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Un codi de moral
IsQuan no
Hi ha una "diii que
gat
pentina";
fer,
el
que
té res rnés
indubtablement és aix6 el que li ha
ocorregut a Mr. Haya en dedicar-se
tots els ets i uta un nou
a fer arab
per al cinema.
moral
codi de
que
el cinema té una
acf
}lees
le osa de més que el teatre, una cosa
que no li podran negar sois els que
diuen que el teatre és superior a
l'art cinematografíe, té el gran !vean
tatge de tenir un codi de floral per
per al seu ús 1 govern i en
a ell sol,
intervingut les prime
d qual han
personalltate
de l'església ame
ro
ricana.
El eodi en tplest16 él tosa llarga
de contar. En donarem, dono, sola
ment un resum ah s nostres lectors,
5 conf que coinptat 1 debatut en un
resura encara ocuparia espai més que
exagerat, en farern eolaraent un ex
tracte dele punta Més curioso*.
De primer antuvi: El codi de mo
ral de Hayt; ha estat acceptat cuita
torrente pele productora. I indubta
blement ha estat euggerit per l'in
crement de la pellícula sonora. Per
ola M. Haya ja vivia una anys en
Vera t no va ereure oportá ni ne
eessari de crear aquesta nova llei de
rembut que fa inflamableš tots els
'argutnents cinematografíes haguts i
per haver mentre la produccid muda
indica la inutilitat
va regnar. Abcb
d'aquest codi per a la pellícula cine

matografica

pura

(sense paraules);

ésser abrí, les que resultarien
serien les produccions
éditades Sota aquestes normes.
El codi de moral per al duerna
diu:
Es probibeix el Ilenguatge profá
i procam
L'ús innecesIttri de la beg-uda en
'de

no

inservibles

les

produccions cinematográfiques.

El ridiculitzar la clerecia.
Mostrar els métodes deli erimi
nals per a realitzar els sena propó
sitd.
S'han,de presentar els acteá de bru
talitat o crirns d'una manera que
hom no tingui desigs d'imitar-los.
Prohibit detallar -els método del
crim 1 dels criminaId:
S'ha de mantenir la santedat del
matrimoni.
Prohibit mostrar sota cap aspecTe
l'adulteri, i tnenys justificar-lo.
Prohiba introduir en els argu
ments escenes de passió.
Prohibit també 1 aixib completa
tment, tractar de perversíons sexual.
Igualment es diu deis temes en
qué tracta de prostitució o aquesta
,hi intervingui per poc o per molt.
Ridiculitzar cap fe o religió, i els
leus ministres no hauran d'ésser
usats com a motius cómics ni com
•

a

"traidors".

S'obliga

tina Vds de la bandera
sigui sempre respectua
La histbria, les institucions 1 els
personatges eminents d'altres na
cions ban d'ésser presentats amb
equitat i justícia.
Prohibit l'imputa de la venjanea,
hobretot "en ele temps moderns no
es justificara
per cap motiu".
Prohibite els ball s que suggereixin
movirnents obscena.
Prohibida l'obscenitat en gestos,
paraules, referanciee 1 acudits més
°
ToenYs allusius.
a

Prohibits

tiament,

f

ele assumptes d'ajusti
de coacció policíaca, bruta
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litat, crueldat ali nens animals, en
cara que siguin aparents.
I ja teniu més o menys el
que és
el codi de moral de Hays, acceptat
pels productora cinem'atográfics: un
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Comprenem que en
cinematográfica per
a

en

la

pantalla.

D'aquesta

Ilei

en

paganda "seca"

Sortosament,

tortirá

per

ací

arreo

una

pro

del món.

tan... afi
cionats a la beguda com eh s ameri
cans, i l'esmentada llei de la seque
-dat no tindrá efecto a la nostra
terra.
no

som

Peró si deis argumenta en traieu
les escenes de passió, resulta que la
venjança queda gairebé eliminada.
Un dels vehicles més grans de la
renjança són les passions. Corn que
estan prohibides. aixó no tindrá lloc
de mostrar-se en les pantalles.
D'aquesta feta, trobem també que
slauran acabat les espanyolades i el
xarleston. Les pellícules lleugeres, on
el flirt sigui el tema principal, són
prohibides; del flirt en ve l'adulteri,
i d'aquest prové el que no es man
tingui la santedat del matrimoni.
Amb aix5 ola religiosos que han
collaborat amb Mr. Hays han vol
gut fer una miqueta d'obstacle per
al divorci. I com que del divorci no
en parla l'esmentat codi, resulta que
aquests seran els única temes a trac
tar si no hi afegeixen guna cláusu
la més... Perb resulta que en pro
híbir-se la justificació de l'adulteri,
ja es prohibeix gairebé el divorci...
i moltes obres quedaran sense solu
ció per aquesta prohibició.
Betty Cornpson, que ha tingut la

desgracia d'especialitzar-se en tipus
de dona prostituida, igual que Mac
Busch i algunes altres, tindram, la

GAYNOR
FARRELL
McLAGLEN -DIME
LEE-LOWE -BRENDEL
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la

pantalla interpretant aquests

tipus.
Ara tenim que en el teatre s'ha
fet per companyies que actuen en
teatros elegante "La Prisionera". Els
temes d'aquesta obra teatral estan
prohibits en el cinema. Els que vul
guin veure obres d'aquestes hauran
d'anar al teatre, i aixt) cm fa pensar
si en protegir el cinema contra els
vodevils, les obres de conflictes
sexuals, no han volgut fer campa.nya
a favor de
l'art teatral.
El cas és que "feta la llei feta
la trampa". Queda prohibit l'impuls
de venjança. "La venjança en els
temps moderna no es justificará com
un motiu argumental."
Resulta que d'aizó deis "temps
moderns" els productora mateixos
que han acceptat aquesta llei han
pensat treure'n punta, i ja estan pre
parant una parlada de Hamlet amb
Barrymore. Tarnbé veurem Otelo i

Macbeth, perqué

no

es

que el suicidi no está
aquest codi, tenim, infi
nitat de produccions d'autors russos,
aixi com el "Chatterton", de De
Vigny, que són una apologia del sul
cidi, i tindran adaptació a les pan
talles, ja que aquests senyors s'han
entretingut prohibint una série de
coses completament naturals en tot
argument i en tota representació tea
tral com cinematográfica i en nanvi
han deixat llacunes tan pernicioses
com les que hem assenyalat.

prohibeix

en
les obres del
temps antic. Sinó seria tant com eli
minar de les pantalles sonores tots
els temes histórics, i com que els
temes histórica s'han de represen
tar amb equitat i justicia, resulta que
ara hauran de dedicar-se
a l'adapta
ció de tots els drames de l'antigui
tat, 1 el crim regnará a les pantalles,
executat per reis i religiosos...
Un dubte tinc: ?es podrá reafltza?
"Romeo i Julieta? La venjarma i la
passió, dues coses prohibides, es tro
ben en aquesta obra. També ens
un

crergue

protegint

•

Luden Wahl diu: "D'ací a uns
tindrem en el cinema el "ra
lentí" i les "acceleracions" d'ex
pressió verbal. Aleshores el públic
haurá d'aprendre d'escoltar i enten
dre, a la qual cosa ja es contenga
d'acostumar.
anys

l'acceptació d'aquest codi,
paraula, eis productors no s'han

*

d'edat
com

uns

tot

que

quedava arranjat,
només

es

veuran

roll

sense

i

ara,

obres

*
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CINEMA PARIS
l'Angel

Teléfon 14544

AQUESTA NIT,

A LES
Grandiós programa.
Estrena del film sonor

*

lo:

TODOS PARA UNO
interpretat per Belle Bakes
i Ralph Grawes.

•

044444+4~4~~1144
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cinematográfica que
tothom desitja veure.
Es

superpe•lícula
UNIVERSAL

en

la

veritable poema

d'abnegació

METRO GOLDWYN PRESENTA
"CUANDO LA CIUDAD
DUERME"
Protagonistes: Loo Chaney, An
neta Pago i Mae Busch.
Argument: Dramatic. El bandidat
ge d'alta escala als
baixos
de Nova York.
Interpretació: Bona.
Comentan: Loo Chaney tré un
bon treball a fer en aquesta produe
ció. El seu papen és simpátic, i com
tot liome de certa edat, sent una
paternal abnegació per la protago
nista, a la qual estimant-la cedeix
al seu enamorat. En el paper de

detectiu, Chaney, que ta.ntes vega
des ha estat un "criminal cinemato
gráfic", reix. Aquesta vegada el ma
quillatge de Chaney és ben planer.
Als que els agradin aquells "tours
de force" del maquillatge que feia

ment.

Té, perb. per damunt de tots eld
defectes, que ene n'ostra quelcom

d'Esp- anya

*

costums

sen

El

espanyolades, i

se

a

panyol.
ARICIA

BRUN

ha demandat a Mae Murray
perqué no li ha pagat l'esmentada
quantitat.
tatxa

juny,

a

estat, Riehard marxa de la casa i no
saben on és.
Per aquest motiu Alma demana
divorci.

Es curiós el cas de Richard Cor
Rubens. Mentre Alma
tez i Alma
va estar
malalta, Richard va ésser
un marit
model.-Tot just Alma está
restablert i per cert que trobem que
excessivament de presea, donades
les novea que es rebien del sea

*

*

•

Hom diu si el motiu

altre, puix

un

que

se

no

sap que

loa

ja feia

dies que entre els dos artistes s'havia
parlat de separació de béns i sepa
nació amistosa; Richard ha marxat
abans que el repartiment slagués
eiectuat, i ningú no sap res d'ell...
L'hauran raptat...? Potser és qüestió
de publicitat.
a

les.deu:

Sonora Paranaount

(A

a

les

BOX A

to'03)

titmeeres,

les

Grandiosa

to'14)

EL DESFILE DEL

les

a

deu,

a

ARENES

AMOR

vetllada

Espanya

1

internacional:

contra
per

al

Bélgica

CAMPIONAT D'EUROPA

Opereta cinematográfica

Para
mount, per MAURICE CHE
VALIER 1 J. MACDONALD.
(Nit, a lee Io'30)

Chevalier en La Canción de París"?
Doncs, podreu veure'l i sentir-lo cantar
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LA BARCA DE NOÉ
Dibuixos sonors anitnats.

amic de

diumenge

l'Estadi, partit Bascónia

*

•RECORDEU

Graves

seus

prar dos brillants, que no ha pagat i
que importaren 1.500 dedars. Ara Na

(Nit,

amb 13elle Baker í

i deis

més el valor
de referir amb més o menys cla
redat fets histórica. Aix6 és inte
ressant per ala estrangers.
Es una producció que no enganya
a ningú respecte al temperament es

Aquebta nit,

una

nene.

abans aquest actor quedaran defrau
dats. En segons guinea escenes és
força amanerat, i no té, ni en molt,
la prestancia de Georges Bancroft
en un papen semblant en
"La Re
dada". De totes maneres, encara que
amb excés de trets 1 metrallado
res,
la producció té interés. Els

Revista

Durand,

tres

ball de les criatures 1 Ricard"Baroja;
regulara solament Larrafiaga 1 ele
altrea artistes.
Comentan: En< plau cte saber
coto la Metro :s'Interese& per la noi
tra producc16. Solament que si totesi,
les nostres produccions donen tan
pocs llorera a l'esmentada 'casa no
seria estrany que l'interén s'esvali.
"Zalacaín el Aventurero:" és una
obra en la qual hl ha untgr`an argu-,
ment per a pellícula; és denfons veri
tablement cinematográfic. El millor,
perb, d'aquesta producció és la selec
ció de tipus l'ascos. Aquest treball
ha estat indubtablement obra del
pintor que tan bé interpreta. el papen
d'oncle Tellagorri (Ricardc‘ Baroja).
Els altres catan amanerats i com.
coaccionats per l'objectil.
Larranaga es belluga masia, Car
ranque de los Ríos está amanerat,
Maria Luz Callejo está discreta. Eta
que treballen amb graciosts natura
litat són els vailets. La fotografia
d'aquesta producció és en general
mediocre, i la realització cinemato
gráfica arg-umental, excessivament
precipitada cap al final de la cinta.
com excessivament lenta al comenea

de

actor

un

o

Argurnent: }lamia diésser drama
tic; está basat ea l'óbra de Pilla
Baroja del mateix noto.
Interpretadó: Bona quant al &e-1

-11111111~1111~1~.

al petit David
la máxima meravella

no

i dos

Rambova té una botiga
de joieria. Mae Murray li ca com

ESTRENA

U

Protagcrnistea: Per. Larraliaga,
Maria Luz Cállejo, Ricard Seroja,
Carranque de los Ríos, Pius Baroja

Natatxa

'AVUI, DILLUNS,
de la versió muda de

ven

la por
el

trenqui

METRO GOLDWYN PZESENTA
"ZALACAIN EL AVENTU
RERO"

sentit artístic. "Marianne" té lee pri
meres escenes forcades, les primeros
canlons com imposades. Per?) des-'
prés l'obra va prenent interés, i els
prótagonístes van rnostrant-nos d'una
bella manera ele imita eentiments i
piasions. Marion Daviell fa unes
guantee imitacions d'artistes force,
encertada; Cliff Edwarde ene Unta
una bona sessió d'ukelele; Lavrren
ene mostra una bonica i
ce Gray
cinema. Marion

els

Ée• realnütit

Bona.

ben impostada

MetrallIdora

*

Baltasar Fernández Cué ha estat
elegit per la First perqué faci l'adap
tació de la parlada en castellá "El
hombre malo". Aquesta pellícula és
basada en la vida i mirados de Pan
cho Villa. El protagonista será Tony
More. Creiem que tractant-se de les
aventures
d'un cabdill
mexicá 1
per
tal de
conservar
el
colot
de l'obra, el castellá hauria d'és
ser
"hispano-americr. Crec que
aquests detalls s'haurien de tenir en
compte en l'eclició de films i en el
que es refereix a propaganda 1 pre
sentació al públic.

P. VENTURA I VIRGILI

de

de porta

en
tancar-se. Aixei és
habitud deplorable de les sono
res
de reproduir aquest soroll. No
rolen recordar que en la vida hi ha
moltes portes que no fan soroll..."

traves.

Avinguda Portal

*

una

"blanques" o de color de rosa, tot
el públic amant de les obres d'argu
ment consistent fugira deis ocais
cinematográfica i anirá al teatro, on
podrá sentir acudits sense prohibició
i l'amor

*

Aquest escriptor diu també: "Quin
repbs més deliciós és de veure una
pellícula muda... No se sent cap so

donat compte que han tornat ala
temps prSmitius del cinema i les 111gues de moral, amb l'agravant que
abans prohíbint l'entrada ala menors

mostrar el crim

mostra

com

en

Amb
la

que una

Leonard,
Comentari: A la inversa de mol
tes produlcione, aquesta eónaeata
malarneát 1 sieabá bé. No ea el aen
tit de la noveíla vulgar, einó ea el

Un

etc,hasta

a

viurs.trartquile, ierajji.e 4.5h

l'any tia.

amor.

loo primeras figuras,de
fama mundial.
amants, i

de

té, certament,
tan -agradable. L'esmentada produc
ció fuig amh traca de la vulgaritat,
el sentlmentalisme del sen final és

SHARON LYNN-ROLLINS

prohibit

l'eítiu

Interpretació:

dades cinematograficas!

gran aort que cinematográficament
es regeneraran. No podran aparéixer

lládres comlei ,que et4 mostren els
filma d'altiesta =ida nOideuen podaz

pavíes,

Edwaida.
gr-gument: Dramátia. Frafka
1 Cliff

IPecciói Robert Z.

eenyors.

la producció
ús dele ame
ricana es prohibeixi l'ús indegut
de
la beguda 1 es condemni la glorifica
ció del crim i del criminal. Perb no
compren= com ha pogut perdre
fina a aquest punt el sentit de l'"hu
mor" de prohibir escenes tan gra
cioso com les de "El Pelegrí", de
Chaplin, on per més que fea riure
amb un hábit de capellá, mai no
quedan ridícula la peasonalitat del
capelld, tinó del que usava l'habit.
D'ara endavant no veurem cona
"La Pandilla" fan mofeta dels guar
dies, ni veurem tipus de criminals
simpática, ni de fiscals antipatics. Tot
el que viola la llei ha d'ésser anti
patid i fastigós. Cap primera actriu
no ha d'interpretar cap
paper on ella
violi la llei. Resultaría atractiu, i
aixb és prohibit. Ara, dono, les
bones noies que creixien en els mit
jans depravats, el tipus, tan corrent,
de la qual es presentaven en les pro
duccions americanes, no existirá. Ara
la que visqui e.ri aquest ambient hau
rá d'ésser una noia dolenta, 1 per
tant li estará prohibit de mostrar-se

Marion

Protagonistea:

Lailence Gay,

.PEVIXTA FOX fONORA
íBrillante desfile de celebri-

No caldria pas que Mr. Hays ens
digués que en la confecció d'aquest
codi l'han ajudat eh s prohoms de
l'Església americana. Aixb de prohi
bir tot el que sigui profá és
una
declaració notbria de la intervenció

p2brets habitante de Nova York i
Chicago, si tenen gairee bandea de

METRO OOLDWYN PRESENTA
"MARIANNE"-

OPUIR al

ar

solament distret.

religiosa d'aquesta

de p ...doszzuz)

Clit

ESTRENA!

gumentistes s'han de dedicar a la
literatura mística, allunyant de les
seves ments tot el que
sigui frivol
o

/1"--ar

"

AVUI

fort pronunciament a favor de la Ilei,
de l'ordre, de l'Església i de l'Estat

americana.
Fa l'efeçte que els directora i

r

TORLIES contra LUC BIQUET
CAPTO.? contra VERBTST
nos contra GENON

Flix contra Petit Biquet

1 5 rountls, per al tftol.
avui
mateiT l'entrada per a
?ebc,a.
pessetes entrada nene-al, 3 penates
en

Adquiritt

aq*uesta formidable manifestactd

Ralph

en

IG:

'.!¦!¦111,,
•

¦•¦•••-¦

En el mateix programa

A
A

Aves
de paso
per

MARIA JACOBINI
Selecció

Todos para
Producció

sonora

EVIDENTIT
Qul ha vist una vegada
l'opereta cinematográfica

uno

PARAMOUNT

exclusiva de Ite

AVUI, diilluns,

.Hpfl AMOR

El

naixement Films que s'estrena
al

JEANNETTE MAODONALD

CINEMA

pARIS

to.rna

a

y-e:su—re-la

traota de

la

dues, guatrc, sis vegades... PUI-X gua es
mIlloe obra cinematográfica presentada

—

fins ara

"CINAES"

Avul 1 sempre al

distribukla per la
Sucursal de Claris, 71

qa

COLISEUM
(llar deis films

Paramount)

_
_

ilismillizzim
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Per redreçar

trn oblit

Sense malicia, pesó, se m'acut de fer
una
pregunte a Dornénec Guansé: Si
ha volgut redreçar un tort, si ha vol
gut rompre el cercle d'oblit que ell
suposa que existeix entorn de l'obra
de Martínez Ferrando, ?per qué no

'

Ferrr una mica
Ahans de tot

d'histbría.

felicitar LA
RAMBLA DE CATALUNYA per
have• obres una secció destinada als
'libres. Era de preveure que un pe
LA RAMBLA DE
riodic viu cons
CATALUNYA cuitaria a tenir els
seus
lectors nombrosíssims al corrent
del nos tre ineviment literari. Cap dia
ri, cap perlódic catea no pot preterir
les nostres lletres. El gran josep
Carnee ha escrit recentment: "En el
nión modem, política i cultura són in
destilables." Ni la política, ni els es
poses, ni res no ha de Ser-nos oblidar
ds Ilibres que han estas els camina
dors del nostre
LA RAMBLA DE CATALUNYA
encert de confiar a
ha
un
Deraersee •Guansé una secció de notes
Res de més just ni de mes
bon to que' l'article titulas •"La con
quista del públic". En ell l'articulista
al seu fi, que és,
va ,dreturerament
la
u-gons dio. "aprofitar l'empenta,
vitalitat d'un setmanari com
LA
RAMBLA DE CATALUNYNA per
cal

diu el nom del sea darrer llibre,
que el propi Guansé Boa abundosa
ens

ment

deis seas llibres rnés pene
trants, més delicats, en el qual el seu
art, fet de sensibilitat i d
matisos,
arriba a un punt de maduresa. iCom
és que aquest !libre ha passat gairebé
desaPercebut per al públic la premi
sa?" (Subratllo jo.)
I Guamé, tot queixant-se que aquest
llibre hagi passat desapercebut, no
l'anornena, no tes diu d sisal <raquest
'libre que 1 mereix tants elogis. Guan
sé, que escriu les eves notes literárles
a
LA RAMBLA DE CATALUNYA
ente ?redor ratereció deis homes distrets
cions,

ter:

aquestes notes literáries, "cridar una
mica ratend6 deis Instiles distrets vers
tots aquella fets d'ordre artistic o li
terari que poden captivar-lo. En un
mot, aportar una modesta contribució

públic".

Qui

!loará semblant actitud? Es

no

la de

tot

publicista

que estimi

vera

les Iletres. Guansé, en l'article
redreçar un
ocupa, intenta
els elogis,
tort. Dóna gust de Ilegir
merescudíssines, que dedica a Martí
nez Ferrando. Tot borne devot de les
nostres Iletres que tingui bon criteri,
paladar fi 1 un esperit imparcial els
subscriur'a joiosament.
Martínez Ferrando! Quin goig fa
d'educar elogis a un escriptor com
ell! Un nom que es destaca, com diu
Cuansé, entre els més purs treballa
dors de la nostra literatura. L'articu
lista en traces amb pagues ratlles una
segura í fina silueta. I després de la
valoració. justíssima, unes paraules
precises i acusadores. Val la pena de
ment

que

ens

guir.

i

ens

encomenen

un

--

una

mica de

La cita és

glenia."

una

mica llarga. Excu

Era necessária. Ella és la sal
present article. jo no hi batiré

seu-me.

del

Ella

no

regateja

costas

posat mes que el comentad.
No cal dír fins a quin punt com
partei .0 aquestes idees de Guansé.
Seria imperdonable, en efecte, que
(malsevol altra causa. I no solament
en
el cas de Martínez Ferrando. sine
en
tots els casos en qué es tractés
d'una obra i d'un escriptor de znérits
rentables.

—Contra el separatisme no hi ha
d'haver "cuartel". Aquesta gent que
amagada sota un sentimentalisme

EL QUE COSTA TROBAR EL
DOCTOR ALBINANA
No us en podeu ter cárrec: Viat
ges d'ací cap allá, repics de teléfon,
visites i,, per últim, després de dues
o tres vegades (ranas a "La Razón"
i una al local de la "Pefia Ibérica",
la pista dreturera del doctor Albi
nana
Moltes

laboren

vegades

valencia,

eses

e-

Partit Na
—Al nostre partit, el
cionalista Espanyol, hi cap tothom
—Ja hi soml—: sindicalistes, monár

quin, republicans, constitucionalis
tes, en fi, tots aquells que abans que
prosperitat
tot volen la unitat i la
•

Volem que tot —tot,

que

—?I són molta colla els

vo

I tornant al doctor. El vaig poder
per miracle i grácies a- passar
una nit devorant Panait Istrati. D'al
tra manera m'hauria adormit, i adéu
doctor Albidlana: se n'hauria tornat
a
Madrid sense fer-me les declara
cions que em féu en un vagó de
primera del rápid. Per cert que he
d'agrair-li l'únic viatge gratuit que
veure

en ferrocarril, encara que hagi
estat curt. Vaig anar de l'estació de
Franca al baixador del carrer Cla
ris —de triste memoria— sense pa
gar bitilet. Espero que sereu dis
crets i no xerrareu res a la campa
nyia de M. S. A.

Iltitoco)jor,

ratistes?
que

MUSSOLINI
L'home deis discursos
EL DOCTOR ES DEMOCRATA,
ARA QUE...

UNA INTERRUPCIO

álgid de la
eleva explicació del separatisme s'ha
notat un moviment d'impaciencia
aquest

els seus amics que hi havia
l'andana i ell ens digué, tot po

entre
a

Ift:
—Perdonen: he de din unes paeaules als meus amics que s'esperen.
—No faci compliments; ;Toste
mateix.
El comiat fou veritablement afee
suene Encaixades, oferiments... Un
!avenga que diu: "Ya lo sabe, doc

"

dispues
tos a servirle en todo i a seguirle
a
dónde sea. Somos catalanes, pero,
ante todo espafioles. Y no cret
usted que seamos de aquellos que
huyamos después de dar unos vivas
poesías, sino

podran queixar.
—Pecó ?vol din que Espanya está
en
un
cas especial com el que
se
nyala aquest article?
—I és ciar que sí. Que no veieu
el perill separatista? El valor deis
difamadors de la patria als quals
ningú no castiga? A la deportació

rrazos."

tots ells!

tor.

aquí

Així vosté és partidari "enra
de la dictadura?
—Demócrata i ben demócrata que
sóc; ara, que cree que la democra
cia no serveix per a res. Volem
Constitució i Corts, pero voleen
poder-les suprimir quan ens sembli
convenient, i dret a fer la justi
cia de forma immediata i contun
dent. I no us penseu pas que aixó
sigui tret de cap Constitudó dicta
torial. Molt al contrari, és basat
en
l'article 84 de la Constitucio de
Weimar. Em penso que els republi

gé"

moment

que

o

estamos nosotros

nos

pasemos el día recitando
que sabemos dar po

—"?Catalanes de los de

Prim,

no?"

buenos amigos! Qué amigos
celentes, ?eh?"

tan

ex

trobat resposta en un nombre conside
rable de joves que demostra clara
ment
l'ansia que tots ells tenen per
conéixer la nostra terra, la nostra
Ileng .a, la nost- histOria i la nostra
cultura. Actualment els inscrits pas
sen

de 300.

En vista que les inscripcions con
tinuen sense parar, "Palestra" ha
acordat prorrogar el termini d'inscrip
ció. La inscripció a cada curset,
dones, podrá fer-se a les oficines de
"Palestra" Casp, 12. primer, lletra I,
d'una a dos quarts de dues del die en
qué el curses hagi de començar.
Així fins a demá, dilltms, d'una a
dos quarts de dues. hi haurl temps
per a inscriure's als cursets deis se
nyors O. Anguera de Sojo i J. M.
de Casacoberta. Aquests cursets se
ran donats. respectivament a l'Ater_u
Barcelonés, Carmela, 6, i al Club Es
portiu de Catalunya, Pi. núm. 7, de
dos quarts de vuit a dos quarts (le
nou

de; vespre.

Els se:naris d'aquests dos cursets
són: Oriol Anquera de Soja, "Insti
tucions de Dret Catalá". I. Evolució

cans

no

es

MARTINEZ ANIDO, L'HOME
MES GRAN D'ESPANYA
—Vosté deu ésser un admiradpr
de l'obra d
Primo de Rivera.
—En el que té de personal, sf.
Ara, en el que féu en collaboració
deis altres, sepecialment homes ci
del Dret a Catalunya. II. Obligado
nistes jurírliques de manifestació de
volentat. III. La propietat. IV. Dret
de familia i successions. V. La tutela
i defensa del Dret; J. M. Casacober
ta, "La 'lengua catalana a través de
la historia: I. Formació de la l'en
gua catalana. II. Le varietats dialec
tals. III La unitat lingüística de Ca
talunya, Valencia 1 Balears. IV. Us
del catalá en la literatura. V. Us del
catalá en la vida oficial.
*

cia,

a

—I

a

çaran els cursets, així com els llocs
on secan donats.
Dilluns, 2 de juny: Oriol Anguera
de Sojo, "Institucions de Dret Cata
Id". Ateneu Barcelonés, de dos quarts
de vuit a dos quarts de nou.
J. M. de Casacoberta, "Etapas de
la história de 1. Mengua Catalana".
Club Esportiu Catalunya, carrer del
Pi, 7. de dos quarts de vuit a dos

quarts de nou.
Dimarts, día 3 de juny: L. Nicolau
d'Olsver, "Aspectes de la Literatu:a
Catalana". Ateneu Barcelonés, Canu

a

Valencia,

Mía.-

a

tot arreo.

Barcelona?

a.

—A Barcelona també molts, molts.

Ja heu vist quants amics tenia

a

l'es

tació.

efecte, jo almenes hi vaig

En

,

'

perso

"

veure

Ara,

nes.

que suposo que

no

hi

actual. O bé
ama
'letra fcrma, unalentament,
Iletra poc tre
'u hada, omple Ilargu'es
fres de
ratura
una

-

p

amb la descripció
de les seves
impresions
ara,
p ol
s
record, li scmblen encara més pl Pel
g
De

pee

rni1uciosa7

poética

cam's

sa.

vegades n horccords enfila ornbría eles
que els sorolls
Lasardosos
os, de
la n'atara, la solitud,
l'hunsor desen
igual i capriciós, o el mateix
record
d'estranyes histories de
les quals la gasiveria o la
supers
tició tenen un papes important, li

de

fanta'..

suggercixen.
!Ah, peró quin Bertrana mes
ferent és el

di-

que 'he

conegut després! Un Bertrana acabas d'afaitar,
el cabell esas i gris
pentinat en:
darrera, vcstit amb una jaqueta
de
basar-7 l'uniforme deis no-ningá
que fins impersonalitza el genj—•
Bertrana

un

que gasta

binocles

fuma. L'he vist en un pises net
esterilitzat de l'Eixampla, on no hi
ha ni una engruna de pols ni
una

la qua
na, era vivint empresonat en
gran ciutat
d'una
simétrica
drícula
Barcelona. L'imaginase' vivint
com

vist

l'estanga

una

replendor

no

cendra, ni un gas, boa
que grinsoli. L'he
vist
assistint puntualment, una darrere

engruna de

campane!)e

a

l'altra, a totes les estrenes de tea
tre, amb l'expressió inapetent de qui

s'empassa

una

droga amargant, rhe

i venir cronométricament
de la classe de pintura que dóna, a
anar

Montjuic, a uns minyons anonims.
?Pero és aquest el Bertrana ve

ritable?... Només cal veure el gest
de desencís o d'amargor que torea
la seva boca per a cotnprendre que
aquesta vida és per a ell una vida

completarnent falsificada; per a com
prendre que tota la literatura dele

escenaris no ti interessa gota; que
no li interessen
ni els propis jud:cis que ha d'elaborar-ne; que li sale
bien enutjoscs toses aquestes com.petencies literáries amb les quals ha

barrejar-se; que es troba,
completament descentrat en
de

món civilitzat que

no

fi,

en

aquest

acaba de

com

•

prende,
caeador
feguen

i que els seas pulmons de
que enyoren els boscos, so
en
l'aire viciat de les sales
deis teatres i fas en l'aire carregat
d'emanacions de gasolina deis car

barcelonins.
Sens dubte aquella imatge de Bes

rers

trana

que

ene

suggeria

la

nostra

adolescencia imaginativa, és plena
d'arbitrarietats 1 carregada de fan
tasia; peró respon molt més a la
seva vida espiritual que aquest Ber
trana una mica trist, una mica amar_
gat que veiem cada dia.
Aixi almensis no ens podetn es
tar de pensar-ho ara, en acabar de
rellegir aquests "Náufrags", novella

verme

llenca. Una llum d'oil, blanca, se
rena aclareix la taula de treball. A
fora bufa el vent esborrifant eta ar
brea amb una remor de mar esva
lotada o de riu desbordat; o bé la
pluja, amb intermitencies furioses,
colpeix amb sons argentats els vi
tralls de la finestra.
Es aleshoees que Bertrana treba
lla El flirts de la pina omple restan
la d'una atmosfera de somni. Ber

que

ens

palesa

una

vegada

més

aquest gran amor sentimental i pan
teista que inspira a Prudend Bar
trena la Natura, i aquesta aversió
ínsubornable que sent per a trota
ltei de coses que volee' posar un
cinyell de ferro als sentimetts més
naturals i espontanis.

DOMENEC GUANSE

eren

Una frenada del tren i ja som
Passeig de Grácia. Vaig sortir
espaordit de debo pensant l'oli de
ricí que hauran de fabricar els apo
tecaris i com son de petites les pos
sessions espanyoles a Guinea per al
programa tan vast que té el doctor
Albifiana.
Amb tot alzó pensareu que un
home amb propósits tan notables
deu ésser un tipue així com el Qui
xot, secardí, llarg de carnes i som

CAF E DE LARAMBLA

al

RESTAURANT CHARCUTERIA GRAN JA
CAFE BAR
Ha inaugurat les reformes per ampiiació deis seus loeals
-

-

-

niador.

Dones no; quan s'engreixi un xic
més per la satisfacció d'haver enre

gimentat

el país, será igual, igual
que Sancho Panza. Solament que
amb un bígoti retallat a la moda
americana i amb la clepsa un xic

pelada.
Eh quines

coses que té la vida?
N. MOLINS I FABREGA

da, 6,

de dos quarts de vuit
quars de non.

a

dos

Leandre Cercera, "Suggestions bio
lbgiques a propósit del catalans". Ate
neu
Enciclopédie Popular, Carie, 30,
de dos quarts d

vuit

a

Fik

dos quarts de

nou.

Dimecres,

juny: Rerran "alls
antigues institucioni
públiques de Catalunya, Ateneo Po
lytechnicum, sel de Sant Pere, 27,
4 de

i Taverner, "I

es

de dos quarts de

vuit

a

dos quarte

nou.

Dijous, 5 de juny: Pompeu Fabra,
"Alguns punts de gramática catala
na", Ateneu Barcelonés, Canuda, 6,
d'un quart de vuit a un quart de note
Caries Pi i Sunyer: "Caracterís
tiques de reconomia catalana", Ate
neu Polytechnicum, Alt de Sant Pe
re, 27, d dos quarts de vuit a dos
quarts de nou.
Divendres, 6 de juny: "Alliona
ments de la nostra história". "Pales
tra, Casp, 12, primer, lletra I, de dos
quarts de vuit a dos quarts de non.
Pan Vila: "Amectes geográfics de
Catalunya". Centre Excursionista de
Catalunya. Paradís, ro, de dos quarts
vut a dos quats de nou.

e
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0
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`e

'lees

A

n

e.
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ce'

ADRECE S
en

de

o

s

totes...

de

• •

major claredat incliquem a
continuació els dies en qué comen
Per

vuit mil; després,

uireae

a

farurn del bestiar i de
el vela posant en
les dones joves. I
vitalitat
toses aquestes coses una
d'home
furça,
de
exuberant, plena
senyor rústec, ig
de
salvatge,
mig
les
norant de la civilitzaci6 1 de
lleis.
Sobretot, com aleshores mal no
imaginat Prudenci Bertra

a

tiguin, tinó

aquests comerciants ,catalans que
volen la independencia per poder
explotar millor Cataluny a al seu
gust. Aquesta gcnt que...

En

mercats

isolada que tenia en
en una masia
castell; una
cosa de
cara alguna
d'aquestes tnasies catalanes tradi
eionals, que són gairehé tot un po
cossos
ble, arnb els sello diferents
els
cellers,
seta
d'edificis, atnb els
quadres, amb
seus corrals, les seves
donen els
la vida palpitant que els
masovers i jornalers, els pastors i
les collidores, la mamada i els cana,
raviram que canta des de trenc
d'alba, els ramats que belen, en anar
de pols, de
o venir entre núvols
pasturar, les egües que bleixen i
els cavalls que renillen. Me lima
ginava, apassionant-se per les feines
del camp, sobretot per la sega ar
dent, per la collita de les olives, per
la verema, que humanitzen i divi
nItzen alhora la natura; que tenen
sempre alguna cosa de ritus pagó,
de festa sensual i primitiva.
I el vela també en les 'largues
vetlles d'hivern en una gran cam
bra parada noblement i sóbela, anal)
mobles simples, pecó d'un boa estil
Encara en
catalá renaixentista.
aquests moments reneix l'escena tal
com la imaginava aleshores. La llen
gua flameja a l'escalfapanxes i dóna

he fet

qui voleo

pan
pobles, prenent part en apats
vi
rajava
el
quals
tagruélics, en els
abundáncia. El veía recorrent els
en
i les fires, embadalint-se

des per la

mé:: de di

sorn

les

a

sensualment en aquest espectacle
dilata
animat i colorit, les nadas

MES DE DIVUIT MIL "LEGIO
NARIOS" a MADRID

que ons imposa el nostre
programa.
—Així vós creieu que n'hi ha de
debo de separatistes?
—I és ciar que n'hi ha. Ara, que
por: nosaltres, els legio
no tingueu
naris de la pátria, els farem fondee
tots, encara que bágim de lluitar
fins a la more
--?Qui són per a vosté els sepa

arnba

de cacera

un

Bertrana ben distint deis
després pels passa
conegut
que he
disos dels teatres.
borne alt, ce
Me l'imaginava un
per unes bar
ombrejat
rostre
el
pas,
esborrifades,
de Pan;
rúfoles,
bes
cacador,
de
caleades les altes botes
ja
cuiro,
de
canana
cenyit per la
mus
al
l'escopeta
jaqueta de vellut,
inflat penjat damunt
ele i el sarró
així tres
l'imaginava
respatlla, Me
espessa i om
brolla
entre
la
cant
a raguait
brívola deis boscos, ajalat verge en
recé
algun
en
o somniós
la natura.
cara, o com encantat, de
entre amics,
cavalcant
també
El veía
enjogasada, els
voltat de le canilla
qual donaven
la
alegres
de
Iladrucs
ner
estremituds
al cavall frisances i
descavalcant
també
veía
El
vioses.
deis
yentes i a les tavernes

de la
enteneu?— se supediti a l'interés de
l'Estas, i no os cápiga c'ap mena
de dubte que ho aconseguirern.

ten tot aixo?
—A Madrid sol

i llegia

m'hauria

La crida adreçada per Palestra al
jovent perqué s'inscrigui als Cursets
de Divulgació de Cultura Catalana, ha

EL CARTELL ANUNCIADOR
"LA RAMBLA DE CATALUNYA"
d'HIlios Gómez)

sembla...

adolescent

Prudenci

U. P.

pátria.

era

Bárbares", rn'imaginava

"Proaes

ús particular.

seu

ELS INSCRITS PASSEN DE 300

eleenee

ern

per

encara

L'éxit deis cursets de
"Palestra"

>

usem

—I ca! La bandera de Catalunya
no se
sap ben bé quin ori
gen té. Fins hi ha dubtes si és de
començaments del segle divuit.

Daudet atnb els scus
"camelots"; Itália, que té per a ella
sola un homenás com Benet Musso
lini; Portugal, amb un Carmona;
Alemanya, amb un Hugenberg, i
tants d'Estats sudamericana que te
nen
tot un senyor dictador per al

primordial

•

i

—Catalunya també

Licó

Proa.

'

poden

com

sca el gran reí jaume,.i la
record históric.

El„doctor, tot greu, m'anava dient
mentre saludava els que quedaven
lluny sota la marquesina: "Qué
sea

no

Quan jo

vils, s'equivocá, més ben dit:
ganyarett. L'home veritablement
d'Espanya,
gran, l'home més gran
mai prou
arará
al qual la pátria no
que l'ha
ella
i
el
fet
per
que
ha
el
Anido.
Vos
Martínez
de salvar, és
altres, els cata'ans, sou els que mes
testimoni podeu donar d'aixo.
alarmat—.
—En efecte —clic jo
—pregun
Vostés, en el seu partit
heretat
el P.
haver
to--, deuen

vull que tots parlin a
vulguin, pero a l'escola,
botiga i en tots
a la trona, a la
els llocs públics, una sola llengua,
una sola bandera. ?Qué és abcó de
voler tenir cada regló una bandera
per al seu ús particular? A Valen
cia tenim, per exemple, la senyera,
aquella senyers gloriosa que cris dei
casa

creació d'imaginacions exaitades.
Ens hauria mancas a la conecció tu.
deis "ismes" -tres internssants del
món modem. L'"isme" reconsagrat
que representa el celebre doctor és
deis que Inés acrediten una batió.
Considereu -1 ridleal a que ems ex
posávem davant de nacions tan avan
çades com França, que ens pot ofe
un

pátria

la

CAL GUARDAR CATALUNYA
DELS MATEIXOS CATALANS
—Aixi liaste és enemic deis regio
nalismes?
—No os ho cregueu pas; jo sóc

he dubtat de l'e
xistIncia real dé l'organitzador de
"Los Legionarios de la Patria", tan
de la
ta era la tossuderia a fuesr
meya curiositat.
I pensar la desgracia que hauria
estas
per al decor nacional que
aquest borne sois hagués esta: una

rir

contra

tenir perdó. A la picota! Unes guan
tes detzenes a Fernando Póo i els
altrcs s'amagarlen com a conills.

deis dies

Prudenci IBertra,na

El doctor, especialista en malalties
nervioses es demócrata, ara que...

LA LLUITA CONTRA EL SE
PARATISME ES EL NOSTRE
NORD
—ens
diu el doctor Albifiana—.
Lluitar contra aquesta plaga política
que deshonra Espanya és el deure

111**111•11.***IR1*"•••****

s'explica

El doctor Alblilana

l'autor. Ni Paul Souday ni Edmond
jaloux s'haurien estat de dir tare
aquest 'libre en el casal l'art de Mar
tínez Ferrando "arriba a punt de ma
duresa" és "Tres históries cruels", de
la "Biblioteca a tot vent", Edicions
Gtsarisé, tan exacte, precís 1 pulere
en
tot, aixó ho sap com ningú. Ehl
ha fet crítica i sap quires són les bo
nes regles de la crítica. Ell és un deis
hemes que juguen net i sap que el ve
ritable escriptor exigeix d'ell mateix
la pulcritud d'estil i la del capteni
ment Jo no hauria dít res si les seves
notes literáries de LA RAMBLA DE
CATALUNYA no pretenguessin
"aportar una modesta contribució a
formar un públic" i si els parágrafs
dedicats a Martínez Ferrando no con
tinguessin la intenció de teparar
oblit. M'ha semblat, peró, que aquest
oblit el reparava amb poca decisió;
que a l'hora de servir una causa !una
no la servia del tot. "Es injust de te
nir oblidat aquest llibre." 1 ell ma
teix s'ablida de din-nos--en el nom.
Altrament, ?carvi s'explica la seva
omissió incomprensible? Qui treballa
per "la conquista del públic" ?no ha
d'aprofitar tot element d'informaci6
(request mateix públic? 1 quan es
tracta del palie catalá, al qual la me
deis llibres
nor circumstáncia distreu
i deis fets espirittfals. l'oblitsació de
tots és d'orientar-lo fins al més ex
tremas detall d'ordre material, fer tors
els possihles per vencer la indiferért
cia de l'home distret.
Per acabar: Si he sortit a replicar
Do
a
un borne que estimo tant com
menee Guansé és perque el seu (bid
m'ira semblat inexplicable i la seva
actitud. aqtresta vegada. paradoxal,
com la d'aquel' cele volent fer un gran
crit. ell mateix l'ofegués amb la seva
má.
JOAN PUIG I FERRETF.R

estrary desig de solitud, d'apartament
iel món. Pesó cal dir que en tots els
tubos on hi hagués una literatura
normal aquesta misantropia, aquesta
-ristese, seria per a dl, sense que es
--seesés d'explotar-la, una fortuna.
rnalagraits nosaltres si
serem ben
resixem que ací les seves histeries no
ji reportin una mica de considerado
?per qu'e no dir-ho encara que
i
el mot sigui una mica passat de moda?
—

no

cap element
de la valoració
crítica. En les revistes i en els diaris
estrangers trobem sempre el nom de
l'editor i ádhuc, sovint, el preu del
'libre, al costas del títol i el nom de

"I no obstant, eres sembla que tots
hem estat una mica injustos amb Er
nest Martínez Ferrando. Ara mateix
acaba de publicar un Ilibre de narra
cions, un deis seas Ilihres més pene
trants, més delicats, en el qual el seo
art. fet de sensibilitat i de matisos,
arribe a un punt de madnresa. ?Com
es que aquest libre ha passat gairebé
desapeesebut per al públic i per a la
prernsa? P-ieser la .passió política del
tnoment
ha fet perdonable aquest
oblit; pene seria imperdonable que
aquest oblit es perllongués.
"Martínez Ferrando és un borne
una
mica trist una mica misántrop.
Potser és d'aquesta tristesa, d'aquesta
misantropia que n'extreu les seves ra
histbries; aquestes históries que
res
commouen

aquells fets d'ordre artistic
que ps'elen captivar-lo, co

d'informació al

copiar-les:

ens

tois

servir a aquests "ho
mes
distrets" un element d'informa
ció tan important com és el títol del
'libre del qual s'ocupa. No solament
important, sinó indispenzable en aquest
cas. Per crídar l'atenció, per divulgar,
cal, necessáriament, informar. Cal do
nar al públic, i sobretot a rhome dis
tret" el nom del 'libre o deis llibres
que el crític recomana com a excel
lenta, per tal que aquest 'ihome dis
tret" vagi a la llibreria concretament
informat, sabent alló que ha de dema
nar, en el cas afortunat que el crític
hagi aconseguit moure'l a favor duna
o de diverses obres.
I no seria pecar
de mana gentil de posar el nom de
la casa editora al costas del de l'autor
1 del sisal del llibre. Sabut és que
aixl ho fa aya.; tota la crítica euro
pea a !a qual tenim pretensions de se

en

un

use

liter2ri
mença per
o

fer-nos ressb, en la mesura deis
batees
nostres mitjans, de tots els
d'espiritualitat del nostre
Guansé es propone, moit justamente

formar

t

Fixem-nos-hi, pelearé el cas és ex
traorclinari, paradoxal. Repetim unes
parauleslle l'articulista: "Ara rnateix
acaba de publicar un llibre de dura

tizIgut

a

tort

inexplicable

Domenec Guansé ha volgut reparar
un nbit ; ha caigut en un altre d'in

explicable.

un

L'esperit

juny de 1930

sobres, llistes 1 etiquetes per a la tramesa 'de
publicitat per correu

DIAGONAL, 319, principal.

-

Teléfon núm. 54231

EL DRAMA
—I

jo

que he comprat el diari per

D'ARA
saber alguna

cosa..
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REPORTATGE

1

Pobre periodista!!!
quarts
cap allá a dos
tina tarda, agafar un tratnvia al
vaig
de 'it,
un
ix del Liceu. Era
avant
Grácia-Rambles vertigi

Ritz

uns
cavalls
com
nosos que corren menys d'un pa
que
en
desbocats i
la plaça de
us deixen a
re" d'hores

de

passada,

deis conductors d'aquesta mena
que una gran part de
de
estrés de velocitat
aquest
culpa cn
produeix vertigen a la majoria
nor

vchicles,

que

dels viatgers

ticularment

es

la

a

deguda alioli par
congestió fortnida

ale d'automóbils
als quala sembla
deis vials i per
existeix cap mena de re
no
que
que limiti l'estoma de
aturats

al

costat

glamentada)
parada.

treure'n ni

breu parén
Viat
2/, i a causa de
m'estava a la plata

funi:Ir,

poder

conversa.

posterior. Al cap d'una mitja
comen
de viatge, quan ja es
campanar de l'es
veure
el
cava de
glésia de Betlem, va pujar un cova
negut meu, i la seva arribada
coincidir, Precisament, amb l'entra
cobrador del
escena
del
da en
anilla

llora

un

banquet

a

una...

—

tramvia.

va
dir
_"Billetes, seiiores?"
castellá una rnica arago
nos en un

nesat.

—Pasel— vaig contestar, ense
Companyia
nyat la tarja amb qué la
té la gentilesa d'obse
de trames
ouiar-nos per a facilitar la nostra
tasca.

Aleshores el conegut de qué he
parlat abans va mirar-me amb uns
ullets en els quals pbdia endevinar
mica d'admiració barrejada
se una
i va dir-me:
gelosia,
de
—Quina sort teniu els periodis
tes!

al
Fou inútil que li digués que
costa.t d'aquest avantatge els pe

de suportar, en
série d'inconve
una

riodistes havien

contrapartida,

tinc

Passávem per davant de l'esglé
sia de Betlem; els venedors crida
ven
".La Nau"; vaig tenir la im
pressió que malgrat de l'extensió
de la historia que volia explicar al
meu
company de viatge en tramvia,
tep:em temps suficient d'explicar-la
i de comentar-la abans «arribar a
la plaça de Catalunya.
—Escolten
vaig dir-li
L'Ex
posició Internacional de Barcelona
ha estat un gran ésit. Sembla que
lii ha una certa tendéncia a creure
ho així. No ho discutim. Pero al
costat de la glória de les seves

Perdoneu-me agitest

tes; i reprenem la
java, dones, en un

dema

Qualsevol fos periodistal...
Fou aleshores, estimats lectors,
que
va
sortir deis meus llavis la
piadosa exclamado que encapçala
el present reportatge. "Pobre pe
riodista!!!", vaig dir. I ho vaig dir
ami) una sinceritat i en un to de
veu tan emotiu, que el meu
interlo
cutor em mirá
tot estranyat... Sí,
senyors.
Pobre periodista !la amb
tres admiracions planyívoles,
sense

110.

a

i

vaig afegir,
—Diantre, diantre! —anava fent
el meu arnic en un bocabadament
progressiu. I d'aixó en dieu incon
venients?... Voleu que tis ho digui?

saaquells

Catalunya. Consti,

13
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nients desagradables. Potser, enter
nit, després d'escoltar la meva ex
posici6 de desgrácies, l'home es
cregué en el deure d'invitar-me a
sopar.

vaig contes
—Molt agraít
poder acceptar, per
tar—. Sento no
que avui sopo al Ritz.
—Caraml— exclama el meu in
terlocutor, fent una rialleta festi
va—.
Doncs no sé pas de qué us
queixeu!

vaig dinar a la
i vaig sopar al Colom. Ahir
vaig dinar al Florida. Avui sopo al

í les seves aigües multi
colors. aquesta Exposició s'apuntará
al seu passiu una nota trista, lamen

table, gairebé trág:ea,
riodistes.

per

als

pe

--Diantre! Que va de ¦critat abco
que dieu?...
—I tant de ver' .t. z mic men!
rrr-un.,
mcu
estomac com

('r-fet.

.

ssencs

pregunteu-ho

a

que han anat
queclnt fora de combas al cap d'un
parell de mesos de banquets, de
lonxs, de coktails i de xampanys
d'honor. Xicots que gaudien duna
metas

salut admirable, nois trempadíssims
que no havien '.stat mai malalts i
que adoraven la carn dalia i el lb.
millo amb mongetes, ara han que
dat esclavitzats sota el jou clespó
tic del bicarbonat, san unes pobres
desferres que van pel talón carre
gats de potingues i que tenen casa
seva i ádhuc els calaixos de la Re
dacció convertits en veritables bo

tiquins... Aigiies ssinerais, lacteols,
elíssirs estomacals,

queries
grácia,

una

veramons.

por

"ina". Una des
verifable desgrácia...

acabades

en

—Borne, no acabo d'entendre...
—No he acabeu d'entendre? Bé.

—Abans-d'alair

Pérgola

Dones

ja

us

caldrja

veure

només

que

una

setmana

fent de periodista

mitja dotzena de banquets
faríeu coto els altres, com he fet
jo, com han fet els meus companys:
acabala fent cua davant el gabinet
d'un especialista de l'estómac o d'un
especialista dels nervis, i proveint
vos les butxaques
de bicarbonat.
i anant

a

Car heu de saber, senyor meu, que
no
és solament l'estómac el que
es
ressent deis banquets continus,
sinó que també se'n ressenten els
nervis. Els comensals, Chi que van
a

banquet,

un

no

Ells, aquell día,

se

n'arlonen, d'aixó

troben reunas
tanta ricament arranjada i
davant d'un menú suculent. Ells es
van
canviant. Nosaltres, peró, sena
pro soto els mateixos... Congrés de
la fusta, Congrés de la Ilum, Con
gres del vi, Congrés del pa, Con
grés de la ciencia. Congrés de l'au
tomobil, Congrés de l'avió, Congrés
de la tartana... Els Congreesos,
aquesta gran facécia cómica que són
els Congressos, tots consten, al
menys, de quatre banquets i un d'in
vitació a la premsa, un altre d'ober
tura, un altre d'oficial, i, finalment,
un
de clausura.
en

es

una

Els
serien

banquets,

estimat amic,

no

representarien cap
perill per a la salut del periodista
desconegut, sense el terrible secret,
el

res,

tóxic

no

espantós,

hipócritament

amagat entre els rams de fiors que
adornen la taula presidencial; aquest
tóxic fatal i tenebr6s per als pe
riodistes són ELS

DISCURSOS.

La gran majoria d'aquests ban
quets ala quals hem d'assistir els
periodistes són un paranv que se'ns
posa amb un refinament pervers.
Coto més espléndid és el menú,
com
més boas són els vis, cona
més seiecte és el restaurant al qual
se'ns
gran

convida per dedicar-nos

banquet "d'obsequi", més

havem de malfiar... A nosaltres

un
ens
no

veden obsequiar per res Ens
volen per egoisme, ens voleo per
atraure'ns al seu ensota' amb l'es
quer d'un bon ápat, i aman ja hi hem
acudit amb la ingenuitat de la po
bra perdiueta que sent l perdigot,
ens claven una
escopetada que ens
deixa fora de comban Vull dir que
ens
encolomen una ratxa de dis
cursassos capamos d'alterar la cliges
tió d'un bou. Saben el que repre
senta que després d'un
coktail de
taronja, i d'un consomé de gallina,
i d'un filet de Ilenguado i d'unes ro
danxes de vedella, i duna cuixa de
pollastre, i d'una amanida russa, i
ens

d'un gelat, i d'unes pastes, i d'unes
maduixes a la catalana, i duna bar
reja de vinets cona l'Alella marfil,
i el Monistrol negre, i un xam
pany incomparable, i un café doble,
i una copa de conyac, i un Corona
que enterneix els més republicans,
que després de tot aixó us encolo
min sis o set discursos i que, en
cara que sigui per quedar bé, lla
guen de treure l'estilográfica
om
plir quartilles i més (martilles?
Dones representa ni més ni menys
que una mala digestió.
En primer
lloc perque quan volieu pau, repós
i tranquillitat heu hagut de posar
los

a

escriure.

ganes;

sense

en

assasaall:109,
•

azi,1
asa

ala

di
aa.

a'as

se

lloc, perqua si no hen volgut
escriure heu h.agut d'aguantar una

gon

hora de Ilaunes de

coses

que

no

us

interessen, i, finalment, perqué des
prés heu hagut de correr a la Re
dacció a fer tina res.,:ens a de dar
rera
hora cuita-corrents.
Ern preguntaren potser per qué
no exigim, o que no hi hagi d:scer
s a,
o
O
que els 3,-1,111 per eser't
que els facin abans de rapan No ho
sé. Només sé que a Barcelona te
nirn U11 seixanta per cent de r erio
distes completament esclaus del bi
carbonas i d'altres productes cine no
esmento per no fer-los propaganda
gratuita, per la nostra estupidesa,
pel nostre moltonisme, per la nostra
bondat i pel nostre comportament
de
que té unes graos aparences

mortdeganisme.
—Home, potser
—No

exagero,

exageren...
no.

El mateix que

el pescador especula amb la inge
nuitat o la gana del peix parant-li
l'ham, i el caçador posa el filat a
l'alfalsar per camar-hi les guatlles,
els congressistes ens inviten espe
culant amb la riostra bona fe, en
colomant-nos llaunes sinistres des

prés

d'un

bou

dinar.
de la Cantata. Coto
a
colofó del meu discurs sobre el
pobre periodista esclau del bicarbo
nat. vaig improvisar la següent filí
pica contra els mercaders del nos
tre temps i la prernsa ase que els
deixa fer:
—A casa nostra ptissen coses que
no
passen enlloc Inés del món,
passen precisament perqué vos i
aquell, i
altre teniu un: idea
pobrissima del periodisme, i el
que
és ptjor,
perque ticsc ares
no
fent res, absolutament res per
evitar-ho.
Está positivarrient de
mostrat que tothom ens peen per
uns morts de gana, i les empreses
periodístiques no solameut ha con
senten, sinó que encara fomenten
aquesta creença. Un exemple. A tot
arreo del món el reclam és un pro
ducte comercial que té un preu. Es
un
afer de l'administració, de la
caixa del diari. Dones a Barcelona,
no. A Barcelona moltes vegades és

Erem al

carrer

Els banqueta, estimat amic, no serien res, no representarien cap perill per a la salut del periodista
desconegut, sense el terrible secret, el tóxit espantós, hipacritament amagat entre els rama de flora que
adornen la taula presidencial; aquest taixic fatal i tenebrós per als periodistes
són els discursos.

gratuit. Qualsevol comerelant

o
in•
dustrial que vol acreditar un pro
ducte o que ven minvar la clientela
es
fa el següent pensament: "Un
reclam pagat als millors diaris de
Barcelona cm costana quatre o cinc
mil pessetes. Peró en sortiré ami)
un
parell de duros i el reclarn será
més eficaç..." I saben qué fa aquel!

senyor? Compra

un

parell d'ampo

lles de

vi escumós a den ralets i
una
safata de dollos a la pastisse
ria del davant i escriu unes guan
tes
cartes
als diaris "invitant ia

•

premsa"

al lonx
amb motiu de la

que

se

celebrará

inauguració d'unes
suposades reformes, de la celebra
de l'aniversari, del debut del
non encarregat o
de l'exhibició de
tnodels de la próxima temporada.
ja cm teniu que a l'hora indi
cada no hi manca el representant de
cap diari barceloní, i que amb un
s'oil i una copeta de xampany el
bon periodista marxa disposat a pp
sar el comerciant
al capclarnunt del
candeler. I l'endema surten mitges
colurnnes a tots els diaris amb un

ció

reclam que

si

el comerciant l'ha
amb l'administració
de cada rotatiu Ii hauria costat, pel
cap baix, un total de cinc a sis mil

gués convingut
pessetes...

que

la premsa porti

una vida
poc sos
que els propis periodistes
tocar diverses tecles per
viure. Potser alguns —incautes, jo

segada i
hagin de

plens d'innocéncia acudeixen
als banquets arnb una ccrta illusió.
Pero ja els passara. I quan comen
cm n de jet-se amics del bicarbonat i
tinguin els nervis malmesos d'aguan
tar discursos
Batines als postres
d'un bon banquet, exclamaran el
mateix que jo: Pobres periodistes!!!
—Plaga de Catalunyal— exclama
el cobrador.
Eren les non del vespre. Várem
haixar del tranivia i ens s'arena aco
ves

—

Al

xamfra del carrer de
trobar ele meus com
panys Eerran, Vila i Navarro Cos
tabella.

Pelayo vaig

—On

Isfiramarl

a

—

contesta

En

—Jo

la "Rosaleda"—

a

digné

En

Ferran.

—Jo

Aixó, naturalment, justifica

miadar.

—Jo

Navarro.

aneu?

—

vaig preguntar-los.

al Ritz —afegí En Vilá.
Tots quatre várem entrar en una
farmacia del carrer de Pelayo a
comprar bicarbonat i unes pastilles
preventives que nosaltres hem bate
jat amb el nom d'antidiscursina.
Peda de vegades no fan efecte.
Si el sopar és bo i els discursos
són dolents, no hi ha pastilles que
valguin. Hom acaba recaragoiant-se
i maleint la professió que tant es

tirnem.

Ara, lector, ja cm dirás si no está
justificas el tito' planyívol del meu
article...

DOMENEC DE BELLMUNT

República? Monarquia?
Catalunya! I, per tant

República
(De "la rambla", del 24 de febrer)
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Les eseultures d'Apenes
Fenosa

No podem publicar la
seeció REFLECTOR. «la
és la segona vegada.
probablement no será
la darrera

REPARACIONS CIUTADANES

Una ciutát

setmanes que viu sense espectacles.
Les sales de diversió pública
tea
tre i cinema
han estat clausurades
en
virtut de no reunir les condicions
que exigein la mes elemental maté
ria que regula la seguretat dels es
pectadors. Aixó cióna a la chitas va
Besana mi aspecte mes acurat de la
seva eminent condició
de suburbi in
—

—

dustrial;
UNA

a

REVISTA ANGLESA

"Wake up and dreamf
(Desperta i somnia)
Una bellfssima escultura de Fenosa

Apelles Fenosa ha presentat les
seves obres al públic. Anima l'esperit
l'obra d'aquest escultor dilecte. Do
nar al
marbre, no gaire dúctil, una
forma bella, és reeixit en bona part
de les aspiracions dura escultor. Pe
ró si aquest, ultra la.bellesa, imposa
a
la seva obra una sensibilitat, una

vida palpitant, caldrá dir que aquest
artista está impregnat d'un
do
especial i que el3 déus Ii són pro
picis per a reeixir en l'art.
Aquella capets plens de gracia que
hom pot admirar ala Establiments
ens han sorpres ben gra

tament,

i per cert que no podíem
dir-nos profans de l'obra d'aquest
artista. Altrament (lit: si bé teníem
snolta confiança en l'obra d'aquest
escultor, no esperávem, pero, que la
superés, cona així ha estat.
Aquesta exaltado de la sensibi
litat que descobrim en les
escultures
d'Apelles Fenosa radica segurament
en
el gran

amor

obra, fecunda
hom

de

que posa en la seva
bellesa, i que fa que

delecti d'una emoció im
pressionant. Emoció que us captiva
lins al desig de
cobejança d'aquelles
Obres d'art
deliciosament esculpidea.
Si ens deixéssim
portar per la im
Pressió que ens han
produit les
escultures de Fenosa necessitaríem
un gran
espai. Altres han dit d'aquest
artista coses molt
atiaades. Nos
altres nornés
d'En Venosa éssintetitzaretn. L'art
duna exquisidesa,
I,

es

duna raresa i
rent i pie de

d'un ende poc

coa:-

suggestions. La seva
concepció subjectiva está en com
pleta harmonía amb la part objectiva,
i abtó, naturalment, és d'una difícil
solució, que Fenosa ha aaonseguit
amb escrebc.
En el mó.n frívol, aquesta escultu
ra cálida no
pot convenir massa.

Aquesta riquesa espiritual

de Feno

di fonts inesgota
no
pos creu
belleses.
Hora
bles de
re-ho, peró la ses-a obra justifica
plenament el elite diem.
No hi ha res d'incoherent en la
sa

ens

revela

en

obra. Tampoc no hi ha cap sen
timent decaalentista, ni de preciosis
la síntesi
me cerebral. El seu art és
de totes les grácies, en les quals l'ar
embriagas per fer-lo
tista s'ha
seva

doblement simpatic.

Aquest equilibri que revela tota
l'obra de Fenosa, i particularment
les escultures, ens ha suggerit
en
la idea
ja l'han insinuada altres
cle 'fer una indicació. En algun dels
parterres de l'Exposició una obra
d'Apelles Fenosa faria ben bonic.
Sóbre el veré gemas de l'herba,
aquesta escultura pacida embellir
faria palpitar
un recó de la ciutat i el
de vida.

DANIEL D. MONTSERRAT

Ja rambla de Catalunya

a

Sastreria F. Comas
Fontanella, 9, principal
111 GuStos selectes
Confecci6 acurada
'
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PREUS AVINENTS
en

amb la

companyia anglesa

de

Charles B. Cochran's.
Cal dir que la presentació de la
revista anglesa aconseguí, en el nos
tre públic, un excellent
S'ho mereix. No és un espectacle
més deis tants que han passat per
Barcelona durant aquests
últims
anys, sinó un conjunt escénic de gran

PRESOS
•¦¦•¦¦•1~1,

Pes setes.

Suma-anterior...
Joan Pujantell....
La Penya 21...
Serra Bonafb..
l'aula de la Tritura
dora del Centre In
dustrial de Saba-1

11.73580
2'—
3'50
f

i la Federació Ca
talana. de Futbol...

facils números musicals, en co
en
evolucions de grans con
junta fernenins, en "Wake up and
Dream" és substituit per una pon
derada discreció en la presentació
escénica, en la coreografía, en la
Ilurn i en els vestits. No hi ha res
que detona i del començament a la
fi l'espectacle és portat a un ritme
suau, en el qual les principals figu
grup aclqu;reixen un relleu
res del
en

lor i

insospitat, i els conjunts de "girls"
i "boys" resten sovint a segon terme,
per tal d'avalar nornés la comicitat
duna situació o la nota de color
duna escena.
sempre delicada
Del conjunt destaca la labor, plena
de matís i d'intenció, de la Gibson
i Sonnie Hale, i com a figura d'una

III

vestits de societat

III

el
que

pes quant
té una área

fabril immensa, una zona comercial
i productora que res ha d'envejar a
les sernblants concentracions angle
ses o franceses. I ara amb la quietud
conventual deis diumenges, o de les
nits deis dies feiners, que només s'om
plen quatre cafés públics i el d'algu
nes
entitats particulars, diríeu que
Sabadell només viu exclusivament de
dicas al trehall. Alló del rusc d'abe
Iles i de la filosa, és un bapic justís
sim que val la pena d'esmentar.
I en veritat, havien arribas al cap
d'amunt els abusos de les empreses i

catástrofes,

sobretot des que amb l'a
del cinema combinat amb les
varietats s'hi havien installat tots els

parició

E
1•4
4, N
CEN SURA

aparells eléctrics imaginables sense
evitar el perill que comporten; les
portes d'entrada i sortida deis locals
eren
escasses i estretcs; els passadis
sos centrals
i la.erals sernblaven ca
mins per a liliputs; els rengles de
butaques, contravenint tetes les dis
posicions establertes, eren tan justos
que hm/1 no podia passar sense realit
zar

esforços

gimnástics;

descuidadíssima

•

els

la

waters,

higiene,
indeco

rosos; el servei d'incendis, primitiu
I detestable, i les n.angueres enrosca
des en els interiors deis locals, sena

blavera pchs de serp seques i arruga
des.
Les protestes eren constants, peyó
sempre desoides. Els senyors de la

—

Dictadura,
les coses,

admirable i expressiva cramicitat, el
baharí Jack Seanford. El públic, que
ana adonant-se, a cada non quadro,
de la gran qualitat de l'espectacle
que se li presentava, subratIla arnb
la majoria deis quadros
"Wake up and Dream", i ova

de
ciona xardorosament l'escena final
de la revista, fins al punt que calgué
aixecar repetidament la cortina i
avançar-se les principals figures de
la companyia per tal de correspon
dre al simpátic acolliment de l'audi
tori.

423'35

ara
de fer
la fesomia de poble

propietaris deis teatres sabadellencs,
avui completame t dedicats a l'exhi
bició cinematográfica, amb lleugeres
i espaiades excepcions. Els escenaris
s'havien fet inservibles, cap reunia o
reuneix les condiciona degudes. Vells,
tronats, carregats de miséria, eren un
elernent propici a totes les possibles

amb figures cona les de Son
nie Hale i Madeleine Gibson, d'un
finissim sentit teatral i duna gracia

—

402'—

Suma qu'e seguelx. 12.584'85

qualitat,

exquisida.
No és, certament, el tipus de re
vista
importada del boulevard —a
qua estan acostumats els nostres
públics. El que en aquestes se'n va

12'—

Esportirt Gatalunya

aplaudiments

:.:

Especialitat

nia),

-

—

Llegiu i propaguen

t.a

¦

El dijous de la setmana passada
s'estrena a la magnífica sala del
Palau de Projeccions la interessant
revista del London Pavilion "Wake
up and Dream" (Desperta i som

PRO

dell
Associació Obrera de
Concerts.
Producte de la re
capta del festival
que tingué lloc al
Frontó Palace, or
ganitzat pel Club

sense

Sabadell, ranomenacla, arnb justicia,
la Manxester Catalana, fa una pila de

tan prinunirats en totes
tan curoses d'estrényer la

butxaca deis contribuents, tan magna
nims a dilapidar en obres urbanes
els milions de la chiba no havien
pensat mai en realitzar una tan ira
portant obra de seguretat pública con]
aque3ta. Que e:s empresaris fossin
socis de la U. P. en tenien prou pee
a
fer el qt ionessin per a una o
rnés racional explotació deis espec
tadors ; techen garantides totes les ex
poliacions, cona ho justifica un em
presari d'un local que per als técnic
amenaçava ruina, que era allistat en
tre els pupins
segons ell a contra
cor
amb una forta suma. Els Pus
—

L'ESTRELLA

DE

114-0bA.

—

espectacles

pins jerarquics tenien aquesta gracio
sa

facultat de decorar l'exterior de la

ciutat, peró deixaven podrir

tot el que

veía ; ho demostra la péssitna
administrada, umnicipal que ara es va
descobrint, ha advera aquest singular
afer de les sales d'espectacles, que la
sort
ha privat d'un día de dol a la
ciutat. I aquesta contingéncia, natu
raltr,ent, s'havi d'evitar.
Un regidor sabadellenr, eI senyor
Manuel Gorina, que s'ha sentit més
no

es

patriótie que tots aquells
célebres pupins que d'aquests mots ens
n'ornplien tothora les orelles, va fer
el gest necessari, i amb el pertinent
informe deis tacnics als dits, obtin
gué el tancament, ara un, ara l'altre,
clutadá i més

deis

sis locals que usdefrutaven el
favor del públic sabadellenc. En al
guns immobles s'hi fan les obres ne•
cessáries i peremptóries; altres res
ten inermes en Ilur pacífica soledat.
I així estan les coses. Una eiutat
sense espectacles, sobretot de la densi
tat d'un Sabadell
uns
cinquanta
mil habitants
sembla que no pu.
g-ui ésser. L'estructura social canvia.
ria de persistir aquest atur forlós de
l'esplai i de la diversió ciutadana, pe
ró als sabadellencs, habituats a restar
!largues hores a les fabriques, als ta
Ilers, als despatxos i als comerlos,
diríeu que poca por els fá aquesta pa
ralisi. Sabadell sempre ha estat una
pololació morigerada, de sans eostutts.
Els diumenges el cafés es veuen picos;
es fan
berenades a jora, ara que
temps convida. Es jugo a futbol o es
halla, sea-eras coto les enfila la joven
tut. Es fan visites míneles, s'extrema
la relació social entre música de dis
cos. I s'omplen els trens que porten
cada mitja hora a Barcelona
hom
d'"amusa" com pot
peór aquests
escapades a la capital són causa d'al
gun conflicte dornéstic o d'intimes
pertorbacions conjugals que sempre
són de dolcin
Sabadell.
'N'. G. L.
—

—

—

—
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PASSATGE BACARDI,

2.

tesport

40strat rePortatge és

el
d>rtmer d'uno serie que el

felona.

"LA

—

En la prbainta
"Revira 1 Virgili 1 "La

Non".

pectiva,

---

aquest migdia. Després, aniré
a despatxar anab En Bofill a casa
seva.
Coses del partit 1 del diari, sabeu?...

a*TJARTS DE DOTZE
del matí. En

redacci6 de dlari
matinal, quarta de dotze no és cap
hora. En aquests :noments, les ofici
nas de
"La Pan" podrien semblar
les d'un magatzem qualsevol de cotona
o de
queviurea. Tac, tac, tac, de ma

quines d'eacriure

ARA

l'achninistrac16;

a

Que, tansuatein

no

es

fa esperar.

Heu-vos act
a Pallarola que
arri
ba, runb una gran cartera sota el
braç i un paauet de diazis estran
ge-rs, acabata de rebre. L'home sa
per lelas. Va Bon dia, i d'on sor
tiu...?, una requisas a la bústia se
rumiada amb el nons de "Doménec
de Bellintint"
cada redactor de "La
Fabli" tos:1phi anab la bústia corres
ponent—, in cop d'uil a les cartas
quo han ternblat més Interessants 1un
sepia general ala d'AM que esperen.
El llapis blau, activissim, senyala
aquest srtIcl. interessant, aquell co
ntar' encertat apuesta nota a re
—

produsr, aquella erbnica agressiva

a

•

contestar. Més

tard. el director en
cara dirá un escandall
de les notes
seriyaladea, I el, diaria passaran a la
secci6 respectiva del* redactora ancas
regata.
Un respfr da satisface-16 1 En Palle
roía prez: altra vegada el barred 1 la
tartera.

!Test eonnpany?

faig

—1 ca, homel No
mermar.

Perb,

més que co
que n'heu de fer vós?

—Faig

una informació, home...
—Ahl No, és alar que no estic Ilest
Ara deveu volar saber on vaig, no?
Com que féu una informació... Dones,
prkiner valg a trobardue amb el fo
tógraf. Tenins un reportatge en pers

ARRIBA,

amb la seva cara rúfola, la seva veo
grossa i la seva aspra, franca, coi
diailtat, el senyor director de "La
Publicitat". El personal de les ofici
nas correspon amb una
salutació res
pectuosa i afable el "bon dia" d'En
Carles Capdevila. Saben que no ha
arribat pas el patró, sinó el cornpany.
Amb aquest home que ha fet de 'La
Publicitat" el millor diyi de Barce
lona, passa una cosa rnolt estranya.
De moment, quan el veieu per pri
mera vegada, i us mira per l'escletxa
que queda entre la cella espessa í el
carel dais lentes, os fa por. A la se
gana entrevista, que ja os mira a tra

1 venir de nsossoi; un vallet que
escombra; el a-obrador que liquida amb
el caixer; l'administrador que escol
ta un viatjant d'olía.. La redacció
deserta. La gent de "La Publi" no
ha comengat encara la jornada pe
riodística. M cap duna taula, un pi
lot de diaria eurosament plegats es
peren, pacienta, el napis blau del se
cretari de Reducid

aten

d'afinar, correctíssima,
la silueta ideológica—liberal i euro
pea—del gran diari catalá.
EN AQUESTA HORA
del migdia, els redactors ja comen
cen
d'arribar, arnb les informacions
del matí al Palau de Justicia, a la
Universitat, a l'Ajuntament... El tre
ball comenca a la redacció, fins a
quarts de tres de la tarda. Després,
cap al tard,

fins

Esteu satisfet del vostre diari,

Capdevila?
—Home. no us ho sabria negar...
El públic, almenys, ens demostra que
el nostre diari el satista. Peró par
lan en general, si us piada.
—Parlem en general. ?Qua us sean
Isla, a l'hora actual, la Premsa cata
lana en conjunt?
—En tinc una impressió francament
bona,' dintre el to, l'arnbient i les pos
sibilitats en qué, fina ara, s'ha ha
gut de descabdellar. Es evident que
no comptem. encara. amb tots els ti
pus de díari necessaris en un conjunt
de Premsa de gran ciutat. Perca cal
tenir ben present el fet que la Prem
sa catalana
ha
nascut substancial
ment política. Abeb ha fet que el gran
diari d'informació—diari de carrer,
de gran públic —no s'hagi encara
produit, potser. El diari catalá no ha
conegut encara aquest timas. Nontés

l'hora de sopar.
Després, encara, la feina d'última ho
ra al carrer
de Barbará, a la im
premta, sota les ordres d'In Manuel
Brunet.
a

vés deis vidres, només fa respecte. I,

finalment
do—u.
ment

quan—
parla i

ulleres,

les

la tercera vaga
es treu
definitiva,
ja us sembla que el
a

coneixeu de tota la vida i fina os
atreviu a donar-li topeta a l'esquena...
Heu-vos acl, En Caries Capdevila,
un tipus interessantlasim de catalá
de periodista. Un home que, dina un
ambient modem i difícil, s'ha fet, a
polo, amb Valiosa tenaç de cada ho
ra, un lloc de prestigi i de responsa
bilitat Un comediant amb més talent
que possibilitat que —ja borne fet
compagina lea representacions de "La
reina joven amb la lbgica d'En Dau
sella, es fa advocat en vint-i-set mesos,
ingresas en el periodinne a la redacció
de "La Veu", passa a un lloc modest
de "La Publicitat", substitueix Rovira
i Virgili quan aquest deixa la direc
c6 del diari i, en poc temps i en horas
difícii.s. converteix l'érgan d'Accid
Catalana en un deis rotatius de més
tiratge de Barcelona. Avui, el "caché"
de "La Publicitat"
ágil i sobri
pot comparar-se, sense vergonya, amb
els millors diaria de Madrid o de Pa
rís. Caries Capdevila, secundat per
aquesta admirable redacció capitana
jada pela Brunet i els Pallerola, ha
fet el mirada Ahir Rovira i Virgili,
avui Nicolau d'Olwer i Bofill i Ma

Núm. 9
Preu:
-

Ametlla,

—

per

d'una manera automática.
Cal informar constantment. D'ací el
tipus de diari francés. Ací no estem,

produeix

les rnateixes condiciona. La
vida és menys intensa i... sobretot,
menys concreta. Catalunya és encara
en
formació. Com ella, el
una cosa
que, de fet, és una
seta periodisme
forma literaria— s'está formant. Sr
quan
no, fóra sorprenent i absurd que
un cos s'enrobusteix i creix, una sola
branca prengués, de cop, una ufana
extraordinaria. S'ha dit que no te
níem grans novellistes; no és estranY,

paró,

1

DINTRE

en

—

les nostres impremtes

obrera.

cas

qué

en

com

a

n

cal

nos

conegut

BOFILL I MATOS

EL CERVELL DE "LA PUBLICITAT'l
determinats moments la realitat ha
un caire informatiu ala ristres

en

donat

diaria, origináriament política.. Aguas
ta convivéncia de criteris ha donat a
la premsa catalana una estructura una
mica rara. En un moment d'activitat

política, la part informativa ha quedat
completament desvaloritzada, i, a l'in
revés,

la informaci6 ha pres incre
snent quan la política ha passat per
coses que, entre nosaltres,
no depe
nen de la voluntat del periodista. 1,
per aixb mateix, els diaria catalans

dones, que no tinguem
periodistas. Som encara
dolescents, que treballem

ene,"
un

-gran.:

poble d'a

•

per tin ideal.
és cert que la

Anem

endavant. I
Premsa catalana arribará a ésser,
amb els anys, una gran Premsa, capaç
de produir grans periodistas. Nomas
cal girar la vista enrera. L'esforç
realitzat és ja Impressionant...
LA PREMSA CATALANA,

queda ja,

en

afecte,

—?Els temes, queden a iniciativa
particular de cadascú?
—En general, l'editorial respon a
inspiracions del Consell del partit o a
conveniéncies politiquea. Tanmateix,
quan són aignats n'és sempre respon
ble l'autor. Si, com alguna vegada,
apareixen cense firma, l'editorial és
aleshores l'expressió autIntica de la ,
1
part directiva del partit...

a un

lino clig.

A LA REDACCIO

Ja tothom és

la feina.

A la irri
per com
ponder. En Regás, de tornada del Pa
tau de Justicia, redacta la sera secció
a

premta necessiten

pon,

,e a

4t ura

'

_

Encara,
net, En

a

la nit, En Manuel
Brui En Grau

Fernández-Puig

gés -71'últirna guardia— formaran
a
la impremta fins a les tres
o les qua-

«

tre de la
gramas i

ment.

CARLES CAPDEVILA

1

compromeses

d'altres—capitanejada

redactora i

per als nostres

Tanmateix, av-ui,

i

.

Al vespre actuará la
seeció
ports— Critias,
Teixidor i
monf".
per
Bernades. En Cartas
Soldevila pujará
un
moment amb el
"full" del
día
de vegadea, algun
comentati —C. s,
o
un
article que signará
Domai.ec Guansé i Josep aIslyself"
vindran a escriure les
sayas
cróniquede teatre; Baltasar
Samper
redaerar
tata,
"La música", ajudat, de
tant en
per En Gibert Camina
En j. y, Foix,
el célebre "Focius" deis
no,
l'hit-ara l'original del dia."Nleridians"
Encara,
faltaran l'Angel Ferran amb
les se.
ves
notes de "Cinema" o la
d'alguna conferáncia, i En recensio
___"Metrios"—atnb el fons de Vandellós
la pagas
económica redactada per
l'Antoni Fer
rer, sota el control d'En
Barbey... En
Ferran Soldevila, En Feliu
Eles o
En "Quelus", no deixaran tampoc de
passar, a darrera hora,
amb eh seas
articles i caricatures... Fins a
les ara
del vespre...

la
i avui encara no hem superat
aquest obstacle— era tarnbé un fort

handicap

de les
seccior,

una

Govern, civil...

—

a

5

la

•

—

fet que

a

redactors. Ea
fa informació al
Municipi
l
putació. En Cerro corre r a a Da
civil a "Jefatura" i de "Jedel Gov r.e

nissim. Ha estat, segurament, la pa
lanca decisiva que ha guanyat, per
la patria, la seva causa d'ideal. Les
i cal hayas
lora deis seus hornea
viscut, com un exemple recent, la dura
batalla de repressió dictatorial —ha
fet possible la supervivéncra d'aquests
órgans vitals de l'opinió catalana i de
la consciancia conectiva.
—I no ha estat pas per possessió de
comenta Caries Cap
graos elements
devila—, En general, els nostres dia
ria han estat elaborats penosament,
arrib una ambició temeraria, despro
porcionada a les possibilitats mate
rials amb qué han pogut comptar. El

He de fer l'edi
torial d'avui, encara...
—Teniu dita fixos, per fer-la vós?
—No, és indiferent. Es una fajita,
com sabeu, a earrec de' Nicolau d'01wer, Bofill i Mates i jo, indistinta

can

cru

responsals i del

perdoneu—recorda—.

de

.

menjar

nodrides

gués traduir un tant per cent eleva
díssim d'original del castellá al cata

•0

Caldas Capdevila, després

a

aulaaca",

poclem aconseguir siratges su,periors a
trenta mil, cal ésser optimista, fran
crement i joioaament optimista... Peda

viar impressions amb algun redactor
sobre la feina del dia, revisar una
originals urgents i repassar la corres
pendéncia, es posa a la nostra capo
sició. Amablement sorrut, aquest pe
riodista de raga —que sap ésser, en
cara, un excellent literat i un director
d'escena perfecta— es mou a gust,
com
el peix a l'algua, entre el pa
peram que en noca minuts s'ha acta
mulat damugt la seva taula de tre
ball

0

es:

car

—

—

p

paquet

altres—i cito el

NICOLÁU D'OLWER

Boix

111 e
an

catalana: la Premsa

VISTA PE

tes, han acabat

ura

anar

--Ja

PUIEILI"

jaU

eIntadania)

1

lona

"Una gran

ao.nre company Josep M.
Mctji PrePara sobre la
?rotosa catalana de Bar

XOCOLATEs

la rambla
di caraltua

RELLOTGES

matinada—empentes,

successos

tele
de darrera hora...

Cap allá a les dues del mata compa
ginada la primera página del dar, En
Capdevila—que ja haurá dirigit la fun

dó de la nit al "Noventats"—abando
nará la platina, Usa un cigarret i se
n'anira a dormir. En Brunet encara
tindrá temps de fer l'artiele que falta
per a ornplir la página o la necroM
gica del personatge que s'acaba de mo
rir...
a
Un dia més de la vida d'una gran
chitad Un esíarn nlés pel triomf d'u
na

gran

causa.

original

JOSEP

M. MASSIF

de Judicials. En joaquim Ventalló

encara un perfil absolutament
delimitat 1 característic. Són,

no tenen

silueta,

un

que

llum que la

es

perfila

projecta.

parantesi de rapen
exactitud el complex
un

nr

segons la

Rellecteixen amb
o de silenci. Són
de la

nostra

en

caótica vida conectiva i són una
resultant del nostre moment. Isloment
de creixença, amb problemas greus a
resoldre, davant deis quals encara
que vulguem no és possible donar a la
pandea—en el seu més ample abast
—un
simple valor d'informació. Jo
cree que aquest gran diari catalá d'in
formació
diari de gran públic, de
carrer— és
sin
producte que Barce
lona encara no pot fabricar...
cara

darla"
:4

—

1

PERIODISTES.-

—Aquestes mateixes circumstáncies
comenta

director de "La

el

bons... I és

que la necessitat

impulsat fina
El rapen-ter

Un homo

Ornid yak anu,
Imanes, a París, no

rambient

sin

Capdevild

aconsegult

fer de "La Publi" el mdior

cuan

de

l'ha

em sembla
un
producte
de la necessitat. Un home no és re
pórter pel sol fet que es proposi d'és
ser-ne. A París, per exemple. en el
cor d'Europa i amb l'afluancia de tots
els corrents del món, el repórter es

Barcelona...

fa unes set
pensara pas que
donada motiu per a

no

ara.

Ja han

arribant els redactora:

anat

Ventalló, Guansé, Bonos, Crítias, Pou, Montfort, Qwelus, Pailer°1as
Ferran, Mialet

ara

o tres d'anides perioiís
Volía pasear per París senas
la preocupació de cercar tema, pesó
les tertulies de café cm donaren
sacas16 per a escriure un parell d'as
Ojales d'interés polític per ala cata
jans d'acf 1 d'allá.
Mantre el general Primo de Rive
ta va ésser dictador, ala catalans exi
nata a París sabien que no podien
tornar a Catalunya, i treballavan i
vivien pacientment esperant el dia
llunyá en qué els fóra possible de
tornar a casa saya. Qui més qui
snenys s'havía establert a París, als
pobles vorans o en determinadas
ronques franceses —Albi, Perpinyá,
Lió, Lorient, etc... i treballava quo
tidianament amb una esperança rala
tivament Iluayana de tornada. Es a
dir que la vida la tenien perfecta
anent resoIta, bé amb dificultats, bé
gmb carta seguretat. Així tenían.' mi
sayona que estudiaven per enginyers
les escoles de França, altres que
treballaven a la conca socialista cl'Al
ki; una altres que per magatzems.
l'bureaux", bancs, comerlos, res
laurants o taules de café es gua.
agraven la vida, i l'únic consol que
tarden era el de llegir els díaris de
Barcelona i rebre cartes d'andes
que eis contaven els treballs que
i/den per a poder-los fer tornar.
Aquella tan cantada generositat
del dictador en perdonar cada quatre
is cinc mesos, els sublevats militars

;un

que ha

Publi:

citat"—, fan que el tipus de periodis
ta classic, el repórter catalá, no s'ha
gi prodult cowiosament entre nosal
tres
En tenim pocs... Poca, paró

DESPRES

paren

L'AMNISTIA

ELS CATALANS EN EXILA

Vdca.

—

DE

eig Olftidiátili que representaven

pública no tingué
mai un reflexe piadós per als exiliats
catalans. Els tenien Iluny i amb aixó
ja havien quasi resolt, segons ells,
un
problema d'ordre. Peró aqueixa
táctica és tan equivocada com aquella
que una part de la burgesia catalana
posá en práctica ara fa deu anys
un

perill

de via

que consistía a empresonar
poble i en cada ciutat tots

en

cada

aquelIs

bornes d'inquietud política i social
que duien la direcció de certs moví
ments reivindicadors.
—Si no fos per quatre capcigranysl
—aSi no fos per quatre cape ca
lents!
no
fos per quatre poca

vergonyes!
fos per quatre exaltats!
donava la casualitat que
aquests guarra honres de cada póble
i cada ciutat eran els bornes de
rnés consciancia política i social que
hi havia. i sense ells el sentit euro
peu del moment no hauria estar com
•

—Si
Paró

no

pras.
La Dictadura de la primera série
oblidar sistemáticament el perdé
deis exiliats. i aquests restaren a
París Iluny de la terra que per luxar
estimat més que el s altres havien
perdut de vista. Nous jueus errants,
va

els exiliats catalana cercaven en l'am
bient que els voltava la calma que
no tenían, i aconseguiren a
torea de

quotidianitat poder habituar-se
nou

estat

de

en

el

coses.
•

* *

Cau la Dictadura. E'e re
els fonaments de l'Estat. Una
segona Dictadura liberal ve a desfer
tot el que s'havia muntat en mig del
silenei general. Comencen de sortir
presos. tornen a les sayas llars gent
que podien i des d'aquel( instant
els ca.talans de Franaa, de Balgica,
d'Italia i d'Alemanya només pensen
a
preparar la maleta i tornar a la
terra. Molts d'ella
els més impa
cients
abandonen de seguida els
arrees o les collocacions que lenco
nao.

rumien

—

—

ernprendre el llarg
viatge sigui com sigui: en primera,
i

es

preparen

a

segona o tercera... Els guaira o cinc
cents catalans estan amb el
peu a
l'estrep. Hi ha nna dilació; en la
primera arnnistia no bi entren Mar
xa
e! tren sense ells i tornen a les
seves
cambres d'hotels. Molts han
perdut la collocació; en tornar a les
cases on
eran
troben la taula o la
plaaa ocupada. Han actuar amb lleu
geresa. Qua hi farem! Peras el fet
és que es troben acose guany de

disposats a gastar els estalvis
anal) els quals havien de pagar les
despeses deis viatges.
Hi ha una segona amnistía. Tam

Da 1

poc no hi entren. Catalunya es redre
ca i projecta i manifesta la gran
campanya d'amnistia que obre les
portes de la presó a Comte, a Ju

lia, etc.
Els catalans exiliats creuen que
ja ha arribas l'hora. paró l'amnistia
es &Maya amb
comptagotes.
un; demá, un altre. Els exiliats no
poden venir. Catalunya ha fet un
acta, una manifestació: ha demos
trat que el seu sentimcnt és el d'alli
berar els presos. pera una ;regada
més, a Catalunya sentiment i Volun
tat no han
estat la rnateixa cosa.
No hi ha ha.gut voluntat per a acon
seguir l'amnistia plena. No ha estat
tractada, no ha estat negociada, coto
qualsevol altre afer polític; coro una
qüestió de duanes o com un pla
d'obres públiques. Cataiunssa acon
seguí els fills alliberats que voigue
ren els altres, no els que volia ella.
En cap de les amnisties donadas
han powut encabir-s'hi Francesa Ma
ca, Ventura Gassol. J. Carrier Ri
baila, Jaume Miravitlles, i tants i
tants d'altres. No ha estat possible.
No alta aconseguit de cap de les

manares, i ara per a tornar
listaran
de passar per l'adrelador
d'uns in

dults
bles.

parcials

francament lamenta
•

• •

Aquests dies que passat a París
he topat arnb alguna catalans
exiliats.
Estaven frisosos, amb un
violent
estat d'anima Tenien gola
avall la
tornada. S'havien empassat la
pos
sibilitat de tornar a Barcelona. Te
nien la seguretat que era un
fet i
l'hora els era arribada. Quan no
es
pensa a tornar parqué se
sap que
va per llarg, l'estat
d'anim d'un exi
liat no és el mateix del qui ja s'ha
empassat la possibilitat de
tornar.
Ara eis catalans de la posició
estable
en qué vivien han
passat a un neguit,
manifestat agudament en
converses i
lletres rebudes. La desespració
és
una

arma

terrible,

triotes 'estan
amb Jaume
'o tres de

'

i aquests compa
.

desesperats. Parlava

Miravitnes

fa un parell
Era a "La

setmanes.

Coupoule" i l'arnbient no era
marejava més. La conversa
va

a

Catalunya.

n'hi ha rnolts que
nou
a
la Rambla.

Ventura Gassol

Corn

el que
apunta

Miras-hiles

ja es veien de
Francesa Maca
es

creien

en

el

d'abril poder tortas a Barce
lona. Han passat dos mesos i encara
no es veu alar
quan será possible
aqueixa necessitat, si no d'ordre
públic, d'ordre moral.
—Jo he perdut la collocació al
banc— cm deia un catan. el ,nom
del qua l em reservo, i ara vise del
mes

poc

que

cm

pot

enviar

la

meya

mare.
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visc del meu germá.
—M'he de dedicar a rentar plats
en un bar del
"faubourg Montmar
tre"--m'ha dit un altre.
•

ahan
—Será possible que se'ns
doni?
podem més
—No podem més, no enganyar
Si no eras arriben a
estaríem en aquest estat...necessitat
Tots ells, asirias, tenen possible?
de venir. Es que será
la res'
?Es que no s'han adonat de repre
aix6
que
moral
ponsabilitat
d'ací? Tots
senta per als catalans
catalans;
els exiliats, catalans i no
han
socials
i
tots els exiliats polítics
tornin.
que
de tornar. S'ha de fer
directo de
Com? Si jo los un deis
tindria
la soft
la polít?ca catalana ja
çur
ció, paró sóc un periodista
l'explicació d'un

ça al mercat públic
catalans rxihat',
estat d'ánim deis
faci ben be

perqué Catalunya se'n
ressó.

FRANCESC MADRID

enganYa
"Era un optimisme, que els fets demostren

haurien

dor, de creure que les vexacions de la Dictadura
contradir-ho bi
deixondit la ciutadania somorta. Per a
dos
ha, colpidora, la manca de reacció collectiva davant
fets que estan als ulls de tothom: la situació

—única----del Centre Autonomista de

(Censura).

paradosal

Dependents

(Lluís Nicolau d'Olwer. "La

Publicitat")

