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la rambla de Catalulya

el fet ja molt eloqüent que la
pellicula será estrenada en qua
ranta cinemes alhora. I aató
una ben clara demostració del
concepte que ha merescut ja en

La mort de Thelma

aquesta data.

Fa pocs dies un sable rebut de
Los Angeles ens donava compte
d'haver-se trobat morta dintre el
seu auto l'artista del llenc Thel
ma Todd. Immediatament comen
çaren a circular diverses versions
respecte a la trágica fi d'aques
ta estimada 1 admirada artista.
Filles de les converses, no exemp
tes de fantasía algunes d'elles,

NECROLOGICA
ra
Sa

Dl
ard
bit

nbé
els
se

Ahir al matí tingué lloc renterra
ment del pare del nostre benvolgut
amic Enríe Vinyes, gerent, a la rios
tra ciutat, de la productora "Uf ilms".
L'acte bu una demostració patena
ultra les simpaties amb qué compta
el nostre amic, de les amistats que
al c,órrer deis anys s'havia guanyat
el finat amb el seu traste bondadós,
les quals volgueren retre en aquella
hora de dolor el dare.r tribut al tras
passat Rebi el nostre amic 1 la seva
familia el nostre més sentit condol.

1 del que s'ha esbrinat fins a l'ho
ra present, la trista fi d'aquesta
bella "star" es veu embolcallada
pel misteni més anguniós, puix
que ningú no dubta que passá
quelcom d'extraordinari que Ji se
gá la vida
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Parlem~ne
"EL SECRETO DE ANA MARIA"
L'amor, raó suprema de la vida,
aquest gran sentiment, el més in

no pot negar-se que
aquesta escena he posat i he
aconseguit donar-li tota l'emoció
i tota la realitat que m'ha dema
nat el director.

érem. Pero
a

tens de tots els que l'home expe
rimenta, és la base essencial de
l'argument de la nova producció
de "Selecciones Capitolio" "El se
creto de Ana María". Compendi
de tots els amors, deis sentiments
més nobles 1 purs, porta, no obs
tant, a primer terme, per a su

blimitzar-lo

en

"MORENA CLARA"
PER TERRES D'ANDALUSIA

Cífesa, que, com se sap, está
disposada aquesta temporada a
aixecar ben alt el pavelló de l'au
téntica cinematografía espanyo
la, ha encomanat al triomfador
Florian Rey, realitzador de "No

imatges pletbri

ques de vida 1 emoció, al més
gran, al més desinteressat de tots
els amors, l'amor maternal.

bleza

baturra",

la filmació de la
1 ja centenaria obra
deis senyors Quintero i Guillén
"Morena Clara".
Florian Rey no hi ha dubte que
és un dels directors espanyols que
més agraden de donar a Ilurs
pellícules el máxim contingut de
realitat. I així, perqué els exte

Els editors, consclents del fácil
que era caure en el vulgar en te
mes dandole tan
delicada, han
establert un traeat, admirable
d'habilitat, conjuntant merave
llosament el sentimental amb
l'alegre, amb el finament cómic,
1 han aconseguit així un argu

coneguda

Al

Teatre Studium

Una obra de Pagnol í Nivoix,

representada

tradulda i
en

catalá

Seria de desitjar que les traduc
cions d'obres estrangeres estrenades
al teatre estala es reciuissin a les ca
medies realment cabdals. Portera
tres meses de teatro catalá a Barce
lona i les companyies normals han
estrenat, durant aquest temps, dues
comédies catalanes originals, dues
traduccions, i han muritat dues re
posicions. Aquestes darreres
"Sai
net trist" i "Cors de dona"
no va
lla la pena, evidentment, qué fossin
—

—

reposades.
I, en quant

a les traduccions, ni el
teatre catalá ni el profit económic de
les companyies que han fet "Lliber
tat provisional" i "Mercaders de gló
ría", s'hauria ressentet gens de qué
no fosstn estrenadas aquestes obres.
No és que nosaltres anem a negar
el valer de "Mercaders de glória"
L'obra té una gran força dramática,
presenta dos o teas tipus humans i
teatralíssims. Peró en un país cota
el nastre, on tanta autors catalans
amagatzemen les ciares inestrenades
quan el teatre catalá viu arrupit per
manca
diuen
d'autors, és im
perdonable no deixar aprofitar els
autor inédits de casa les poques oca
sions que s'ofereixen d'estrenar re
—

—

gularment.
I, encara, existeix una altea raó,
i aquesta a benefici deis empresaris
i deis actors, i no pas deis autors.
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Tres actrius
han

Mal de Jan Kiepura

su

la bellíssima comedia UFILMS

quiero

todas

a

amb música de ROBERT STOLTZ
La primera y única pellícula de la temporada de l'iniMitable
artista
Ala
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ment d'innegable varietat i duc
tibilitat; l'emoció dramática és
sempre producte d'una felia unió
de situacions en les quals la ló
gica impera rotundament.
UNA AUDACIA
DE MARY DEL CARME
El realitzador de la pellícula
"El cura de aldea", senyor Ca
macho, coneixia les condicions
eqüestres de Mary del Carme,
"star" el paper més important de
la qual 11 ha estat assignat en la
realització d'aquest film.
Alló que no coneixia l'observa
dor Camacho, home ponderat
aquilatat de les condicions artis

tiques deis
nou film, és

intérprets d'aquest

que Mary del Carme
Possels una audacia tal de teme
ritat. I el fet que anem a relatar
n'es el testimoni Inés gran.
En una de les escenes rodades
als camps salamanquins, en mig
d'una punta de toros braus, Mary
del Oarme, muntada a cavall, tal
com si Los una auténtica amazo
na, nascuda en aquestes terres i
criada entre els brams deis braus,
comeneá a córrer camps a través
com oblidant que estava filmant
una

important

riors de "Morena Clara" no tin
guessin res de rebutjable en,
aquest ordre, s'ha traslladat a
Granada, la incomparable terra
deis enyoraments passionals
deis fets inoblidables amb els ele
ments artístics que protagonitzen

aquesta

En pie camp, sota el sol anda
1 ambientant el film deis cos
tums i la gracia gitana, aquest
director ha captat habilment es
cenes a l'aire lliure, ja en les in
comparables coves granadines de
Guadix, ja en els escenaris cá
lids de Véjer 1 del pintorese i
rústic Conil.
Imperi Argentina es troba en
aquests escenaris movent-se com
una gitana més que causará l'ad
miració del públic. Han contri
buit amb ella a plasmar les in
comparables figures tralades pels
autors, dos artistes ja consagrats
pels nostres llenes; ens referim,
com
és natural, a Pepe Calle i
Manuel de Luna.

1

1

6

de moltes inquietuds aconsegui
ren

agafar-la,

mentre ella

se'n

reía amb una rialla ingenua.
—No ha estat res
en un to
de defensa respongué restre
Ila"
Ara sóc jo una més per a
anar amb el bestiar i tornar on
—

IMPON ENT!
RESULTA L'AFLUENCIA DE
PUBLIC TOTS ELS DIES A

ASTORIA

PER ADMIRAR LA MERAVELLOSA
PRODUCCIO RADIO

ROBERTA
Cançons
subjugants per arene Dunne.
Balls sorprenents per la formidable
Pazella Fred Astalre i Ginger Rogers
UN FILM RADIO...
NATURALMENT!
Per evitar les aglomeracions reco
inanern que adquiriu les vostres loca

litats amb anticipació

ROBERTA
ELS BALLABLES DE "ROBERTA"
EN DISCOS "LA VOZ DE SU
AMO".
HISPANO OLIVETTI, FABRICADA
PER MANS ESPANYOLES.
"MARMA", LES XOCOLATES QUE
ALIMENTEN.
NADALES... INSISTIU EN XAM
PANY MONT-FERRANT.
ANEU A VEURE "ROBERTA" EN

"OPEL"fi

Aquest

vespre tindrá
lloc el sopar d'home

natge

k.

,

v
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"EL SECRETO

AMA

MARIA!

EL "DIVO" PAU HERTOGS
Es ja sabut que l'artista que vol
passar a la conste•lació estellar
cinematográfica ha d'ampliar de
faisó profunda les Seves naturals

condicions.
Un actor

o bé un cantant que
actuació teatral hagi
consolidat la seva fama, per la
mestria amb qué ha interpretat
en

la

seva

sempre la

seva

especialitat,

per

donar el pas decisiu cap el ci
nema i mantenir la seva supre
ma categoría de primera
figura,
no pas acontentar-se amb
"dir"
o bé "cantar" molt bé; ha de fer
a

quelcom més, ja

que

en

el

llenç

haurá de viure amb la máxima
naturalitat la vida real del per

sonatge

a

García Lorca

Aquest vespre a l'Hotel Majéstic,
Federico García Lorca será home
natjat amb un sopar, amb motiu deis
seus éxits assolits a Barcelona
amb
"Bodas de sangre", "Yerma" i la re
centíssima "Dona Rosita la soltera o
el lenguaje de las flores".
La convocatoria per aquest home
natge ha estat signada per ilustres
personalitats del món de les lletres
barceloni. Caries Soldevila fará l'o
frena del banquet i García Lorca
fará un parlament de grácies.
El banquet d'aquesta nit promet
ésser una veritable reunió de tat
alió que compta en el teatre i en
les lletres catalanes. Acte de simpa
tia a un poeta andalús que, ultra re
galar-nos amb les seves creacions
teatrals, compren 1 estima lotes les
nostres coses.

que no pas una obra estrangera. El
nostre públic prefereix, com és na
tural, els seus autors, encara que no
els conegui. I no perem nosaltres els
qui combatrem aquesta preferencia.
"Mercaders de glbria" en el mo
ment que fou estrenada, i a França
havia de suscitar un interés que no
pot de cap manera promoure a ca
sa nostra. Obra destinada a posar de
relleu les conseqtiéncies de la guer
ra, el públic francés, davant d'algu
nes repliques,
havia de reaccionar
com reacciona aquell que veu el (lit
a la llaga. Ara,
no,saltres només po
dern admirar en robra- l'interés tea
tral i humá, el segur Oflci de Pagnol
per aquesta vegada associat amb
Nivoix
qualitats que s'esbraven
una
mica a través de la traducció
i de la representació pels nostres
autors.
De tota maneraa pna vegada com
aquesta, en la quOlaem vist una co
medianta nostres fatliallar amb tot
l'entusiasme, no anem pas a exhala
rir tota la nostraf eapacitat de crí
tica. La companyia de drama i co
media interpretá "Mercaders de glb
ria" amb la millor voluntat. Els er
rors que hi hagueren
especialment
en la presentació
foren fills pre
cisament d'aquesta voluntat optima
!Que la conservin, en ocasiona futu
res, a benefici deis nostres autors!

interpreta.
Pau Hertogs, l'aplaudit can
eant,
ho ha entes, i per a
poder interpretar el paper de
"Juanillo" en l'adaptació cinema
tográfica de la popular ópera es
que

panyola del mestre Penella "El
gato montés", ha estat practi
cant-se en l'esport de l'equitació
1 ha assolit un perfecte domini
d'aquest esport, com ho posa de
manifest en el transcurs de l'es
mentada pellícula nacional, du
rant la qual pot parangonar-se
amb els més famosos cavalllstes
que mantes vegades hem vist
aparéixer en les cintes america

—

—

A. A.

nes.

Aix', dones,

amb la presentació
d'"El gato montés" el baríton Pau
Hertogs popularitzará el seu noM
com un consumat cavallista.

ienaventurats

S'ha fixat ja la data d'estrena de
la primera comedia del nostre com
pany en la premsa Ignasi Agustí.
"Benaventurats els lladres", s'es

per

En

el

moment

que

tanquem

aquesta página teatral está reunit
el Jurat que ha d'atorgar el Premi
/gnasi Iglásies 1935. No fem cap
promestic perqué com que quan
aquestes línies aribin al coneixe
ment deis lectors, el nom del gua
nyador será segurament públic, ens
posaríem massa evidencia cas de no
encertar.

*

Divendres,

a

l'Ateneu

clopedic Popular, (»lean°

Enci
Rivas

Cherif, director artístic de la com
panyia de Margarida Xirgu, dona
una conferencia
sobre el teatre del
nostre segle. Tema suggestiu que el
dissertant «ere atnb aquella erudi
ció i aquella amenitat que caracte
ritzen tota la seva actuació.

* Ara corren .a.urners que -Jo
sep Sanepere, censal ja de la revista,
pensa dedicar-se a la comedia...
castellana. Una de les tantes etapes
que recorrerá abans de fer cap, al
tra ?regada, al vodevil catala.

* No es pot negar que els ani
madors del teatre lirio catalá, si no
representen, almenys fan
parlar

molt d'ells. El doctor Claudi Cas
tells i el director Josep Llimona
han afirmat a un periodista
que
compten amb cent mil peasetes amb
obres,.., 1, pel que es veu, els falta
teatre. Segurament que el gener ví
nent trobaran tanta locals com vul

gain.
* El Principal Palaoe tornará a
la revista frívola, una vegada
el
desempari Margarida Xirgu. Es diu
si hi anirá de "vedette"

IGNASI AGUSTI
trenará el próxim divendres, dia 2'?,
al t,eatre Novetats per la companyia

Nicolau-Martori.
Donada la c,ategoria literaria del
jove autor, la direcció del Novetats
i els que coneixen l'obra, esperen que
"Benaventurats els lladres" consti

Margarida

exit auténtic.

un

Carbajal, 1 si s'estrenasá una revis
ta titulada "Las hijas de Putifar''.

Es de lamentar que una vegada
que uns productors barcelonins s'han
llançat al genere de l'opereta arre
vistada ho hagin fet embarcats en
una obra tan minan com
és aquest
"Rancho azul" estrenat al Tívoli. Ni
la lletra—signada per Ramos de Cas
tro—, ni la música—original del
mestre Obradors—, valen la pena
de l'esfore económic que realmentt
s'ha fet per a muntar "El Rancho
azul".

interpretació, almenys

«La

:

mesonera

del llano»
F. Prada i R. Ros, en companyia
del mestre Gerard Tomás, han es
trenat al Nou una sarsuela el mejor
mérit de la qual és la seva discreció.
Un llibre honest i una partitura sen
silla, amb algun moment que debut
endevinar en el seu autor condicions
pel teatre link.
Pau Hertogs i Glória Alcaraz—un
xic indisposada la nit de l'estrena
es feren
aplaudir, acompanyant-los
en réxit el tenor Josep Acuaviva.

PERRADA

la O»

CAVES
DE L'EMPORDA
DOUX

DEMI-DOUX SEC

el teatre comercial.
La companyia de María Fernan
da Ladrón de Guevara va posar mol
ta fe en la representació de l'obra.
en
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Romea: «Sí me das
un beso te digo que sí»
¦

•.•

wi~

s,-

eara-e-a.
:

admirablement a l'embolic cómic. La
primera actriu, especialment, 1 des
prés d'ella els seus companys, repre
senten amb grácia 1 vivacitat "Si
me das un beso te digo
que sí".

ee
c¦Y

metáHica

Victória: «La dama
del sol»

Dipósit:
F.

QUINTANA,

Llúria, 125

Teléfon 79099

BARCELONA
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Una exposicío'
de Shum
Shum exposa dibuixos a les Gale
ries Syra del 28 de desembre al 10 de
gener.
Ramon Xuriguera el presenta alai:
"Del fons de la producció de Shum
puja un regust humá de dolors 1 de
lirismes, de desencanta 1 d'evasions
entrelligats. En aquesta mescolança
el més viu 1 permanent de la subs
tancia humana hi ha deixat la seva
Shum en fa la pedrera del seu
humor. Els seus ninots porten tots
eLs senyals d'aquest complexe, 1 sota
la simplificació de les formes amb
qué vénen a la vida ensenyen la in
tenció, tothora encesa, del seu ani
mador.
Els flagells, el pes de la privació
1 la decrepitud ha estat un tema car
a aquest artista.
Per expressar-loa
ha acuda, sovint, al sarcástic 1 al
patétic. Al costea peró, deis motius
més colpidors, la presencia de l'in
fant hi ha deixat sempre una estela
de transparencia.
En ractual producció
de Shum,
l'infant hi juga un gran paper. Es
com
si hagués absorbit els accents
ombrívols freqüents en el pretérit de
l'artista, afermantese en el carril de
la seva evolució.
L'infant ho és tot en aquesta eta
pa de la producció de Shum. El pi
caresc ha substitult el patetic i les
cor bes rosades
han reemplaçat
les línies punyents 1 turmentades.
La intenció, tot i essent la mateixa,
ha esdevingut més alada 1 penetrant
Aquest desllast ha repercutit a les 11nies, ara precises, essencial, Inscritas
subtilment entre la terna 1 els ángel-a,
camí grat a l'artista.
Es d'aquest món de claredat que
extreu les expressions pures que pre
senta.
tan despullades d'accidente
que ofereixen, al primer cop d'ull,
la fresca intimitat de la seva gracia."
Augurem al nostre ame 1 company
Shwn un éxit en la seva exposició.

VICENÇ BERNADES

donar un parer can el que pot bene
ficiar els uns pot perjudicar els al
tres. A Catalunya, per exemple, una
sobtada baixa de la pesseta pot as
ser catastrófica; en canvi, al Llevant
i a Biscaia, és possible que fós sa
ludada com una solució benefactoraa
Es evident que la nova baixa de
la pesad-a tindrá la virtut d'envilir
els valors de rEstat, els ferroviaria,
els municipals i els de serveis pú
blics com gas, aigua, electricitat, etca
perqué no hi haurá Gevern ni mu
nicipi que deixi augmentar els .reus
serveis, almenys durant
deis dita
molt de temps. I si tenim en cemp
te que els índexs de vida, particu
larment a les capitals i nuclis in
dustrials, passen per damunt dele
salaris, vol dm que al més petit aug
ment en els proas, sorgirá amb vio
léncia el conflicte social, aerceie els
obrera amb tota la raó exigiran mi
llores de jornal.
Tot aixó sembla inevitable que es
produeixi, a jutjar per la forma
com a les esferes dretistes han mi
rat fina ara el problema. I és xo
cant que quan hom pretén fer ban
dera d'un suposat pla económic, l'es
tabilitat social 1 econbmica del país
estigia amenaaada per la falla d'ud
na de les aoves bases més essenciaLa
com és aquesta del problema mono.
tan, que pel que es veu ja no con
trolen els elemento dirigents.
Es cert que tot ata?) es porta molt
dissimulat. No ha manca,t la inflació
que en aquests últims temps s'ha
dut a termo i que s'ha volgut pro
sentar com simptomes de perfecta
normalitat i adinic de prosperitaa
Aquella pregunteta als periodistas
per part del ministre de Fin.ances,
feta a diari: —?Qué ha fet avui la
Borsa?— és tot un poema. El ?nal és
que quan hom se n'adoni potser ja
no hi será a temps, porqué quan les
alces són d'inspiració artificial, les
baixes es produeixen rn.és brusca.
ment.
Val la pena de
recalcar tota
aquests feto, porqué precisament és
al cap de dos anys de governar les
dretes que hom comprova la situa
ció a qué s'ha arribat en un terreny
que fina ara havia estat el plat forb
dels elemento conservadora per a
combatre les esquerres. Amb uns
jornals de fam en el camp, amb una
política de contingents i monopolis
a benefici de trusts ja formats o que
s'han constituít a corre-cuita, amb
una
inflació borsária, ens trobemi
avui que ha augmentat ratur foreósi
que han disminuit les exportacions,
que els productes agrícoles han bai
xat de preu per no tenlr sortazia, 1
que l'Estat no pot proveir-se de les
divises necessáries per a pagar els
deutes contrets a l'exterior.
A la vigilia de pujar les esquerres
Poder, cal que tothom tingui ben pre
sent la situació catastrófica i de ruina
que han creat aquests dos anys de go
vern de dretes.
(Retirat de la setmana darrera per
excés d'original.)

30.000 presos
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empremta.
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Entre les estrenes lleugeres del
Ro
mea, aquesta vegada li ha
tocat el
torn a un vodevil, original de l'autor
italia Aldo de Benedette
Es ciar
que un vodevil fet per la companyia
de Paulina Singerman és un vodevil
fi, lrónic 1 graciós. Un punt de par
tida original que dóna peu a una
situació absurda, peró que es presta

—

—

en

pare d'ella, cal cercar els única va
lors de respectacle del Tívoli. Emilio.
Aliaga, Liana Gracián, els 9 Golden
Ballets i les 10 Dayelm,a "Girls" es
guanyaren els única aplaudiments
sincera de la nit de l'estrena.

Nou

El debat que es plantejá. al Par
lament de la República sobre la
qüestió monetaria, va quedar redult
a
un no
res, en quant a resultats
palpables. S'hi seriaren discursos,
mé.s bons o més dolents, peró la
solució no s'ha vist per enlloc,
malgrat que avui constitudx el pro
blema més inquietant per resdeve
nidca esoonómic del país.
El senyor Chapaprieta, que ha fet
un pedestal als seus mal anornenats
projectes económics, que en tot cas
es redueixen a una intenta d'e.quili
bri pressupastari (segons demostrá
vem en aquestes mateixes columnes
darrerament), en canvi ha optat per
plegar-se de braços davant del pro
blema monetari, esforçant-se en fer
creure que d'ací a pees mesos, quan la
campanya exportadora estigui al
seu ple,
hom podrá sortír-se de l'en
callament d'ara. O sigui aue en ter
mes més clars i más categórica, con
sidera el problema cem de solució
impossible, momentániament.
El fet és important perqué si una
Inhibicló governamental no pot sor
prendre els centres financers exte
riors que segueixen al dia aquestes
qüestions, 1 per tant, tenen perfecta
coneixement del que passa. a Espa
nya, en canvi posa de relleu davant
del país un estat de coses greu. A
Catalunya potser més que en cap al
tre indret de la Península, aquesta
anormalitat monetaria está produínt
estralls, perqué aquí radica el mer
cat més fort de les anportacions .le
primeres matéries, maquinaria 1 ar
lides necessaris per a les lostres
manufactures i no és d'estranya,r els
clam.1 que diáriament motiva aquest
diguem-ne
retard a servir les
monedes estrangeres necessáries per
a
satisfer els pagaments. S'ha fet
ja públic que algunes fabriques han
advertit que haurien de parar per
no rebre primeras matarles que els
subministradors es neguen a facili
tar si abans no cobren els endarre
riments.
I com déiem l'altre dia, no és rlin
portador qui está en descobert, yer
gue aquest ja va pagar el dia del
venciment al Banc una equivalencia
en
pessetes. El Banc ha posat els
diners a disposició del Centre de
Contractació i és aquest que no tim
ba la contra-partida en moneda es
trangera. Por consegüent, la falla és
de l'Estat, no és deis particulars.
Hem llegit
1 en llegir-ho ens
semblava impossIble
corn des del
banc blau es deia que aquesta sitas
ció no equivalia a una susoensió de
pagamenta, tota ?legada que l'Estat
tenia les pessetes necessáries per a
pagar... en pessetes. Algú podia ha
ver objectat que precisament en no
poder convertir les pessetes a rex
terior, era la situació clara del sus
pens, que bo 1 disposant de merca
deries o crédits que de moment no
pot liquidar, demana un termini als
creditors per a atendre els compro
misos adquirits. Es exactament el
que fa l'Estat en el cas actual, no
s'hi val a enganyar-nos.
Ja que hi ha interés a terliz' ama
gat el descobert del Centre de Con
tracta,ció de Monedes
que és el
secret de Polícinella—, no cal insis
tir a donar xifres, perb és evident
que avui ja és masas crescut per
creure que ni una molt óptima cam
panya exportadora pot compensar
lo en el termini de mig any. Aixb,
sense comptar que ara com ara la
campanya d'exportació no es pre
senta massa clara. Dad que la da
vallada de la pesseta vagi accen
tuanase en rallan general i que els
avisos de Londres la donen per in
evitable dintre d'un termini relata
vament próxim.
Sobre el problema del valor mone
tari s'ha escrit tant i es pot escriu
re tant, que és inútil avançar-se a
—

Tívoli; «El Rancho
azul»

En la

de dreles

Dos allyS de

s' estrena

els lladres»

tuirá

CARNET!

Rafael de León 1 Salvador Valver
de, autora de la famosa caneó que
des de fa míg any no ens abandona,
ara han pujat Ilur obra a
l'escenari.
Han cercat, naturalment, l'éxit fácil.
L'han trobat? Es difícil dir-ho. "Ma
ria de la O", comedia, compta amb
elements, especialment cómics, per a
agradar al públic. Dintre una pila
d'influencies d'altres autars, León
i
Valverde caminen a m b una
certa seguretat pel cerní del triomf

El millor encert d'aquesta
sarsuela
estrenada al Victoria és haver situat
la seva acció a Mallorca. L'ambient,
les histbries de l'illa, són d'una gran
força decorativa 1 ádhuc dramática.
J. Andrés de Prada ha explotat amb
traga aquesta mina que és Mallorca.
El mestre Padilla ha escrit una de
les seves partitures més grises. No
obstant, grises i tot, és un músic que
té la grapa suficient per a dissimu
lar-ho.
La companyia del Victeria, amb
Godayol, Palacios, Miret i Royo, i
les senyores Herrero i Wieden, acon
seguí un éxit evident en la interpre
tació de "La dama del mar":

El problema monetari

—

Pollorama: «María de

11.--7-

L'audacia de Mary del Carme
consistí en qué darrera seu se
guís el bestiar amb tal feresa que

parlat...

El Lyceum Club ha tingut la sor
tosa pensada de posar les grans ac
trius catalanes en contacte amb el
públic. No el contacte de cada dia,
establert a través del marc de l'esce
nari, sinó el contacte directo que
proporciona el no fer comedia, l'adre
çar-se a rauditori en el lo íntim 1
senzill de la conversa.
En el curs de la setmana
passada,
i al soterrani de la Llibreria Cata
lónia, Maria Vila, Maria Morera i
Mrgarida Xirgu han contat els seus
inicis i les seves il•usions teatrals.
Després han recitat fragmenta de
comédies deis millors autors. Un pú
blic selecte i interessat ha escoltat
les nostres actrius i els ha agría.%
amb aplaudiments cordialtssims, Fes
tona. dantimitat.
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al cap

e

superproduccíó.

lús,

escena.

de pocs moments es va
perdre del radi de la cambra
fumadora. I no fou aixó sol el
Inés greu, sinó que, foragitats els
toros 1 encoratjat el cavall que
muntava Mary, hom hagué de
sortir a la seva recerca, i després

nova

Divendres
«

De cada deu casos, nou, una obra
medita catalana dóna més diners

r-~54(140

Política

E A TRE

Todd embolcaliada
pel misteni

"La Libertad" publica una esta
dística segons la qual hi ha 30.000
presos que esperen ésser jutjats i
que a fa quinze meses que son
la presó.
"La
Libertad" demana que
aquests presos siguin alliberats pro
visionalinent de seguida, sobretot
ara que ve Nadal.
Diu:
"Como el Estado ha de entregar
la Administración penal una
pe
seta cincuenta céntimos diarios por
cada uno, el cautiverio de estos ciu
dadanos extrae diariamente del Te
soro
públicos 45.000 pesetas. !Cómo
ha de dejar de alcanzársele
a hom
bre tan perspicaz como el
senor
Portela Valladares las obras públi
cas y el remedio al
paro obrero a
que podría atenderse con este
vo
lumen de dinero!
a

Muchas injusticias,
maldades, cometidas

y
algunas
por el
Go
bierno anterior ha de
remediar el
actual. Ninguna del apremio
que
ésta de dar libertad a
quienes, du
rante quince meses privados de
ella,
están aguardando a que se
les juz
gue. Tómese
insistimos en ello
porque procedemos de
buena fe
seguridades de que acudirán a la
disposición de los Tribunales cuan
do éstos les
requieran: pero otór
gueseles cuanto antes la libertad.
!No habrá acto que lleve
a
la
conciencia del presidente del Con
sejo mayor satisfacción de sí
mis
mo que el de abrir
las puertas de
las cárceles a quienes no
merecen
estar dentro de ellas!"
—

Les

coses

que passen

PELLS GRUIXUDES
a "La Veu".
Manuel Brunet hi escriu:
"Enguany, la treva, política de
Nadal no será pos negativa. Va
día'
En Gambó, en ei míting de
Sacas,
que el malestar actual 1 la
inquie
tud de la gent d'ordre només tenia
una sortida: les eleccions.
La treva
de Nadal será, dones, com una me
na
d'alliberament de les angúnies
actuals, i ens portará 1 prometença
duna viaarta próxima."
Es veu que en aquella casa 210 hl
ha memória. Deu ésser
porqué no
Per

cinisme,

més hl ha aria sortida:
les elec
cions. que el senyor Gambó les dues
vegadcs que el Presiden de la Re
pública el va cr1dar arra,n de la
darrera erial lj va aconaellar que
no
fes eleccions ni dissolg-ués aquestes
Corte, perqué encara no havien do
nat de si tot el que havien de do

Quina barni,1

•
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?•
?
•
?
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•
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Regulador

El

LES MILLORS
SUISSES

MARQUES

Exclusives 'Lus-ina" i "Roles"

Rbla. de les

Flors, 37

Carme,

DECORACIO-MOBLES
TAPISSERIES

Exposició: Passeig Gracia,
Tallers: Lluhí Risseeh,
-

Desitja
bon
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i
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LAMPARES

Joan Pallarols
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Abib és el que el Noble vol
!denla 1

interesaos

Un (iiovern Berenguer dísminuYt

o

Els dosfronts El seoyor
El front únic de les esquerres 1 els socialistes espanyols és un fet.
En el darrer Comité Nacional del Partit Socialista s'acordava que
aquest front, que abastava els partits d'esquerra i altres partits
Obrers, es formes d'acord amb el que el Comité executiu del mateix
partit havia. gestionat.
El poble republicá espanyol veu plasmats a la realltat els seus
anhels. La desunió féu
pel novembre de 1933
que les dretes
espanyoles assolissin una victoria aparent i que, en virtut d'aquesta
Victoria, passessin a detentar el Poder durant aquests dos anys
darrers.
I diem victoria aparent perqué la suma deis vots de tots els par
tits d'esquerra desunits don-ava mig millo de vots més que no pas
els de les dretes unides.
Alió fou un error. Ja l'hem pagat prou. A Catalunya ja ens en
Várem adonar de seguida, i el 14 de gener següent, en les eleccions
snuniclpals, les esquerres anaven unides i la Lliga experimentava
-

-

119,quella

tremenda desfeta que en un moment de malhumor deis seus
caps els decidia a desertar del Parlament catalá. Ara, davant de les
eleccions que es van a ccnvocar, i a les quals concorrerem si es D-s
tableixen 1ntegrament les garanties constitucionals i dignament creiem
hi podem ccncórrer cas que no es munti per part del Govern
el clássic tinglado d'antany el iront popular és ja un fet a Espanya,
1 és en l'ambient que será un fet a Catalunya.
Es un front, el de les esquerres i els partits de classe, en el qual
cada partit 1 organització que hi acut
sobretot els partits de classe
sacrifica una part dels seus interessos per servir un ideal.
Es la recuperació de la República el que ens mou a tots. I per
aconseguir-la, quan tots hi hem de posar el coll, els partits de classe
sacrifiquen momentániament una part del seu programa, que repre
un interés classista, per a millor aixafar la reacció i l'anti
ustícia social.
En front d'aquest bloc de les esquerres 1 els partits obrers s'hi
t'acta de dreçar el bloc de les dretes, repetido del del novembre de
1933. Será una conjunció de monárquics, falsos republicans, straper
feixistes i tota la gamma de partits enemics de la llibertat
1 de la democracia.
Es un front per a formar el qual tots els seus components sacri
fiquen una part de llur ideal, si no tot, per a servir un interés: el
propi, el deis terratinents, el de l'aristocracia feudal, el deis grana
d'Espanya, el de la clerecia.
-

-
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-
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prolongat per Portela, perçué el
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com

bé:

respectat í oficialment
ell, a Lliga Catalana.

sortir els (nariz mo
nárquics posant el bram al cel. Va
sortir el propi Royo Villanava--com
era de rigor-a dir-ne una de les se
ves (literalment: que si dl. el Royo,
hagués estat encara,
mi
nistre, hauria destitult fulminant
ment el venerable senyor Maluquer).
I

més autoritat, dones, damunt
el Govern, el defensor de darrera
hora de Lerroux, l'heme del famós
xec de la Telefónica, confaoulat amb
els monárquica declarats contra la
legalitat catalana, que tots els de
siga verbals de pacificado propalats
pel non G-overn i que les persones
deis senyors Maluquer i Martínez

Domingo,

anys

com

a

prova de

respectables

-

respectabilitat, a falta de virtutsmés
positives, els podem exigir que res
pectin una vellesa digna i recollida
com

integrants

d'un nartit de dieta que forma pant
del Gabinet.
Té raó, donas, el senyor Maluquer,
en les declaracions rnesurades i ala
res que féu quan racomiadaren vio
lentament. Llegides a "La Veu de
Catalunya"
per a rnés sarcasme-diuen:
"Pensava estar a la Generalitat
fins abans del període electoral, pe
reo ha estat més rápid el rellevament.
Fulminant, com clig-ué el senyor Ro
yo Villanova. Sena dubte hauran tin
gut en- compte les manifestacions
d'aquest senyor. Si em treuen per

El senyor ROYO VILLANO VA
argument deis

la de rúltat President de l'ex

tingida Diputacic Provincial de Bar
celona.
Recordant pez. un cop les formu
les automátiques, van tenir present
la seva condició de nresideat de la
Comissió Jurídica Assessora 1 el fe
ren president interí de la Generali
tat transitoria
amb
interinitat
més transitória encara que la deis
altres, si aux6 és possible
davant
la fuga del jesuita Vilallonga que la
havia complert la seva mlssia, de ro
bar unes escales a la ciutat. (Entre
paréntesis, un altre cop que varen
recordar-se deis sistemes automático'
la varen especificar; van nomenar el
senyor Alonso i Alonso, president de
l'Audiencia, de Barcelona, essent abd
que la seva autoritat és inferior, no
solament a la del president del Tri
bunal de Cassació de Catalunya, je
rarquia suprema en la justicia cata
lana, sinó tamoé a la del president
de la Comissio Jurídica Assessora,
almenys moralment. Van obrar com
si aquesta "Región Autónoma"-que
encara en diuen
fos Cuenca o Ba
-

113CB
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I el senyer IVIaluquer, malgrat els
anys, malgrat el seu estat de
salut, en rebre ufl encárrec que per
sonalment ja nb el podia satisfer
gaire, desproveit 'c,orn ha d'estar per
força d'ambiciona personals i polí
tiques, tingué altra vegada el sen
tit patribtic de fer una tasca de re
drelament. I així c,omença la nova
gestió retent acata:ment públic a l'br
gan ,calaclal de l'autonomia, el Par
lament de Catalunya, en la perso
na del seu president interí genyor
Martínez Domingo, home també ge
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peribdic "La Unión Monárquica", només de cinc
N'era fundador, director i redactor únic el senyor

Facsímil del
mesos

enrera.

Benigno Varela.
El senyor

Benigno Varela ha estat

nomenat governador d'O

rense.

Pna
a

mesura

urgent

prendre

Esperem que el Govern recollirá
les armes repartides entre els indi
vidua que amb carnet de "Acción
Ciudadana" han
c,omés darrera
ment un seguit d'atropellaments, no

sancionats, entre elLs l'agressió al
diputat al Parlament Catalá senyor
Riera.
No fa vuit dies que un ernbriac
anava pel c,arrer del Cid pistola en
i duia carnet de "Acción Ciu
dadana".
Cal desarmar aquestes
bandes i
conservar el fitxer.

LA RAMBLA, diari del yespre, el dia 9 de gener 1936

per roficiositat grolleríssima
cap de policía improvisat.

Valdria més, dones, que no
reine.
com
aquest mateix senyor
que a darrera, hora s'ha avergonyit
d'ésser radical, perb no
d'acceptar
un Govern civil per a
combinar elec.
cions.

stssin,

La Societat de Nacions

La diplomácia secreta
per
El món estava convençut de dues
coses: primer, que el feixisme liana,
havia agredit l'Abissínia amb la fina
litat d'apoderar-se del seu territori, i
després que aquest feixisme seria cas
tigat; segon, que el castig més eficac
per a fer cessar de cop la guerra era
rembargament sobre el petroli.

11151"8111141~1Ciellam
dictadura

feixista n'hauria tret és que en la
técnica, com en les arta i ciéncies, i
sobretot en reconomia, les naeions

rsNE'
-No guanyaré per "sustos". Amb

una

mica més En Pich se'm

nomena

bisbe, i
_

-

ara, si

no

vi-

UMBERTO ERRANTE

la dictadura italiana, encara
que la salvació Los momentania.
I en aixó han reeixit. Peró no han
c,omprés que amb aquest cop la So
cietat de Nacions se suicidava.
No solament la Societat de Na
cions apareix com a cómplice del
rei del petroli, que no vol perdre
l'ocasió deis bons profits que ofe
reix Italia, sino també com a com
plic.e deis qui no volen punir l'Estat
agressor. Al mateix temps es com
promet la pan del món, en demos
trar que no existeix un organisme
prou fort per impedir ala agressors
de cometre violacions.
var

són tot,es tributarles les unes de les
altres, i que en conseqüencia l'histe
risme hipernacionalista imposat amb
violencia per les dictadures, ultra és
No cal recordar que aquesta és la
ser superlativament
ridícul, escievé primera vegada en la historia del.
adhue inútil 1 nociu. Sota el pes de
n'ion que s'ha intentat amb racció
rembargament, la dictadura hauria
conectiva de quasi tots els Estala,
estat esclafada.
de punir un Estat agressor i que
era aixb precisa,ment el que hom
aquesta acció hauria d'obrir un nou
no volia.
capítol tant en rorganització de la
En conservadora anglesos no són
pau c,om en la histbria de la huma
homes per a voler l'enfonsament d'un
nitat. Si aquest primer esforg de la
régim tan deliciós, tan altament hu
solidaritat internacional reix a cona
ma i sobretot civilitzat com el que ha
trényer ragressor a sotmetre's a les
establert Mussolini a Italia. Els con
regles del pacte i a les Ibis interna.
servadora anglesos són tots brava gent
cionals imposades per la Societat de
que té el seu bell paquet d'acciona a
Nacions, la pau-la veritable
les grana indústries de guerra, i a
haurá fet un pas tan gran que la
aquests alta ideals es mantenen es
Conferencia del Desarmament no
tretament agafats, i com més les ac
podrá considerar-se mes una cosa
Mozas pugen més alt esdevé el seu
inútil o ridícula com és ara.
ideal. Traieu la dictadura, i veureu
El problema és ací.
disminuir el perill de guerra. Per aixó
Perb també és acl on es troben les
els conservadors sostenen la teoria de
acciona de les grans 1ndústries de
no immiscuir-se en els afers interns
guerra i ola interessos, no sola deis
deis altres paisos. Naturalment, quan
conservadors anglesos, sinó de tots
els afers deis altres Estala ajuden a
ola reaccionani del món. Ginebra ha
mantenir ben alts llurs ideals. Quan
d'ésser aturada a 1-Mg camí; la seva
s'esdevé el contrari, aleshores fóra lí
temptativa de punir l'agresor ha
cita qualsevol intervenció, com s'ha
d'ésser truncada en el moment que
vist en aquest darrer vintenni a Hon
anava a ésser mes eficag. Tot aixb,
gria, a Bulgaria, a Albania, a Aus
naturalment, amagat sota el gran
tria, etc. Perb el régim de Mussolini,
mantell de la pau.
amb les aoves complicados xarxes d'in
De fet, Heare ha arribat a dir que
teressos de classe, ajuda a mantenir
per salvar la pau no li importava
alts els ideals deis conservadora (és
occir la Societat de Naeions. Per a
a_ dir, llurs a,ccions).
eh, que és anglés, la Societat de Na
El noble anglés, certament, vol la
cions pot tenir un interés relatiu.
pau. Perb també la velen tots els
Ginebra, cert, és comodíssima per a
paisos; adhue els que viuen encade
moltes coses ala anglesos, pero l'im
nata sota les dictadures. El poble an
peri britanic també se'n podria pas
gles és lliure i pot dir el que vol,
sar. No
així Laval, ja que França
i, cosa més important, pot escollir-se
no es troba en la feliç situació
de
els governants. Ala conservadora, per
l'imperi britanic, i la Societat de
aferrar-se al poder, els quedava una
Nacions té per a la República fran
via: declarar-se pacifistas, declarar
cesa
un significat i una importan
se rígida defensors del Covenant
gi
cia prou més gran que per a l'An
nebrí i, per tant, de les sancions a
glaterra. Pero el senyor Laval té el
ultrança. Amb aquest programa gua
greu defecte de confondre la seva
nyaren les eleccions. Un cop al po
persona amb el seu país i creure que
der s'han posat a treballar per la
l'amistat franco-italiana sigui el ma
pau... Ah, aquesta pau!
Tothom
teix que l'amistat laval-mussolinia
treballa per la pau:
na. Aquesta desviació de
la visual
Hit
l'ha dut a creure que l'aplicadó de
ler, que s'arma fina a les dents; Laval,
les sanciona hauria portat a una
que embulla ola papens per a facilitar
guerra general, de manera que per
a Italia la victbria... No hi ha
cap
impedir la guerra feixista a l'Afri
polític que no treballi per la pau.
ca
el millor era... ajudar el senyor
Perb en diplomacia les paraules ser
Mussolini a fer-la i véncer-la.
veixen per expressar tot el centrani
Mentrestant la Societat de Na
deis fets; no solament tenim el pe
cions ha rebut un cop mortal. Du
ral de la guerra a l'Africa, ans el
rant disset anys la política exterior
perill duna guerra europea o mun
francesa s'ha basat en el pacte de
dial.
Ginebra; tots els Patata menors que
Naturalment, treballar per la pau
seguien França recolzaven el Cove
tal com ho entenen els conservadors,
nant i, sobretot, la forta República
només es pot fer amb un mitja: la
francesa, que imposava el respecte al
diplomacia secreta. Aquesta gangre
pacte. Per arribar a aquell pacte
na hauria hagut
d'ésser cauteritza
que assegurava la pau europea.
da amb ferro roent ja durant la
França havia hagut de donar cente
gran guerra. Des d'aleshores que es
nars de milers deis seus fills, caiguts
parla d'abolir-la. Perb veiem recor
en
els campa de batalla; per man
rer el món els diversos Ribbentrop,
tenir-lo, el poble francés havia de
els Suvich i Aloisi, encarregats de
viure sota el pes deis armaments,
les més misteriosos gestions. Tot
preparat a tots ola sacrificis. Perqué
serveix a preparar l'ambient de les
pacte era la política, exterior
intrigues que, arribat el moment, es aquell
francesa, era la pan...
resolen en matances i carnatges de
Es millor matar lentament, perb
pobra, gent que no hi tenia res a
segurament, la Societat de Nacions.
yerre.
I com que a matar-la s'uneixen
Els senyors Laval 1 Hoare, peró,
França i Anglaterra, cal clir-ne
s'han. aprofitat de la situació favo
cidi.
rable en qué es troben per abusar
més de la diplomacia secreta. Mal
I sia! Mori a,questa institució que
grat la Societat de Nacions, els dos
viu tuberculosa i serveix per a fins
braus hornea pensaran d'ésser en
exactament oposats ala que tenia
cara
al temps de Felip II, quan
quan fou creada. Pero haurá de res
aquest deja a Enric II de França:
sorgir sota altres aspectos 1 amb ben
"Tu em dones la tova filla per mu
divers criteri.
Armada contra ola
ller, jo et dono tantos ciutats; la Estats desarmats. I els membres no
teva germana es marida amb el duc
hauran d'éaSer ela governants, sinó
de Savoia 1 11 porta en dot el Pie
hornea lliures lliurement elegits. Or
mont, i la pau és feta". Els morts,
gaziitzada aixl, la Societat de Na
els mutilats, les ciutats arruinades,
cions podrá impedir, no solament la
aixb no comptava per a aquella se
guerra, sinó adbuc els desastres de
nyors. Amb aquesta mateixa men
les dictadures.
talitat pensen Laval 1 Hoare. S'ho
Utopial...
combinen entre ells i els altres han
Sí, perb les utopies d'avui són les
de callar. Ella volen arribar a sal
realitats de demá.
•

gil, el millor

d'un

varen

glig"."1111.11111111~1
Té

simpaties, perqué potser era nnpos
sible; pero sí que es capta entre els
catalana un respecte general.

y

9

adscrit,

-

Interessa assenyalar aquest aspecte deis dos fronts que es van a
enfrontar. El de les esquerres 1 els partits obrers, front popular, re
presenta sacrifici d'interessos per a servir un ideal. L'altre front, el
que ha d'anar "contra la revolució i els seus cómplices", segons diu
Gil Robles, representa sacrifici d'ideals per servir interessos.

2.•

neralment

-

-

negué pel detall segilent: el cotxe
oficial que cada matí el solio,
espe.
rar
a
la porta havia
desaparegut,

GRAN1ER-BARRERA

Un exemple clavat de com actua
el Govern Portela, que tantes garan
ties verbals de normalitat oferí en
constituir-se, el tenim en el cas del
senyor Maluquer. El senyor Malu
quer, com tots sabem, malgrat la se
va significado de Lliga i una tradi
ció monárquica explicable als sena
anys i amb la seva formació, é. un
bon Mutada i una excellent persa.
na. En el seu pas per un Iloc de Go
vern quan es liquida la nrimera dic
tadura, sabé comprendre el paper
que li esqueia i realitza una actuadó
discreta dintre les naturals limita
cions. Se sabe fer intérpret d'anhels
populars condensats en l'amnistia
i arriba en aquest punt al limit
máxim compatible amb la seva o.
sició
i no es ere odis de cap ma
na.
No direm que es guanys vastes

Per aixó va ésser tret amb bene
volencia pel President Macla I per
aixó les esquerres governants
de
nant altra vegada un exernple d'a
quella elevada ponderado que els ne
guen les dretes, encara cae les dre
tes no la demostren mai
el feren
president de la Oamissió Jurídica
Assessora de la Generalitat.

Traguem "moraleja", com les fau
les classiques. Les persones decents
que serveixen les dretes, fins amb
bona voluntat, són pagades de ma
la manera. Hi havia entre altres, ja.
el precedent del senyor Carreres
Ponç, que malgrat pertányer al par
tit radical semblava un home hono
rable i actua igualment en forma
discreta dintre de les circumstan
cies, 1 un bon dia es trobá destituit
també de manera fulminant i ho co

