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L'HORA DE

LA UNANIMITAT

Les Constituents de
históric,
més so
Vivim
lemne de la nostra vida. Catalunya es pre
para per elegir les seves Corts Constituents,
l'Assemblea de la Generalitat, la que ha de
un

moment

redactar l'Estatut que ha de delimitar les
funcions del Govenn de la Generalitat i les
del Govern central.
Els diputats de la Generalitat hauran d'e
legir-los els Ajuntaments, i en correspon un
per cada partit judicial. L'Asemblea de la
Generalitat haurá de redactar l'Estatut de

De

atalunv

catalanisme organitzat va fer, al comença
ment de segle, la revolució que ara ha
fi
Espanya, la revolució d'interessar el poble
en
els afers públics i en el govern
mateix. Penseu que hi ha ciutadans que
tenen setanta i vuitanta anys i que han
estat
sempre liberals i catalanistes i que
ho han fet tot de cap a peus, que han
i

la

l'idioma,

que han fet
han escrit la nostra
han defensat el nostre dret i han

conservat

•ostra

histbria,

renovat

literatura,

Dijous
a Dijous

Sigueu catalans, si

us

plau

lis nostres comerciants tellen la payaula.
Són catalans i catalanistes ; la majoria
és adlizic d'esquerra catalana ; deis d'En
Maciá ; la seva parybquia, igualment. Els
que venen gairebé sernpre són tanz
bé de producció nostra. Perb el que és el
rétol, ha d'ésser en castellá. La revolució
ha pogut capgirar ,moltes coses ; perd setn
bla que s'hagi deturat els rItols de les bo
tigues. Quina causa, digueu-me, té aquest

generes

fenomen?

deu ésser degut
al pensament polític deis comerciants ni
deis compradors. Les causes deuen tenir
unes
raons
d'ordre mercantil o econdmic
tan fora de l'abast deis no tecnics, que
nosaltres no podem esbrinar-les ; només sos
pitar-les de lluny, encara. que, ben mirat, tot
podría consistir en rutina i deixadesa, aques
tes du.es rodes g,rinyoladisses del
carro del
comerv prudent i assenyat.
Perd les culpes de tot, nosaltres no les
dariem tant als comerciants, que potser no
no

s'adonen,

de tant tenir-los
de la seva botiga o
nostre públic que no els

lars

contrasentit.
Nosaltres

l'alaaz

de

Generalitat

la

Catalunya. Aquest Estatut

será sotmés a un
El poble de Catalunya, dient
«sí» o «no», haurá de pronunciar-se sobre
aquest ,Estatut. Despnés, com ja és sabut,
l'Estatut haurá d'ésser sotmés a les •orts

referéndum.

d'Espanya.
La, importáneia

de les eleccions de diu
nreage és, dones, evident E ti-acta
legir els llames que halaran de redactar l'Es
tatut de Catalunya.
I qui l'ha de redactar, l'Estatut? La
resposta és óbvia : el poble de Catalunya,
que és el que ha de servir-se'n.
I quins han d'ésser els homes que han

d'anar a l'Assemblea? La resposta és tarnbé
evident : els representants de tot el poble

Catalunya.

de

Peró també és

dirigit pels partits. Cal, dones,
els partits donin
espectacle
un

entre

poble

evident que el

és

evitar que
de desunió

els catalans. A PAssemblea, a redactar
ha d'haver-hi representació de tots

l'Estatut,

els catalans.
Fins ara havíem patit del Mal que un par
tit s'arrogues l'exclusivitat del catalanisme.
El moment actual ha demostrat la falsetat
d'aquesta afirmació. El catalanisme és tot
Catalunya arnb els diversos partits, encara
que, naturalment, uns tenen ,més influéncia
que altres. I ara és l'hora que els partits,

de

prop, deis titu
negoci; sino del
fa notar aquest

ocupat tots els llocs d'honor en el tront
catalanista. No ens sobra res, no ens sobra
cap matís del catalanisme, perqué ens pu
guem permetre el luxe d'eliminarane cap,
i especialment en aquestes hores. Necessi
tem una dreta, un centre i una esquerra, i
que tots tres sectors tinguin la vitalitat
neasgria. •Els tres sectors sóri una ril
viva

Catalunya.

a

Vivim els moments més solemnes de la
nostra vida. Aquella autonomia per la T'al
havlem sospirat sempre és un fet, és molt
més Amplia del que suposávem i ha vingut
en
circumstáncies excepcion.alment glorio
ses. Si en aquest moment no estiguéssim a
l'altura de la situado, si donávem el trist
espectacle d'una baralla de partits, com
prometríem la nostra causa. Ha arribat
l'hora de la unanimitat entre els catalans,
una hora com
no en viurem cap altra, una
hora que ha de determinar el nostre esde
venidor i la nostra história. Els interessos
de Catalunya i deis c,atalans són superiors
als interessos deis partits. De nosaltres depén
demostrar que som un poble democrátic
capaç de governar-se. Només amb la una
nimitat

podrem

no

cakaGns,

preparen a callar a un
empresa, per exemple, com la
que

es

cinema d'una
Cinaes, feta amb diners trets de la but
xaca
d'obligcwioni4es cataians, i que es
diuen i'un a l'altre:

Catalunya

redactar

un

bon Estatut i

tenir energies per defensor-lo. I d'aquest
Estatut depenen el nostre progrés, la nostra
cultura i l'ordre moral i material.

unir-se, s'entenguin

—Que anirás a veure «La princesita ru
bia?» O bé : ves a veure «Amores tenebro
sos», que t'agradará.
Car ja

per sort, d'aquella épo
som lizzny,
ca
quan el catalá erudit fent una cita de
la histária o de la Biblia, deia ‹<ES allb que
va
dir jesucrist
«Arnaos los unos a los
«Lluep XIV ja izo va dir :
otros» i també
ElEn,
Estado soy yo.»
sorn liuny, i éste*: -segura que els nos
,

4

tres corru•rciants i

propietaris

de cinemes no
aquestes tradi

no
estronear
a
cions de mal gust.
Perb tota la kina que donará un afer
com
aquest és no res comparada amb la
d'obtenir, ara que l'escola será en catalá,
que s'ensenyi en catalá pur, perb net de
pedantisme o carrincloneria, a la nostra mai

s'entestaran

•

nada.
Nosaltres

ja

albirenz 2MS axamosos», uns
i uns «captenintents» que tre
iten el .cap
darrera de l'horitzó i que tren
quen el nostre coy d'una. alcas& ponzellistica.
I, encara! ; per() també tentim por que
algun sinistre «desde luego» no entreban
qui la liengua d'algun pedagog; i hem de
declarar que aixO ens fa més por que no
par algun renec que profanés l'aula, i que
erts perdoni Don Ivon l'Escop.
O que els nostres infants aprenguin a
dir «afros» i ho yepeteixin a casa o quan

ajovincells»

En la seva curta gestió municipal, el re
gidor senyor Giralt s'ha guanyat merescu
dament la fama de latina. Els seus discur
sos de les sessions no tenen Triad una da
rada inferior a tres quarts d'hora. Afegiu
a aixó que
Poratória del regidor radical no
es destingeik
pas precisament per la seva
brillantor i cris farem cárrec de seguida que.
en
una
de les darreres sessions hom fes
circular entre els regidors, rnentre el senyor
Giran feia ús i alzals de la paraula, la se

güent proposició :
«Primer.
Que sigui declarada urgent.
»Segon. Que el senyor Giralt passi a

siguin grans í facin, al

—

la Comissió de Cementiris.
»Tercer.
Que se li regali
•

—

»Quart.

—

Que

se'l

un

nínxol.

tanqui dintre

de l'es

mentat nínxol.»

Aquesta proposició, passant
arribar fins

va

a

la

en má,
L'havien

de rná

presidénci.a.

tots els regidors... excepte el senyor
Giralt. I el más bonic del cas és que va
anar d'un pél com
el senyor Aiguader, una
mica distret en aquel moment, no la dona

signada

al secretad

perqué

la

llegís !

a

clubtem que no hi ha cap
deis comerciants barcelonins que si el públic
no li ho
exigia, no poses en catalá tots els
H,tols del seu negoci. Son deixats i rutina
ris, com hem dit '• perO són catalanistes. El
seu menyspreu
de la parla catalana no és
més que una de tantes.inconseqiiencies que
formen la trama de l'horne.
Ouan els comeróiants s'hagin adonat
d'aixo, n'henz de fer adonar també als
propietaris de cinetnes. Fa pena veure uns
bons

Homenatge pre.póstuxn

—

hi ha dubte que

No

El
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sett

torn,

escoja.
R.

LL.

Un

"tocayo"

El ci-devant marqués de Squilache, cre
ient-se propici a fer de víctima de les tur
bes republicanes, i arnb més motiu pel nom
i cognom que porta
que el lector que no
els sápiga ja els trobará si segueix Ilegint,
—va decidir posar terra entre.mig d'ell i del
país desagrait que engegava un rei.
Al primer hotel on va parar, Phome, con
vençut del prestigi d'un títol, es va inscriu
re amb ell al registre. Peró el del taulell li
va
observar que, la República no reconei
xent segurament els títofs, era millor
que
afegís el nom i cognoms.
El de Squilaohe no hi va tenir inconve
nient i va escriure, perqué s'ho diu de debó :
«Alfonso de Borbón.»
El del taulell, de moment, va quedar una
nuca
sobtat, peró, borne polit i avesat a
tractor amb el públie, no va dir res. Es va
limitar a mirar el conserge tot barrinant-se
dissimuladament el front amb el dit índex.

Com

se

expear

sap, les autoritats locals, seguint
de les de Madrid, han decidit re

al seu poblé els desenteinats proles
sionals que voltea per Barcelona. Un deis
darrers convois, format per sis cantes per
sones, va marxar fa pocs dies de l'estació
de França. Hom havia regalat el ballet i
cinc pessetes a cada un deis expedicionaris.
En arrencar el tren, per les andanes va sen
tir-se mant sospir de satisfacció...
—I bé, ja anem simplificant el problema!
Falsa esperanga. A l'estado de Sans, els
sis cents sense felina varen baixar com un
sol borne, decidits a no renunciar així com
així al títol de ciutadans barcelonins. 1 ja
els tornem a tenir tots pels volts de la

Rambla.

.Aldaz,

lunya.

Tan censurable seria que

coneguessin

les

minories,

com

no

que

es

La nova va circular uns dies. No ha es
tat exacta. S'havia dit que Rocha havia
demanat a Lerroux que fes nomenar «Pa
quito» Aldaz secretad. de P.Ambaixada de
Portugal. L'honre es va entusiasmar i cor
regué a Madrid per a saber si era cert.
Abans de marxar, es va comprar un ?Ouie

en

qué

aquestes

prevaldre

l'In

els•partits

ca

ha de

l'esperit

talans,

de

tots

pot ésser l'instrument de la
Ili•bertat. Si l'Estatut és partidista,

--L'any
vents,

que ve, en lloc de
cinemes !

cremar

con

cremarern

Conseqiiéneies
Després

de

l'engueulade

que En Vidal i

Guardiola va rebre 'a l'Ateneu de Madrid 3
davant deis temors que aquí es repetís el
fet, Joan Estelrich va veure's obligat a re
nunciar a parlar en Pacte del ,passat diu
menge, al Centre de Dependents.
—Si jo hagués estat monárquie
PEstelrich, tot apesarat—, tindrien
de fer7me

—Teniu raó—li contesta

deja
motius

—

amic—. Peró

un

figuren-vos que passaria, si ;haguéssiu
republicá...
Un al-fíele

estat

car

Hora sap que, malgrat el govenn haver
donat el seu nom, no ha estat .possible
que Gabriel Alomar fos ambaixador d'Es

panya a l'Argentina.
Motius? El govern de Buenos Aires li
p<war

va

4 veto:,

qué?

Per

d'Irigoyen,
dient que

Senzillament

no

:

a

la

caigucla

publicar un article
calia pos llençar les campa

Alomar

ya

en•laire, perq-ué
tituir-lo en el poder,

el que venia a subs
el general Uriburu, era
un
dictador auténtic. Els fets han demos
trat que Alomar tenia raó. Tanta raó, que
és a conseqüéncia d'aquest article que el
general Uriburu no ha yolgut acceptar-lo
com
araba xad or
—Deu ésser l'artiele que l'Alomar ha co
brat mes c.ar...
deja un amic nostre.
nes

—

Antecedents
Una vegada era un poeta...
Es dela Viura i, entalbanat per Padvocat
Sierra

Valverde,

ens

va

posar

un

prooés,

obeint indicacions d'aquel trist .personatge
que feia de governador de Barcelona i es
deja Milans del Bosch.
Amb aquest padrí i maniobrant la delació
de carácter «patriótic», l'ex-poeta Viura va
g,uanyar el procés. El president de l'Audién
da es deia Lasala.
Tot aixó els nostres lectors ho deuen re
cordar, com també que quan ho poguérem
el Sierra

esoriví una carta con
de la dictadura quan
firma pactes nupcials amb el cata
es

ens

separá

(!?).

procediment gens extraordinari
temps,

en

aquells

nomerrés una de R. O.
El mal es que entre els socis de l'Ateneu
no es trobá suficient nombre de servils per
omplir tots els cárrecs de la Junta. Ales
llores, el Milans de Bosch disposá que al
menys en fossin l'instigador Sierra i els
corresponsals de diaris ,madrilenys Pedro
Pujol i Adolf Marsillach. No seriern justos
si no fessint honor a l'actitud d'aquestS dos
últims, que es negaren a sotmetre's a les

reformar-lo unes altres Constituents espa
nyoles. També cal tenir en compte que si
l'Estatut no representa l'esperit de tots els
catalans, a l'hora del referéndum, a l'hora
de dir «sí» o «no», podria •aver-hi molts
vots en contra. I ja ni haurá prou i massa
amb els vots en contra deis monárquics 1
de Pelement foraster que viu a Catalunya
i cine no ha estat encara assimilat.
Cal, dones, suposar que no hi haurá cap
partit catalá
i dir catalá vol dir cata
larnista
que s'atreveixi a assumir la res
ponsabilitat d'una perjudicial desunió entre
els catalans.
No és ara l'hora de la lluita de partits.

en

imposicions d'aquel governador que fins
amb un sou espléndid
poc presidí

—

—

la
el

Comité Cotoner.

projecte de l'advocat Sierra prospera
poc, que el govennador ja no el volgue
rebre més. Peró els motius d'aquesta ac
titud de Pautoritat, encara que els sabern
perfectament, no els explicarem perqué l'ad
vocat Sierra segueixi en la ignoráncia.
El

—

tan

—

L'estructuració deis partits c,atalans no vin
(Irá fins més tard, fins que l'agitació actual
hagi cessat, fins després de la fermentació,
quan el vi de la llibertat
i perdoneu la
metáfora
s'hagi solat. En aquella hora
es veurá ben
ciar el contingut doctrinal r
la capacitat de govern de cada una de les
nostres forces polítiques, i si hi ha lógica
al nostre país, aquests factors determina
ran, en cada partit, la seva situació i 'a
seva força.

I

—

—

nárquic

persisténcia pagues vegades

una

reix ésser consignada.
Se li va ficar al Cap ésser de la Junta de
l'Ateneu, i a aquest fi va burxar l'orella del
governador Milans del Bosch perqué, segons

i per

etern del régim centralista i mo
ha estat sempre el catalan`sme. El

titulat El

Peró els nostres .lectors no saben una, al
gesta de l'advocat Sierra, que bé me

Perqué

corc

estrenar

tra

patinara tota la
en
cal tenir en compte que d'Es
tatuts no en farem cada dia, i que si ara
ens
equivoquem, haurem d'esperar, per a

el

va

sonor

Més anteeedents

nostra

Eliminar cap matís del catalanisme seria
suicida. A Catalunya la protesta catalanista
te cinquanta anys
d'existéncia. Penseu que

es

Illm

En mig de l'escandol general, a les dar
redes de la fundó, que podem qualificar
d'histórica, es va sentir aquest crit, que fou
ontusiásticament aplaudit :

lanisme

consegüent cleficient,

vida.

unanimitat i
vista.

aquesta

terés primordial de tot un poble.
El nioment és delicadíssim. Si l'Estatut
resumeix

al Cinema
cant del
deseyt. Es tracta d'un film literalment in
fame, que el públic va protestar arnb una
un

fessant que

es

ments concrets

la Cinses

Abans d'ahir

dir,

re

conformessin al seu paper i es preten
guessin una majoria. Es en aquests mo

no

a

Catalunya

secretad. d'Arnbabkada?

per fer una obra
coinú, demostrant que quan és necessari sa
ben donar un alt exemple d'amor a Cata
sense

Avis

ja

Víafge de plaer
l'exerriple

re
V. aprender el portugués en diez días?
per estudiar durant el viatge. Quan va ar
ribar a Madrid sabia tres lliçons.
A la tarda, al «hall» del Palace, en acos
tar-se a saludar a Rocha que estava amo
un
alt membre de l'Arnbaixada de Portu
gal a Madrid, volgué presumir i el saluda
en
portugués. L'altre, pensant que era un
home que el sabia, li féu unes preguntes
amb l'idioma de Camoens i «Paquito» Al
daz resta bocabadat.
Poc després Ii deja al radical Carballo :
--J-le fet una atzagaiada. He cornprat un
libre per apendre de parlar el portugués.
Ja en sé, per() el que em passa és que no
Pentenc quan me'l. parlen.

—

Noi,

—Faíg

com

de

pél... De qué fas ara?
fardásiíe, í sí compleixo díu que m'apujaran

eí lluu el

rumor

a

rumor

alarmaní.

ara,

republicia

Mig any més tard d'haveranos escrit aque
lla carta, l'advocat Sierra aconseguia co•lo
car
per sorpresa un article al setmanari
d'esquerra Nosotros, de Madrid, que diri
geix César Falcón. Quan aquest va conéi
xer els
antecedents de l'espontani collabo
rador, no va voler-hi tenir més tractes.
Per?) es veu que l'esmentat picaplets está
decidit a fer de republicá, com abans teja
directorial : ara ens el trobem colaborara
a La Calle, setmanari que surt a Barcelona
i que, per tant, podri.a estar rnillor.informat
que no pas un de Madrid sobre la fulla de
serveis deis que hi coloquen originals.

2

Espectacle extraordimarí
A Barcelona no s'ha cremat cap convent,
eom
que el barceloní és badoc, que
és una manera d'interessar-se per la vida
pública, hi havia tot de gent disposada a
no
cleixar-se perdre Pespectacle, si per cas

perb

a produir.
:Efectivament, la tarda de dimecres de la
setmana passada, foren molts
els que van

s'arribava

passar davant de tants convents com van
poder a veure si la easualitat els permetia
de tenir alguna cosa per explicar a l'hora
de sopar.
Com és natural, els jesuites del carrer de
Casp foren els que atragueren més públic.
Aquell día, cap al tard, no es podia donar
un
pas per aquell carrer ; entre Claris i
Llúria hi havia una gran multitud expec
tant, tots els balcons eren plens de gent,
fins els balcons del senvor Garles de For
tuny, ci.4evant baró ci'Esponellá, estaven

"Avez-vous
—

—

assedegats de pintoresc
ultra-pirenencs. Dones bé : la nostra gent
s'erra una vegada més. La nostra gent, que
meció mental deis

sá immediatament totes les enormes possi
bilitats de la mina inexplotada que posseia.
I hi va fer reformes. La intensitat minvá.
L'escenografia augmentá. La caixa també.
el públic s'ha tornat més heterogeni. No
obstant, malgrat la considerable escenogra
fia que hi ha actuahnent a can Juanito El
Dorado, aquesta és sempre de bona quali
tat. Orfena de llampant, ha agafat una me
na de pátina
que l'inutilitza i la fa inofen
siva. Als antípodes del pin
torese
mort, té sempre un
to vivent de cosa auténtica
ment popular, a causa, se
gurament, deis aficionats, in
ge.nus i pdmaris, gauches,
als quals ha cstat encomana
da la decoració del local :
una
mena de decoradors de
diumenge. I de tots els llocs

espectaculars,

més

o

menys

prostituits, mes o menys tu
rístics, la taverna de Juanito

prop...

Dorado és indubtable
el millor. 1 als diu
menges a la tarda, sobretot,
l'aflubncia extraordinária de
poble auténtic ofega l'esce
nografia i fa pensar en els
bons temps de l'establirnent.
Ara, mirem de fora estant
La Nueva Pastora, que sha
El

ment

Per despistar
Comencem per declarar que aixb que se
nó ho ereiem del tot, perb pet haver

gueix

passat.

Un amic nostre ens assegurá haver vist,
dimecres al vespre, un grup, segurament
de jesuites vestits de paisá, passejant com
barcelanins qualsevol. Es van creuar arnb
ells dues mossetes realrnent ec>bejables. Ales
hores, el de més edat del grup va recomanar
en
veu babea:
—Echen pi7OPOS... Hay que disimular...

La fórmula

obert davant de can Juanito
per fer-li la competéncia,
usant i abusant de tots els
tépies de Pespanyolada que
la Villa Rosa iniciá i on el
pifitoresc llampant ha estat
elevat a l'enésima poténcia,
i entrem al carrer de Mont
serrat, veritable rovell de
l'ou del flamenquisme pur

feliç

El nostre antic conegut Josep Caeclona i
natural de Pont d'Annentera,.cone
gut per «Artículos Numerados», Va trobar
un dia d'aquests un conumerat»,
amb el qual
va
parlar d'altres «numerats» que ocupen
álts cárrecs republicans. El popular «Artícu
los Numerados» —que, tot i que l'hi 'varen
proposar anys carera, encara no s'ha posat
el rétol en catalá
té una solució que tóra
!lástima que es pendes :
—Si m'escoltessin a mi, s'estalviarien
moltes discussions. Que si república federal,
que si generalitat... quan hi ha tina deno
minació tan senzilla com Estats Numerats

Oliver,

sang.

Cangrejo Flamenco,

taverna
i centre de contractació de
balladors i cantadors per a
actuar a tota mena de Juer

gas, als grans acontecimien
tos deis dimecres al Barcelo
nés i
d'un

d'Espanyal

L'orador Marímon

de la rnateixa

La fotografia que publicávem en el núme
ro passat,
de la juerga de l'Hilad Mari
mon amb elements dictatorials, ha estat rnolt
celebrada, sobretot a la Barceloneta, en he
via sorprés el fervor republicá que exterio
ritzava l'establiment del Passeig Nacional
propietat de Pesmentat ex-regidor.

barri mariner

Aquest

borne
del qual es conta que es
ben convengut que les seves inicials
eren L.
M., perqué es deia «Lar» Marimon
--va haver de deixar d'ésser regidor,
i per
qué no semblés que sorti.a de la Casa Gran
per la porta del darrera, va tenir iloc un
sopar d'homenatge vagament motivat.
Al final del sopar, entre una pluja de ro
segons, la concurréncia va demanar que
—

parles l'homenatjat. El «Lari»

es

algar

va

i s'excusa de fer cap discurs :
—La feina que m'ha danat Por,ganitza
ció de l'homenatge que cm feu
va
dir,
ingénuarnent m'ha cansat tant que no
pue parlar...
Com que, fet i fet, la majada d'assistents
no
pagaven tiquet, no es van creure amb
—

—

drets d'exigir més.

Al consistori. badaloni
En temps de la dictadura,
de Badalona duien el nom de

a

qualsevol

presenti. Ací,
Deixebles

que del nostre picant
ccxneix altra cosa que la
taverna-tbpie de can Soler, i del distráete V
no ha anat més enllá del tópie de Villa Rosa,
ignora igualment que és precisament en
aquest districte V on la frase de Musset
adquireix un gruix considerable de versem
blanga i d'exactitud. La nostra gent ignora
que és precisament en aquest districte V on
us persegueixen,
implacables i obsessionants,
insistents, els planys esqueixats del mera
vellós cante, i on us arriba constantment
l'eco punyent i adolorit deis tablados estre
mas, que es queixen patéticament en ésser
fuetejats vigorosament pels talons ardents
i desesperats, exaseerats, de tatues i tantes
bailadores que s'encabriten furiosament, sub
jugades i hipnotitzades, per un ritme sec i
precís, allucinant. La nostra gent ignora que
és precisament en aquest districte V on l'an
manera
no

patétic

lloc que

es

ambient
quotidiá, assis
en

un

tireu a l'esgarrifanga del
carra:biner de Huelva, el rna
riner de Cartagena i el guár
dia civil de Ronda, els quals,
els ulls absents d'illuminat, la boca en
treoberta en un éxtasi infinit, escolten

d'una académia barcelortina
ball flamenc

de

Pespinguet, esqueixat

i inconformista, del
Fanegas, que es queixa amarga
ment al so de la guitarra de José Montesi
nos, que inventa trames obsessionants, rit
mes que llangueixen,
que sembla que van

Gran

unes

escoles

«Grup

Mar

deis quals
del sermó
aquesta gítaneta és un décalque perfecte...
L'indescriptible, repetim... Per?) anern-nos
negres

en, finalment, que es fa tard.
Al carrer Nou, aturem-nos uns instants
al Mundo Nuevo, colmado regentat pel zenó
Manolo, un meridional molt castís i diver
tit, i on us serviran productes andalusos
típics i auténtics, de tota primera qualitat.
Aquest recó ignorat és un dels llocs on es
menja millor de Barcelona. Prenem unes
olives alinas i un xato de la manganilla mes
bona que es clespatxa en aquestes latituds,
i després de fer un altre xato a Granada en
Cataluna, del carrer de Sant Oleguer' on
unes
botelles dins d'uns losanges de fusta
—aixb calma l'afany de sorpresa i d'ines
perat del car Miró —, una báta de vidre en
forma de doff, una pintura ingénua de
l'Alhambra, i uns xatos amb ametlles tor
nades, collaboren a crear una atmosfera es
pecial, entrem a Casa José María, del car
rer Espalter,
un
dels recons mes insubor
nablement castissos del barri andalús de

Barcelona.

Aeí hi ha dues dones extraordináries. La
i Encarna
de Sevilla, cantadora
de Se
la Malaguena, bailadora. La
villa se us .asseurá a la taula, si la convi
deu a un xato, i terriblement immóbil, amb
immobilitat d'esfinx, i els ulls desmesura
el
dament oberts que us miren fixament
cante fondo és más crit que gest, diu García
Lorca —, us cantará
cridará
el seu re
pertori més pessimista. Encarna la Mala
guena és una epiléptica, el cos de la qual
s'agita i es convulsiona constantrnent, ani

Maruja

Niaruja

—

—

d'un sobresalt continu que li produei
els nervis. Quan halla, tota ella és un
ninot mecánic, amb terribles arranques brus
cos
i violents, ritmats mecánicament. U n
ninot mecánic esgarrifós que, en comptes
de molles, té una ánima adolorida. Ací, a
Casa José María, el músic Pous, fill d'Ee
Pous i Pagés, el pintor Villá i jo, únics
clients en aquella nit trista, fórem els es
pectadors emocionats d'una juerga arganit
cada pel famós Guerrita, l'as del cante jon
do. Una juerga sorda, diríem. Una juerga
silenciosa. La cosa més trista i més des
mat
xen

graciada

pugui contemplar.
I abans d'acabar, no ens oblidéssim pas
de consignar la gramola del Bar del Man
que

es

—

quisme

«Perb

i passem de

llarg. I rápidament. I aturem-nos a can
Juanito El Dorado del carrer de Guardia.
Aquesta casa estava molt bé fa uns cinc
o
sis anys. ,Crua i nua, verge d'escenogra
fia, el poble, el veritable poble, s'hi estre
rnia, emocianat, davant els crits desolats
de la Ciega de Jerez i els talons trepidants
de les germanes Chicharra. (La petita s'ha
mort, pobreta!) Aquesta casa, perb, comen
gá a oniglir-se de gent mudada. Turistes
esnobs, literats i artistes, hi entraren, encu
riosits. Juanito, un mallorquí molt viu, cop

1. Viales
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caure,

i que

es

anem

La Taurina,

a

redrecen de sobte

vigo

Cangrejo

hi ha el
Bar •Cádiz, vulgarment conegut per Casa
l'Apana° i local de la Penya Marchena. Ael,
tota la saborosa irnatgeria de Pandalusisme
auténtie
les parets recebertes de fotos de
toreros célebres, el plec de telegrames res
senyant les faenas cumbre deis ídols del mo
ment, el cantador i el tocador, el taulell
presidit per quatre frisos d'ampolles amb
etiquetes meravelloses
crea una atmostera
propícia a totes les evasions líriques.
Perb anem-nos-en a La Taurina, en pie
carrer del
Cid, al costat mateix de Peter
nament grouillante Criolla. I quedem-nos
hi una bona estona, que la cosa s'ho val.
4-‘ixb sí que és bo. A les parets, uns mera
una
vellosos cartells de toros. N'hi ha un
manola d'un line.alisme clássic i de propor
cions perfectes
de la qual diu Joan Miró
que és tan bona com les verges de Rafael.
A La Taurina cal estar de sort i cal encer
tar el dia. Can algunes nits, poques, hi baila
la Carmeneita. Es fa difícil de trobar la
rosamente.

Davant del

—

—

paraula

exacta

-

panyades

Peregrinacions,

etc.

INFORMES

PRESSUPOSTOS GRATIS

per

a

comentar

aquesta

me

Imagineu-vos una gitaneta d'uns
asseguda damunt d'un tablado.
i estatuária,
roman impassible
altiva i noble, amb una noblesa racial inde
finible, hermética, absent de tot i de tots,
ravella.

catorze .anys
Carmencita

sola amb la

Bitilets de Ferrocarrils Nacionals 1 Es
trangers Passatges Marítims i aeris
Viatges a "Forfait" Excursions acom

un

moment

una

com

mi,

a

com

a

plegats,

tots

ens

va

influir

d'una manera decisiva Josep Canner. Car
ner tenia deu anys mes que nosaltres, havia
estat el gran estassabarders
que dirien a
l'Empordá —de tota la carrincloneria, de
tota la imbecillitat indocumentada en forma
de prosa i de poesia que s'estilava a Cata
lunya. Carner va dotar la literatura cata..
lana d'un coll net i d'una camisa neta, per
poder-se presentar entre gent civil, li va
enseinyar una manera de saludar les senyo
res, de menjar els esparrecs, d'alfar a missa
i de pagar un taxi.
Després de Carner, els escriptors que vol
guessin tenir una mica de cara i ulls no es
—

podien permetre

certes

modalitats rupestres

ni certes ganyotes de seminari. Carner era
un
borne de punch i al rnateix temps un
borne de gracia i de barrila. Tota la seva
obra anava fluint d'una manera despreocu
pada amb aquella tombarella genial d'un
saltimbanqui que fa equilibris sense donar
los gota d'importáncia.
Caries Riba, cadell aleshores, des del pri

moment s'adoná
que les coses s'ha
vien de fer amb una serietat absoluta, i aixb
no li
privava que de tant en tant anéssim
a voltar pel port seguint el vol de les gavi
nes en
un
llagut baratíssim, o anéssim a
estovar la pell adolescent amb el metan
les camises térboles deis music-halls més
ordinaris. Carles Riba, encara que sempre
ha estat un borne de principis, i ha aguan
tat a l'espinada la medulla d'un professor,
no
ha defugit mai el picant de les banali
tats de cada dia.
El sentit de la responsabilitat ha estat
tan viu en aquest poeta, que el primer que
va fer
va
ésser posar-se a estudiar el grec
i l'hebreu i el llatí i Palemany i Panglés ;
totes les altres Dengues viables Riba ja les
sabia de naixement. Un cop va saber Mes
mer

ilengües,

les

va

comengar

llegir

a

tots eIs

llibres necessaris per tenir Pesp-erit com un
tot pie d'estrelles
astre dens
immutables.
Riba' armat d'idees com cap deis escrip
tors de la meya generació, es va posar a
fer crítica literária i a traduir els clássics.
L'obra de Riba en aquest sentit no ha estat
cridanera ni

popular

i ha transcendit molt

poc al carrer. Alguns de nosaltres hem cer
cat
de vegades un éxit facil, hem tirat
una
mica al dret, amb aquell descordament
irresponsable del que juga a la ruleta ; Car
les Riba tot aixb no ho ha fet mai, el seu
treball ha estat més aviat de renunciament,
un treball que
poddem dir-ne de benedictí,
ha tancat a dintre de casa seva el monu
tots

mai

pel

earrer.

d'un Paul Valéry. Riba, de tots els
del nostre pais, cm penso que és
el que té una seguretat gramatical més in
fallible. Deixant a part el eas de Pompeu
Fabra, nindbú a Catalunya no ha sentit el
catalá comCarles Riba, és a dir, l'ha sen
tit com una necessitat científica i graciosa.
Una coma posada per Caries Riba es pot
defensar amb tots els argumeMs metafísics
i amb totes les teories estétiques. Així com
hi ha qui diu que no cau una fulla sense
que Déu vulgui, de Caries Riba podnem
dir que no escriu una paraula sense un con
trol de justesa i de perfecció.
Aixó, naturalment, per mi té una impor
tancia enorme, i cree que l'hauria de tenir
per tots els escriptors catalans que voleo
ésser una mica conscients i que creuen en
el molt que encara hi ha per fer en el camp
de les nostres lletres.
Hi ha qui pot creure que l'hermetisme
de Caries Riba és un cas de prejudici ; jo
cree
simplement que és un cas de morali
tat literaria, i al costat del suposat herme
tisme puc citar un llibre de Caries Riba titu
lat Sis Joans, que pel meu gust és l'obra
d'estil més translúcid i més ben vertebrat
cas

escriptors

ells. No per als altres.

de

jo mateix, várern

en

mica desgavellat, ple d'improvisacions, en
el qual el bagatge académic que dúiern els
escriptors catalans era gairebé nul. A ell,

el

Endinsem-mos, dones, per la jungla inex
plorada del reces més auténtic del flarnen
barceloní. IEntrem per l'Are del Tea
Ilarg davant de Villa Rosa,
mena
de cabaret organitzat turísticament i
auténtic reducte de la rnés abjecta espanyo
lada i del pintorese Ilampant. Passem dones

com

escriure

a

Es per aixd que a molts lectors del nos
tre país, l'obra personal de Caries Riba els
resulta hermética ; Riba és un escriptor di
fícil, deis mes densos, deis més treballats.
A estones el seu estil fa l'efecte que per
tany a una literatura que ja ho té tot, com
si diguéssim saturada. No és una cosa ab
surda comparar el cas poétic de Riba amb

l'Escudero i a mi, una gitana del Sacro
Monte de la Setmana Andalusa de l'Expo
sició
el flamenquisme está organitzat de
cara al turista que paga, i paga bé. Ací, per
contra, en aquests recons miserables de la
babea colbnia.andalusa, en els xatos es des
patxen a o'25, el turista no hi ha gosat
encara entrar.
I Pescenografia, fetes algu
nes
excepcions, n'és absent. Ací, canten i

tre

comengar

jar-lo

sense gota d'escenografia, es ma
nifesta arnb cruesa terrible i amb patetisme
punyent. Més purament potser que en la
rnateixa Andalusia. Allá domina l'esceno
grafia turística. Allá
ens
ho centava, a

a

perqué Carles Riba,

de la prbpia glbria, un monument que
els aires d'un aiguafort austeríssím,
i ha tingut el notable orgull de no passe

dalusisme,

bailen per

—

ment

—

Canaletes,

Caries Riba, de tots els
de la meya generació ha estat un
cas a part. A part en el sentit d'una
mora..
litat literária estricta ; ningú com ell no ha
provat aquella mena de tortura de la res
ponsabilitat de la lletra que s'escriu. D'a_
questa responsabilitat Caries Riba n'ha fet
ferocíssim, implacable. Es euriós,
un culte
bornes

té

—

I

Anima pura. La traducció de l'ánima per
majá del ball. Movirnents d'un deslloriga
ment en angle recte que atenyen la geome
fria, la geometria viva. El tablado vibra de
la manera més esqueixada i precisa, més
brutal, que hom es pugui imaginar. Fran
cese
Domingo, davant d'aixb, munnurava
una
nit paraules inintelligibles, parlava deis

—

tínez Anido». Caigut aquell régim de ver
gonya, es va creure .necessari suprimir aque
lla denominació igualment vergonyosa. Des
prés d'u'na discussió a l'Ajuntament, perqué
hi havia qui patrocinava la designació•«Grup
Feliu i Bagués»' es va acordar nomenar les
escoles «Grup Ramon Mantener». I així
semblava que havia de quedar quan, no fa
gaires dies, al consistori badaloní es torná
a
remenar la
qüestió. Un grup de regidors
volia presentar una preposició en la quai es
dernanava que el nom de Feliu i Bagués,
ped.agog badaloní, fos l'adoptat.
A darrera hora, els firmants de la pro
posició varen retirar-la.
El mal és que un d'ells va explicar per
qué se'n desdeien :
—Com que ens pensávem que alld de
Muntaner era el norn del secretad de l'Ex
posició i ara ens han explicat que es trae
tava d'un escriptor catalá antie, retirem la
proposició i estern conformes que les esco
les no canviin de nom.

Rambla

figée per a permetre a Pánima d'elevar-se
vers regions inaccessibles. De sobte, un bot.
I la gitaneta halla. L'indescriptible. Anima.

—

esquerra hi ha El

A má

—

tava

L'APERITIU
Caries Riba.

—Avez-vous vu dan s Barcelone...?
pre
guntava el poeta. —Avez-vous vu dans Bar
celone une andalouse au sein. bruni?
pre
guntava Alfred de Musset. Pregunta que
ha estat invariablernent acollida per la ria
lleta suficient de la nostra gent, que l'ha
erigit en exemple-tipus d'una pseudo-defor

d'alió més animats.
En molts pisos d'aquells indrets hi bague
cachupinada. Sembla que la invitació era
feta per un estil així :
—Vinguin aquesta nit després de sopar.
•Passarem l'estona, ballarem una miqueta,
i si vénen a cremar els jestates, ho veurem

de

dans Barcelone...?'

vu

seva

inspiració,

en

una

actitud

en

pie

quet,

carrer

del Cid...»

Portal de Santa Madrona, en la
del món, que només té dis
cos de cante jondo, i
a
l'escalf de la qual
s'arrecera sempre una nombrosa pléiade d'a
ficionats, i els grans esdeveniments d'()pera
Flamenca que es celebren al Cire Barcelo
nés i al Nuevo Mundo, on un públic de
místics apassionats aplaudeix, arnb furor
millor

al

vorera

d'illuminat,

els

asos

de Inés

renom.

Ah 1... 1 si sou veritablement flamencs no
deixeu pas d'amar al Bar Triana, del carrer
de la Gla, emocionant de tan normal, al
Bar Candelas del carrer de Zurbano, amb
el seu cap de toro impressionant, i sobretot
de sobretot al Bar Veloz (Casa León), ta
yema
castissíssima situada allá on no us
poddeu pensar mai : a la Plaga Arrieros,
desolada i trágica a la nit, immensament
deserta i olorosa de crirn i de fortifs. En
aquest recó de món, si hi goseu entrar, veu
reu com Rafael el Morena (rey de los tocao
res
de guitarra), una mena de mulato im
passible i terdblement hermétic, extreu els
ritmes mes insblits de la seva guitarra me
ravellosa.
Avez-vous vu dans Barcelone une anda
louse au sein bruni?... Es preeisament en
aquest districte V i els seus voltants on la
frase de Musset adquireix un gru;x consi
derable de versemblanga i d'exactitud.
SEBASTIÁ GASCH

que s'ha escrit en catalá.
I ara Riba acaba de publicar el seu segon
llibre d'Estances. Es possible que aquesta
publicació hagi passat desapercebuda per la
majoria deis catalans. Jo cm faig cárrec
d'un cert vernís tabolaire que hi ha en la
pell deis lectors, d'un cert gust pels contra
llums de cinema, per les llágrimes fácils
per les esgarrinxades epidermiques. Em faig
cárrec que les Estances de Caries Riba re
llisquin pel cervell de la nostra joventut,
els metalls

com

coneguts, que

preciosos, completament

des

d'una altra estrella o
d'un altre planeta, en la forma d'un aerblit
fugag concentrat i desconcertant. jo cm

faig

cauen

carree de tot.

Perb encara que cm faci arree de tot)
cm consideraria un imbécil
si jo passés per

alt,

que sigui en una conversa d'a
l'hora de l'aperitiu, aquest llibret

encara

mies

a

únic, personalíssim, inapreciable.
En les Estances, especialment les d'a
quests darrers anys, el sentit de la respon

sabilitat literária arriba a unes proporcions
máximes. La pura matéria nerviosa está
arborazació de paraules tan
el pes de cada paraula tan
de vegades es pot seguir el
poema des del comengament al final com
el descabdellament d'un teorema algébric,
en el qual no
sobra ni manca res.

resolta

en

una

precises, amb
equilibrat, que

JosEp MARIA
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Jornades republicanes M'iraní
Se sent un bullici llunya i en
l'alt de les cases es comença
a veure una blanca agitació de
mocadors voleiant frenéticament
com
un serrell que es va este
nent, acostant-se; i per la fai
xa
deserta avança un grup de
figuretes de colors a cavall a
poc a poc ; i amb elles avança
una torta remor de
crits, de pi..
caments de mans.

Aquests mots extrets del famós opuQcle
de Pan Maragall, són vells de vint-i-set

tatius de la

consistia,

seva

generació. Aquesta illusió

termes simplificats, a pendre
els valors de tradició per realitats vives i
els varors de renovado i de revolució per
pures abstraccions.
«El rei que venia—elcia Maragall —, no
era
una
abstracció ; amb abstraccions es
en

poden generar idees,

sois obeeixen
cosa viva».

a

coses

pero els sentiments

vives ; i el rei

era

una

El rei que venia, pero, ha resultat el rei
que se n'anava. I els reis que se'n van són,
com

a

que la

reis, una abstracció más inconsistent
d'aquells prirners reis que tot just

LES

a

Quan el número anterior de MIRADOR en
en
máquina, era reunit a Versalles
el Congrés que havia d'elegir el successor
trava

fardada

re

El 17 de gener de 1906, Paul Doumer era
candidat a la presidéncia de la República
contra

Falliéres.

El seu collaborador i amic Dubreuil, més
emocionat que ell mateix durant l'escrutini,
anava d'una banda
a
l'altra recollint infor
macions i impressions, quan troba un pe
riodista molt ben assabentat. Dubreuit ti

preguntO, anzb avidesa:
—Qué us sembla?
--Sortira
respong2Q
—

PR ESIDENCIALS FRANCESES

La derrota de Briand

lora•

Profecía

ELECCIONS

periodista—.

el

de M. Doumergue. Encara que des de Pelee
ció presidencial de França hagin passat vuit
dies, creiem necessari comentar-la, perque
la decisió del 13 de maig, donada per les
dues Cambres reunides en Congrés, pot te
nir conseqüéncies importants.
Tothom sap que es presentaven el presi
dent del Senat, Paul Doumer, i el ministre

signat

el Pacte de París. Sembla que la
tanca les portes de l'Elisi als poli
tics de primer rengle, i que els electors de
Versalles prefereixen fixar els scus ulls en
homes relativament modestos i de poca per
sonalitat. Foren una excepció d'aquesta tác
tica els casos Poincaré i Millerand. 1 el
resultat de la gestió Millerancl ha tancat
l'Elisi, potser per molts anys, a les perso

tradició

nalitats

Us

asseguro que Doumer sera president.
Dubreuil ha mort recentment, i no ha po
gut veure, amb vint-i-cinc anys d'enclarreri
ment, la profecia complerta.

Les illusions d'Hennessy
Les discussions entre partickiris de Briand
de Doumer eren apassionades.
De tant en tant, perqué hi hagués una mica
de calma, uns i altres es posaven d'acord
per ironitzar sobre la candidatura d'Ilen
nessy. Tothom li suposaya una votació ín

partidaris

—

la pau.
Es deplorable que les

anys. Maragall els escriví el 6 d'abril de
1904 en urna d'aquelles memorables creni
ques amI que volgué realçar la primera vi
sita que un rei de disset anys, acabat d'un
gir, va fer als catalans.
Vint-i-set anys o la vida d'un regnat,
d'un regnat que va tenir per próleg els ar
ticles de Maragall, genials i puerils alhora,
i l'actitud rnés pueril i •menys altament ins
pirada deis set regidors catalanistes que des
entenent-se de l'acord pres acudiren a la
Casa de la Ciutat quan el rei va visitar-la
per tal de retro acatarnent al monarca i
parlar-li de les recances de Catalunya. Vet
ací el próleg. Quant a l'opfleg... L'epfleg
encara el vivim en l'ernoció d'questes triom
fals jornades republicanes : una multitud
incomparablement més densa i vibrant que
la d'abril de 19a4., s'ha llançat al carrer ;
els mocadors han voleiat més frenéticament
que aleshores ; l'onada de crits i aplaudi
ments ha envait els indrets més amagats de
la ciutat i la commoció popular ha fet ba
tegar els cors amb una joia més profunda.
En l'esclat d'aquestes jornades, Mara
gall, cronista, hauria oercat debades la fai
xa deserta i les figuretes de colors a
cavall.
La aixa deserta era plena de: gent i le, II
guretes, antany festejades, partien vers l'e
xili descolorides o despintades, sense coro
na, sense róssec i sense nimbe.
El cronista de les reials jornades fou a
casa
nostra l'intérpret
inconscient potser,
ben intencionat sense cap dubte, d'una il
lusió molt estesa entre els homes represen

Aquest aconsella que Hennessy retires la
candidatura. Transmesa aquesta opinió a
l'interessat, el collaborador torna a telefonar

per qui l'acompanya

es veu

a

començaven a ésser-ho en confliete d'auto
ritat i de poder amb les vives realitats del

temps.
Algun cop s'escau que

en
les declama
titllats d'abstractes
hi ha una realitat que cerca via franca
més d'un cop s'esdevé que les ponderades
realitats vives, en el sentit conservador amb
qué hom les exalta, no són altra cosa que
deixalles inservibles o perilloses abstraccions
reaccionáries. Abstraecions per abstraccions,
deu-me-les girades de cara a Pesdevenidor.
En el cas de Maragall tenim l'exemple
més illustre d'aquesta mena d'i•lusió reac
cionaria que ha patit Catalunya durant
molt de temps. Eh l creia que si l'abril de
1904 hi havia dones que s'enternien, homes
que sentien batre fortament els polsos i un
jovent que s'esbravava d'alegria, era perqué
tenien al davant un rei de carn i ossos.
«Davant d'un rei de carn i ossos —deia
Maragall que vingui, un ídol de carn i
ossos que s'alei ; davant d'un home,
un al
tre horne ; davant d'un fet un nitre fet.»
Maragall negligia la part d'abstracció, de
la seva mateixa abstracció, que hi havia en
aquel! impuls que portava unes masses vers

i

cions

principis

els

en

—

ezi. E rei
aplauden no era el wei
auténtic que arri,bava, sino el rei abstracte
de llegenda daurada, suprema encarnado
del poder i la gloria, pare del poble, gran
justicier i magna,nim dispensador de gra
des, que passava amb el cor a la má. Nin
gú deis que l'aplaudien no hi volia reconéi
xer el nét
de Felip V, ni pressentir-hi el
coautor
de totes les dissortades realitats
vives del seu regnat.
un

En les

abstraccions d'aleshores,
nostres
canvi, guantes realitats vives, guantes
coses concretes en potencia que ara
comen
cen
a
albirar-se! Darrera d'aquelles abs
traccions també hi havia sentiments, fets

Chautenzps.

El desconeguí Marraud

fer-hi coneixença.

.

D'ahír a avuí
El subsecretari d'Estat al ministeri del
Treball, en sentir dir que els socialistes de
fensaven la candidatura Briand, va retreure
—I pensar que vareu expulsar TVilm del
vostre partit perqué el van veure al costat
de Briand en auto!

Humor sovígic

•

/1 l'andana duna estació de tren hi ha
home amb cara d'acabar-n'hi de passar

un

una.

—Que us parra? —li pregunta una bona
persona—. Us han pres alguna cosa? Heu
perdut l'equipatge?
—Res,
l'hora.

home ;

que

La fatlera de la

el

tren

censura

cansament?

Acudeixi

a

BAER

mes

la

C/IFIRSPIRINA
que reanima
les forces, sense
afectar al cor
ni als ronyons.

Fonfbernai
SASTRE

Trajes maig fereps
Cucurull a, 2,

a

preus

módies

ter.. Barcelona

sentiments,
fets i
liquidar aquella

i homes. Uns
que

uns

vénen

ara

uns

a

ha sortit

a

de fílms

ho

abs

tracció reaccionaria encarnada en la figura
d'un rei que l'any 1904 ens feia la primera
visita i al malencís del qual no fou pos
Púnic

a

talanitat,

cedir,
el

amb

nostre

reserves

d'inspirada

ca

Joan Maragall.

última jornada, la del 19
1904, Maragall explica que en
embarcar-se el rei cap a Mallorca se'l volia
figurar com el rei En Jaume i no podia.
Aixo el va entristir. Qui ha oblidat els dar
rers mots
de les Reíais Jornades? : «En la
frescor deis jardins veins ha refilat... era
una merla?... era un rossinyol?...» Ben cert
que era una merla ; un merlot i no pas
blanc. Ara tam,bé sentim eantar en els jar
dins. No és l'aria sublim desitjada del ros
sinyol en el ciar de lluna. Es la cridadissa
matinera, i potser discordant, de Poceilada
encara fresseja alguna merla,
en el jardí en
peró on es deixen sentir els refilets deis
rossinyols i el flautejar deis pinsans. Aques
ta
cridoria, peró, de tantes veus i aquest
fressejar de tantes ales fa passar pel jardí
que Maragall estimava una forta frisança
de vida.
En la
d'abril de

seva

JOAN ORS

Muerte alos
mosquitos!
Pulverice

lloc. Pero

Briand

Quan es va saber que les esquerres del
Senat volien presentar la candidatura Mar
raud, alguna feien, estranyats
—Oui, Marraud? No el conec.
—1 qué?.— va dir Mandel—. Ara és oca
sió de

seu

no

d'Europa.
De

tots

aquests fets

en

resta

una

conse

la posició incómoda de Briand.
Es just reconéixer que Briand, abans de
permetre que els seus arnies llencessin la
la
seva candidatura per a la presidencia de
República, va pesar el pro i el contra. Ni
Briand ni els seus amics desconeixien que
el nom del ministre d'Afers Estrangers, amb
el qual va lligada una política pacifista que
ha donat els seus fruits, no podia jugar a
perdre, i que una derrota pacida ésser in
terpretada com un vot de desconfiança vers
un home que,
a
la Cambra i al Senat, ha
obtingut dotzenes de vots de conlianga.
Evidentment, el vot del Congrés de Ver
salles no ha d'ésser interpretat com una
rectificació de la política de Locarno, o com
un acte de penediment de França per haver
:

havia

que, derrotat Briand,
exterior podrá de
a
un
nacionalisrne
frenétic, i que homes del temperament d'un
Franklin-Bouillon puguin aspirar a dirigir
la. Una virada en rodó no obtindria l'assen
tirnent de la Cambra. Una táctica de rectal
cació dissimulada portada a Europa un ma
lestar que denunciada el canvi de front
druida com a conseqüencia molt probable
un triomf de
les esquerres en les eleccions
la política
rivar cap

''Per altra part, qualsevol presagi catas
trófic ofcndria el president electe, Paul Dou
iner. En la histOria del
president nou no
hi ha cap antecedent que permeti sospitar
qué no será un bon successor del president
Dotimergue. Es cert que Doumer té fama
d'huna:

enérgic

1

poe

.5024p/e, pero

cal

no

oblidar que durant molts anys ha presidit
el Senat i que el cárrec de president de
qualsevol de les dues Cambres és un excel
lent aprenentatge.
encara no és
un fet que
Briand estigui
decidit a dimitir. Sembla que l'hauria de
commoure l'homenatge del
Cansell de la
Societat de Nacions i el discurs que en ho
nor d'ell
va
pronunciar el ministre anglés
d'Afers Estrangers, Henderson. Certament,
en la resposta de
Briand hi havia una insi
nuació que fa sospitar que la decisió de
dimitir és ferma, pero segurament s'hi °po
saran moltes voluntats.
Léon Daudet atribueix la derrota de
Briand a la campanya de l'Acció Francesa.
Encara que el fet fos cert i que la cam
panya de l'extrema dreta pogués haver de
terminat la derrota de Briand, seria un
error creure que Doumer representa les dre,
tes, i guc el seu septenat ha de portar una
reacció nacionalista.
V.

Els racisíes alemanys
Sembla que els alemanys han decidit apro
les ocasions per posar Hitler en ri
dícul, més que no pas combatre'l seriosa
ment.
L'home de confiança de Hitler, el diputat
racista Goebbels, no fa planxa que no li
sigui implacablement retreta, nzés que mes
amb els títols universitaris que llueix.
Ja déiem el que li havia passat per haver
inserit en el Volkischer Bcobachter una poe
sia de Reine, jueu avorrit, que li havien
fet empassar com obra de Grimm.
Dues altres badades figuren a l'actiu de
Goebbels
Haver deixat publicar en un setmanari
de combat un conte, firmat per un racista
notori, que no és més que un extracte del
Res de nou a l'Oest, de Remarque, posat a
l'index d'antipatriotes.
Haver inserit, en l'brgan oficial del par
tit, una diatriba contra el capitalisme co
piada d'una obra socialista publicada ja fa

fitar

algun tenzps a Dresde.
L'honte, perb, es consola d'aquests pa
ranys posats a la seva reputació literaria i
erudita, anzb l'orgull que sent cada vegada
que el condemnen judicialtnent després d'u
na
de les seves estrepitoses canzpanyes ae
difamació.
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fracassat

creure

d'Afers Estrangers, Aristide Briand. En el
primer torn d'escrutini, Dourner va obte
nir més vots que Briand, i aixó va decidir
Briand a retirar-se. En el segon torn, Mar
raud va lluitar contra Doumer. Paul Dou
mer
va
emportar-se'n la victoria.
L'endemá, Briand .aprofitava la reunió del
Consell de ministres presidit per Doumer
gue i presentava la dimissió. Naturalment,
el Consedl de ministres no va aeceptar la
dimissió de Briand. L'endemá passat, Briand
sortia cap a Ginebra, OTI ha hagut d'assis
tir a les reunions del Consell de la Societat
de Nacions i de la Comissió Europea. Briand
ha arribat, dones, a Ginebra amb l'handicap
de le, derrota, i aixó en el mornent en gut
calia discutir la qüestió del pacte duaner
austro-alemany, pacte que podria ésser el
camí de l'Anschluss, i diversos problernes
relacionats amb la reorganització económica

qüencia

ja

abans de Briand. Es difícil de

M. Aristide Briand

(Simp/icissimus, Munic)

GRANS NOVETATS EN
CORBATES INARRUGABLES

cal ésser

tots els altres camins no me
non enlloc,
i la política eon
trária a la que va inaugurar

va

sident del Consell.

en

?Sent vosté

el

pessimista, perqué difícilment
podrá esborrar-se el solc que
ha obert Briand en la política
exterior de França. Forçosa
ment caldrá seguir el mateix
camí, per la senzilla raó que

—Hennessy voldria parlar amb vás.
—Ouan vuigui, que vingui i 'el rebré.
—Es que... agrairia que fóssiu vóS el que
vinguéssiu...
—Ah, no! No encara!
fer l'ex-pre
—

coses

hagin tinfsut aquest desen,llaç,
perqué és possible que no pu
gui o no vulgui continuar en

Chautemps.

com

dissimulaven

Altres sostenien que la in
fluencia del president de la
República és m,és directa del
que sembla i que el triomf de
Briand seria el millor home
natge de França a l'horne de

Franklin-Bouillon.
—Aixd mateix
respongué Jouvenel--;
si té dos vots, voldra dir que no és ehl tot
sol.
També es deja que Hennessy havia fet
anar
un
dels seus collaboradors a trobar
nzés recents,

no

preferien veure Brianci nl
Quai d'Orsay que a l'Elisi.
que

volia convIncer Franklin-Bouillon
que havia de votar per Hennessy.
—Així, tu vols que tingui dos vots
deia

jornades

destacades.

briandistes

fima.
Jouvenel

D'unes reials

massa

S'lla discuta molt si era convenient pre
sentar la candidatura Briand.
Alguns deien que la presen
tació
d'aquesta candidatura
era una manera hábil de reti
rar el ministre d'Afers Estraen
gers. Peró, si era possible
admetre aquesta
possibiditat
abans de la reunió de Versa
lles, després del vot del Con
gres la suposició és absurda,
perqué els amics de Briand
varen posar el rnáxim interés
a
fer triomfar la candidatura
de l'home de Locarno. No obs
tant, abans de l'elecció, molts

UNES BELLES CREACIONS QUE
SON EL COMPLEMENT DE L'ELE

GANCIA MASCULINA.
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Cinc estrenes PANORAMA
lin El dimoni del. mar lrem tórnat a veure
Charles Bickford, que un tan bon• debut féu
en el film
de Cecil B. de Mille, Dinamita.
Al costat d'en, la deliciosa Raquel Torres.
Els dos en un film Pacció del qual trans
corre en un port del
Pacific.
Lluny .aquest cop de les illes paradisía
ques Potser ens trobem 4e nou allí mateix
on

comencen

en

Ombres

les

aventures

blanques. Illes

de Monte Blue
de corall, indí

Jeannette Mac Donald, Meu
sigui aquest cop opereta, sinó sim
plement una comedia, frívola com se sol

de la gran diva

serás,

no

dir, pero que té la sort d'ésser divertida.
No canta, doncs, la diva en aquest film?
Oh, sí, pero aquest cop és cosa seriosa, no
menys que el final del Tristany i una mélo
dia de Respighi. Ara no aneu a pensar que
Jeannette Mac Dormid es decanti cap el
génere trágic ; allí on hi aquesta star bri

encara

Sessions pafríófiques
Sabem que Palestra ha organitzat quatre
sessions de cinema a base de filas de carác
ter estimulant i patriotic d'acord amb l'idea
ri de Pagrupació. Un fi de beneficéncia so
cial anima aquestes sessions, la primera de
les quals tindra lloc divendres de la setrnana
entrant al Lido.
Una particularitat d'aquests programes és
que els films passaran arnb els rétols redac
tats en catalá.
Ens han parlat del film de Griffith Amé
rica entre els films que integraran els pro
grames.

Amigos del Cine

«

»

seva
quarta
Aquesta agrupado don á
sessió de cinema d'art, dimecres de la set
mana

sa‘16-Fantásio.
patrocinada pel• Centre

passacla,

a

dinária riquesa

d'absurd, vorejaven

cons

tantment les més sorprenents creacions deis
poetes més nous : penso en alguns sobre
realistes i en el nostre Foix. La continua
confrontació de coses heterogénies, el con
tinu desviar les coses del camí que sempre
han .seguit, dotaven els dibuixos ainimats
d'aquell inenarrable meravellós que només
pur somni,
temen les pures invencions del
i que, dins el panorama cinematográfic; no
más ha a.conseguit el somni de C.harlot en
el seu film The Kid (El noi).
Charlie Chaplin explica tot el secret de
la lluita entre el
fer riure pel contrast
bé i el mal, el ric i el pobre, l'home petit,

Per bé que els dibuixos sonors han per
dut alguna cosa d'aquella fresca
deis primers films de dibuixos ani
mats, i han convertit aquell é/an. irresisti
ble de pura arbitrarietat en una fantasía
rnés o .menys estendarditzada, posseeixen,
per contra, una virtut gosaríem a din hip
nOtica, d'efectes fulminants damunt

espantaneitat

—

al

La sessió
sionista de Catalunya i destinada

Els dibuixos animats oren, amb els films
un
deis encisos més verges i més
purs del cinema mut. Arnb llur extraordi
nária riquesa d'arbitrari i d'inversembla.nt,
de sorpresa i d'inesperat, amb llur extraor

cómics,

Excur
presen

dignament a Barcelona el film de G. W.
Pabst, Presoners de la muntanya, es veié
afavorida amb una concurréncia que oil-10a
per complet l'espaiós
Es de doldre que aquesta presentació no
hagués tingut lloc molt abans. El film era
a Barcelona feia forga temps i presentat en
el seu dia, els Amigos del Cine haurien ob
tingut un éxit esclatant que ara ha estat
molt minvat pel fet de venir aquesta es
tar

trena

Raquel Torres

i

RIckford

Charles

genes que viuen de la pesca d'esponges 1
de l'extraccio submarina de pedes, partint
Ilur existéncia entre el whisky i els perills
de la .professió. Mesela de races en un indret
digne d'una narrado de Conrad.
L'interés del film s'escau en el paisatge.
La natura poéticament capsada per la ca
mera, paisatge que té sempre per fons ino

«El dimoni

en

del

mar»

Ilantíssima no pot haver-hi serietat. També
allí on és ella tot convergeix vers ella,
Jeannette pot estar ben agraIda al seu di
rector d'haver-se mostrat tan destre en l'art
de fer Huir la seva personalitat. Un film fet
a la mida d'ella.
1E1 títol anglés és ben significatiti : Oh,
per un home...!, perqué en aquest film el
mateix que en els anteriors Jeannette fa el
.paper d'una dona que va rabiosameint a la
caça de Phome i que quan ha pogut captu
rar-lo, ha de lliurar-se a un sens fi de jocs
malabars per retenir-lo al seu costat.
Que una dona bonica tingui una sensi
bilitat amorosa exacerbada no és sino cosa
natural que palesa el gran seny de la Na
a
judici
tura, pero que a aquesta dona
seus

tures.

Quina altra cosa no és el film de Glória
Swanson La intrusa! Un film de Gloria
Swanson i que comporta una tasca ben fei
xuga per a la protagonista, pero Gloria
Swanson és una artista veritablement ge
nial i aquesta mateixa circumstáncia fa el
film ben interessant.
¦Edrnond Goukling és l'autor i director de
l'assumpte i Pavantatge d'acoblar-se en una
mateixa personalitat les dues fases de tota
creació cinematográfica és prou Obvia per

Gloria gwanson
gut l'oceá.

La

remor

quécalgui senyalar-la.

de les

exacta

ones

registrat pel micrófon. Magnífica pre
sa de vistes
submarines' exposicio d'algu
inter
nes cerimónies rítuals deis indígenes,
pretado justa, heus ací suficients motius
perqué El dimoni del mar sigui un film que
horn veu amb veritalyle deleetança.
Espléndides imatges de belleses naturals,
Ilacs imuriensos, regions alpestres, recons
ment

pintorescos, se'n
perfectament humil

extrernadament
de la
força en el film
Fox titulat L'omlya del silenci, que molts
trabaran pueril, que pertany al génere dit
de la policia muntada de l'Oest, i que si
no per altra
cosa, el magnítie esoenari na
tural que serveix de marc a l'aedo bastaria
fer digne de menció.
a
Hl ha Lois Moran i corn que pertany al
génere que els americans han portat a la
máxima perfeccio, és un film absolutament
veuen

cinematográfic,

que

es

relliga

espontania

una de les tradicions més sanes de
la histOria del cinema, tradició que avui es
troba en pugna amb Papereta, a la qual bé
caldrá foragitar del cinema, •abans no faci
Inés estrálls.
Felicitem-nos, almenys, que el Mil film
ment

a

El cinema parlat ha corromput el sentit
dinámic del film. Aquest sentit en La intru
sa és reintegrat d'una
falso magistral. Ve
geu el primer període, portat tot ell amb el
brio enjogassat que contamina l'alegria deis
joves Inuvis. La tasca de Gloria Swanson
dona la illusio que la seva pantomima con
diciona tot el moviment de les escales. Des
prés el drama i amb ehl la lentitud, ni&
tard una incerta claror de felicitat Ilunya
nament albirada que es desplega en un llarg
i solemne andante. Gloria Swanson juga
amb tota la majestat de la seva persona
emmarcada en un amblent de gran luxe
elegáncia. 1 finalment, .altre cap l'agitació.
Període final massa llarg ; aquest fer i des
fer situacions, aquestes ganes d'arranjar
satisfactóriament les coses més difícils, per
judiquen Peconomia de l'obra. Els engra
natges d'un acte a l'altre podran estar mal
ajustats, pero la mise-en-sclne és tan per
fecta, la direccio tan hábil i la interpreta
do prou superior perqué La intrusa sigui
de molt el millor film de la setmana.
De Tempestat, estrenat amb tots els ho
al Tívoli, no en parlarern. Només con
fiem la nostra perplexitat davant d'un film
avalorat amb tantes garanties i amb tot i
nors

aixo

'¦:;,;\11:»3

d'altres estrenes de lilms amb

scenarios quasi idéntics.
La monotonia inherent a aquests films de
muntanya refredá, dones, un bon xic la
falaguera impressió de qué el film en si era
meritori.
Per primera vegada Pabst defuig els seus
motius predilectes, que cerca sempre en els
recons més
ombrívols del cor humá, per
oferir-nos un film que transcorre tot ell
lluny de la terra baixa.
En la mateixa sessió es projectá una cin
ta sobre els esports náutics que fou molt
aplaudida per la concurrencia, que, natural
ment, estava integrada en bona part per

1k.

«Dancing», per

esportius.

elements

Unes sessions aquestes deis Amigos del
Cine que funcionen sota l'emblema d'esport
i

Cinematografia.
Al cinema
Sentim

poder parlar

no

«Dolfa follia», per Max Fleischer

Urquinaona
en

aquest número

Resurrección, el film de la famosa marca
Universal, que el nou cinema Urquinaona
presentá en la seva sessio inaugural. En

de

aquesta página ens ocupem de sis films tots
ells estrenats la setmana passada i no es
pot veure tot al mateix temps.

Ja

—

.directors
li sigui especialment
difícil aconseguir el que es proposa, és quel
com
que proposem a la meditació deis lec
tors. En aquest filrn está tan abandonada
dels bornes, que a la nit deixa el baleó
obert, amb Pesperança que almenys vulgui
un
Illadre visitar-la. I el Iladre ve; .act
comença la més inversemblant de les aven
dels

després

/

hi várem

dir que

anar

dissabte, peró

ens

van

.les loilits estaven venudes
pel qual éxit felicitem l'empresa
i que
no es .permetia que
cap espectador estigués
dret, durant l'espectacle, saerifici que no
teníem ganes d'imposar-nos, per altra banda.
Ens excusem davant deis nostres lectors
de no poder dir ni un mot de la primera
charla del senyor García Sánchiz, de Resu
rrección i de la resta de pellícules de corn
plernent del programa alludit, i formulem
la nostra estranyesa perqué l'empresa de
l'Urquinaona no tingués cap interés a tenír,
entre els testirnonis de l'éxit de 'la seva
primera nit, als representants de la premsa.
Malgrat invitar als representants de la
premsa a les proves privades que celebra de
tant en
tant, Cinws reserva a cada crítIc
la nit d'estrenes dues localitats. Creiern
que la nova empresa no voldrá ésser menys
deferent envers els críties del que ho és
l'empresa Cins, i que un altre dia no tro
barem cap dificultat per entrar al nou
totes

—

—

La nava onada puritana que, d'ençá d'al
gun temps, s'observa a América, va prin
cipalment contra el cinema, aquesta vega
da. Els puritans ataquen furiosament els

scéne, perqué, odesitjosos d'a
baixos instints del públic, fan
més o imenys inconscientment, una veri
table apoteosi del crim». Després se les
emprenen contra el carácter irrunoral
diuen —de la publicitat cinematográfica.
L'arquebisbe Curley, de Baltirnore, ha
escrit :
‹<Conscient de la meya responsabilitat en
el manteniment de la anoralitat a Balti
more i
convençut que la anitjana dels films
americans son xops de lubricitat, i per tant
immorals, declaro que en conjunt no for
decent.»
men
un espectacle
metteurs

lleuger

1 acrobata,
i
i inhábil
sorpresa. Charlie
xue
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e

falagar els

perseguit pel gegant, fei
l'explica sobretot per la
.Chaplin s'esforça sempre

Pinesperat. I s'esforça sempre a ter
el contrari d'alió que el públic está es

crear

tot

perant.

Aquesta
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era

dejo
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els films de dibuixos animats.
gran córnic, em deia un dia que

a

era
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representa 2000 vena
des con.secutives en el
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en
nosal
crea
de passivitat absoluta, immo
bilitza totes les nostres facultats, i ens fa
aptes per a gustar sense traves tot .alló que
el músic vulgui dir al nostre esperit. La
'música dels dibuixos sonors, música ele
mental de ritrne pronunciadíssim, dona ple
a
les nostres orelles.
na satisfacció
I els actuals dibuixos animats, amb el
seu
exacte
sincronisme de música i plás
tica, de valors auditives i visuals, ama) la
seva
terrible precisió rítmica de temps
espai, arriben a adquirir una aedo perfec
tament fisiolOgica damunt l'espectador, que
es
lliura, vençut, a totes les fantasies, a
tots els desconjuntaments, a tota la mera
vellosa arbitrarietat, a tota la• infinita poe
sia d'aquest art recent sorprenent i singular.

tres

un

estat

SEBASTIA GASCH

nova

El máxim triomf

del cinema

el «dictador del cinema»,
H. Hayes, en The Motion Picture
monthly, defensa el cinema americá :
«No es pot trobar cap deis films rea
litzats per la nostra industria, on un cri
minal quedi ianpunit o no es rehabiliti.
Totes les infraocions al can traben sempre
Pel

una

seu

cantó,

del

més gran actor

saneió.

al que es diu sobre la imano
ralitat de la publicitat, s'Ea de tenir en
compte que, per terme mitjá, la producció
cliária és de 15,000 cartells, prospectes í
clixés ; és evident que en un nombre tan
gran és fácil que s'esmunyin textos o irlus
tracions poc convenients, perO, en conjunt,

»Quant

la

per EMII

JANNINGS

és acuradament depurada.»
Bé. El que ens interessa són els bons

publicitat

films.

qué

J.

en

EL CANTO DEL

el

preci

defectuós.
el govern rnonárquic el prohibí?
Es un film capitalista, liurgés d'una ma
nera insolent, que pinta els comunistes coan
gent que no va mal a casa el barber
una
i que no tenen altra déria, en fer la revo
lucio, sinó fumar havans a tot drap.

Avui, dijous, JOHN BOLES

tador. Anem a veure-ho. Els nostres uJs
necessiten l'ordre, que demanen, que exigei
xen
imperiosament. Ja ho hem dit i demos
trat altres vegades. Les arts plástiques, que
s'adrecen primer que tot als ulls, han cui
tat a satisfer aquesta .necessitat amb la
composició que és la més exacta materia
lització de l'ordre. Els dibuixos sonors amb
llur exacta composició, amb la simetria im
placable de les seves línies i el parallelisme
perfecte de les seves formes, amb l'ordre
absolut que presideix totes les evolucions
simétrics com un rengle
deis seus ninots
de girls
satisfan plenament aquesta ne
cessitat visual. Les nostres orelles necessi
ten també Pordre que demanen, que exigei
1E1 ritme musical, exac
xen imperiosament.
ta encarnado de l'ordre, satisfá ,plenament

modalitat cinematográfica, en l'únic
que es salvará, amb els noticiaris, del més
o menys imminent
naufragi del cinema so
nor, al qual l'éxit rotund de Les llums de
la ciutat ja ha començat a fer trontollar.
ta

Fleischer

tan

Per

SALÓN

Max

aquesta necessitat auditiva,

en

sament en aquest element sorpresa, tan ge
nerosament escampat en aquests dibuixos
animats, on calia anar a m.anllevar els ele
ments del nou music-hall. 1 em centava una
escena
que pensava introduir en el seu es
pectacle. Unes evolucions coreográfiques
d'unes nimfes, alades i Ileugeres, a les quals
una
ventada sobtada s'emportava tots els
copiosos veis que les tapaven, tot i deixant
al descobert uns homenots amb unes bar
basses postisses de la més tronada qualitat.
El riure provocat indefectiblement per la
sorpresa.
Ara, amb l'adveniment del cinema sonor,
els dibuixos animats s'han convertit de cop
i volta en la reeixida més perfecta d'aques

depuració
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La temporada está molt avainçada per es
perar estrenes sensacionals. De totes ma
neres M. G. M. pensa tancar la temporada
vert,
arnb dos films intelligents, Le spectre
versió original en francés, i La dona que
estimern, amb Vilma Banky, films de loe
ques Feyder i Víctor Seastrom, respectiva

Aquesta meravella del film
que no pogué exhibir-se al
seu degut temps per virtut
de les circumstáncies, s'estre
nará molt avíat en el saló
més sumptuós de Barcelona.

d'aquesta sensacional producció
d'arnbient rus, interpretada per

ment.

El

primer

és

un

film

guinyol

que

que té sempre
suec.

un

Camila Horn

será

presentat en francés, intenció que cal enco
ratjar vista la difusió d'aquest idioma en
tre nosaltres, i quant al segon, Víctor Seas
trom és un deis noms més citats en aquesta
página perqué ara calgui senyalar l'interés
film del célebre director
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