
Méliés, inventor del
cinema, la figura del qual passa al primer
terme de l'actualitat per la circumstánci,a
de rependre's demá en sessió Studio Ci
nTs dos deis seus vells films : Els quatre
cents cops ,del diable i Un viatge a la Lluna.
Méliés comenga a filmar films de gran
envergadura, és a dir, de més de vint me
tres de llargária, cap allí l'any 1895. Mé
liés inventa aleshores quasi tots els trucs
própiament cinematográfics. Ehl m.ateix ha
-explicat com una distracció involuntária
revela la sobreimpressió i tanabé com cada
nou truc 11
permet idear un assumpte iné
sdit a filmar.
En les seves mans el cinema és més
.aviat un instrument de prestidigitació. Té
tot seguit la intuició que els recursos del
cinema són sobretot fructuosos en l'exposi
ció del món fantástic, deis esdeveniments
inversemblants i sostingut per un esperit ple
de fantasia i d'humor, per un decorativisme
ingenu i fort ensems, filma histbries de
mágia, de diables, excursions interplane
táries, fent bailar el sol i les estrelles, po
blant el oel amb una humanitat mítica i
fent passejer els seus herois entre es nú
vols i sobre els cráters en erupció.
Méliés velé tot seguit que el gran perill
pel cinema naixent era el teatre ; per aixó

les históries psicológiques i a l'evo
cació dels grans espectacles de la vida, sem
bla renegar aquests orígens. La bona época
del cinema alemany s'hi relligava directa
ment.
Es la literatura fantástica, l'explo
ració d'una existéncia miraculosa.
Després de tants anys d'evolució, ens
trobem avui davant d'un film com Flor de
passió, amb tots els defectes del moment
históric. La confluéncia no sempre ben re
solta del cinema original i del diáleg més
o
menys inspirat. Amb tot, un film que si
técnicament no interessa i no aporta res
que no sigui vist i revist, presenta en canvi
una história accidentada, recalcada darnunt
d'una bona psicologia.
Un home entre dues dones
l'eterna
qüestió, és veritat
peró resolta amb tocs
Un film on Lewis Stone i Zasu Pítts' te
non
rols secundaris. On reveiem Charles
Bickford, que descobrírem en Dinamita.
Bones eseenes doméstiques, moments im
pressionants dintre llur prosaisme absent
d'estilització. Les persones abandonades a
llur egoisme monstruós, a Ilurs incongruén
cies temperamentals.
Encara que la propaganda del film deia
que es tractava d'una obra que trenscendia
de tot convencionalisme i moral, en el fons
es tracta d'una
obra perfectament prudent,
amb la conclusió de consuetud.
J. PALAU
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—que hom diu que El Presidi, el film tan
celebrat, és un plagi d'un film soviétic que
Studio .Cinaes presentará aviat.
—que Tisse ha fet un film que combat
Pavortament, amb el títol de Ilaternitat
que Palestra vol exhibir-lo amb rétols ca
talans a Barcelona?
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Film Block-Rabinowitsch U. EA.

presentació personal de ROSETA
MORENO, protagonista del film que
delecta al públic amb les seves danses,
La

constituelx la nota d'actualitat barcelo
nina i l'exit mé, gran registrat fins avui
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la qual tot el paisatge sofreix una meta
mórfosis. L'autor s'entreté
amb quina
complaenga
davant de tot aixó i no
cal parlar aquí 1 de lentitud, per tal COM
les imatges us agoten amb prou forga per
qué només llur moviment us importi. El
vostre esperit marxa a remolc del ritme
visual. La mort del xicot que ha fet la pro
paganda del tractor assoleix tota una signi
ficació simbólica. Es la consagració amb
la sang d'una nova etapa que comenga.
A Pentorn del cadáver no calen les dis
cussions .; per aixó Mis i joves s'apleguen
units per un mateix•anhel. El sacrifici d'un
els uneix a tots. Es endebades que el fra
tricida s'acusa a grans crits Sóc jo qui
l'ha matat, mateu-me ara a mi 1 La gent
és sorda a aquests crits. No els interessa
mirar enrera, no els interessa la destrucció,
signifiquen ells la nova generació creadora.
Tots ,aixequen la testa enlaire i comprenen
com el món está orientat vers la llum.
Una
esperanga suprema els anima i el ritme
de la vida els reprén. El vent torna a vi
ciar les espigues, mentre la pluja cau da
munt del gran clos de la terra.
Tot és a dir sobre els mitjans amb els
quals l'autor ha construit el seu film. Fo
tografia meravellosa, fragments d'una emo
ció indescriptible, com per exemple, les es
cenes de l'arribada del tractor al poble i
Pevocació de tetes les manipulacions suc
cessives de Pelaboració del pa. Un film
sobretot original, personalíssim. Res de la
violéncia que hem vist en obres anteriors,
péró sí mitjans d'expressió més subtils 1 un
pensament sempre elevat.
jOSEP PALAU

iEl film curt en el cinema actual!
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l'espera progressiu.

d'una manera magistral al ritme global de
la vida. Els que se'n van i els que vénen,
la mort i la naixenga. Aquesta alternanga
sembla obsessionar l'autor. El Véll .morint
damunt d'un jag de peres, de peres que ja
en estat agénic tasta per darrer cop, inca
tres al seu redós els nens, que signifiquen
la nova generació, amb la fruita juguen
entre ells i després, més impressionant en
cara, mentre condueixen l'heroi a la fossa
que els girassols mig marcas semblen aco
miadar, veiem com una doria en mig deis
dolors del part dóna al món una criatura.
Aquest film és una magnífica elegia a
la natura, no pas a la natura com a es
pectacle,per bé que la terra en aquest film
constitueixi un magnífic espectacle, sinó de
la terra com a fecundadora d'aquells fruits
que són la menja de l'home. Es la natura
sentida amb commoció dionisíaca, ,amb una
exaltaeió quasi mística que transparenta
una actitud de regraciament. El film marca
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Gran éxit díarí de la comé
día musical d'amblent frivol

l'éxit del sovietisme és un problema agrí
cola. La Unja general, La Terra, La lluita
per la- terra són films destinats a la pro
paganda a favor de la introducció de les
máquines en els camps. «Ajunteu-vos, ad
quiriu un tractor i la terra us centuplicará
els seus fruits», és el lema d'aquestes obres.
El film oposa els vells solidaritzats a
llurs bous, la falg a la má, que signifiquen
la rutina, als joyes oberts a la técnica i

Cinaes'I

divendres,

Demá

Un film de

Abraham
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Fins ara, toteS les provatures de films en
color no han estát gaire satisfactóries. Raó
de més, dones, perqué els recercadors es
dediquin a solucionar els múltiples proble
mes que presenta Passumpte. Tot sovint, en
efecte, les revistes cinematográfiques i les
científiques donen noticies de noves tempta
tives en aquest Sehtit, per?) de dubtosos re
sultats .práctics.
La darrera, per ara, és la de Penginyer.
milanés Gualtierotti, remarcable, llegim, ,per
la seva simplicitat tant com pell seus resul
tats. El seu métode es basa sobre un prin
cipi físic i no sobre un procés químic : l'a
parell de presa de vistes está dotat de dos
filtres que descomponen tots els colors en
dues fotografies juxtaposades i simultánies.
L'aparell de projecció está proveit de dos
altres filtres similars, que recomponen els
colors sobre la pantalla, amb una fidelitat
absoluta.
,El negatiti–pot servir per treure'n tan.:
.tes cópies com calgui. ,E1 realisme dels tons
obtinguts és remarcable, segons sembla, ja
que el nou procediment no tan sois dóna
els colors vius, sinó ádhuc els matisos més
delicats del blane.
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