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Pelai, 62. Teléfon 15300.

A L'HORA

DEL FRONT ÚNIC

país.
sentir-se diu
Visca Catalunya Durant

cap del

a

va

gran
un
aats anys, aquest crit

metnge

desgraciadament,

era

A l'hera qué
de Maciá tener'

-

subversiu.. 1,
crit romántica

era
•

un

Subscripció

Catcdunya!

Visco
De Cap

=

forera* dites,
.

les

paraules.

>gran valor i demos
un
«islote acantilado».

un

que no soin
Llegiu aquest altre parágraf de la matei
xa allocució.:
«Ja som niures ! Ara que no
som, ara és quan, més que mai, vull obrir
.eis braços vers els altres:pobles d'Iberia per
-tal d'ajtidar-los a conquerir les llibertats que
nosaltres ja tenlm. Ara veuran com la nos
tra• Cordialitat era i és sincera.
Ara com
tren

Diumenge. passat, aquest crit tenia un altre
carácter : victorejant Catalunya votávem la
noStra Ilei. Durant els •darrets ay s de la

anonarquia, Victorejar Catalunya 'era illegal.
L'úniCa cosa legal
l'esclavitud... i el
robatori. .Només l'adveniment de la Repú
era

2'50 pessefes frimesfre

De Notas.

.pijous

a:
Don

Miguel

de

Unamuno

és

basc

un

Castella. La condició del seu
esperit, pie d'un mistioisrne dogmátic, l'ha
impedit d'arribar a espanyol i s'ha quedat a
castellá. 1, aixi com un castellá ben cas
tella, és un veritable espanyol i, a contra
claror de la seva castellanitat, pot veure
enamorat

de

entitat més complexa i orgánica que
es diu
Espanya, un base, entossuclit a fer
de castellá, i entossudit d'una manera apas
sionacla, no té més limit al seu horitzó que
una
Castella novellesca i empescada, crea
ció del món interior de l'amara, com solen
ésser totes les clames deis nostres pensa
ments. 1 aquest base enamorat
Unamu
no
és exclusivista com tots els enantorats,
i la passió ti lleva el coneixernant.
PerqW, si no fos aixi, com podria sos
tenir una persona culta, i en alguns aspec
tes genial, com eh, que el primer a4te de
cultura, que vol dir afirmació de personar
litat, d'un poble o d'un individu, fas aban
donar un del s atributs essencials de la per
sonalitat, com és !'idioma? Ilauria estat
possible que Cervantes, per citar un autor
car a don Miguel, tan influit i tan coneixent
de la literatura italiana, s'hagués pres liz
feina d'escriure la seva producció en ita
liá, llengua molt més culta i perfecta, ales
hoyes que la castellana?
Es més : com pot gosar don Miguel do
nar als
catalans el consell que abandonem
la nostra parla si volem assolir el nivell que
ens
pertoca, quan la nostra história lite
rária, és una brinant demostració del con
trari? Catalunya, o no será res, o si ha d'és
ser cap
cosa, cal que sigui precisament en
una
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•

dé la° Rambla, virolada pels .cartells
de diurnenge passa.t

referéndum

la tragedia de Ca
talunya i a •Ia: pérclua de les' saves llibertats,
que començá amb l'arribada deis Borbo-ns,
de miserable ,mernória.
Ségons el Pacte de San Sebastián, cal
ara. que. 'les Corts aprovin l'Estatut votát
'pel poblé de Catalunya. Es tracta, dones,
'd'un• pacte entre dues democráCies. I ara
tothorn es. pregunta : Aprovaran les .,COrts
PEStatut de Catalunya? En realitat, la .s,or
blic.a

posar fi

-a

•

•

tesia

sigui

pobles exigeix que no
línia ,de l'Estatut.

els dos
modificada ni

entre

catala.

.

urna

La modificació de l'Etetut seria; per pari
de les (Corts, un
bús de cospbirania. No
més els rei's slián atorgat 'aquest privilegi.
La votació de l'Estatut tha estat una
Prova iridiScutible 'de la voluntat dé Cata
lunya. L'iEstatut ha estat aprovat per una
xifra molt superior a l'enorme xifra de les
eleccións de diputats a Córts. 1 cal tenir
en
compte que el hombre dé vots negatius
éS insignificant; la qual cosa demostra: que
la colónia forastera no s'oposa a l'auto
nomia de Catalunya i té confiança en el
govern catalá. Aquest fet ve corroborat pel
nombre formidable de signatures que la co
lbnia forastera 'que no té vot va posar en
els álbums d'homenatge al preSident Ma
ciá. I encara .hi ha les visites de lés asso
dacions regionals al president de• la Ge
neralitata visites de respecte i cordialitat,
que varen fer moka impressió alS que va

de

propaganda

del•

pendran, potser, els nostres anhels 'porqué
llurs llibertats siguin tambe reconegudes.»
No

pot

parlar

més noblement. I consti
;que aquestes paraules foren dites pel .re
presentant del poble d'Espanya .4ue ha estat
anés esclavitzat. Suposar que la República
voldrá succeir els Borbons en el 'cárrec de
'cercénela seria una inja:u-ia.. Peró' a* Phorá
del debat sobre l'Estatut, cal estar a l'a
galla. L'enemic, Punitarista d'esperit mo
nárquic i feudal, vetlla. Ara més- qué mai
és l'hora del front únic.
es

Tot l'error del senyor Unamuno procedeix
de considerar !'idioma. com .un mer instru
ment que pot canviar-se a voluntat.
Amb aquest concepte, pot fer l'apologia
de l'esperanto. 1 és curiós que clefensi el punt
de vista espelantista més furiós don Miguel
de Unamuno, aquell don Miguel que ha dit
i ha escrit coses molt justes contra els exces
sos de
?'esperanto i deis esperantistes i llur
-

°literatura.
_diem 'lit passió i no volem escriure, com
d'altres fan, la paremia odi ; tenim don Mi

piel per

un amorós apassionat d'un.es guan
tes coses que ehl estima i que, per tant, les
veu a
la y egada, ciares
fosque.s ; sobretot
veu
losques totes aquellas coses que, són
Jora de l'brbita de la seva passió.
R. LL.
—

afaitat, perb En, Torrents no sem
blava En Torrents.
NoSaltres sabem el secrét d'ágnesta mc
.tamórfosi. En To•rents viii a l'escala 'rriá
teixa on viuén el comandant Farrás.1 el co
munista Maurín i 'tot él que va dir ho havia
anava

sentit

p-el

Vain

quedar <'<ialrabala4s»

Ilin

Les

celobert.

deis hornes del La. Rambla

nom

va

parlar' PadminiStraclor, 'el senyor Abril. Ens
va, estrányar qué traCtantLse d'un rníting
d'esportius,
parles'
liciin• de La Ram

aparences enganyen

•

L',amic Pau Cirera va parlar al públic
d'esportius recomanant-los l'Estatut. Aquest
Cirera, peró, va resultar cirera sense pinyol
i el públic troba ensopits els• discursos sen
se pinyols.
,lin parlar. de l'entusiasme. de la
gent0 d'esport,
digué :

no

en

bla. el director esportiu, -Aymatrif i• Baudina,
el 'T'al p•orta' escrits tres. cents• cinquanta
gu,atre articles parlant d'espOrt i ciutadania
i celébrats 'no sabem 'guantes conferencies
i mítings
rnáteix *carácter.. Més encara,
trobant-se Pa•ludit entre el s ,espectadors.
Va
preguntar-ho a Pihteressat.• I no ens
va treure
de dubtes.sabeu per •qué no• he parlat?

—Estic rnolt coritent, molt contenta.
I ho deia amb una cara tan trista que
feia ganes de plorar.

-

•

«Aquesía sala

ent

recorda...»

---13oncl.'jo; tarripoc.
•

quedar

Várem

En Soler Bru, ex-directiu del Barcelona,
va

-

«atrabalats»

amb

la.

res

posta.

començar així

—Aquesta sala cm recorda...
Entre els socis del Barcelona que assis

Una desillusíó explicable

míting,
pectació. Hom

hi .hagué un moment d'ex
recordá de seguida que en
aquella rnateixa sala va celebrar-se una cé
lebre assemblea del club blau-grana, en la
qual (no volem discutir si amb ral> o sense)
el senyor Soler Bru fou destituit, arnb gran
escándol, de secretad i expulsat del club.
tien al

Després

de parlar l'Abril en nom deis ho
de La Rambla, el públic esperava un
orador del sexe femenil que parlés en norn
de les dones.
No hi bague tal orador i molts van sen
tir-se defraudats.
Un esportita s'ho explicava aixf
--Que io us Sett cárrec que aquesta hora
les dones de la, Rambla tenen feina?
mes

Pujols, profeia

.

sardanistes hi dansaren •coM

amb totatranquillitat, davánt Fas
torament deis partidaris (leí senYor baffle.
Peró no cal dubtar que a no trigar hi
veurem
bailar el propi Riera, perqué, aom
feia observar un amic nostre, en cás con
trari Pujols deixaria d'ésSer profeta, i aixo
sí que no ens ho podem arribar .a imaginar.
res,

Píquipon í

a na

Als sumptuosos locals deis diaris piqu3po-..
van
fer obres, per fer-los mes sump
tuosos encara i per donar un motiu d'es
verament als redactors, que saben per ex

nians,

periencia
cada

que,

reforma

infalliblement,

sumptuária

en

.encaminada
:ieadsaministrativa,retallar
el

després
ve

una

de

altra

a
fer econo
sou deis redactors
base de
i treure'n algun al carrer.
El senyor Pich i Pon explicava a un
visitant
no
cal dir que era una auto
ritat
les reformes que s'anaven a ter :
—Esto
va
dir
será de mármol de
—

—

—

—

carraca.

Tópic ;ven reforma*
Es veu
tada per

que

aquella frase tan desacredi
i poca-salta, de pobre pero

ximple

honrado, encara té
gunes mentalitets i

atractiu per al
pas de burgés preci
sament. Ara que, com que potser resulta
ja una mica gastada, hom la modifica ben

•

un

cert

no

originalment.

L'altre dia la poguérem veure en un ma
nifest deis vaguistes de la Telefónica, en
aquesta forma :
«Nosotros, humildes, pero honrados tra

í fervors de l'Es=

A. Artís

va

si

mogui Mai cap ran
digué encara Maciá--.

Andreu

E
datillsiatO
vibrant del discurs d'En. Torrents
sorpendre molta .gent. Potser ho feia que

—No vals deixar bailar sardames a la
plaça i acabarás ballant-nti tu.
Riera no: n'In ballet encara, .peró rnalgrat

A la pág. 2:

per

,

—

marca.:

—

tatué,

.

—

més amb aquesta generositat demostrarem
que som dignes de governaranos.
Espanya no ha de temer la llibertat de
Catalunya. En el moment solemne d'haver
estat aprovat PiEstatut, el president Maciá
va dir paráules
molt justes. Va recordar
los i va recordar-nos que «per a assólir la
nostra llibertat.' no 'hem necessitat' ningú.
La nostra victória és* fruit de. nosaltres ata
teixos ; Phem obtinguda nosaltres». Seria
inútil insistir en la importáncia que donem
a
aquest extrem. «Perb precisament per
aix<5
,va afegir el president
volem sser
Inés generosos que mai. La nostra abra
çada als altres pobles ibérics está ,plena de
generositat i d'amor veritables.»

Anecdotes

,

—

és la flama que tot ho
odi -a les altres dernocrácies
ni odi entré els catalans. No

•

el jovenet
de Vilassar no va poder complir Pencárrec.
Amb les empentes de les persones més grans
va .anar a parar sota les faldilles d'una dona.

En

.

Pepito Torrents; Van clir que parlaVa en
nom d'El Mundo Deportivo i:va•yesultar un
perfecta represen' ta.nt del Sindicat Unic...
deis esportius. Va dir mal ad'En Maura i
dels senyors del Foment i es va, enternir
.davant la taverna
plena de provisions ja
bombardejada pel comandant ,general d'Arn

Fa poes dies que tarnbe a l'alcalde
que continua:. essent-ne el senyor Riera
va fer-li
una
altra profecia, la meitat de la
qual ja s'ha realitzat. Riera, alcalde, pro
hibeix unes ballades de Sardanes. ,Pujots,
amb un gest d'horne d.'ampla visib, li re

la Generalitat
tingueu en comp
te, i ho clic de ot cor, que la llibertat de
Catalunya no es deu a •ún home ni a un

d'Espanya,

promés votar l'iEstatut..
-Quan el President va arribar,

l'orador' que ,va.fer. po

.punta..al ptiibiç, fou

cabells de

plert.

palau de

arbora.» Ni

—

.els

En certa ocasió, Francesc Pujols, parlant
amb l'alcalde de Martorell,: li va dir :
—Riera, ara vols cremar. la .bandera ca
talana, penó vindrá dia que sense adonar
te'n te la trobarás dintre la calaixera.
lEfectivament, abans d'un any, el matelx
alcalde feia collocar la bandera, a l'Ajunta
moent. La profecia de
Pujols s'havia com

•

us

—

ala;

L'heroi de la

O

.sar

En

'

—

.
.

Durara -la celebració del míting dels es
els regidors esportius
van
formar com un sol home i ocuparen
una
de les llotges mes properes a Pesce
nari.
Aquesta llotja, pero, era en' el teatre Có
mic.

•

no

.

no

de tenir grácia:

L'horno de la níé.

o

final del seu discurs va avençar un .parell
de passes i va dir :
—Puc dir a l'Avi que els esportius. accep
teu l'Estatut?
--(Sfííí ! ! ! ! ! 11
Alesliores, el noiet va retirar-se. Va mar
xar de Pescenari
i es va posar de guárdia
a
la porta del Centre, per tal de poder dir
a
l'Avi
aixt que arribes
que ja podia
estar tranquil, que els, esportius li havien

rexpeciació barcelonista, que

de

deixa

portius pro-Estatut,

presenciar-les.

dalia,' ni cap odi
Penseu que l'amor

gable,

Els regídors esporflus

Tan important corn aquests resultats, és
el nombre de signatures 'fernenines a favor
de l'Estatut. Aforturiadament, aquest• 'refe
réndum fou portat amb rnolt rigor; •pretau
ció que ‘cIóna un valor excepcional 'al 'pie
biscit fernení.
Tetes les forrnalitáts han estat, donas,
cornplettes' exactanient. Des •d'agliest punt,
l'Estatut és irrebatible. I si tothorn ha re
conegut que la 'Dei' d'autonomia. és un mo
del de ponderado, cap obstaclé no pot opo
sar-se a Paprovació rápida
i amistosa de
Ilei d'abolició de PeselaVitud: La sospita,
encare que prengués les 'formes de la filo
sofia i la retérica más elevades, tindria una
eficácia catastrófica i servirla per enfondir
divergéncies: No eVolern crettre que. aixo
suoceeixi i que la decepció hagi d'ésser la
companyá inseparable del régirn.
Ara més que 'maloridar : Visca Ca
talunya ! Peró, per viCtorejar Catalunya cal
la unanimitat entre els eatalans. Es l'hora
del front únic. En aquest moment, tota .ba
rolla de partits. seria criminal: •:«Tingueu en
compte
digué' Maciá des del baleó 'del

partit.» «Que

En el naíting deis esportius celebrat dijous
passat al Centre de Dependents, va parlar
un jovenet que représentave. la «Penya Co
ratge» de Vilassar (grup d'aficionats ala es
caes). Els organitzadors van incloure'l en
el programa, tenint en compte que dula el
discurs escrit amb una calligrafia, impeca
ble, el qual discurs gairebé s'havia aprés de
memória de tantes vegacles de llegir-lo:
Va fer una sortida.de cavall siciliá.. Cada
vegada que feia una pausa, girava full; Ile
gia el començament de la nova página
tras-tras-tras, engegava com una traca. Al

,

•

ren

No és pas que vulguem 'retreure fets pas
sats, ni que vulguem molestar el senyor
Soler Bru: Pet-ó volem registrar .el .ofet inne

Ara ja l'hí haurix dié

O

•

•

MIRADOR INDISCRET

2

d'ago.

."

1931

bajadores...»
Ah, i a part! Allo d'humildes, no s'ho cre
guin, eh? Oferim una medalla a aquell que
trobi el Inés petit rastre d'humilitat en tot
el manifest.

MIRN13DR
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Un poeta bielda
La vasta ignoráncia enciclopédica deis dia
ris gráfics, peró no illustrats, de Barcelona,
és ja cosa proverbial. El pobre que vulgui
orientar-se mirant els seus sants, anirá ben
descaminat.
Llegint La Noche del dissabte passat tin
guérem una agradable sorpresa : un nou
poeta havia vingut al nostre món literari.
L'epígraf d'una de les fotografies que ens
serveix aquest diari ens assabentava que ha
via guanyat els Jocs Florals de Santa Eulá
lia d'Horta (suposem que la Flor Natural)
el poeta. Pedro Arnau, el qual figurava en
la fotografia al costat de la reina, de la festa
i voltat de la cort d'amor, perb en altar a
veure la cara que feia aquest nou poeta, el
nom del qual Ilegiem per primera vegada,
ens trobárem
amb el rostre de Salvador Pe
rannau.

Moréas porta monocle
Si per

alguna

cosa

despunta l'ex-príncep

de la .bohémia barcelonina

volem dir l'in
te•lectualíssim Lluís Capdevila —, no és pas
per la crítica 'pictórica. L'altre dia, parlant
d'uns guadros que representaven uns pai
satges, ens explicava que el feien pensar :
«en
un
Cézanne menys boirós, més ciar,
més precís, més cantellut que el pintor fran
cés».•
A part de la redaeció
que és cosa ad
mirable —, és digne de notar en aguesta
frase la clara visió i el profund coneixement
que té el. cnostre admirat Capdevila de les
qualitats i els defectes de l'obra de Cézanne.
Senzillament : no sap pas de güe va!
—

•

—

Un

cas

greu

Com a crític divertit, no es pot pas negar
que Josep Maria de Sucre s'emporta la pal
ma. Els seus articles són sempre una de les
coses •més refrigerants que trobareu en les
págines de L'Opinió.
'En un deis darrers números d'aquest dia
ri ens deixa el pobre Francesc 'Domingo ca
polat sota una pluja infernal d'improperis
de la pitjor mena.
Entre altres coses, totes prou infamants,
d'una persona tan amable i simpática com
En Domingo arriba a dir-ne que és un «alarb
netitralitzat pel laic modern», el qual «no
concep la natura, per als seus elements de
pagania, arbres, muntanyes, cel blau : se
l'explica per l'esperit, no per les passatge
res anécdotes deis seus vestits, per la pro
funda vida metafísica deis seus personatges

quotidians».
Nosaltres ens oferim per •padrins a .0o
mingo si vol desafiar Josep Maria de Sucre
per tots aquests penjaments que arnb tanta
de tranguillitat, sense com va ni com costa,
el senyor Sucre Barna contra el bon nom
del nostre pintor.

Cultura rural
Sembla que no ha prosperat la pensada
de mudar el nom del poble de Sant Cugat
del Valles per Ciutat de Pi i Margall del
Valles. Peró, a proposta d'un regidor fede
ral reconsagrat, inolt interessat en la mi
llora urbanística de Valldoreix, l'Ajuntament
de Sant Cugat va pendre l'acord de subs
criure's a La Traca, per tal que, relligada
en volums,
serveixi per a anar fent una bi

blioteca popular.

Es segur que a l'entrada d'aquesta bi
blioteca no s'hi gravará la salutació llatina
Salve, com hi ha a la Biblioteca' de Cata
lunya. Res de coses que facin tuf de sagris
tia! Cal seguir l'exemple d'águell federal
reconsagrat que en recomanar-li en les dar
reres eleccions la candidatura Baltá, Bas
tardes i Serra Hunter, es féu explicar gui
eren aquells senyors que no coneixia. I en
dir-li que Serra Hunter era el rector de la
Universitat, va llençar la candidatura tot
dient :
—Jo sóc anticlerical ; jo no en voto de
rectors 1
I va anar a votar el
cofoi i satisfet.

capitá Sediles,

tot

Paciéncía per vuít díes
4

Teníem composta, a punt d'inserir, una
hem rebut del senyor Josep Ca
nudas respecte una noteta publicada en
aquesta mateixa secció la setmana passada,
quan del senyor Francesc Serinyá hem ie
but una altra carta sobre el mateix assump
te, massa tard per incloure-la en el número
d'avui.
En vista d'aixb, preferirn donar compte
d'aquestes cartes la setmana vinent i re
fondre en una de sola la contesta que ja
teníem feta a la carta del senyor Canudas
i la que hem de fer a la carta del senyor
Serinyá, encara que totes dues cartes di
guin el mateix en el fons.
carta que

La

máquina d'escriure

de

qualitat

MES

1

Els arbres de la Rambla són els termó

registren

metres que

la

temperatura

HISTORICS

DIES

ciuta

dana. Quan Barcelona arriba als quaranta
graus de febre, els troncs deis arbres esde
venen grocs, vermells, blaus, de tots colors.
Els cartells inflamats no respecten res. S'a
treveixen amb les parets venerables dels pa
laus nobiliaris i apedacen les faganes de
les esglésies. La noblesa i l'església callen.
Saben que l'hora actual no és la seva,
rondinant per dins es presten
a
fer de suport de la pro
paganda democrática.
Possiblement la campanya
proJEstatut hagi batut el ré
cord de propaganda política.
Hi hagué un parell de dies
en
qué tots els rétols de la
ciutat s'esfumaren, i només
hi quedá un «Sí» fantástic
flotant en l'aire.
Dijous, divendres i 'dissab
te, al pati de la .Generalitat,
créiem trobar-nos a la sor
tida d'un repartiment de pre
mis escolar. Baixaven per
l'escala homes, dones i cria
tures. Duien a les mans pa
quets d'impresos i enrotllats
aquells banderins amb la lle
genda .«Voteu l'Estatut». La
vigilia de la votació calgué
installar unes taules sota les
voltes de l'entrada.
Els taxistes excetliren amb
llur entusiasme. N'hi havia
que empaperaven per com
plet el cotxe. Entre els grups
de la -Pina de Sant Jaime

I
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—Y para eso tantas p... !
No sabem per qué en entrar a la Gene
ralitat el diumenge a la tarda, ens vingué
a
la membria el dijous sant. Una gentada
senzilla i admirada arrossegaven els peus
pels patis i els salons del Palau. S'emba
dallen davant les pintures del Saló de Sant
Jordi i treien el nas a la plaga pels balcons.
En els dies aquests és la Generalitat la ve

ritable

del

casa

poble.
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comentava elogiosament
el fervor patribtic deis xo
es

fers. Veritablement, passat
el diumenge, la feina a nete
jar els cotxes seria intensa.
El ciutadá esgarriacries no
tardá a deixar sentir la seva
veu

L'APERITIU
—

paraula

als radioients unes guantes falses
personalitats, les quals usurparen la veu de
regidors, diputats i fins i tot de consellers
de la .Generalitat.

Peques coses tan divertides com aquell
despatx en el qual s'installá el micrófon. En
un
recó, de cara a la paret, Roe Boronat,
el speaker, modulant la veu i acariciant les
paraules. A la seva esquema, un grup com
pacte de polítics i aficionats tiraven al blane
amb els ulls damunt una damisella rossa,
embrunida pel sol, i vestida amb una den
tada roba verda que li donava aparences
de sirena.
Es la Generalitat la casa pairal de tots
els irredentisrnes. Diurnenge a la tarda, en
traven al despatx del president un grup de
bascos, la boina al cap i arborant la ban
dera venda creuada de vermell. Parlaren a
Maciá amb páraules inflamades, i recorda
ren aquella
triple aliança del .1923, el dinar
del Continental... Els records aquests po
saren un
punt de trernolor a la veu del
President, .que els acomiadá emocionat.
No havia passat un quart que arribá fins
a
Maciá l'altre membre d'aquella aliança.
Un grup de gallees amb Ilur bandera. No
duien l'arborament deis bascos, sinó ben al
revés, una' gaita planyívola i una xamosa
nena de pocs anys. Maciá els digué de qui
na
manera estimava Galicia, i que comp
tessin amb .Catalunya per tot. Aquella tri
ple aliança de 1923, destruida .per la dic
tadura, vetací corn es retrobava simplement,
mentre ens arribaven apagats per la distán
cia es crits de joia amb qué el poble salti
dava la Catalunya alliberada.
Quan la Plaça de Sant Jaume s'encenia
amb el rosa lluminós de la façana de l'Ajun
tament, des del baleó de la (Generalitat el
conseller Ventura Gassol feia reviure da
munt la gentada •els morts gloriosos de
Catalunya. IEn una' cavalcada verbal, pas
saren

:

—No veieu que amb el co
lor únic han de pintar-los de

Olaris, FiValler; Casanova, l'Aun,

Au

ziás-Marc ; i els morts contemporanis : Fer
rer, Layret, Seguí, Martí Vilanova Miral
peix, l'obrer desconegut... Algú trobá a fal
tar Prat de la Riba.
Fou una Pasqua de Resurrecció. A baix
a
la plaga, ressuscitaren Ilegendes que hom
creía ja mortes : «Visca Catalunya lliure !»,
deien algunes pancartes. Diumenge ressus
citaren també, cantats per la multitud, Els
Segadors aquells, que fa tres mesos prová
rem d'enterrar una nit en el Palau de la
Música Catalana.
Feia uns moments Maciá havia rebut uns
com.batents d'Estat Catalá, que li pregaren
que els deixés enlairar una bandera catalana
amb l'estel solitari. Maciá aconseguí dissua
dir de la idea aquells xicots apassionats i
rebels. Perb diumenge la tarda en l'ánima
de Maciá de<Yien Iliurar una batalla silen
ciosa el President de la Ge.neralitat i el cab
•

nou...

,Els diaris catalans han es
tablert una competencia afer
rissada d'entrefilets. Als ca
talans que no votessin hom
El majar éxit de curiositat
els ha dit de tot. L'Opinid
de dissabte potser s'endugué
el récord. Només els deia desertors, traidors
Penetrárem a les oficines pro-Estatut.
criminals... Fou potser per aixó que foren
Acostumats a l'activitat dels dies anteriors,
moltíssims els que atravessaren el país de
ens colpiren
les dependéncies desertes. Tar
cap a cap per a dipositar la papereta a les
radellas, el generalíssim de l'Estatut, espe
urnes. Fou també per aixb que molts grups
raya els primers resultats de la batalla aclo
excursionistes advertiren amb gasetilles a la
fat en un cadiral. Després d'una setmana
premsa que els inscrits en ilurs sortides del
febrosa, ara li havia entrat també aquella
2
d'agost no tenien vot degut a la poca lassitud que emmudia els teléfons i para
edat. I fou ipotser també per aixó que els
podo ciutadans que a primera hora del matí
de diumenge anaven vestits de blaric a pas
sar el día
a
la platja, circulaven pels•car
rers arrambats a la paret, com si ternessin
d'un moment a l'altre l'agressió personal.
Les' votacionS, a l'estiu, es descabdellen
amb un ralenti desesperant. Diumenge al
matí l'esverament prengué a molts patrio
tes. Els véieu amb una cara llarga i el pes
simisme els vessava de les butxaques. Cap
al migdia la cosa s'animá, i a l'hora de
tancar els co•legis les unnes sobreeixien de

paperetes.

Nosaltres, capacitats de l'altíssima mis
sió del repórter, a les quatre i cinc minuts
de la tarda féiem cap a un collegi electoral.
ta del collegi tancada i barrada. Aconseguí
L'escala estava del tot desanimada i la por
rem trobar el porter
de l'escala i Ii férem
present la nostra estranyesa i el desig de
presenciar l'escrutini. L'home tot seguit féu
causa comú amb nosaltres.
—Pues tiene usted razón.—El ciudadano
tiene derecho a velar por sus sacrosantos
intereses. Venga usted.
Séguírem a aquell home, tornárem a pu
jar les escales i al cap d'un moment el por
ter descarregava uns cops de má terribles
a
la porta. Un guárdia urbá obrí.
—Ahí va un ciudadano
féu el nostre
company.
Nosaltres ens acostárem a la mesa. El
president i els adjunts restaren positivamen. t
sorpresos davant la nostra preséncia. Des
prés d'un momant de torbació, un d'ells
s'apuntalá les ulleres, i ens digué :
—Encara no estem llestos.
Nosaltres :
—Facin, facin.
L'adjunt insisteix :
--Es que si se n'anés, treballariem amb
més llibertat, sap?
No podiem restar insensibles a l'amable
invitació. Saludávem gentilment :
—Per nosaltres, saben?, no estiguln. Bo
nes tardes.
I en sortir a l'escala el porter, 'que car
—

La

litzava les máquines d'escriure. Els vidres
de colors de les finestres ens enviaven una
llum virolada. La sensació d'església era

completa.

.

golava.
reprimir

cigarret anib l'urbá,

un
un

comentari

no

La calma, per?), fou ;ben curta. De se
començaren a arribar actes. Tota la
casa tremolá de xifres i de tant per cent.'
I al cap d'un moment arribaven fins als
salons gótics els primers crits i aplaudiments
de la vibració exterior.
Cada nova personalitat que arribava a la
casa
trernolá de xifres i de tants per cent.
Els primers parlaments meresqueren l'aten
ció deis periodistes. Peró després la desfi
lada fou tan enorme que amb la confusió
i les empentes juradem que adreçaren la

guida

pogué

:

Vda. de

Josep

MOBLES 1

caravana

automobilista
diii d'Estat Catalá. La Triple Aliança, Ca
talunya lliure, els Segadors, la bandera arnb
l'estel... Era tota l'anécdota d'uns dies pre
térits que retornava. Quan Maciá, des del
baleó, pronunciá aquell «Ara ja som Iliu
re§!», en el seu cor i en el cor de molts
catalans, els mots ressonaren amb el dring
auténtic, el dring de Barcelona 1920 i de
Prats de Malló 1928.
Estem fent história amb una tranquilli
tat exemplar. Després d'un 14 d'abril, un
28 de juny ; ara un 2 d'agost... Si conti
nuem per aquest ca.mí, d'aquí un any i no
més que -amb dates históriques podrem ba
tejar tots els carrers d'un nou Eixampla.
ANDREU A. ARTIS

Hispano

Ribas

Suiza
Autornóbils
20 CV-46 CV
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V aléncia.
Vetaquí que els valencians
han tingut amb mi la delicadíssima atencio
de nomenar-me mantenedor dels Jocs Pl.
rals del Rat Penat, atenció que jo els agra
eixo moltíssim i que m'ha proporcional
l'avinentesa de fer un viatge rápid a la
celestial ciutat mediterránia. Jo a Valéncia
hi he estat unes guantes vegades. Una tou
en
una
final de campionat de futbol, 1 re
cord° que vaig anar del camp al moll en
una
mena
de cupé desmarxat, guiat per
un
cotxer que s'assemblava a En Francos
Rodríguez, i mentre corríem entre una gran
traca d'insults, anaven petant a la
capota
del carruatge uns préssecs i uns melons pre
ciosos que malaguanyats per l'ofici que
feien. Una altra vegada vaig anar a Valen
cia a estrenar un drama, i aixb, natural..
ment, em va cargolar una mica els nervis.
Hi he anat també de turista, amb l'obliga
ció de veure tota l'arqueologia de la ciutat
i manjar totes les paelles típiques més ano
menades. Aixb vol dir que si Valéncia altres
cops mha fet un gran efecte, sempre hi
ha hagut una mena de handicap físie o
moral que no m'ha deiXat disfrutar del tot.
Ara no ; he anat a V.aléncia, només amb
l'obligació de pronunciar un discurs, i llevat
d'aixó, que a mi ja m'agrada, tot han
estat cenvits i delicadeses. En lloc de veure
la catedral i la Llotja, he anat als toros,
que a Valéncia en diuen els bous. En bloc
de menjar paelles cientifiques' he menjat
el qué m'ha donat la gana ;.en bloc de veure
eanonges truculents i arxivers de cera pin
tada, he vist xicotes espeterrants, cuplé.
tistes completament indóinites, i amics 'd'una
camaradería i una gentilesa que s'hi pot
pujar de peus'.
'La festa del Rat Penat és de les coses
més pomposes que es celebren al món. Els
macers *de la Diputació
de Valencia van
una mica vestits de cardenals• i una mica
d'agutzils. deis torós i una mica de gegants
de la processó, tots de seda de primera, i
amb unes porres liquides i rutilants que
semblen taronjades fresques. A més a més
d'aquests grans macers, hi ha l'alcalde i
els regidors, que van plens de rnedalles, de
plagues d'or
de 'cordons penjats al coll
serpetes tropicals. Tot
com
una mena de
el teatre está pie de senyores' de la millor
pell i músiques d'un metall intens 1 compri
mit, carregat de camándules i de notes
greus. Fer un discurs en un ambient així és
com entrar en el palau submarí d'un pirata
i demanar la má d'una sirena impossible.
No us penseu, damunt de la roba millor
que tinc, també m'hi varen posar unes grans
medalles i uns grans cordons ; vull dir que
també feia el meu efecte.
La cosa més bona de la festa va ésser
l'alcalde de Valéncia, que és apotecari i
es diu doctor Trigo i hom afirma que ha
inventat una magnésia de primera. Aquest
doctor Trigo té setanta anys, i una córpo
ra aquática,
fa pensar en la morsa polar
i en els senadors venecians de la bona
época. Va fer un discurs sobre el progrés
material, un discurs laic, impressionant, en
un
valenciá tendríssim, pie de floretes zor
rillesques i caramels de processó de Corpus.
Després del doctor Trigo,. he disfrutat
moltíssim amb els cartells de foés artifi
cials. A l'Alameda, en mig deis pavellons
oficials i deis grans casinos de Valencia,
cap allá a... la una de la nit, engeguen el
castell. Tot el que es digui és poc. El cas
tell de focs dura dues hores; engeguen
uns coets que en 'diuen «carcasses», els quals
pesen deu o detze quilos, els projecten cel
en
l'aire amb un canó, i quan és a una
certa altura, els coets coanencen a fer de
les seres. Una «carcassa» porta dintre del
seu
cos tots els ingredients de la fascina
ció. Demaneu meduses, madrépores, estre
lles de mar, llonganisses, harrets de cape
llá, mantons de Manila, baldufes, tot plegat
deis colors més fins de les més translúcides
anilines, amb una má de trons i espetecs
que fan tremolar el budell prim i acabeu
tenint la sensació que el món s'enfonsa.
D'aquests coets en tiren a mis, perque els
castells de focs valencians són generosos,
com l'horta, com la cuina valenciana i com
els ulls de les xicotes, que no s'acaben mai
de tan negres i tan plens de melodrames
i d'alegria.
Jo cm penso que Valencia és una de les
coses
més suculentes del món ; ells sens
dubte estan molt satisfets de llur burgesia
i de llur aristocrácia que parlen un castellá
remollit com d pa de dos dies, i ara en
cara es rnaregen amb debilitats monárqui
que& i reaccionáries. Dintre aquesta aristo
crácia hi ha de tant en tant una xicota
que té tota la consistenda marina i tre
bailada d'un Lon caviar, perb la cosa més
fina de Valencia és el contingent rural", les
noies i els xicots de l'horta, sobretot aques
tes mosses de divuit anys que tenen una
pell torrada i plena de perfum com. el mi
llor café de l'Arábia.
Un altre punt importantíssim de Valencia
es el port. Jo ja sé que el Baedecker diu
que la Llotja és una gran cosa, jo no ho
nego, per() si m'he de perdre a Valencia,
cm trobareu al port. 1 iota la grácia con
sisteix per mi en qué es tracta d'un port
de tráfec agrícola ; no hi ha ni el tuf, ni
la poesía metállica i °liosa deis ports indus
trials. Allí les coses són netes, precises', ben
valen
•

ns, ceenl dteetelaca.
lSis
ses

de

coses

l'agricultura posen aquell cop de rná ferne
ní i picant ; e!s cistells de ceba, de taronja
i de tomáquet semblen per jugar a nines

polit i rrurri.
No he estat mai a Cuba, perb no sé per
qué Valencia cm fa pensar en les coses
que he sentit explicar de l'Havana ; és pos
sible que aquestes dues ciutats no s'assern
blin gens, perb dintre meu s'hi ha fet una
associació moral que difícilment podré des
truir. Les palmeretes de Valéncia cm fan
venir unes ganes terribles de cantar una
havanera ben melosa, de beure quatre g0
tes
d'aigua de coco i de deixar que ern
tot és

plogui

grill,
solitária.e
una

l'ordla, com un
sonsbnia de guitarra que fa el bot dintr
el ventre d'una barca
a

cant
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CONSTITUENTS

LES LINIES AERIES INTERCONTINENTALS

L'actitud de l'Esquerra 1111rani
lora•

Hern vist funcionar les Corts Constituents
durant un nombre de dies suficient per a
poder tenir una idea de la futura actuació
d'aquesta Cambra. Es pot ja assegurar que
malgrat haver-hi en aquestes Corts, com en
tots els Parlaments de canvi de régim, un
gran nombre de desconeguts i ádhuc de me
diocritats, hem tingut la sort que la dema
gógia no sigui el lema d'aquest Congrés.
El Parlament sembla capacitat per cooperar
eficaçment a l'obra deis govenns de la Repú
blica. Ara s'ha demostrat que tenia raó el

l'excepeió,
lar la

La millor ruta natural

•

ja hem rlit, de l'Esquerra.
La majoria parlamentária no va dissimu
com

seva

decepció

per l'actitud deis cata
Ortega i Gasset va dir

lans. El senyor J.
que els catalanistes s'havien situat en un
«islote acantilado». Els visques a la Repú
blica eren dirigits, com projectils, contra els
catalans. Com si els catalans no fóssim re
publicans de tota la vida!
Les causes de divergéncia entre la majo
ria i la Minoria catalana són molt compren
sibles, comprensibles per a nosaltres. No

Eviclenfrr2ent
Montagu Norman, governador del Banc
d'Atzglaterra, és d'una. elegancia refinada.
Posseeix un guarda-roba remarcable, adhuc
a
Anglaterra, de ben proveit que está.
—Sempre

canvieu de vestit—li va dir un
que no és tan primmirat en el
vestir—. Ouants vestits teniu en exercici?
—Una dotzena constantment
respotzgué
dia

Snowden,

—

Per Espanya, i precisament per Barce
lona i la Costa mediterránia, passa la mi
llor ruta aéria natural que uneix Europa
amb Africa i América.
Les aus d'emigració que havent passat
l'estiu al Nord d'Europa i ádhuc a Sibéria,
es dirigeixen a hivernar a Africa o a Amé
rica, segueixen aquesta ruta. Es un fet no
solament comprovat pels ornitélegs, sino
també pels caçadors que practiquen llur es
port al llarg de Pesmentada Costa, parti
cularment els que freqüenten els deltes del

Montagu Norman—. I vós?
—Jo? Dos... i trabo que la n'hi ha prou,
tota vegada que tinc costum de només por
tar-ne un a la vegada—respongué Snowden.

•ri
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sula engendra Panticiclo ibéric, amb bon
temps, vents íluixos i boires a les planes al
tes i damunt deis deltes deis rius.
Aquestes boires són les que dificulten,
malgrat el bon ternps general, la travessia
aéria per l'interior de la península. També
son un obstacle per a la installació d'aero
ports proa de les desembocadures deis rius,
on a la boira s'afegeixen
sovint les brumes
2,1atinals, com es pot observar en els camps
d'aviació ezistents a Bárcelona—menys en
el de la Volateria, per la seva proximitat
desentirto,

Ot

~4111!
tt ‘.5 7,
i.1

Sin2plícitat

-

I

2

"

El nou president de la República Fran
cesa, Paul Doumer, sera la desesperació del
cap del protocol, de Fouquieres. A més a
més de rafici6 que demostra a escapar-se
deis policies que no rhan de deixar de petja
per guardar-lo, Doumer entén alliberar-se
en tot el possible
de l'aparen ostentatori a
qul obliguen les minúcies del cerimonial.
Al capdavall, no hi ha res en la Constitu
ció, ni en les lleis o decrets, que obligui el

senyor J. Ortega i Gasset abans de les
eleccions quan deia que havia estat superat
el perill que anés al Parlament el pitjor de
cada poble, i que tres setmanes abans de
les eleocions s'havia iniciat un campionat
d'emulado per veure qui portarla a les Corts
un equip millor de diputats.
El Congrés ha donat proves suficients per
a poder dir que no cal témer la seva obra.
Quan el debat sobre els resultats de les elec
cions de Sevilla, el Parlament va demostrar
que té un esperit civil i que no tolerará les
faoécies deis militars de pronunciamiento,
encara que aquests
militars es decantin i
pronunciin cap a Posguerra. El comandant
Franco sortí molt disminuit d'aquest debat,
tan disminuit que no és gaire probable que
senti mai més el desig de sollicitar l'aten
ci6 del Parlament. Ha vingut després el de
bat sobre els fets de Sevilla, i tot el Parla
ment, menys una part de la minoria cata
lana, ha estat al costat del Govern. El vot
de confiança fou adoptat per aclamado, amb

hi ha cap

mena

ponencia

de sincronisme entre el

i Pactuació del Govern de Madrid i del
Govern de la 'Generalitat. A Madrid estan
en plena época de govern : aquí encara no
tenim tota l'autoritat 1 hem viscut fins ara
pensant només en l'Estatut. Els republi
cans
de Madrid haurien de fer-se cárrec
que si en aquest .imoment es trobessin en
situació d'haver de fer votar la Constitució
per mitjá d'un referéndum, l'obra de go
vern quedarla, per aquest sol fet, quasi pa
ralitzada, i de la manera més natural es
veurien obligats a fer vots. I com que no
hi h
altra manera de fer vots que transi
gintotser arribarien a pactar amb els reac
cionaris, error que no ha pas comés la rni
noria catalana.
1Certament, per la minoria catalana, la si
tuacio era molt més complicada que per als
grups governamentals. Seria deplorable que
d'un episodi transitori, d'una maniobra que
no
podia perjudicar ni al régim ni al 'Go
vern, es pretengués treure'n conseqüencies.
ment

No hi guanyaria res ningú. A més, seria
desproporcionat adoptar una actitud d'hos

AIGUA
DE ROCALLAURA
A DEU

MÉS RICA DEL MIS

sí vosa pateix d'Albutnínúria,
Lifiasi lírica (rnal de pedra),

tilitat a l'hora de discutir-se l'Estatut. Els
resultats serien molt més greus que el fet
d'haver negat uns quants vots al Govern.
Tot Catalunya dina que Espanya no ha
canviat, i s'arribaria a la conclusió que per
resoldre un problema de llibertat cal re

correr a ressorts illegals.
La República no cometrá aquest erren
No volem ni admetre que la República rega
tegi l'autonomia de Catalunya. Es mons
truós pensar que la República pugui trobar
repugnáncia a destruir l'obra de Felip V i
de tots els Borbons. I cal pensar que una
Catalunya descontenta seria el corcó del
•

régim.
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guntar :
—Owan li toca jubilar-se,
quieres? Estic segur que en
Izi ha

altre

un

4

cap

de
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SO

presidéncia de la República d'una
porna digna de Lluís XIV, Eh l mateix re
dacta un quadern de prescripcions que han
restat en ús a l'Elisi i que, no essent forza
mentals, cada President retalla una mique
ta. Perb aixb fa posar la cara ?larga al cap,
del protocol, i Doumer no s'esta de pre

,

Esportívilat
Doumer ha quedait sorpres de renioció
causada per la seva abstenció al match de
dobles de la Copa Davis, i més essent aquest
any un frances, Cochet, el vencedor. S'ha
dit que el President no era esportiu. Per()
aixb encara ha augmentat la seva estra

GE2
Sni'

mirar

com

els altres

fan esport.

i de l'Ebre i l'Albufera de Valén
sovint són morts ocells •procedents
de regions molt allunyades de la riostra.
El fet que les aus emigrants, guiades per
l'experiéncia atávica, escullin l'esmentada
ruta, ja és una demostració de la seva ex
celléncia. lEn efecte, la ruta que passa per
Barcelona és la millor per a les relacions
intercontinentals, no sois per tenir distán
cies més curtes per als salts sobre l'Atlán
tic, sinó- per les seves condicions atmosfé

cia,

Les dóna, des de L'Européen, Georges
Masson. Heus-en aci algunes :
El respecte de la fe jurada és una forma
d'idolatria que ja no és practicada en els
paisos civilitzats.
Rep el non de tractat un conveni gracies
al qual dos o tres Estats es comprometen
solemnement a fer una cosa, amb el ben
entés que només la faran si en tenen ganes.
Es inexacte de dir que una coriferencia
Armand

ha fracassat. Una conferencia no fracassa
mai. Efectivament, almenys té sempre per
resulta.t la convocació d'una altra confe

rencia.
S'anomena moneda sana una moneda que
encara no esta
malalta.
El dret deis pobles a disposar d'ells ma
teixos no comporta pas el dret a disposar
de llur dines.
Els particulars només presten als rics.
Els Estats només presten als que han Jet

fallida.

Els capitals són d'una naturalesa covarda.
Un no-res els fa fugir. Diuen que el dines
no té olor, perb segurament té olfacte.

on

riques.
La

primera qüestió,

la de reduir la lon

gitud deis salts sobre l'Oceá, será arran
jable amb •rocedirnents ja en vies d'estudi :
creació d'illes fiotants, o aterratge sobre els
grans transatlántics, com ja s'ha posat en
práctica. Peró les condicions atmosfériques
són immodificables.
Les dades exposades

continuació i el
aquest del Servei
Meteorolégic de Catalunya, confirmen la tesi
que Barcelona es troba situada en la millor
ruta aéria intercontinental.
Les cartes isobáriques i de nuvolositat i
precipitado demostren que la major part de
Catalunya, i sobretot la Costa, estan privi
legiades
massa i tot des del punt de vista
agrícola
quant a condicions atmosfériques
que faciliten la navegado aéria. Cal dibui
xar la «faixa serena» la major part de dies
de l'any damunt la .nostra terra.
Per exemple, el gráfic del 20 de desembre
és el que correspon a un dia lleugerament
plujós, bastant rar en tal época de Pany,
i no pertany pas a un any excepcional, sino
al régim atmosféric general de tots els anys.
La persistencia d'un régim d'altes pres
sions barométriques en el S.O. europeu té
com
a conseqüéncia les condicions atmosfé
riques favorables d'Espanya. La influéncia
de Panticiclo de les Açores sobre la penín

gráfic adjunt, aquelles

a

i

—

A

la delinqüéncia

Point-Hope,

nord

d'Alaska,

Marchal, de la policia deis Estats

orgullós

—

el

capita

Units,

es

la seva preso model,
inaugurada ara fa dos arzys per uns esqui
mals delinqüents. Per() en tan poc temps
aquesta presó ja resulta petita. Els que hi
han estat detinguts han fet córrer entre tots
els esquirnals que s'hi estava molt ben alii
mentat i calentó, durant el terrible hivern
tava tot

de

polar. 1 per aix6, a partir d'aquesta prima
vera, s'han multiplicat tant els delictes, se
guits de les detencions del cas, que el capita
Marchal ha hagut de demanar a Washing
ton que aviat siguin votats nous credits per
a
rengrandiment de la pres6.

Virtut
histbria de crisi, que passa a Ber
hem de creure el satiric Ulk.
—Jo—diu la noia—visc modestament en
una
habitació moblada, jo mateixa em faig
la cuina i la roba... Oh, si volgués accep
tar les ofertes que em fan! També podria
tenir un bon auto, un abric de pells i tants
diamants com volgués...
En aquest monzent intervé l'humorista
Roda Roda :
—Senyoreta, em .penso que exagereis la
situació del mercat...
Es

una

lín, Si

La

ens

crisí

Text

ntlpol

Llobregat

Nocions de dreí internacional

í

/11 t

de l'habitació

gi 1/

I

ph.p,

n

Cartes isobáriques—les de clalt—i de nuvolositat i precipitació—les de baix—del
Servei Meteorolbgic, en les quals es veu claranzent la «faixa serena» de que
frueix la península (per bé que en la part central d'aquesta sovintegin les boj
res), que en fa la ruta aeria Inés afavorida atmosféricarnent d'Europa.

nyesa.
—Es veu—ha dit—que ésser esportiu és

El confort

Arts Gráfiques

generala

4
*

tar la

mo

z,"

.......

.

President a seguir aquelles minúcies. Aques
tes daten del temps de Félix Faure, que te
nia el gust de les grandeses i pensava que
calia, per al prestigi exterior de França, vol

seva,
inauguració del

a.

.0

II
.

Els ministres del govern que ha de presentar a les Corts, com
l'Estatudt de Catalunya, asseguts al banc blau- el día de la
Parlament

lie.Se:Mbrt•

\

al mar—, situats dintre la
cia del Llobregat.

La
tituir

freqüéncia d'aquestes

sobre

l'Atlántic,

zona

d'influén

boires pot cons
per als pilots locals,
ja que aquests coneixen de sobres la topo
grafia de la regió, peró no deixa mai d'ésser
un
perill per a Pestabliment d'un aeroport
destinat a línies aéries regulars.
Aquest régim de bon temps és, de vega
des, interromput per illebeigs i llevantades.
Per() són de curta durada.
Així, dones, a la favorable situado geo
gráfica d'Espanya cal afegir l'altre factor
favorable de les condicions atmosfériques,
que fan que Catalunya i Andalusia es tro
bin cridades a ocupar un lloc preeminent
en el futur
tráfic aeri intercontinental. Tot
és qüestio de saber aprofitar aquesta •posi
ció privilegiada, més tenint en compte que
Portugal pot ésser un rival seriós i la seva
competéncia temible, per la seva situació
un

perill

menor

-

en

contra

seu

encara

que

les condicions

calgui comptar

atmosfériques,

que el posen per dessota de Catalunya com
a favorables
per al tráfic aeri intercontinen
tal per sobre de la península.
Cal, dones, que tots pensem en aquesta
situado privilegiada de trobar-nos en la mi
llor ruta aéria d'Europa, 1 aprofitar-ho.

FREDERIC ARMANGUE

Hispano
Suiza
Camionetes
rápides 2 T

Couservi la 011 sana, do joyel frosea 1 guiada
Ifaiti's
allá hilito,
ad la

d'una circular d'un escultor mar
un ande ens trame
de París :

brista que

RAMBLA

DEL CENTRE, 33

—

PASSATGE BACARDI, 2

«Adquirir una concessió perpetua en un
cenzentiri de París, s'iza convertit en molt
difícil. El cementiri de Montmartre está
complet des de fa temps i el de Passy no
lliura concessions a menys de 56,000 francs.
Al Pere-Lachaise, on existeixen terrenys de
11,000 francs, preu mínim deis grans ce
mentziris., el sól és fangós i sovint conté ai
gua, la qual envaeix les tombes.
»Perb al cementiri de Montparnasse, un
recent acondicionament, que sera el darrer
i que nonzés compren concessions perpétues,
permet encara de trobar nous terrenys.
»El preu és el mateix que el del Pere
Lachaise, perb amb l'enorme avantatge que
el sbl 710 conté aigua.
»Si la. proposta us interessés, a vós o a
persones de la vostra familia i relacions,
tingueu la bondat d'informar-men sense di
laoió, ja que aquests terrenys, a causa deis
avantatges que presenten sobre tots els al
tres i de llur nombre restringit, sens dubte
seran esgotats dithtre un o dos nzesos.»
O sigui que a París és tan difícil !robar
allotjament Vitt COM mart.
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MENTIIIDIES PANORAMA L'actualitat
mig

cerní entre la verltat i la mentida,
diu Paul Reverdy, tota obra d'art de
carácter narratiu destinada a l'exposició d'un
fet .divers, d'indole moral, és una mentida
que no ho sembla, és a dir, una mentida
que e.
ereure.
Un bon film és una ficció,
i per tant una mentida, peró és una ficció
ideada a Pombra de certes regles, diguem
ne
regles dramátiques, les quals tracten
d'imitar les sinuositats d'aquelles altres re
gles que govennen la vida.
A

com

els films d'origen inetament americá una
idiosincrásia determinada. Busquem:li les
mentides.
Característiques técniques 1 al mateix
temps característiques ideológiques. Ara,
amb l'aiguabarreig d'influéncies estrangeres,
el cinema americá esdevé una mica térbol,
peró tanmateix són encara nornbroses les
cintes que traeixen ami) netedat els símp
tomes genuinament racials del poble ianqui,
i entre aquests símptomes cap de més cons

7

"Le Míllion" de René Claír
Tota la crítica está d'acond a proclamar
el nou film de René Clair,. Le Million, un
film excel•ent, i el que és més, un atitén.
tic film sonar.
pma partitura cómica acompanya i ex
plica l'aedo. Tota mena de personatges hi
tenen els seus recitatius lírics reveladors de
llurs ánimes. A més, un chor invisible co
menta Paoció, resumeix les intencions i
aporta tota classe de xafarderies picants,
constituint tot plegat una bella concepció
de l'opereta cinematográfica, Inés cinema
que tot el que ha fet fins ara Lubitsoh a des
grat del seu gran talent.
The Observer, de Londres, escriu, a pro
pósit d'aquest film :
«La técnica de René Clair és precisa i
mesurada, fonarneintada damunt la técnica
americana, la més madura de totes les exis
tents ;. per?) aquesta técnica la velera tra
duid.a en una llengua personal i original.
»Deixeble, en un principi, de Chaplin, Re
né Clair ha deixat al mestre an-ib la seva
peculiar manera d'acceptar i treure partit
del nou instrument sonor i d'interessar-se
al carácter de les coses més que a l'indi
vidu.
»Hi ha en el director francés qualitats
d'esperit i de judici que donen a les seves
acrobácies, ais seus gags, una valor .supe
rior a un valor singularment técnic.
».La sonorització és la veritable star d'a
quest film. De totes maneres, cada perso
natge, ádhuc el más insignificant, és trac
tat amb tanta intelligéncia del génere có
mic, cada episodi és conduit amb tanta ha
bilitat, que és amb una 'joia sense mescla
que ens abandonem a l'espectacle de la fa
rándula de tants gais comparses evolucio
nant en un mán a la inversa en no hi ha
lloc ni pel seny ni per la reflexió crítica.»

COMUNICAT

DE

LA

UNIÓ D'AirtisTEs

PRODUCTORES

El
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A

LES

poténcia

francesa-1 ?relem que europea

que ha sortit
ció forma i

ERICA NES

métode d'adaptar els films ian

diversos idiomes europeus, ha

estat

rebut a França amb una doble hostilitat.
La crítica sensata i independent assenyala
la falta d'emoció i d'equilibri que existeix
entre la imatge visual i la imatge sonora,
i els artistes professionals es disposen a

París

a

a l'encontre—amb
una aposi
eficag—d'un métede basat en

principis absolutament comercials que ame.
Inaçaven seriosament el cinema europeti. La
traducció de films ja és per ella mateixa
gran perill i una desracionalitzaci6 del
cinema. Perb aquest métode deis do
bles és encara més penniciós i més mancat
de realitat, d'equilibri conematográfic. Per
aixo aplaudim els mitjans em
prats per combatre'l i reprot
xem
la passivitat espanyola
davant tots els atrópells que
un

propi

quotidianament

es
cometen
amb els nostres artistés, amb
els nostres ambients i amb les
nostres possibilitats cinemato

gráfiques.
«GARBO

VENTRILOQUE»,

LE

JAMES 'CRUZE,

DE

ERICII

PER

VON

.

"La niki
D'un

film cavallístic

de

Vidor,

una
ficcio que s'imposa arnb
dramatisme, deis successos reals per
qué, encara que no real, és possible, i si
algú ha dit que el cinema era la manera
.més real d'expressar l'irreal referint-se amb

El film. és

.

tot el

seguretat a aquelles obres nascudes de la
més iliure imaginació, també s'ha dit que
ll és la manera •és irreal d'exposar el
_real, 1
altre mitjá d'expressió no pot
donar-nos amb tanta pene/raci6 Pespectacle
de la vida més próxima. 1 el món marxa
•i AUeluict, .heus ad dos exemples tiples.

La gent incapacitada per a una ampla
vida artística insisteix molts cops en aquel'
aspecte fictici, i com sigui que els autórs
semblen preferir els casos insolits, acaben
per considerar en globus les obres com .un
món de convencionalisme, allunyat del món
on
ells viuen. «Aixó només es veu en e-1s
films», els sentim dir, i no cal dir com les
falónnies i absurditats amb les qualS els di
rectors incap.acitats om.plen llurs films no
sembla sino eustificar un punt de vista que
sembla alimentar-se en una franca accepta
ció de la vida amb tot el seu prosaisme.
Tanmateix moltes vegades el que fa refu
i en
sar un film el mateix que una novella
el cinema és on aixo succeeix més sovint,
per tal com afecta un públic més vast, i per
tarnt amb un nivel' mitjá de cultura més
deficient
és una certa miopia intellectual,
que fa que hom cregui els límits del possi
ble extremadament reduits. Les novelles de
Dostoievsky, que poden semblar inversem
blants a un lector de George Ohnet, son
incontestablement d'una pregona evidencia.
El mateix pas-sa amb alguns films de Cla
rence Brown,
que el gros públic refusa per
qué es •osisteix a .acceptar-ne la lógica in
trínseca, pretextant que la conducta de Ilurs
protagonistes es massa incoherent ,per in
teressar-se per ells i per Ilurs actes.
Paró si hi ha veritats que serriblen men
tides, és incontestable que no tot en el ci
nema
és veritat, altramont si aix?) fos, el
cinema deixaria d'existir en tant que art.
Hi ha naentides expressament cinemato
gráfiques? Hl ha de moment les que afec
teft la forma mateixa cinematográfica. Su
preSsió del refiera i del color i reducció a
suocessions de molts esdeveniments que es
donen simultániament, canvis constants de
distárnicia focal que crea una escala de di
mensions d'una gran puixança expressiva.
Peró hl ha després les mentides que afec
ten al contingut mateix de l'obra, i és d'una
d'elles que volem parlar ara d'una manera

especial.
Naturalment que cada obra comporta les
mentides, per?) hi ha mentides que
reapareixen d'una manera persistent. Es in
negable que quan parlem del cinema ame
rica, per exemple, tot seguit ens entenem ;
amb aixo signifiquem que atribuirla a tots
seves

que ha d'acabai bé

per torta

tant que aquell que podriem denominar la
mentida del triomf de la justicia.
Els filrns americans acaben bé, no com
porten en regla general sino un final felk,
afirmen incansablement la fe en el triomf
final de la justicia, i tot aixo .amb tanta
insisténcia, mesclada a voltes de puerilitat,
que no sembla sinó que aquests finals no
siguin tan sois un truc comercial, sino tuna
pura exigéncia estética del poble americá.
Un poble llençat de pie a l'acció que es
mou sota el signe de l'éxit, un poble ani
mat d'una fe que és el secret de llur pro
digiosa ascensió material. I ell films diúen
a
la seva manera aquella fe, desmentida
sempre pels fets, peró renaixent sempre en

Pánim

de la

gent.

Aquesta

.mentida deliciosa dels films ens
apar d'una gran valor estética. No recor
dem quin assagista grec deia que 'Eurípicles
parlava deis homes tal com eren, pero que
Sófoc•es parlava d'ells tal com haurien d'és
vexat per tot el que en el
ser. L'artista,
món contradiu la norma moral, es revenja
en
les seves obres, redreçant torts i satis-.
fent la seva set de justicia.
Potser aquesta mentida dels films ameri
cans és una
n'enfiela covarda; moltes vega
des és tan poc assenyada, que podem pen
sar-ho ; penó en els grans films, en els que
son bells de debb, i en primera fila, emi
nentment representatius, els films de Dou
glas, no ; aquesta mentida no és una covar
dia, sinó una afirmado d'una gran valor
moral, una protesta contra el món elevada
nom
deis més enlairats interessos de
en
l'home i qui sap si en el fans quelcom Inés
i tot, la confiança que el triomf de la injus
ticia, que la multitud té per la gran veritat,
no és
sino una enganyosa aparença.
L'art, deia Oscar Wilde, és la protesta
de l'home enfront de la Natura.
JOSEP PALAU

fa

ho sabeu...

faume 1, 11
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—que

Mary

sig que quan

Pickford ha expressat el de
mori els seus films siguin.

es

destruits?
—que Matrimoni de princep, de von Stro
heim, .és una continuació de Lea marxa nup
cial, del mateix director? HL retrobem els
mateixos intérprets : l'autor, Fay Wray, Za
su Pitts en els mateixos papers.
—que corre el rumor que la Radio Cor
poration of America está a punt de cons
truir dues estacions d'assaig per a televisió?
—que el film en el qual apareixerá pró
ximament Nina Mae Mac Kinney, la inabli
dable protagonista d'Alleluia, és The lady

dicció?
—que el decorador i cartellista Paul Col
lin escriu l'argument d'un film?
—que a Nova York Le million no ha
agradat tant com Sous les toits de Pwris?
—que ha mort Harry Reiohenbach, agent
de publicitat al qual es deuen els descobri

de Douglas Fairbanks, idarguerite
Clark, Rudolph Valentino i altres moltes
ments

Qué és la neurasténia?
Els

de tota mena, els dis
gustos i contarietats donen lloc a
una
debilitat del sistema nervi6s, qu
tradueix en insomnis, falta de
es
gana, vertigens, malestar, símptomes
tots de neurasténia, que són vençuts
amb tanta major rapidesa com més
de pressa és atacat el seu origen amb
l'enérgic reconstituent FOSFO-GLI
CO KOLA DOMENECH, que en
pocs dies torna el benestar i els desigs•
de viure
excessos

-

estreny

Del cinema que véiem en la nostra in
fáncia o adolesceneia, tots record.em Els
misteris de Nova York. Aquest títol re
sumia tot l'atractiu dels misteris apassio
nants i feia creure en una América país de
grans crims i de detectives tan miraculosos
com
els criminals.
Dos anys enrera, Epstein fabricá una
versió recluida d'aquest film (600 metres
nornés, mentre que la versió original en
tenia 7,000), que provocá protestes perqué
duia uns títols tendint a ridieulitzar el film.
Hom sap que el gust pels films ipoliciacs
segueix tan yiu com sempre, perb no era
possible de ,trobar une ..cópia deis famosos
Misteris, que, segurarnent, hauria tingut un
gran -éxit en una de tantes sessions retros
•

peCtiYes..
Llegim
del

Cooperativa .Internacional
Independent ha sdescóbert

que. la

Film

una

cópia dels Misteris, probablement

la única
eXistent a .França, i ha decidit de compon
.dre'n una nova versió, el rnuntatge de la
qual ha confiat al jove cineasta René Em
•salem. De totes ,maneres, el. rnetratge de
la cinta ha. quedat reduit a 2,500 metres
en compies
dels 7,00ó de láversio
.Cal, din que molts réto.ls han estat
suprimits, ja eitie el públic d'ara está más
entrenat que el d'aquells temps i l'acció
del film no neoessita abundants explicacions.
D'altra banda, calia rompre tan poc com
fos possible el dinamisme del film..
Sembla que René Emsalem ha fet una
reducció del film sense mutilar-lo, i alhora
deixant-lo més a prop dels gustos de l'es

pectador

d'avui.

Com algú recordará, Els misteris de Nova
York és un film diferent del que acostu
men
a *ésser els films policiacs. La
intriga
desentén de la versemblanga, la qual
només és conalcionada per les extraordi
náries invencions científiques deis dos ene
mies : el detective Clarel i «la Má que es.

treAnn.
lyv

ieux Colombier de París será pes.
sada aqueáta exhumado d'Els mistenis de
Nova York.
Trobern que fóra interessant de passar
aquest film a Barcelona, en les sessions es
pecialitzades de Studio Cinaes, per exemple.

estrelles?
—que la versió alemanya d'El presidi ha
de Fejos, i que la critica ha
estat obra
trobat aquest film inferior a M, de Fritz
Lang, sobre un tema semblant?
—que el nou film de Pabst tindrá per es
cenani dues mines, una de francesa i urna

altra d'alemanya?
—que el próxim film de Clarence Brawn
és Enzma? Marie Dressler és la protago

nista.

—que Henry Bernstein treballa en la con
fedció d'un- scénario destinat a Joan Craw
ford?
—que la próxima temporada tornarem a
tenir films de Jartet Gaynor? Dos d'ells amb
atarles Farrell. Potser la parella comen
çará a ésser monótona.

Walter Huston ha tingut al seu cárrec
el •aper d'.Abrahain Lincoln en el film que
sobre la vida del famos president ha estat
projectat als JEstats Units amb gran éxit.
L'actor conta que un dia, en una reunió

d'amics,

una

noia u

preguntá qui

era

Lin

coln.
ho

sabeu,

de

debb?—preguntá

Hus

ton.

—No—va dir la noia, i va creure conve
.nient afegir : ---La meya germana tampoc
no ho
sal).
La germana va confirmar aquesta igno
ráncia. Huston, breument, explicá que Lin
coln era un gran hame que havia alliberat
els eselaus i salvat la unió deis Estats Units
en una época en qué corria perill.
—Oh !—va fer la noia, com a excusa—.
Fa tant de temps que no llegeixo el diari!

Abel Gance
Abel Canee és

a

Rússía

Rússia. Entre altres co
ses dignes de menció,
el director francés ha
gestionat amb éxit l'entrada de films euro
peus en els dominis de la U. R. S. S. Na
turalment, no s'ha oblidat, en introduir zllí
les produccions europees, del treball, i ha
donat a canéixer al públic moscovita el seu
gran film La Roda en una versió sonora
que ara acaba de rodar el propi autor.
Actualment pensa continuar damunt del
terreny el seu film Napoleó, amb una se
gona part titulada La eampanya de Rússia.
El film será parlat, pero per respectar la
realitat histórica els francesos parlaran fran
cés i els russos el rus. No passará el que
fins ara hem vist en tots els films, en qué,
passi allí on passi l'acció, els personatges
parlen en anglés si el film és d'origen ame
ricá o en francés si éS fet a França. Abel
Granee, home de novetats, sempre en té a
punt. Podria filmar després L contasió
de llengües o El dratna. de la torre de Babel.
a

,

STROHEIM

Per refermar els nostres
mentaris anteriors, heus aci
unes notes sobre un film ian
qui que es projecta actualment
un cinema deis boulevards
en
en la seva versió francesa. Es
tracta d'una obra genialment
concebudá, amb materials va
luosos per al film parlant.
Está basada en una novella
de Ben Hecht, realitzada per
James Cruze, 'i és el primer
film parlat de van Stroheim

Betty. Compson.
Degut a la seva gran quan
titat de diáleg i a com hauria
estat costosa

una

versió inte

francés, s'ha recor
regut al trucatge dels actors,
slan stiprirnit uns quants
gral

99

.Abraham Líncoln

from New-Orleans?
—que Monte Blue, el d'Ombres blanques,
seduit pql parlant, pren Iligons de cant i de
ORAN: NOVETAT: EN
CORBATE: INARRUBABLE:

que

FILM

INTERPRETAT

en

centenars de metres del diá
ieg i s'ha aconseguit un film,

parlat
Stroheim i Betty

Compson

en

acabar amb aquesta forma d'adaptacions,
per a la qual finalitat estan donant els pas
sos

La Unió d'Artistes (Cambra Sindical deis
Artistes de llengua francesa, dramátics, lí
rics, cinematográfics), ha dirigit un comu
rticat als procluctors ianquis que han «em
prat la veu deis actors francesos per doblar
els rols intenpretats davant la cámara pels
artistes americans», en el qual considera
que una produoció americana sobre aques
tes bases constitueix :
«Primer. Un compre:mis artístic fácil
ment assimilable a una presentació fraudu
lenta de mercancia ;
»Segon. Una usurpació caracteritzada de
la personalitat de l'artista en nom del qual
resta aelherit a una sonoritzaci6 en la qual
ehl no ha participat ;
»Tercer. El que un periodista indepen
dent (Jean Fayard, en la crónica cinemato

gráfica.

de

Candide)

anomena

les

practiques

humiliants per a l'actor.
»Considera que en aquesteS condicions,
la Unió d'Artistes ha estat fundada per
pendre les mides més rigoroses, per reac
cionar Contra
l'esmere de semblants proc-;diments, incompatibles amb l'exerciei nor
mal de la ,professió d'actor i deis drets ar
tistics del comediant ;
»Primer. Prohibeix formalment, a tots
els seus .membres, de participar o prestar
llur concurs, igualment a França que
tranger, a tota sincronització ; 1

a

l'es

»Segon. Decideix utilitzar tots els mit
jans •amb qué compta per tal d'evitar-ho.»
Etc.,

obstarnt,

No

«Gabbo le ventriloque»

francés, aparentment

en

bo.

secret

primera

en

quan se
la versió original no
el francés que sentim ha estat pronunciat
posteriorment en una cambra reduida i da
vant una projecció silenciosa, aquesta sin
cronització tan perfecta en un principi co
mença a semblar4nos menys justa i a des
cobrir-nos detalls que palesen la impostura
realitzada.
Peró, arrub tot, en Gabbo le ventriloque
repetim—hi. ha una idea cinematográfica
essencialment sonora : un ventríloc. En el
cinema parlant és una. troballa qué ofereix
grans possibilitats per a más endávant.
Stroheim, en el seu rol de ventdoe, es di
videix en dues meitats. En l'una és l'ar
tista bufet, convençut de da seva válua i
inflexible i esquerp per als altres. En l'al
tra és el seu subcoriscient qui parla apro
fitant-se deis seus ininots, qui discuteix amb
mateix i qui es reprotxa les excessives
dureses que té envers tothom qui el tracta:
Stroheim, boa actor de cinema sernpré que
no

pretén incorporar galans, s'ajusta

cellentinent al

seu

quelcom d'aquella

ex

paper. En el rol hi ha
una
cosa encarcarada,1

mica filosófica que tant agrada a Stróheim,
i aixo 11 ajuda, li abona la seva tasca.
Sense aquesta cosa falsa del «doble» en
els diMegs i sense els salts que continua
ment dóna el so (cada vegada .que passa del
Western Eleptric de les escenes que resten
de la versi6 original al Gaurnont-Petersen
Poulsen deis diálegs posteriors), eoin idea
i com realitzacio cinegráfica, Gabbo le ven
triloque ens hauria entusiasmat. Així, sola
ment aconsegui indignar-nos una mica.

JUAN

etc.

La Unió d'Artistes és realment la

quan S'está

d'aquestes

coses,
sa.p que els actors de
parlen francés i que

el

París, juliol

de

PIQUERAS

1931.

Ruffrnann í el film amateur
M. Walter Ruttmann, l'autor ben co
negut de La Melodía del mán, el film que
MIRADOR presentá en una de les sessions
del darrer curs, és avui un deis productors
més independents. La seva producció resta
al marge de la gran producció comercial.
Potser
.aquesta circumstáncia augmenta
l'interés que poden tenir les seves opinions
sobre la producció independent i el cinema

i Ribon titulat J'avais un amant fidhle.
Com que hi ha poques probalbilitats que
els nostres lectors vegin aquest film, ens
abstenim de transcriure les observacions que
entonn d'oil fa Palustre cineasta. Les pa
raules que n'hem. transcrit ja temen un caire
prou abstracte per convenir a qualsevulla
obra que

sigui.

amateur.

«El film amateur, ,diu Ruttmann, exis
el mateix que existeix la foto d'.ama
teurs i existeixen aficionats en totes les
altres arts practicades per no professionals.
»La major part deis films amateurs son
dolents. Molts d'ells no consisteixen sirtó
en una demostració que el golf és una cosa
ben important, que és una cosa encisadora
pendre el te en el jardi de la tieta o bé
ens illustren sobre la creixença d'un bebé.
»Qué és un film amateur? I abans que
tot, qué és un amateur? L'amateur és un
personatge el qual és considerat amb in
dulgéncia. Cal convenir que moltes vega
des és una mena d'home conveneut que
ha de brodar un mal poema d'amor en un
dia de primavera. Pero també hem de con
venir que moites vegades és un borne a la
recerca d'un objectiu .seriós, i sobretot d'un

teix,

objectiu

situat lluny de les rutes
tades d'una faisó rutinária pels
nals.

URCICICINAL
ireu el dolor
de ronyons
perque

dissoli

f ácid úric
arte Mide: del
obtlaguis *el

resulte!,

PODONALenestS

freqüen
professio

»L'art exigeix tres coses essencials : l'a
mor, el talent i el treball, tres elements que
el resultat final.
es combinen
en
»L'amor i el talent si no s'apuntalen en
una
técnica consumada, no poden conduir
sin6 a un diletantisme indisciplinat. Pero
el talent i la técnica sense l'amor, sense
poesia, sense nervis, no produiran altra
cosa que
un
decoratiu inanimat. Cate qut
és capee d'establir matemáticament la be.
Ilesa d'una flor?»
Per alustrar els seus punts de vista sobre
el cinema parlat, Walter Ruttmann es r.e«
fereix a un film amateur de M. M. Winter

els casos
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