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L'ESTA.TITT

:

primera vegada, després
de temps molt Ilunyans, (Entre la histbria,
per

De

dóna a ella mateixa una estructuració
emb carácter definitiu. De primeries del
segle que som ençá, diverses vegades havia
intentat caminar evolutivament per tal de
retrobar el que ara troba ; projectes par
dals, graons per ascendir al :temple de la
seva llibertat, projectes sovint fracassats i
rebutjats i que, tot i sser acceptats, hau
es

d'En Fabra

a
la nit' hi havia nombrosos
que' estaven indignadíssims : la
candidatura de Pompeu Fabra, presentada
per la Unió Catalanista i suggerida el dijous
a la nit,
a l'Ateneu, amb l'assentiment d'ele
ments de l'Esquerra, no havtia sortit triom
fant. Val a dir que aquests ciutadans que
estaven tan indignats diumenge al vespre, ja
ho estaven vint-i-quatre hores abans. Era
previst que l'admirable Fabra seria la vícti
ma
de la comédia electoral de diumenge.
llo dic sense cap mena d'animadver sió, molt
al contrari, envers els homes que varen pre
sentar la candidatura del codificador de la
!lengua catalana : sembla que a l'hora de
passar a les realitzacions, tothom menys ells
es va adonar del perill.
M'explicaré. I diré immediatament que la
candidatura de Pompeu Fabra no podkt ésser

Diuntenge

ciutadans

dret ;

enamorada sois de la mentida i de
; crédula davant de totes
les pro
metences
d'alliberança, sense consultar el
sentiment <le la realitat ni el de la dig
nitat... Sí, tot aixb, no del tot per culpa
inostra, era dins nosaltres ; ara mateix, abans
de pendre el seu últim bany ci l'aigua lus
la

Dijous
a Díjous

La candidatura

de l'esclau ; l'esclau que no pot impedi,que la seva ánima no sigui un
xic escla
va ; és
a dir,
fraudulenta i malfiada en, el

forea

•

presentada

les máximes garanties d'é
xit. 1 seria tan exigent en materia de garan
ties que quasi m'atreviria a din que si hi
ha a Catalunya algun nom que haWa d'és
ser
respectat i que no podia barrejar-se en

•

Els

4iillás-1?attrell ,(secretari), Jaume Carner, P. Coromines, Cases .(taqui
Esteve, A. Xirau Palau i R. Campalans,
Núria, confeccionant l'Estatut

senyors

graf),

-

rien tingut dues. tares : de no resoldre de
finitivament el problema i d'ésser una cosa
atorgada com un favor i no reconeguda com
un
dret inviolable.
Perb ara, dins un regim de llibertat i de
dignitat civil, alió que semblava haver d'és
ser
el resultat d'una llarga peregrinado
histórica, ho tenia enfront nostre, d'un cop.
•

Ha

bastat

la

liquidació

d.'ignomínies, perqué
xés d'ésser

Cataluny-a,

de tota una epoca
el nostre .problema dei

problema. Car
sinó problema

no

era

de

p-oblema de

manca

de

jus

ticia i de decencia.
L'Estatut que suara da confeccionat i
ara aprovat la Generalitat de Catalunya, per
tal d'ésser sotmes a la consagració deis
Ajuntaments, deis catalans i del Parlament
de la República, emmotlla exactament la
realitat de la nostra terra ; limita tots els
perfils que la defineixen. Dintre del seu bloc
hi cap tota la vida política, jurídica i so
cial, económica
tota la histbria futura
—d'un poble que fins ara havia hagut de
despendre la major part de les seves ener
gies en lluites defensives i eixorques contra
les invasions del inés obtus i eixorc deis
imperialismes que viuen dins el record deis
pobles. Catalunya ja no és l'endolada, la
perseguida, sinó la gloriosa, la gran.
I heuS aquí que d'avui endavant tata la
política de Catalunya pendrá un gran tornb ;
fins ara havia viscut de la flama de la te ;
de present s'haurá de confirmar per les
obres; l'havia empés la gran força del de
sig ; i ara haurá de suportar el gran es
fore de la possessió. Havia obert les rnans
per sembrar, i ara li caldran braços per
fer collita. Oposávem ; ara governarem. Tot
el neguit i la passió que ens convenien a
ens esqueien s'haurá de convertir en
seny
serenitat que ens illuminin. I, a la in
versa, tot aquell núvol que el dolor i l'odi
ens posaven
als ulls ara s'esboira i s'es
campa ; al voltant nostre tot ?tbonança ; som
lliures ciutadans d'un Estat lliure dintre una
República lliure, i, sobirans i responsables
de les nostres coses, collaborem noblement
i francament a la construcció d'una major

sobirania
D'ara ençá s'educará i s'afinará el
polític del nostre poble dins l'escola

tral de l'alliberament, encara el nostre cos
ha pogut mostrar algunes Ileugeres mácu
les. Per?) són coses en camí de fugir ; l'ex
trema vora de l'ombra d'un passat que
no

retorna.

D'ad endavant, tampoc• els •catalans no
podran dividir els seus 'partas polítics en
partits Inés o menys catalanistes ; s,'haurá
acabat la

política
puja,

gina una
on
gairebé

del

cor, que sempre ori

les subhastes ; puja
sempre l'elevació del to coin
cideix amb l'enrariment i empobriment de
l'aire. Ha passat l'época del catalanisme
sense
contingut. Per sempre rnés, els par
tits catalans estaran dividas segons la seva
Manera de veure les solucions práctiques
deis grans problemes de la política .de la
realitat. Perqué fins ara no es pot dir que
hagi estat una realitat ben «real». la nostra
Catalunya que es realitzava virtu-alment a
com

a

les .nostres voluntats, comparada per uns
drets encara no vigoritzats per la torea
d'unes Beis escrites.

Per tot aixó, quan nosaltres ens posem
davant de l'Estatut de Catalunya, no' sen
tim solament l'enlodó de. Palliberança, sinó,
encara més,
la sensació tónica i austera de
la

responsabilitat ; i, després,

murta,

i per da
el sol que fa el (ha, una gran
i una fe en les obres de la futura

com

confi.ança

Gatalunya.

L'ESTATUT

2'50 pessetes trimestre

Catalunya vertebrada
Catalunya,

El míllor llíbre cafalá:

sense

lluites electorals, era el d'En. Fa.bra.
Perb admetem que era impossible de fer
desistir els que volien convertir en diputat
el nostre gramátic. 1 llavors diré que la can
didatura d'En Fabra no vct pendre consistén
cia fins divendres a la nit. Podria citar nom
brosos detalls. I podria din que durara la
nit del dissabte al diumenge to fou possible
que «La Publicitat» obtingués candida,tures
per encaixar
l'edició de .13arcelona-Ciutat.
També sembkt que un cop llençada la can
didatura, hauria estat convenient empendre
certes negociacions encaminacles a defensar
la. Es evident que tots els cliaris catalans
haurien respost. Malgrat l'abstenció deis
partits, no hauria estat difícil' °l'Unir que
un ;tome
significat .deis tres partits catala
nistes, intellectuals, per exemple, En Puig
i Ferreter, per l'Esquerra; En. Jaurne Bofill,
en representació d'Acció Catalana,'ti. En Joan
Estelrich en nom de la Lliga, haguessin es
tat ccmvocats a una sessió de rádio. Ningú
no s'hi haurict negat. Tothom sabia que tant
en el grup de
«La Publicitat» com en el de
«L'Opinió» hi havia gent que veia amb dis
gust la manera de llençar el nom d'En Fa
bra. En aquestes oircumstáncies, només «La
Publicitat» es va atrevir a passar sobre el
punt de vista de partit i a defensar la can
didatura d'En Fabra. Per() ja o hi havkt
temps. 7'othom sabia que la candidatura
de Pompeu Fabra toparia amb el maqui
nisme electoral d'En Santamaria. Allá on
no
hi hagués intervenció, el nom d'En Fa
bra desa.pareixeria de les times. 1 així va
succeir. Si el comandant senyor Jiménez i
Jiménez fos un home sensible en qüestions
electorals, en llegir els resultats deis col
legis llençaria l'acta a les escombra.ries.
La história d'aquest aten ha: estat de
plorable, digna d'una organització que no
té cap experiáncia electoral i que, malgrat
tenir un historial purissim, ha demostrat,
encara una altra vegada, que .no ha nascut
per a l'acció política.
•

Afortunadament,

din que hagi
estat derrotat el catalanisme i que el nom
d'En Fabra hagi perdut ni un gram de
no

es

pot

pes.

•

.M. B.

MIRADOR INDISCRET
Hí ha nrecedents

Motius d'un canvi de pis

Va causar sonpresa l'anunci inserit als
diaris segons el qual el Banc de Catalunya
es tornava
a
obrir per rependre les opera
cions.
Un que ho comentava, fent mentalment
un parallel
amb el que va passar amb el
Banc de Barcelona, va dir :
—Aixb ja sé com acabará : anomenant-se
Banc Comercial de Catalunya.

El Malí deixa el pis de la Rambla de
Canaletes i va a installer-se en un magní
fic palau (sic) del carrer de Fontaneila.
El 1%/latí no ha dit• els modus que l'han
fet decidir a abandonar el lloc tan céntric
que ha ocupat fins ara ; nosaltres els vo

—

Les

coses,

ciares

com

nquell qui

la rep.

Serraclara,

El senyor

cap de la minoria
la mitnoria

petita de la Generalitat
d'ell tot sol, segons definició
més

—

de

l'interessat,

adherir-se a l'Estatut de Catalunya
amb un discurs que si no fou eloqüent, bu,

en

—,Amb la gentada que es reuneix d:avant
ell balcons de La Rambla., potser algun día
ens tocarla el rebre, si s'engrescaven massa.

Diari previsor...

va

—

canvi, pintoresc.

Va dir qué

havia

compres, de

moment,
un mot pronunciat pel senyor Lluhí
infan
tament. Que Tumiant, rumiant, l'havia des
xifrat i que ell volia repetir-lo d',una manera
'més clara :
—Senyors, hem parit (alarma entre el pú
blic); sí, senyors, acabern de parir un Es
tatut i aquesta criatura (volia dir l'Estatut),
com
que l'hem parida, ,hern de saber-la
criar...
Un del públic, en veu molt baixa :
—...Perqué no en s resulti mal... criada.
no

Fragmentnauic
Entre els
del discurs

Serraclara,
aquel' que

rnolts fragments interessants
dimarts pel senyor

pronunciat

a
la Generalitat, cal esmentar
començava així :
—Parlera de la nau...
(En Vilá va aixecar el cap com si l'ha
.

guessin punxat.)

—...Parlem d'aquesta nau que ha de des
embarcar en el port de Madrid... (gran ex

pectació), tripulada pels parlamentaris

ca

talans. Aquesta nau, és l'Estatut i jo us
asseguro que «la travessia» arribará felig
ment al port de destí.
,(Consti que no ens inventem ni un mot.)
Planxa
:En Pujol i Font estava tot neguitós es
perant el toral de precs i preguntes.
Era la primera yegada que intervenia.
demanat la paraula
va dir
per
pregar al Consell de la Generalitat que vegi
si és possible concedir una indemnització
als diputats forans que assisteixin a les
assemblees...
S'aixeca el conseller Casanoves :
d'assabentar al 'genyor Pujol i Font
que ja fa quinze dies que va acordar-se
aix6 que el senyor Pujol i Font demana;
El debutant no tingué esma ni per dir :
—

—

--bispensi !

El Sr.Serraí Moret

llegeix

no

"L'O oini6"

L'altre dia,

el ciutadá regidor Ventano
publicar un artiele a L'Opinió parlant
dels sense felina, de les pessetes que costen
a la ciutat, etc., etc.
Aquest article va indignar tant el senyor
Serra i Moret, conseller de la Generalitat,
va

que

va
creure
necessari donar una nota
la premsa, que comengava així :
«La campanya que realitza La Publicitat
referent a la qüestió deis sense
I el senyor Serra i Moret, contesta punt
per punt .Particle d'En Ventalló, publicat a
L'Opinió i reproduit a La- Publicitat.
Hi ha qui atribuéix la gaffe a una ma
fia persecutbria del senyor Sen-a i Moret.
Nosaltres ho atribulan al fet que el senyor
Serra i Moret no deu Glegir
a

Les frases fetos
Hom sap que

un de
tants conflictes pen
el de la fábrica Uralita. Aquí no
l'hem d'e,xplicar 'pas. Només ,notarem un

dents és

detall pintoresc.
Els obrers van presentar les bases, molt
respectuosament, a llur patró, el rotari Ro
viralta. I diem molt respectuosarnent perque
el document acabava amb la fórmula buro
crática : ,«Dios guarde a usted muchos anos.»
En Roviralta s'esperava més trobar un
«Solut i Revolució» que no pas aquella frase
tan poc sindicalista. Per aixó va fer aques
ta reflexió, en acabar de llegir el document :
—A veure si aquests et posaran el cástig
d'anar a missa!
jr.

Madrid

a

Els de La Noche, disposats a sacrificar
se
una
vegada més en benefici deis seus
kctors, han enviat el neta Utrillo a Madrid
perqué faci tasca informativa de les ses
sions del Congrés.
Com que aixó és la primera vegada que
s'esdevé, els nostres lectors ja es faran cár
rec
de com anaren els acomiadaments al
baixador del Passeig de drácia. La senyora
Utrillo, tot era implorar fent voleiar el mo
cador :
—Per l'atrnor de Déu, fill aneu, vés força
a missa!
Sinó que el tren ja havia iniciat la mar
xa, el nen Utrillo, indignat per aquests ten
dres iconsells maternals, fins hauria fet una

rebequeria.

Un éxit de "La Noche"
La. Noche de dimarts, parlant de la ses
sió preparatbria de les Corts Constituents,
posava aquest títol :
«De acuerdo con «La Noche», parece que
el Gobierno sólo permitirá radiar la. sesión
de hoy, pero no las demás.»
Lligant caps, hem de notar que el nen
Utrillo tenia temps d.'haver arribat a Ma
drid -per gestionar aquesta mida i apuntar
se un
éxit.
Per si no se li havia acudit, li brinden
,aquesta ocasió de huir-se.

Piiquiponiana
Era en una época de
tica de les més actives.
En Pich i Pon va dir :
—Ara anirem

Lleida

a

de conferencies.

propaganda polí

a

donar

Suposició fonamentada

un

ciclón

•

Un amic nostre arriba a casa després de
dies de no tenir serventa. La dona,
riallera, u diu :
—la en tenim!
—I bé, qué et sembla?
—136, nornés que devia haver servit a
'casa
En Pich i Pan.
----Per qué ho dius?
—40h, vetarás, es diu Deotipia.
tres

Esfil gasefillesc

Copiem

d'una

nota

d'ultima hora de .1.4/
de Phomenat

Vanguardia, dornant compte
ge

a
la dona catalana :
«El poeta y diputado a. Cortes, senyor
Gassol, hizo el elogio de la. mujer...»
Aixb de «poeta i diputado a Cortes» té
un regust deliciós ;
sona per l'estil de «poe
ta y aldeano».

Noticia sensacional
ben informades pels que
íntimament En Cambó, assegurern
que aquest celebre .polític ha caigut en un
estat d'abatiment i de tristesa, que palsa
hores i hores assegut, mirant a terra, corn
si contemplés desfeta, potser per sempre,
als seus peus, tota l'obra que volia cons

Les persones

tracten

sentit
de la

Forea

—

guárdia.

en

truir.

responsabilitat ; car l'anterior esclavatgé no
ens donava més esplai que la
zona estreta
i malsana de l'odi ; perb la resta, sense cap
clarícia, queja dins l'escola malcriadora de
la força ; força que envileix tant aquel] que

l'exercita

lem descobrir.
El Matí eanvia de pis per fugir del N'el
natge de La Rambla. Rigorosament cert.
Alió deis termómetres
ara
qué es tan
eleccions cada quinze dies
els ha posat

Les informacions que hom rep aquests
dies han deixat endevinar la possibilitat
d'una notícia sensacional. En veure'l des-engany..at de la política, del món i de la
vida, sembla que hi ha la temenea que es
faci frare.
No cal dir que en assabentar-nos d'a
questa suposició, hem associat mecánica
ment les amistats d'En Cambó ,amb
caput

que

deixa damunt del 'cos adolorit les marques

xins célebres. Els

noms del Pare
Miguel
Pare Rupert de 1\1anresa
ens
a
la ment, recordant les
relacions que tenen amb el polític a l'ostra
cisme.
Si :En Cambó prengués la decisió que
s'insinua, segurament es retiraria a la Dia
gonal, en aquest convent en el qual els
frares substitueixen llurs cognoms pel nom

d'Esplugues i del
han yingut

A la página 2 : Els sense feina
vistos de prop, per J. M.. Planes.
A la página 3: El neo=mílítarís=
me, per Rossend Dates.

La moratóría Hoover,

Manuel Brunet.

població de naixenea. Quan del món
,política desapareixeria el noan de
Francésc Cambó, en el món de la religió
de la
de la

per

LA

RECONQUISTA

DE

CATALUNYA

n'apareivr,ia
de

Verges.

un

altre

:

el

Pare Francesc

M1RABDR

2

La sala de bany

Els

que parlem del convent de la Dia
esmentarem una
de les moltes Ile
o
veritats que corren respecte d'a

Ara

gonal,
gendes
questa

de barbes obligatóries. Males
bones llengües, perque-nosaltres
no hi veiern res de mal, diuen que en aquest
convent hi ha sala de bany.• No ho afirma
rem
ni ho negarem. El cert és que, se
gons ens han contat no fa gaires dies, una
persona n'oh rica i molt fanática va vi
sitar el convent.
Sembla que un d'aquells barbes respec
tables va ensenyar com una gran cosa la
sala de bany a aquella persona tan rica

llengües

o

fanática. Aquesta •ersonalitat, sense
atrevir-se a negar la decencia de una sala
de bany en ple convent, a les barbes d'a
quell frare, va saber demostrar, peró, el
seu
disgust fent una ganyota significativa,
mentre feia semblanga d'elogis de la sala.
El barba venerable, comprenent-li la tn
tenció, passant-se la má per la barba que
li arribava fins al cíngol, se li ya acostar
discretament i completant els elogis iniciats
pel visitant, li va dir :
—Es una sala de bany magnífica— com
•osté pot veure... perb no la fem servir.
Oratória electoral

Una mica d'história.
L'endemá passat che la proclamació de la
República va néixer, oficialment, a Barce
lona, una nova classe social : els Sense
Feina.
Una comissió d'aquests ciutadans va sor
gir com per generació espontánla d'entre la
multitud que durant dos dies i dues nits
no s'havia mogut de la Plaga de Sant Jau
me, i va pujar les escales de
la Generalitat.
--Som els obrers sense fei
na—varen
dir.
I el senyor Serra i Moret
els

va

contestar

tips d'aquest .partit (es

estem

re

fereix a la Lliga) que ens ha valgut tornar
á encolomar tots els Ventoses!
En efeete, el míting era presidit pel se
nyor Ventosa i Roig, candidat de l'Esquer

Republicana

Catalunya.

de

miting. Abans de comen
copinscus (que Idiria En Pich)

En el mateix
gar

l'acte,

els
del poble han fet adverténcies als oradors
perqué no accentuessin la nota anticlerical,
puix que al poble hi ha creients i católics
que votaran l'Esquerra.

Un dels oradors, peró, que no pot con
tenir la fúria que porta dins, exclama par
lant del discurs de Lerroux a la Monumen
tal:
—Ara fan de conservadors aquells que
s'havien volgut menjar els capellans, aquests
animals la carn deis quals no ens agrada!
Calendario per

a

nedadors

Entre els nedadors del «Barcelona)) que
més es distingeixen per les seves sortides, hi
ha el germans Trigo, que han adquirit ja
una justa fama d'homes d'acudits.
L'altre dia en contávem un d'un d'ells,
d'En Joan ; i aquát d'avui, que té tot
l'aire de la familia, és del seu gerrná Ma
rian.
Reunits uns quants nedadors a la secre
taria, un d'ells va demanar si uns equips
que hi havia allá formats eren per al fes
tival del dia 27. Un .altre nedador va con
testar-li gue no, que eren per a un fes
tival que hi havia en projecte per al dia
4; i a propósit d'ab«) va afegir :
—Tens raó, i en quin día de la setmana
deu eaure el dia 4?
I En Manan Trigo, arnh to de gran
misten i :
—Encara no se sap...
•

Mosquits
El

amb pretensions

nostre

amic

i

collaborador

Valentí

C:astanys ha impressionat
disc per
la
casa «Parlophom),
de les cares del qual
compo.n d'una poesia sincronitzada, can
tant les pseudo-delícies de l'estiueig.Castanys
novell
aquest art de la
declamació .amb mires al perfecte enregis
trament
sortit airosament d'aques
un

a

una

es

en

—

—

tasca i

li ha estat
advers en la sincronització del cant del mos
guit, el :qual és en aquest disc d'una po
tencialitat de cordes vocals del tot excessiva.
El popular caricaturista, quan els amics
•preguen una audició, adverteix molt cor
ta

recte

el micrófon només

:

—Si senten unes
s'esverin. Es tracta,
d'un

La

mosquit

amb

remors

estranyes,

simplement,
pretensions.

«vine d'escriure

de

no

observava

atentamt,nt

un

deis oradors.

—Que

el coneixeu?—li preguntaren.
! Totes les tardes tira la carteta
del Cid...

tant

al

carrer

*

I
de

*

—Ara,

vingué el repartiment
l'Hospital de la Santa

de bonos al

pati

:

n'heu de fer?
—No nrhe de fer res.
ria saber-ho.

Peró m'interessa

policia, potser?

sou

—NO.

—Dones... és ciar que estic sense feina!
Que no ho veieu?
—Peró bé deveu tenir un ofici...
—En tinc rnolts.
—Quin és el darrer que váreu fer?
—Treballava a Sarda,nyola.
—En
—En
—A

cosa.

Al vespre, els diaris ja va
ren dur la
noticia. Els Soase
Feina •ixó, els Sense Feina
alió...
Una nova classe social es
tava creada.
*

testa

—Que

Creu.

(no
sobria qué dir
Peró aneu vemnt cada
dia fins que haguem decidit

alguna

—També esteu sense feina, vós?-1i pre
guntem.
Ens mira de dalt a baix, amb un gran
menyspreu
justificat, segurament—i con

—Qué

*

:

mació

qué?
una

fábrica de

mitges

de seda.

cap. (Afir

Sardanyola? No n'hi ha
completame.nt gratuita.)

cap. Peró en varen fer
no n'hi ha
expressa per mi.
I el sense feina, riu. I nosaltres també.
I un altre sense feina, que no riu, se 11

—No,

una

encara

:

—Tu, paio, que t'has quedat vuit bonos...

*

Com que la Plaga de la Re
és petita, i de la Ge
neralitat a l'Ajuntament, per
dirho així, no hi ha més que
un
pas, els Sense Felina, que
no tenien gran cosa a fer,
va
ren donar aquest ras. Ara els
rebia el senyor Aguadé, i al
migdia declarava als periodis
tes que a Barcelona hi havia
40,000 obrers sense treball.
Dos dies després, rectificava
la noticia : tao eren 40,000, si
nó 4,000.
Mentrestaint, els Sense Fei
na no es rnovien de la Plaga
Esperant l'hora (l'hora de qud?)
de la República. Asseguts
les voreres al peu de les por
tes dels edificis oficials, enfilats pels fanals
—No queremos bonos! Queremos dinero!
en els moments d'aglomeració, feien acte de
Aquest fou el primer crit que sentírem el
presencia i, de tant en tara, organitzaven un rnatí que várem anar a veure de la vora
míting.
el repartiment.
Finalment, varen aficionar-se sobretot a
Els sense feina feien cua. N'arriba un
la porta de Casa la Ciutat. Les comissions
davant la taula :
pujaven i baixaven les escales, i mal les
—Un bono para mi, otro para mi mujer,
nobles parets de la casa no han Semblat y seis para mis hijos.
més propietat del •poble—de poble de gravat
de la Revolució Francesa.

pública

*

•

*

*

*

parada allí, s'indigna en corporació.
—Aneu a fer escándól al vostre país, gan
duls ! Si no; heu treballat mal, ni ganes!

Excellent programa. Qui no el col/1par
en
el •ons del fons del cor?
De moment, els Sense Felina se l'han fet
seta
arnb un entusiasme digne de les mi

teix,

causes.

Ara, •i ha hagut garrotades

a

l'Hospital

de la Santa .Creu. Un sense feina porta una
ferida al pit: La sang raja abundarament.
=No te cures! No te cures!—li criden els
seus

companys.

e
l'Ajuntament, le
bandera de revolta.
porteu-lo a la infermeria, aquest
home!--diu, esgarrífat, el senyor Ribé.
El ohor insisteix :
--No te cures! No te cures!
I no es cura. Puja a l'Alcaldia com un
heroi.
—E1 senyor Alcalde, no hi és—li diuen.
—Pues que venga Macid!—reclama.

I així el

de sang,

porten fins

com

Que seria dolg ésse,
d'un partit qualsevol o
d'un programa qualsevol podent xuclar ami)
una
palla el perfum d'una rosa, i trobar
s'ho tot pagat 1 no l'ayer de preocupar-se
mal d'haver de donar un cap de puny o de
discutir amb un senyor que té la dentadura
de color d'anguila a la brasa! Seria deli,
cadíssim poder-se constituir en patriota amb
una
corona
de farigola penjada al rtas,
dipositar

i els trossets de
tenir por de

segurament anida mol
avindriem com un
angelets, es veu que és irnpossible. Els fets
demostren a casa nostra que aquesta cosa
tan primária i tan natural com és el
patrio.,
tisme topa amb una mena de dilicultats que
a
mi cm semblen inexplicables. Es veu que
per ésser patriota no n'hi ha .prou amb
tenir bons sentiments i tenir mitja dotzena
de fills legítims o naturals. iEs veu que. per
ésser patriota no in'hi ha iprou amb pósar
bé

se

tots

plegats

ens

«samarreta

una

vociferar

es.port

acte

un

en

novetat» i amar
amb l'estó

palie

pie de gasoses turbulents. Jo, cándic
mi, m'havia pensat que a .Catalunya vi
viern .un moment intensament patribtic ; ha
mac

de

via deixat amar les campaines del meu entu
•siasme com tots els esportius curts d'an.
milla que arrapen el ventre a la sorra de
Montgat acompanyats duna tovallola i. un
s

s

precisament

que

tocant

•

Ultiá mica dé peus

qué:

a

terra:

tot aixó que jo clic? Dones ve
a
servir de comentan i de les eleccions del
diumenge paSsat per omplir els llocs de mi
nories a Barcelona i a la provincia. En les
nones
eleccions alléS teatrals i més cíviques que
hem vist mal, em refereixo a les de la pri
mera convocatória, Maciá va tenir cent nou
'mil vots ; aquest resultat formidable a mi
em va
omplir d'alegria cree que a més a
més d'un espectacle sentimental, el nostr
A

.poble'
A

ve

va

mi, que

donar
no

espectacle intelligent.
cap passió ni cap

un

cm

partit,
joria aclaparant

mou

cm va semblar que la ma
de Maciá era un gest in
telligent del ,poble de Barcelona., primer pet
qué Maciá es mereix aquesta glória, i pet
qué en aquest. moment jugávem la millor
carta tenint en compte el •plet immediat de
Cataluinya i IEspanya.
Peró aixó, que era sentimental i intelli
gent en les eleocions de primera convoca
tória, no s'ha •roduit en les eleccions del
diumenge passat, i el sentit polític deis elec
tors de Barcelona i de la provincia en aquest
lamentabje sufragi del diumenge, a mi, per
sonalment, m'ha •fet.caure la cara de ver
goitya.,

interés de

*

feina havien augmentat prodigiosament. Els
trens de Llevant arribaren amb les terceres
atapeides de sense feina. Del Nord, del
Sud i de l'Oest, els Ajuntaments aconseguien
bitllets gratuits per enviar ciutadans a Bar
celona.
invasió.

Dos

va

respondre

a

la
de

sortien de l'estació
de murcians. La idea era
bona. Peró fou millor la que tingueren els
reexpeclits. En arribar a l'estació de Sans,
baixaren tots del tren.
La dolga. Barcelona no s'abandona aixi
com així.
trens

Franga, carregats

*

*

*

I. els vans de la Plaga de la República
ja s'havien habituat al diari espectacle.
Crits, escándol, enrenou. I sernpre, aquella
dona

estat

en

interessant que posava

una

nota tétrica dintre la negror dels grups de

desvagats.
Cada deu minuts, míting. Un company
que s'enfilava a un final, i :
—Companeros! Los que, a pesar de la
República, nos morimos de harnbre... etc.
El comandant Pérez Farrás, dels Mossos

va

elegir

el

comandant Franco per mes de noranta mil
vots, i ens trobem que Barcelona acaba
d'elegir al comandant Jiménez per catorze
mil vots més que Pompeu Fábra, i a la
provincia el capitá Sediles ha anat damunt
de tothom, derrotant Miguel Baltá.
Ara bé, jo vull creure que la candidatura
de Maciá, i més ben dit el nom de M•aciá,
el varen votar un setanta per .cent de pa-.
triotes, una gran majoria de catalanistes.
I ara cm pregunto qué varen fer aquests
catalanistes davant del inom de D'abra i da
vant del nom de Baltá? Jo cree simplement
que el que varen •er és una abstenció in
digna d'unes persones que es diuen patrio
tes i es diuen catalanistes, o si voleu, es
varen portar com uns patriotes mancats del

Després, hom va acordar donar dues pes
setes a cadascun deis sense feina. La noti
cia va córrer cona un llampee per tot Barce
lona i per tot IEspanya. L'endemá, els sense

Ajuntament

marx1

patriota, peró patriota intelligent

d'ésser

una

'Enirtóbem ';ciie 'Barcelona

El nostre

faci

ara

i cm posi a plorar ; la meya inten
ció no és la dé fer voleiar unes guantes' cu
cundles negres i •acrimógenes. Només vol
.dria que la gent s'adanes una mica que
en
general, vivim una mena de patriotism
absolutament mancat d'intelligéneia. I vol
dria també que la gent s'adonés que
carera

de les comissions va baixar
del
de l'Alcaldia amb alguna cosa
més que mi-lb promeses. Portaven una quan
titat de diner per repartir-se entre els seus
companys.
lEis comissionats, perb, degueren reflexio
nar i acordaren que
un tal éxit de diploma
cia no podia quedar .aixi com aixi i que
valla la pena de celebrar-ho.
Aquesta primera comissió triomfant va
fugir per la porta del costat de redifici, amb
les benefiques pessetes a la butxaca, mentre
els •eus companys s'esperaven a l'entrada
de l'Ajuntament.
*

l'ungla

uet

de

una

*

ránima

sense

de cap pantera i viure en la seguretat que
tothom té dissolta a la saliva una quantitat

aia,
despatx

Un

—

panís

el

lliure

l'aire

a

a

I Inés míting a la Plaga de la República.
Un grup de xofers de taxi que estan de

llors

Del patriotisme.
partklari acérrim

*

del cant

qualitat

l'Esquadra,

de

vos.

*

En un míting a Torrelles de Llobregat,
un
dels joves oradors, el norn del qual no
recordem, exclama, empartat per l'erau
siasrne :

ra

feína vistos de prop L'APERITIU

casa

com

—Ja

sense

'

•

Els

sense

feina, repenjats

—Molt bé, peró vosté ja ha passat una
altra vegada.
—No es ver(lad, no es verdad! No me vais
a matar de
hambre!
Crits, escándol. iEls guárdies observen pru
dentment com els sense feina assalten la
taula dels bonos i seis enduen tots.
Un pobre vell sha quedat en un recó,
com un ocell mullat. S'acosta als guárdies :
—Yo, es verdad que no he comido. Y me
he quedado sin bono...
iEls guárdies es miren els uns als altres :
—Tú, losé, ?tienes un real?
I entre els quatre guárdies donen una
pesseta al pobre sense feina.
*

*

*

Un grup, a la porta de l'Hospital. Entre
ells, hi ha un xicot jove, extraordinária
ment ben pentinat.

es

a

la paret del Ritz

Perb En IVIaciá no ve. I a l'últim, l'heroi
lliura al botiquí municipal.
*

*

*

tot

A les nits, espectacle nou. Les cadires de
la Rambla totalment plenes de sense feina
que dormen. I els bánes de la Plaga de Ca
talunya, igual. 1 per les terrasses de cafés,
una corrua
feta de eaptaires.
En una taula, eis clients han acabat per
enfadar-se :
—No us volem fer caritat, perb, si voleu,
dimarts us donarem un empleu.
—El vull dilluns—diu l'a•ludit—, o, si no,
mai més.
Indignació general. A darrera, ve un cap
taire de debd. Li falta un brag.
ara, jo que sóc esguerrat---diu—, per
culpa d'aquests bretols no en faig ni cinc.
J OSEP MARIA PLANES
.

d'intelligéncia.

Tots nosaltres estem convenguts que la
nostra forga essencial és l'idioma, fa anys
que batallem per demostrar-ho i imposar
ho i en l'Estatut la nostra llengua juga el
primer paper ; .aquest primer ;papá- ja ha
estat concedit pel ministre
Domingo. La
nostra llengua, que és el •nostre més gran
orgull i que ha estat ultratjada i humiliada
per 'tota la mala fe i tota la incomprensió
centralista, ha arribat al moment de les
gráns reivindieacions. A Catalunya hl ha
un horne que ha dedicat tota la
seva vida,
tota la seva grácia i el seu considerable
talent a la majar honra i glória de la nos:
tra 'lengua ; aquest home és Porripeu Fabra.
Aixó ho sap tothom, tots l'estimem i l'ad
mirem, no té .enemics ni antipaties de cap
mena, no •és víctima de les
cap partit, és un patriota pur, és un gran
catalá. Es un deis valors
del nostre temps. I bé, senyors, qué ha
fet tots els catalanistes, tots els patriotes,
davant la candidatura d'aquest borne? Qué
han fet els cent nou mil votants de Maeiá?
Jo no demanava pas els cent nou milperfee
encara que En D'abra se'ls mereix
tament ; perb digueu-me, no és una yergo
le
aya, una franca vergonya patriótica, que
D'abra hagi estat derrotat pel comandai
Jiménez? No demostra aixó una manca ab
soluta d'intelligéncia per part del nostre cos
electoral? I el mateix que dic de Fabra dic
de Baltá. Jo admeto tot l'heroisrne del
pitá Sediles, peró Baltá ha estat el not
n
líssim cavaller, l'home de l'ideal, el
integre, que avui dia no té cap °arr ee t
cap glória, ni remena cap mena de cireres.
El nom de Balta mereixia, si mes no, un
respecte absolut, una adhesió absoluta. Fil
triomf de Baltá i de Fabra hauria .estat e
triomf del patriotisme intelligent ; el que ha
passat és la pura olla, el que ha passat és
un incident lamentable que. fa .caure la cara.

miseries:cie

•

vots,

cái:

eatall

—1 si cm morís jo, qué faries?
—Enterrar-te. Que en treuria de tenir el
teu cadáver a casa?

A L'EDAT DE LA PEDRA

•

(Pages gaies, Yverdon)

CASA ORBIS

se

—Menut, porta'm aquesta

a

la xi-

et Rac,

París)

carta

cota!

—Es un home encantador de debó. No
li sent mai dir mal de ningú.
—Quina conversa més ensopida deu te

nir !

(Ric

(Le Matin, París)
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JOSEP MARIA

DE

BARCELONA
NOVETATS

GUTEMBERG, S. A.
Maquinária, Tipus, Filetatge
bronze, Tintes i Utillatge per

PER AL BANY
OLA PLATJA

CAUTXUfr
CATALÁ

de
les

Arts Gráfiques

CORTS CATALANES 615

IEN EL CAMP NUDISTA
1 1 Vía Laietana, 4
BARCELONA
15524
Tel.

Agullers,

-

—Mira, porta

la mateix,a

pell

que

l'any

passat !

(II

Travasso delle Idee,

Roma)

—Ja

esteu tots

presentats?
(judge, Nova York)

El de rauto.—Palliás !
nar a
la meya dona!

Quin

(The Passing

espant de do

Show, Londres)

LAA
Suaursals : Ronda da Sant Pare, núm. 12,
1 Pasas!!! de Gracia, núm. 127
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El neo-militarisme
Catalunva tramet tres militars com a di
Íes Corts Constituents. Aix6 és la
a
sorpresa més gran de les eleccions de tot
sspanya. Els catalans, precisament els ca
talans, i, encara més, els de Barcelona,
deixada de banda la signilicació que fins
ara havia tingut la política catalana, po

Vegeu, dones, si ens interessa als
lans el predomini de l'esperit civil a

putatS

nostra i a
Primo de

Espanya ; veieu,

cata
casa

l'exemple

de
Rivera, el que es veurien obli
gats a fer Franco, Jiménez i Sediles, si
mai assolien el poder. Car, entre
caure o
ajupir-nos--nosaltres que per ells no som
res—, no és de ereure que tinguessin gaires

llurs esperances en tres guerrers i els
investeixen amb la toga civil deis pares de
la pátria. Per arribar a aconseguir aquest
resultat posen per damunt de la repugnán
cia proverbial de les masses catalanistes a
sen

en

-

dubtes.
Arribats en aquest punt del nostre raona
ment, no pedem ocultar la péssiana impres
sió que, ens ha produit veure la falta de
sentit de les nostres esquerres.
Així coan la bungesia esparverada del 1923

donar llur representació a gent forastera.
Obliden també que el moviment catalanista
és un plet de lliibertat i de dret,
incompatibles amb el militarisme.
per altra part, tres indiviclus
inilitars, no catalans, abracen les
idees catalanistes i es declaren dis
posats a defensas a peu i a cavall,
anvb les armes del dret i amb el
dret de les armes, la causa de Ca

3

Mirani
lora

La moratória llover

•

Se n'ha adonat

•

dos negociadors americans del pro

jecte Hoover,

un d'ells és
sec,
gairebé as
cétic : André Mello; ; l'altre, gros, rabassut:
Walter Edge.
El primer, que ja té habitud de nego
ciar aquesta mena de qüestions, ha fet pro
va de
gran flexibilitat; ha discutit com a
home de món més que com a home d'a

fers.

Un ministre francés deia:
—Es tan cordial, que he vist a prop el
moment en qué, m'anava a dir : «Feu com

América, digueu-me l'oncle Andreu!»
pels francesos els «oncles d'Amé

a

Perb
rica»

talunya.
Pesó ni uns ni altres no s'ala
nen que, posa-nt •'espasa al platet
de la justícia, se'n desequilibra
Pagulla i es decanta cap al poder
militar, en detriment de la supre
macia del poder civil. I de la min
va del poder civil mai no en podrá
sortir la llibertat de Catalunya. De
manera
que, ádhuc suposant la
majos bona fe en ambdues ban
des, arribaríem a resultats
ment negatius i perniciosos per a
Catalunya i la causa catalana.
Car, és evident que els drets de'
Catalunya només poden ésser rea
litzats dintre un ambient de justí
cia i llibertat (que és equivalent al
iriomf del poder civil), per tal com
els catalans disposen técnicament
El capita Sediles, diputat per la «pro•Dincia»
de la forga que els dóna el nostre
dret impreseriptible. Peró„posats
dintre duna situació de forga—com esdevé
va
girar els ulls al sabre i als esperons,
sernpre que predomina el poder militar—,
veiem que les esquerres, en un moment
som
puix
els menys, convé que setrnpre há
donat,
gian de perdre el nostre plet. Davant de la sabre. creuen a ulls clucs en l'esperó i el
forga per la •forga, Catalunya sernpre haurá
La forga brutal encara ens fascina. El
de sucumbir d'una manera més o menys
dret encara no ens inspira prou confianga.
plena d'heroisme. La histbria ens en recita Catalunya encara porta
marcat al front un
mil exemples.
rastre del signe de l'esclau : l'esclau que,
Catalunya només pot ésser autónoma din
acosturnat a veure's anorreat davant la ter
tre una Espanya civilitzada ; en una Es
ga, arriba a creure que la forga és Déu.
panya brutal, sempre será esclava.
Cal reaccionar ;, cal alliberar el fur in
El darrer exemple, i ben esclatant, tou
tern de les nostres consciéncies. Si volem
Dictadura
la
de Primo de Rivera, el qual
que ens respeotin, comencem per respectar
«de 'bona fe», es proposava de resoldre, a
nos
nosaltres mateixos. Si no ens agrada
favor nostre, el problema de Catalunya,
que ens enviin guerrers i trepes d'ocupa
pesó, arribat que fou dalt del poder, va ció, co•encem nosaltres per no enviar guer
sentir clarament la neoessitat de trair-nos
rers
al parlament. Car, hern de tenis en
o cause; car
amb la forga d'ací no hauria
compte que ens será retornat el cent per u.
pogut resistir la pressió d'allá.
ROSSEND LLATES

han canviat

d'Edge

El cigar
Edge,

significació.

de

canvi,

en el curs
de les discus
mostrá tumultuós, impetuós, cate
góric, amb la millor bona fe del món, si
no amb
el millor bon humor.
S'havia notat que quan la discussió era

sions

en

es

difícil, l'ambaixador cremava
darrera l'altre.
En canvi, quan les coses anaven millo?,
encenia un cigar de «businessman».
Dilluns de la setmana passacla, dia d'e
mocions pels interessats, un ‘membre• de la
delegació francesa neguitós de saber ssq Amé
rica acceptava /a nota francesa,, va excla
cançonera

o

ciArret

un

mar:

—Ara

Edge

bé.

va

encén el

seu

cigar!

El pescador esiadísíic
un home
ordenat,
exrigeix deis altres

Herbert Hoover és
tricte i

puntual,

que

es
or

estadístiques.

Costums nordamericans
Europa

ha causas una certa estranye
president Hoover es servís de la
premsa per comunicar a tot el món la seva
proposició de suspensió de deutes. Es que
A

que el

té

una

altra

concepció

que

paper que juguen els diaris.

l'europea,

del

A la Casa Blanca lti ha una oficina de
prensa accessible a tot periodista presentat
d'un confrare ja presentat.
A l'hora que el president convoca els re
presentants de la premsa, la Borsa ja -está
tancada, a fi d'impedir que les seves de
claracions donin peu als especuladors.
Hoover re p els periodistes en una cambra
ja destinada a aquest fi. Sobre el seu seient,
hi ha la bandera de les bandes i les estre
'

-costat, •la taquígrafa–~ticu
lar, la qual j'Yen, no sols les dedaracions
del president, sinó tota la conversa entre
ell i els peniodistes.
Després de la sessió, la declaració presi
dencial és transmesa als diaris, els quals en
fan edicions especials, si aquella val /a

pena.

Qüesfió de régim
Ouan els negociadors americans hagueren
representants del govern fran
president Hoover s'adheria a
l'acord tal com l'havia proposat el Consell
de Ministres, uns i altres estigueren d'acord
anunciat ala
cés que el

PICADURA del mosquito

es

venenosa y

a

Flit

mata

chinches,

contra esta

menudo

amenaza.

mal

ne

de
de

no

empipador,

el millor deis casos, amb passar el poder
als extremistes del nacionalisme.
Davant de la probable fallida d'Alemanya
i de la proposició de concedir una morato
rio per reparacions i deutes formulada pel

president Hoover, Franga

no

ha tingut 'més

remei que inclinar-se. Amb reserves o sense,
era
necessari accedir, pesqué amb un deu
tor que fa fallida val més negociar4ii i sal
var la casa de la crema. La situació de Fran
ga és trálica. Alemanya no pagará mai el
que ha destruIt. I no obstant, tots els babaus

y

Feuferelsvostres

reparacians, pesó

la

interdependencia

Fotogravats Exprés

mun

matéria 'financiera i económica impe
deix isolar-se i tolerar l'isolament. El que
és més greu és que hi ha un lligarn molt
fort entre el terreny financies i económic i
el terreny .polític. 1 Alemanya se'n yal. 1
amenaga amb una revolució comunista o, en

1-.4 más peligrosa que una punalada. No solamente trae
la fiebre, sinó que propaga también numerosas enferme
dades mortales. Protéjase
rice Flit.

un

del món es dediquen a fer de ploroses dar
sera els alemanys.
Si la interclependéncia econó
mica i financiera del món obli
ESQUEMA DEL CIRCUIT DELS CAPITALS
ga a tothom, ádhuc als Soviets,•
EN EL FUNCIONAMENT DEL PLA YOUNG
a enquadrar-se dintre
unes lleis
generals, és possible que un dia
prevalgui la tesi que defensa
l'anullació de les reparacions i
deutes de guerra. Es la tesi so
cialista. Per?), al món hi ha lana
justicia immanent que funOiona
arnb un automatisme esfere1dor
i a breu termini. L'abra de des
truoció feta pels alemanys: al
nord•de Franga i a Bélgica: ha
impedit fins ara la liquidació
deis cenaptés de reparacions. La
clau de l'afer no está, dones,
en mans deis Estats Units. En
cara
que els Estats Units pas
sessin l'esponja sobre la taula
de deutes de guerra, no acon
seguirien esborrar una gran in
justicia que exigeix les repara
cions que paga l'Alemanya. De
les xifres que Franga i Bélgica
cobren d'Alemanya en concep
te de reparacions, en destinen
una
part al pagament del deu
Pagaments a Alemanya per conducte de la te de guerra a Anglaterra i als
B. R. I. provinents de l'estalvi internacio
Estats Units i una altra j)art
nal (empréstit Young).
a
la reconstrucció de les re
Pagaments d'Alemanya als Aliats (a tito' gions devastades. Es possible
que la moratória Hoover sigui
de reparacions).
prorrogada, és ,possible que en
Pagaments deis Aliets als Estats Units (deu
un
altre conveni siguin Sedui
tes de guerra).
des encara més les anualitats
que paga Alemanya, pesó és
Els diners deis subscriptors (estalvi internacional) a
l'empréstit Young, de qualsevulla país que siguin, van quasi impossible d'admetre que
un dia Franga i Bélgica hauran
a
parar a Alemanya pel conducte de la B. R. I. Ale
de continuar setnse la participa
manya, en contrapartida, paga els seus deutes de guerra
ció d'Alemanya a l'obra de re
als Aliats, i aquests reemborsen als Estats Units les
construcció de les regions de
sumes avangades durant la guerra. Tancant el cicle, els
vastades.
Estats Units han pagat a Alemana, en forma de coman
Pocs dies després de conce
dites (préstecs a llarg i a curt termini 18 crniliards de
francs), o en forma de participacions (aproximadament dida la moratória. Hoover, Ale
manya ha tornat'a estar a punt
24 miliards de francs), les sumes que inicialment pro
d'un krach. La retirada de di-,
venen de l'estalvi internacional.
vises estrangeres ha posat en
penh el Reichsbank. No n'hi
sera l'altre.
Recordeu : Comissió de Repa
ha prou amb la moratoria : Alemanya ne
racions i Pla Dawes. I ara ha fracassat
cessita crédits, i tant Franga corra els Es
el Pla Young, al cap d'un any d'ésser
tats Units subordinen la cancessió de cré
firmat. Mentre els alemanys deuen diners,
dits a certes garanties polítiques. Quan
no
s'estan de res : les despeses surnptuá
Franga ha exigit aquestes .garanties, els
des augmenten cada dia, i el creditor ja
alemanys, aMb posat de persona dígna,
fará el favor d'esperar-se. Alemanya tenia
slan negat a continuar el diáleg. Pesó el
un pressupost
de luxe : he havia dit a dot
Banc Federal de Reserva deis Estats Units
zenes de vegades Mr. Parker Gilbert. I, na
sernbla que també exigeix garanties políti
turalment, va fallar el Pla Dawes i ara ha
ques. I aquí entrem de pie a la qüestió que
fet fallida el Pla Young.
ho emmetzina tot : el desarmament, pro
•ls nordamericans sempre acuden sollícits
blema de vida o mort. Mentre hi hagi
en
socors d'Alernanya.
Fou obra d'ells el
tants militars i tant material de guerra, no,
Pla Dawes i el Pla Young. Ara, quan s'ha
hi haurá ni diners ni pau. Ben mirat, la
vist que Alemanya anava a fer una altra
moratória Hoover és el Frrbleg de la Con
fallida .semblant a la de l'any 1923, els Estats
ferencia del Desarmament que ha
Unas han estat els primers que han recu.. nir-se el febrer de l'any vinent a de reu
Ginebra.
llit cmocianats el S. O. S. dels alemanys.
MANUEL BRUNEI',
El moment ha arribat a sser tan greu, que
ha calgut que el president Hoover propo
sés per cable la coracessió d'una moratória
d'un any als alemanys i als aliats que amb
el dines d'Alemanya paguen els deutes de
guerra als Estats Units.
gravatsa
Tothom ho sap que Alemanya saboteja tots
els convenis internacionals referents a les
dial

LA

és

•

die, exactitud i puntualitat.
Caliá que les negociaaons franco-ame
?deanes fossin importants perqué Hoover els
sacrifiqués mig «week-end», dedicat a pes
car amb canya.
Hoover anota en un carnet, minuciosa
ntent, el producte de les seves pesques.
Els seus íntims diuen que per gust de les

sa

:

solament que es pot ésser un
sinó també que és pos
sible d'ésser deutor i aparentar que es té
raó, inspirar llástima i acabar amb la pa
ciéncia del creditor. Més de plányer que els
alemanys són els francesos que han basat
una
part de les seves finanoes en el deute
que els té Alemanya en concepte de repa
racions.
Tots els projectes de pagament de les
reparacions han anat fracassant l'un dar
mostrat

deutor

L'oncle d Amerzca
Deis

tothom

goci ésser creditor deis alemanys. Gent
querelles inoessants, els alemanys han

en

IGUALADA,
Teléfon

6

(Grada)

76935

•,¦1

Pulve

las moscas, mosquitos, pulgas, hormigas, polilla,
cucarachas y sus crías. Es mortal para los insectos

aunque inofensivo para el hombre. De empleo fácil. No
mancha. No confunda el Flit con los otros insecticidas.
Bidón amarillo franja negra. No se vende a granel.
-

Exija los

envases

precintados.
El president Hoover

Pulverice

que bé mereixia ésser una mica «regada»
aquesta conclusió d'uns deba,ts llargs i di

fícils.

Pierre Lava/ féu portar xampany, llimo
nada i aigua, Perrier.
Mellon i Edge no volg,seren tastar el

LI

xampany.
—Régim

Por mayor: BlISWIETS HERMANOS V CIA. Corles. 591•A. Barcelona
Sucursales: Madrid, Sevilla; Valencia. Baba°, Vigo, bijón Ceuta, Palma M.

Mellon

tall

a

ministres francesos, per deferéncia,
acontentar amb la llimonada.
Només Brriand es va abocar una copa de
xampany i, tot somrient, va dir als perso
van

n-atges ianquis :
—Es el régim
vell i aixb és,
reconstituent.

m'és iniposat. Sóc
ho asseguro, el millor

que

us

CA

Pla quinquennal
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Josep Ribas
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dir

va
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Els
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Vda. de

sec!

d'excusa.
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Un home puja
Sorpresa general:

un tramvia,
a
Moscou.
aquest passatger porta

a

el vestit del pare Adam, menys la

parra.

—0141 dimani
cobrador.
—Deu

ser

passatgers.
L'home,

tot
que ha causat,
—Esteu mal

feu

boig

fulla

de

aixf? —li pregunta el

—

comenten

tranquil, sorprés
s'explica:

fixats

diu al

—

els
de

altres

l'efecte

públic

—;

perb quan sabreu que sóc de Minsh, estic
segur que ho compendreu.
—Compendrem qué?
fa el cobrador—.
Sou de Minsk, i qué? Es cap ra6 per anar
despullat?
—

Conga de Cent, 327 i 329. Telhfon 14657.-BARCELONA

ho crec que és una raó. No ho sabeu
Minsk el pu quinquennal ja. está
completament realitud?
que

a

RAMBLA DEL CENTRE, 33

•

PASSATGE

BACÁRDI,

2

CINE NA

E L
Valors del
Ens referfem

el darrer article als di

en

géneres rpossibles del cinema sonor
i ens parávem a considerar aquell génere
avui trlomfant, Pánic després de tot que

música rebria la

seva

cinematográfic.

coneix ara una existéricia efectiva. Parlem
del génere integrat per aquells films en els
quals les paraules o els sons, sigui quina

Substituei6 de les escenes per llur equi
valéncia sonora. En Dinamita veiern en una
cambra una gent que, ansiosa, espera l'arri
bada del doctor que ha calgut amar a eer
car Iluny perqué assisteixi a
un infant
que
allí es troba moribund. Sense interrornpre
els plans que es refereixen a aquella gent,

importáncia quantitativa, ju

sigui.

la

seva

guen

en

l'obra

subordinat, .més

rol

un

ben

Una

ordenació d'un guió

versos

prolocciú al film nacional

PANORAMA La

sonor

sala de provea

nova

Atentament invitats per la «Cinematográ
fica Astrea, S. A.» assistírem a la inau
guració oficial de la seva Sala de Proves,
on 'tenia
lloc la presentaci6 del nou tipus
«Super» de l'equip sonor «Orfeo-Sincrónic»,
propietat de l'esmentada casa.
L'audició de prova
orquestrals, diesel()
i chors
resulta plena i de bon gust.
Realment, hem de confessar la impressió
de cosa perfecta que aquest últim aveng de
la industria cinematográfica sonora ens pro
duí. Amb oportunitat, dedicarem l'espai que
calgui per parlar amb més deteniment
perqué s'ho val
d'aquest nou tipuS «Su
per», verita:ble meravella de nitidesa en el
so, equilibrat de volum auditiu i impecable
de precisi6. La nostra felicitació als empre
saris de cinemes.
—

es parla d'interessar els
el cinema nacional, amb
l'esperanga d'obtenir d'aquells un ajut eco
nómic ensems que una. legislació protectora
contra la competéncia del film foraster, com
peténcia fatal pel tnostre cinema, que tan

Ja fa temps
poders públics

que

mal parat queda
altres

en

paisos.

Dins el régim

—

1

en

aparellar-lo

capitalista

amb el deis

actual tota aeti

festat. El gust tampoc está en relació di
recta amb el capital i el cinema
.fet a Bar
celona, si ha estat pobre en diners, molt
més ho ha estat en gust. Moltes vegades
no sembla
sinó que els. que fan tals
simplifiquen la qüestió a ultranga
s'imaginen que muntats els studios el cine
ma naixeria ipso facto.
Tampoc no és axiomátie que Espanya ha

afirmacions

—

—

Eh efecfes socíals
La Revue universelle, que és la sucursal
més intellectual de l',Acció Francesa, deja
en
un numero
recent :
«Encara no és de moda, ni s'acosturrna,
estudiar el cinema Inés enllá de la seva es
tética' ni voler aprofundir els designis se
crets deis que l'animen, ni la infiuéncia de
les obres mestres del film. Els bons espe
rits

talls,

desdenyen exageradament aquests de
tot i que prenen cada dia, a mida

que el cinema entra més i més en els cos
tums, reemplaea la lectura o el teatre, una
importancia més considerable. Més tard,
hom jutjará els efectes socials d'un gran
film de Charlie Chaplin, molt més anar
quísta en les seves expressions cómiques
del que hom suposa.»

D'un,

film

sonor

Griffitth, cara.cteristic

de

un rol de dependéncia
enfront l'aspecte
visual que resta preponderant. Tant és així
que més aviat veient un fihn d'aquests
i la tendéncia tié •robabilitats d'accentuar-se
-s-sembla que ens trobem enfront d'un film
mut en el qual horn ha superposat adés col
lecció de sons, adés uns quants diálegs.
Aquesta tendéncia no fa sinó prosseguir
l'orientació 'que apuntava en El Patriota i
en Ombres blanques. Aquests films, que vin
gueren en plena foguerada del lo° per cent
parlat i que aleshores semblaven tíanids, són
avui més moderns que tots aquells absurds
loo per cent que no tingueren aleshores altre
interés que el que els confería la novetat.
Es natural que aquesta forma del cinema
sonor, desertaint la divergéncia inicial cap
el top per cent, hagi, vingut a imposar-se,
per tal com aquesta forma recolza damunt
el gran' It del cinema, del cinema mut.
Resta ara saber si el progrés del cinema
mut ha estat compromés amb aquesta in
tramissió que el sonor ha vingut a injectar

dit,

el

en

seu

cos.

Un ,home tan inte•ligent corn Jacques
Feyder no vacilla a contestar negativament.
E11 está persuadit que el cinema. mut no
podia anar més enllá. Ha estat feta la gran
experiéncia de veure eom les imatges. po
dien compaginar d'una. faisó intelligible una
hist6ria humana.
Modest en els seus debuts, el cinema s'ha
via envalentit i no vacillava darrerament a
tractar Tassumptes d'una accentuada comple
xitat ,psicológica. L'éxit d Munnau reeixint
sense buscar sustentacle per res
en expli
cacions literáries, és un fet a apuntar. Peró
Feyder oréu qüe tot no era sin6 una tema
tan violenta com estéril i que el cinema ha
deixat de créixer perqué mut no era sinó
un

Sigui

sigui,

el que

en

Ilarga persecuci61
Finalment, resta la juxtaposició .possible
entre mots
objectes, discursos i rmatges,
peró aquest és

un terreny encara verge, en
el qual si Ola fet queleern sembla Inés aviat
per atzar que no pas obeint a una preme
ditació.
Tots heu vist certs documentals acompa
nyats d'una explicael6 verbal que es desen
rodia al mateix temps que la projecció. No
sois és polsible l'exp,lotació didáctica d'a
quest majá, resta pie d'enorme transeen
déncia
seva explotació poética. Hom pot
arribar per aquí a unes associacions creado
res d'una Ilei d'emocions inédites.

Feyder. En el de eoncedir-li que
la anajoria deis assumptes, sia per Ilur Idio
sincrasia, sia :per la incapecitat deis diree

•

a

tors, restaven inaptes á traduir-se en ter
Mes de pura visualitat. Cal que el cinema
sonor
s'apoderi d'aquests temes abandonant
al cinema mut aquells que encaixin amb les
seves possibilitats. Heus ací com el •sonor
pot incidentalment fer una tasca de purifi
cad() envers el vell cinema. Aquest resta
legítim en l'explicació visual mitjaneant una
sintaxi forea dúctil, d'aquella dialéctica sen
timental que es troba més enilá
on
prospera el verb.

JosEP PALAU

•

precís

ja

els valors
atportaits pel cinema sonor són pu obvis
a
tothom. Voldríem ara rápidament recor
dar-los, encara que amb •aix6 no fésSirri
En

el

mement

actual

—que en tot Xina només hi ha 179 locals
de cinema, amb una capacitat total de cent

vint mil persones?
—que

ELS

VOSTRES
1

—que mentre ja está llest un film de Mar
lene Dietrich sobre espionatge, se'n pre
para un altre de Greta Garbo sobre el ma
com l'altre
teix tema? Es diu que tant
estan inspirats en la vida de Mata-Hari

-,—que Clara Bów, per raans de salut, ha
deixat definitivament el cinema? Es retira
a
l'edat de vint-iscinc anys, soltera encara
i trobant-se al pinacle de la fama.
—que Cecil B. de Mille ha filan,at tres ve
les el mateix assuanpte, en 1913, en 1917
i ara en 1931? Es tracta de The Squawman.
—que Jacques Severac ha filmat El sis
tema, del doctor Goudron d'Edgard Poe?

ALS

PATRICI ARNAU
VERDAGUER
(DAVANT

DEL

PALAU

i

CALLÍS,

DE

ES LA CASA

LA

MES

DA EN

LLIBRES

LUXE I

EN TOTA

3,

MÚSICA

5

i

7

CATALANA)

PERFECCIONA

RATLLATS,
CLASSE

QUADERNACIONS.
ECONOMIA

EN

La fi del món ha estat adaptada
versió internacional, és a dir, muda?
—que Georges Mire ha realitzat un film
sobre el Mont-Blanc, amb el títol de Neu?
El génere potser comenea a ésser exeessi
--que

DE

en

D'EN

ELEGÁNCIA
ENCÁ
EN CAS DE URGENCIA
RRECS.
DEMANEU-LOS PEL TELEFON
I

-

ELS

-

I 4 8 5 6

fou

poli.

ÁFICS

TALLERS GR

fill del que

ha aeabat un film? Es una
reconstitució del desembarcament a Galí

IMPRESOS

COMERCIALS

Anthony Asquith,

primer ministre,

ENCARREGUEU
,ART1STICS

ho sabeu•••

—que el célebre clown Grock ha fet un
film? 1 que, a part del seu numero de circ,
és bastant dolent?

sinó recapitular uns quants párágrafs dis
persos en mig les critiques dels• diversos
films soriors ací .publicades.
SubstitticiÓ deis acompanyaments musi
cals improvisats per partitures premedita
des. Un camp obert a la fantásia deis com
positors. Insistim sobretot en la possibilitat
de crear una nova forma musical, més im
portant encara que la sonata, el concert o
la simfonia, una nava forma en .1a qual la

.

una

explotat.
—que jannings té un aceent germánie
tan indeleble, que els directors califonnians
han perclut tota esperanga de poder-lo uti

-vament

litzar?

a

la Polínésía

Un

manera

so de la botzina i el soroll característic
del motor en frenar rápidament ens assa
benten de l'arribada del doctor.
Per emancipar-se del procés unilateral del
cinema que bliga a traetar tots els succes
sos, ádhuc aquells que tenen lloc simultá
niament, en una successió, Gance imagina
el tríptic. El so permet ara, ampliant el
mane espiritual de la pantalla, superar artís
ticarnent la innovado de Gallee els incon
venients de la qual hem exposat en un altre
lloc extensament.
El que convé•és seleccionar els sons que
cal registrar. Bandejar cornpletament aquells
que, encara que reals, no tenen cap valor
de significació. Inspirar-se en el mateix es
perit que sempre ha guiat el veritable ar
tista aquí com a tot arreu. Eliminar per
reconstruir damunt les coses verament es
sencials.
Hem parlat d'una música que s'amotlli
a un
muntatge einematográfic. El cinema
sonor permet igualmcnt
la inversa, com
hem pogut entreveure tot veient
és a dir, un conjunt d'escenes marxant al
ritme d'un moviment musical.
Hl ha també la possibilitat d'emprar el
silenci com a puixanga positiva. Abans el
cinema era silenei, ara el silenci és en el
cinema. Un punt de vista que desenvolu
párem no fa gaire en La Gaceta Literaria
i del qual hem rebut confirmació tot veient
films. Cap tan eloqüent com les que ens
proporciona Alleluda. Que pregon i recarre
gat de misteri és el silenci que succeeix a
la mort de Bala perduda, després d'aquella

punt cal donar

un

seva

el

flan.

la ral)

Mafisse
de la

1Els films exóties estarn de moda. Sobretot
les illes del Pacífic atrauen l'atenció deis
directors. En una d'elles, Murnau rodá
el seu film Tabú. Un deis testimonis ocu
lars de la darrera tasca del director ale
many fou Henri Matisse, el qual ha parlat

llargament d'aquelles regions. Vegeu

entre

el que el famós pintor diu d'a
quelles terres que han estat els escenaris
naturals d'Ombres blanques i Tabú:
«Aquest paradís, com se sol dir, és en
realitat a penes suportable per un infant.
altres

coses

film («l'he big trail)))

vitat artística pot ésser considerada com un
l'artista vivint (encara que rnolts
cops ben malament) de la seva producci6;
per?) en el cas precís del cinema l'aspecte
negad pot arribar a revestir-se de .propor
cions tan imposants que aquesta cireums
táncia determina aquelles preocupacions le
gislatives ara alludides. Preocupacions aques
tes, que pels que no podem mai oblidar que
abans que res cal veure el cinema sota d
caire artístic i que tot cal subordinar-ho als
interessos espirituals del palie, no poden
sino provocar-nos una comprensible Inquie

negoci,

tud.

.E1 valor pedagógic i polític del cinema
és prou manifest perqué sigui natural
ádhuc desitjable que l',Estat protegelxi i con
troli aquella producció orientada netament
vers fins instructius i de formació moral. 'El
'gran exernple del film soviétic palesa l'eti
cácia- de efer del cinema 'una< empresa de
l'Estat.
'Equipar les escoles primáries i superiors
d'aparells cinematográfics, constituir mitjan
gant la própia producció, avalorada per com
peténeies indiscutibles o per l'adquisició de
material foraster, un catáleg de films obli
gatoris, heus ací una tasca que deu impo-,
sar-se el
magisteri oficial i que tots veu
ríem amb gust.
Per ó quan s'acostuma a parlar de la pro
tecció al film nacional, hom pensa en nitres
coses, hom pensa en el film diguem-ne re
creatiu, i els que en parlen no persegueixen
,precisament una finalitat cultural, sinó que
•

Murnau i Matisse

a

Tahití

Viure sense preocupacions! La veritat, aix6
és una cosa horrorosa. Jo 'he vist Mes on la
civilització no ha arribat encara. Peró ben
cert que no n'he vist cap en la qual jo plan
tarla de gust la meya tenda.
»Aquesta vida sempre dolga, aquest pai
satge la uniformitat del qual no és rom
puda sin6 únicament per la uniforme suc
cessió del dia i de la nit, és una cosa que
engendra, a la llarga, la peresa i la tor
pesa.
»Potser coneixeu les novelles de Somerset
Matighan : hom es liquidifica. Alguns anys
d'aquest régim són de sobres per anihilar
home.»
un
No estará de més recordar que Somerset
Maughan és l'autor de Pluja, l'obra de la
qual Raoul Walsh extracta el seu bell film
La frágil voluntat.

El

sonor

a

Oriené

Gaumont, el conegut industrial francés,
ha dit en unes declaracions récents :
«He anat a Orient a •veure qué dóna el
film parlant ; és •molt curiás. Imagineu-vos
qué pot passar en aquells paisos on es parla
hebreu, ture o árab i on els films són en
francés, americá o alemany. Gairebil pertot
han ,posat, al costat de la pantalla gran,
una altra de petita,
on es projecten les ex
plicacions del film.
»A l'Orient europeu, predomina el film
franoés ; a Palestina, forea l'alemany i una
mica

l'anglés. Quan vaig

rpassar per

salem, per?), s'hi clonava Accusée,
vous!, que havia tingut molt d'éxit
•

Jeru

levez

a Gré
cia.
»Crec que rhi haurá feina per imposar el
film parlant a Turquia. La Ilci prohibeix
els earácters árabl, i gairebé sÓn els únics
que pot llegir la majoria de la gent que no
són analfabets totals. Imagineu-vos quin
efecte faria haver de posar, com en el ci

primitiu,
films parlants.»

nema

El

sonor

a

un

speaker,

tractant-se de

Rússía

Alexandre Dovjenko, autor del film La
terra (que no és gaire probable que sigui
vist a Barcelona, ja que la censura no auto
ritzá la seva projecció ni en sessió especial),
ha declarat, parlant del cinema sonor :
«A Rússia som ipartidaris entusiastes del
film sonor, i no entenem per qué a Europa
fan córrer que en som adversaris. Si, fins
ara, hem fet poca cosa en matéria de so
nor, és degut al fet que, a Rússia, el ci
nema és una industria d'Estat, i no una de

comercial,

un
art únicament esmergat
a
el nivell cultural d'innombrables
illetrats. Per aix6 el film ha d'arribar als
habitants del poble més oblidat, i els Mi
lers de petits einemes de moltes regions
encara no
estan proveas deis aparells ne
cessaris. De totes maneres, la majoria de's
nostres productors es dediquen ara al film

aixecar

sonor.»

amb preocupacions—completament
cal dirJho—industrials.
Aleshores es planteja un dilema que ens
ha de permetre obrir el nostre comentan i so
bre el particular.
Hl ha una .producció que no val la pena
de protegir, perqué és dolenta, i hi ha una
es mouen

honorables,

altra producció—opot haver-hi si no hi és
que no cal protegir perqué es defensa sola.
El públie la protegeik, perqué el públic és
/liure d'elegir alió que li plata, i el que tre
balla pel públic, si fracassa, que plegui.
Es la l'el de tots els negocis i que no deuen
oblidar els que treballen en el cinema amb
finalitats industrials.
No hi haurá cap humorista capae de sug
gerir que la nostra producció és massa ele
vada per meréixer el plebiseit del páblic.
Així dones, les nostres afirmacions, que en
.altres circumstáncies podrien titllar-se d'exa
gerades, resten en peu.
Per fer Cinema fan falta diners. Hi ha
qui espera que li facin justícia i que li por
tin els diners a casa. El cas és que a Es
panya hi ha diners por fer cinema a l'aleá
da de les eircumstáncies del moment, í el
cas és també que la majoria de capitalistes
estan desmoralitzats en veure el mal ús que
ací
fet quasi sempre deis capitals es
mergats en la proclucció cinematográfica.
Si en 'Me d'adoptar el punt de vista del
cinema eom a negoci, el considerem com a
art, aleshores la segona mesura de protec
ció del film (volem dir aquella que es refe
reix a- .posar entrebancs a l'entrada deis
films estrangers) resulta deplorable. Com
prenem que la persona que vulgui guanyar
diners fent cinema no pugui compartir el
nostre punt de vista. El punt de vista nos
tre no ens permet sinó veure que els inte
ressos espirituals del
públic estarien subor
dinats als interessos materials d'una exigua
Ininori a.
1E1 nostre objecte no essent ara tractar
d'una manera sistemática la qüesti6, sinó

que

no

necessita

protecció

gi

de tenir un 'cinema. El cinema no arrela
pas a tot arreu. Un studio no és una tl

brica, encara que exteriorment ho sembli.
Els americans, que tenen la primera indus
tria cinematográfica del món, no compten

sinó. amb una mediocre escala pictórica,
de la mateixa manera que són incapagos de
provocar artificiosament una legió de grans
pintors, també és gratuít suposar que basta
la déria de fer Cinema per fer-lo bo, oi més
en
un país la
história cinematográfica del
qual noés alió que es diu gaire ni poc bri
llant.
Els que solliciten l'ajut del tresor públic,
precisament perqué ,aquest tresor és priblic,
hauran de trobar molt democrátic que nos
altres opinem lliurement sobre la matéria
i modestament suggerim que potser exage
ren en
presentar-nos l'esdevenidor de la in
dústria del film com un esdevenidor tan bri
'Dalle que fins i tot arribara a repercurtir en
la finanga nacional. Perqué en un nitre país
el film sigui la tercera indústria no hem
d'imaginar-nos cpie el eas pugui repetir-se
fácilment ; paisos molt més preparats que
el nostre son ben lluny d'assolir aquell nivell.
MIRADOR ha dedicat sempre una atenció
especial al film nacional. Ací s'han publicat
dos articleS sobre La Bodega, exemple que
no
hem repetit—llevát d'Alleluia—per cap
film estranger. També hem publicat dues
crítiques de La aldea maldita, cosa que de
cap de les maneres no hauríem fet de trae
tar-se d'un film americá, mal hagués vin
gut signat per Sternberg. Aixd vol dir l'ab
sérncia absoluta de prevencions contra el que
es fa aquí. Peró aquest mateix interés ens
obliga a renegar del film que correntment
ens presenten
com a producció del país i a
deplorar totes les mesures arbitrarles que es
puguin .pendre per fomentar una cosa d'una
manera
artificial, una cosa que cal que es
fomenti per cultura autóctona.
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tan sol s suggerir algunes remarques entorn
d'ella, apuntarem a l'atzar algunes conside

racions més.
Hl ha qui diu i repeteix que el cinema a
'Espanya, amb un ajut económic, pacida gua
nyar al cinema americá. Es possible, peró
no
és probable. Hom pot fer obres humils
i no obstant enormes en qualitat. Si el ta
lent hi és, és estrany que no s'hagi mani
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