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El partí+

que

regaiegi
no podrá
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rnaí niés

dír

que és

un

partí+ liberal.

•
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20 céntims
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EN AQUESTS MOMENTS

Subscripció

DIFÍCILS

el respecte

2'50 pessetes trimestre

De

L'hora de l'optimisme
En tota la .nostra vida ,no havíem viscut
moments tan difícils com els actuals. Dies
d'inquietud : .les converses sobre la situado
política i social us arriben a encrespar els
nervis. I com si l'estat de l'excitació deis
individus i de la collectivitat depengués de
la pressió atmosférica, és fácil d'observar
la puja de l'optimisme i la crisi
pessimis
me. Dues setmanes abans de la votació de
l'Estatut, la qüestió política i social va
provocar una crisi de nervis. 'Potes les can

:

Dijous
a Dijous

la resta del s espa
ni cal parlar-ne als

Parlem.ne deis burgesos

catalans. En els ~hielas de més tivantor
entre Catalunya i Madrid
seria impossible
trobar en els diaris catalans una ofensa al
castellá com a castellá. Hem sofert tant

interpretació candorosa de
la lzistbria, segons la qual, successivament,
la. humanitat s'ha vist oprimida per uns
«dolents» en forma de déspotes, tirans i
burgesos. La munior deis bons gemegava
encadenada. Els «dolents» menjaven i reien
i, en definitiva, eren uns perfectes parci

recomanar

nyols, perqué d'aixb

d'aixb,

que

som

a

incapaeos

de

caure

Existeix

en

aquesta inclelicadesa. El sentirnent que po
dem ofendre no és pas aquest, sinó un .altre
que, encara que no tan fort com el de raga,
mereix també el máxim respecte.. Els re

una

sits.

Potser seria hora d'examinar amb compte.
aquesta hipbtesi, la qual, sense deixar de
contenir algunes engrunes de veritat, és fal
sa, en bloc, com tots els fanatismes.
Cal deixar de banda les interpretacions
rnassa fácils i
esquematiques del jet histb
: cveure que el progrés
humct s'ha
vingut «solarnent» per les oposicions

ric

les

castes

mera

troves

d'una credulitat i d'una peresa mental que
no nzereix ésser tingucla tan en compte com
avui es fa pertot arreu.
L'autor d'aquestes línies, el qual té a
molt ,honor la seva neta ascendéncia bur
gesa, no pat estar-se de eomriure en veure
l'esfort que fan actualment gairebé tots els
burgesos com ell que saben llegir i escriure
d'ésser burgés. Escoltant aquests nebfits,
per treure's del damunt la terrible lepra
ereurieu que els burgesos han dut Cata
lunya
i el món
a. la ruina.
I kt veritat és tota altra.; la burgesia ha
controlat el món durant un lapse de temps
que ella era necessária i que ella represen
tava l'única agrupació de forces cortstruc
tives dins la. societat, en mig d'una aris
tocrácia sense virtuts i un pobie serme cultu
ra, fácil «vinya» de tots els demagogs. Car,
durant aquell temps, el burges mai no va
tenir-se-les amb el poble, sinó a través del
—•

'

i que

directives

flora parasitánia,

han estat una
certament és donar

esde

—

demagog.

Abans del

Els diputats catalans abans de la comentada reunió de diumenge passát
eren.. pessimistes. La situació es va
aclarir cinc o sis dies abans del diumenge
de PEstatut. Més iard, quatre o cinc dies
després del 2 d'agost, l'onada de pessi
misme ha cobert tot el país. I ara estem
en plenes tenebres, i cada home és una
pila
eléctrica.
Aquestes puges i baixes del barómetre
polític indiquen que, encara que la situad()
és delicada, depén molt de l'estat d'espera
del malalt.
Corn sempre, i ja ho hem dit altres ve
gades, s'encavállen ara la qüestió política
i la social. Molts catalanistes s'estranyen
d'aquest fet, i no obstant no hi ha res més
natural. Aquests dos problemes només po
dien sortir a la Ilum pública durara els.
breus períodes d'una llibertat relativa. .1
quan .arribava un d'aquests períodes Ilam
pee de toleráncia, el catalanisme i l'obre
risine intentaven acaparar l'atenció del pú
blic i conquistar posieions noves.
Les exageracions del sinelicalisme anar
quista preocupen ara l'opinió. Certarnent,
el sindicalisme no havia arribat mai a en
rarir corn ara l'atmosfera del país. Perb cal
reccméixer que el sindicalisme ha canviat
de procedinnents. El sindicalisme ja no fa
atemptats i tolera la crítica de la premisa.
Aquests guanys potser no cal inscriurels a
la llista de mérits personals de ningú. La
llibertat implantada pel régim ha obligat
eis sindicalistes a canviar de táctica. No
tolerar la crítica, en un temps en qué está
permés atacar .el mateix govern, farie rlure.
Aquesta evolució perxnet esperar que el pro
grés no s'aturará aquí. El sindicalisme hau
rá d'evolucionar per forea, perqué no re
sistirá el corrent de l'opinió. Si al govern
ji és impossible actuar d'amagatotis i fer
unes finances clandestines, •també el sindi
verses

cat

es

veurá

obligat

a

actuar

a

la Generalitat

—

—

partit

de les armes.
possible que l'oportunitat de la bur
gesia hagi passa t ; per() aixb no és cap raó
per maleir-la ni per avergonyir-se'n. (Na
turalment, ene referim a tots els que no
siguin professionals del candor histbric.)
En resignar el comandament, perb, la
classe burgesa (que s'ha nodrit principal
ment de l'intellectual i de l'obrer i que, per
altra' part, ha e.stat.d'entá que el món és
món la classe oberta per antonomásia), la
classe burgesa s'adreta. a la seva hereva
en forma semblant a
la d'aquell árab, pos
seidor del millor cavall del món, quan aquest
ji fou robe per un enemic
tota la por del
propietari era que el fugitiu no sabés es
peronar bé el seu cavan i que la béstia per
dés la fama d'ésser el millor corredor

d'Arabia.

Catalunya

té

una.

indústria florent,

una

econornia sana, una prosperitat, un nivel'
de cultura, una fesomia europea: tot aixb
són avantatges positius, sabuts, certs. Cal
mirar-s'hi moZt a desfer-nos-en per 04241'
darrera de lee meravelloses prometences de
certa classe de persones les quals, ara com
evra, no tenen al cap altra cosa sinó una fe
fanática en unes coses vagues que han de
passar el dia que arribi un gran trasbals.
En front d'aquestes vaguetats hi ha coses
molt sblides i positives i, l'única cosa certa
que veiem d'aquest paradís boirós, és la
seva
posta : una ruina material i moral i
unes !largues
anyades de dolors collectives

horribles.
I, qué voleu que us digui, perb el que
us escriu aixb
burgés incorregible
no
sabria fiar-se sinó d'ab que conté una inica
—

Perque si no,
tasrnes

i
—

tant
bruixes ; i

R. LL.

El Dr.

nostres lectors devien adonar-se que
paper del número passat de ,MIRADOR,
com el d'aquest, era manifestament inferior
a
l'acostumat. Els preguern que •prenguin
paciéncia com n'hein hagut de pendre nos
altres. La fábrica del Prat, degut e les
dificultats d'aquestes darreres setmanes, no
ens ha lliurat la
fabricació especial que sol
servir-nos i ens hem hagut d'acontentar
amb dl que hem trobat.

doctor Aguadé, com cada any, es
a
la platja de Vilanova. Aquest, al
menys, és el seu propbsit, bé que tot sovint,
per exigencies del cárrec, sois pot perme
tre's el luxe de sopar en companyia de la

Unarnuniana

se'l

Els

el

•'altre dia, al Congrés deis Diputats, don'
de Unarnuno va felicitar efusiva
meta el professor Ortega, i tots dos comen

Miguel
earen

a

—

se

parlar

i

a

sotmetre

catalá.

val

amb fan
aixb és ina

creure

almenys,

familia.

iplatja

A la

de

Vilanova,

veu

mai !...

—Derná segurament a les tres será a casa.
L'altre no sembla satisfet de la resposta.
Per si acás, formula la pregunta aclarató
ria :
—I bé... del matí

:
a

los otros,

o

la tarda?

Quínes coses!
El portantveu de l'Esquerra Catalana a
la premsa diária de Barcelona, no s'está
de res. L'altre dia, a la secció de cinema,
un
amie postre que s'amaga discretament.
sota les inicials S. G., ens deia unes coses

aquesta

:

Singapour (sic), plena

de
de rotació
ventre de ,mestissa...»
Ai, S. G.! D'on les treus aquestes cosas
ses? Sort, peró, que no et Ilegemen les filies
de Maria.
remors

Al Congrés fa una calor que no shi pot
viure. Un deis dies que el termometre ha
via pujat d'adió més, .poe abans de comen
çar la sessió, un diputat socialista molt co
negut a Madrid per la seva gorra de qua
dros blancs i negres' va preguntar al minis
tre d'Hisenda des del seu
seient
—Oye, Indalecio : ?nos podemos quitar
la americana?
!El senyor Prieto contestá anib tota rapi
unos

propbsit d'a

a

quest estiueig tan a petites dosis del nos
tre baffle, sovint sentiu interrogar el noi
Aguadé amb aquestes paraules :
—I dones, quan arriba el teu pare? No

enciseres com
«La taverna de

Una dita ?'En Prieto

desa

El

tiueja

tan

ra...

no.

La

veu

El

que

ja

sap azul>

qui

traca

collaborador l'erudit Miguel
fa gaire que s'ha casat. Ja
de temps tenia llogat el pis on ha anat
viure amb la seva esposa, en el qual anava
guardant la immensa paperaása que té re
collida i que cada dia creix; •uix mai no
para d'arreplegar. El menjador d'aquest pis
que fins ara no ha estat restablert a la
seva fundó —,
a més d'acollir
piles de illi
bres, diaris, revistes i papers de tota mena,
tenia les seves parets exornades amb una
atapeida colleccio de gravats. Eren tants els
que hi havia que el novall matrimoni acor
clá fer-ne neteja, i comença a triar-los per
deixarafhi nomél tres o quatre.
Entre ells
havia un que representava
L'attente conjuga/e, amb una dona, davant
d'una taula parada, amb la impaciencia re
flectida en tota la seva actitud.
--Aquest• si que el podrem treure—digué
la novella esposa—, que bé prou que la re
presentaré jo al natural aquesta escena!
Per si no he saben els nostres lectors,
Miguel Capdevila és d'aquells homes als
quals no eis arriba mai l'hora de tornar a
casa.
De vegades el trobareu a les cine de
la tarda i us dirá que se'n va a dormir,
o a dinar.
Sort, perb, que diu que ara ja té ferms
propbsits d'esrnena.
nostre

Capdevi•a,

no

—

Elegancia

í

patriotistne

Jaume Vachier és el regidor més d'emo
crátie i el que vesteix més a la négligé de
la Casa Gran. L'altre dia, en acabar aque
lla sessió memorable durant la cual els ta
xistes feren la seva defensa i en qué ell
parlá amb la má a la butxaca esquerra del
pantalon, dos regidors de la Lliga comen
taven en veu alta la manera de vestir deis
regidors i dejen :
--Ah, el nostre comte de Güell...
—Incliscutiblement,

és el

regidor

rnés ele

gaint del Consistori.
Vachier, que va .sorporidre la conversa, in
tervingué amablement :
—Es que vesteixo a l'estranger !
La Hallada encara ressona ara.

Piquípon i

a

na

Pon rebé, dies carera,
famosos tallers d'E/ Día Gráfico,
que són el máxim elernent de propaganda
de la Societat d'Atracció de Forasters, la vi
sita d'una parella d'artistes de cinema que
havien arribat de Cinelándia.
Com és natural es parlá de l'art setena,
i Pich i Pon, sempre atent, volgué demos
trar l'estimació que sentia pel cinema i di
gué amb aire triomfal :
—Des de petit que sento una profunda
El senyor Pich i

als

seus

admirado per la

cinegkica.

Escola Pích i Pon
L'escola Pich i Pon cada dia compta amb
major nombre de decidits i entusiastes par
tidaris. A Vilanova, per exemple, temen un
regidor que en plena sessió ja se% ha des
penjat amb aquesta :
--No hi ha altra solució. Se li ha d'im
posar una sensació!

Un joc de caries

Respecte una nota d'aquesta secció apa
reguda fa quinze dies, a •ropósit d'un .ar
ticle del senyor Francesc Serinyá publicat
L'Opinió, várein rebre del senyor
Josep Canudas l'aclarad() següent
a

aviador

:

«Amb motiu d'un article del senyor Se
a L'Opinió i
pel sol fet d'ésser aquest
senyor empleat en les oficines d'aquest aerb

rinyá

drom de la

meya

direcció,

veig barrejat

em

mirador indiscret i en forma ben poc
agradable per a les meves conviccions.
»Jo, i en l'época ja un xic llunyana en
qué vaig ésser secretani
l'Aero Club, vaig
en

un

complimentar,
acords que

cam

era

del

natural,

tots

els

Consell Direc
tiu, encara que alguna vegad.a no fossin
massa o gens simpátics a la nieva idealogia.
»D'eta aquesta aclaració, cree inútil tenir
que fer noves manifestacions de catalanitat
i republicanisme, quan totthom sap de sobres,
inclús els inspiradors d'aquell mirador in
discret, quant arrelades han estat de sern
pre en mi i corn sovint mlan ocasionat di
ficultats.a
Estávem

emanaven

disposats

seu

que el senyor•
a qué
l'obli
gava el cárrec de secretan, hávia patit molt
en les seves •conviccions, almenys havia pa
tit tant com quan va demanar sser oficial
de complement, o quan sarda retratat amb
una infanta a
cada costat, o en altres oca
sions que sentim moltísSim no tenir espai per
recordar-les.
Pert) vetaquí que ans trobem queeals 111bres de l'Aero Club només consta que (4.12
de setembre de 1928 s'acordava el canvi del
nom
de Lliga Aeronáutica de Catalunya, i
prou. I l'endemá sorda l'ofici ffrmat pel
secretani
Canudas dernanant l'afegit del
«Real», sense que en cap acta del Club cons
ti que s'hagi pres aquest acond. .Entesos?
a

oreure

Canudas, ,fent aquella petició

democrática

a

foreosa.
La pressió extraordinaria de la qüestió
coincideix amb l'hora delicadíssima
de la presentació de l'Estatut de Catalunya
al Govern i a les Corts
Constituents. Tan
bé és evident que en aquest •punt la situa
ció ha arribat a un moment agut. La con
córdia ha passat per una crisi greu. Es
culpa nostra aixó? Es culpa d'ells, de Ma
drid? Ara més que mal cal que no ferim
els sentiments de ningú. Una petita rellis
cada pot tenir conseqüéricies incalculables :
és molt exposat jugar amb els sentiments
del prOxim. Nosaltres ja estem acostumats
a
sentir-nosho dir tot, perb la nostra si
tuació no és pas igual a la de la resta deis
espanyols. La igualtat entre les dues demo
CrUcj
no
será un fet fins que l'Estatut
sigui aprovat. Entretant, la riostra infe
rioritat és manifesta.

sindical

Quan parlem del perill de jugar amb els
sentiments d'Espanya, no. creiern necessari

problema

L'Unamuno, engrescat per aquest tema,
que tant•plau, es mostrá amb nosaltres
Inés amatent que d'habitud, com es pot
veure per aquesta frase allusiva a Franco,
Sediles i Jiménez :
—Mire usted, don José: con los catalanes
todavía puede uno transigir. Lo peor son
esos moros amigos que les han salido aho

votado els projectes i
la gestió administrativa deis directors. L'am
bient de dictadura ha passat, i tant els de
dalt com els de baix, patrons i obrers, hau
ran d'aclimatar-se
al régim de ventilació
ment

del

manar

torta

fensiu.

liberal.

va

Aguadé, estiuejant

Aclar írnent

—Los

el guerrer,
perque en époques de turbuléncia i d'ines
tabilitat, només pot «construir» aquell que
té la.
Es

publicans espanyols han creat una zona de
respecte i simpatia al voltant del Govern
que ha portat la República. Aquest respecte
no és injustificat i demostra, de rnés a més,
l'existéncia d'un sentiment de gratitud que
mereix tota la consideració i adrnira.ció.
Qualsevol manifestado de sospita
els
fets ho han demostrat
es
liquida a
compte de la concordia. Si fóssim capaeos
d'una revifada de confianea envers els ho
mes que varen avalar amb la seva paraula
el Pacte de San Sebastián i que han portat
la República, veurlem de seguida eom la
concórdia és encara capaç de fer miracles.
En aquest mornent, melare el president
Maciá i els parlamentaris es preparen per
ahar a presentar l'Estatut de Catalunya,
un
crédit de confianea als nostres homes
i al Govern seria la millor assisténci:a que
podríem prestar (i tenim obligació de pres
tar) a la delegado catalana.
L'optimisme engendra l'optimisme. Si te
niu una mica d'alé per renovar el nostre
estat d'esperit,
podríem presenciar el gran
miracle de la concbrelia, i l'ambient polític
canviaria en quatre dies. L'Estatut l'hem
de presentar amb la cara ben alta i amb
un
somriure amistós. Ens el tenim ben
guanyat. Hem fet durant molts anys rota
mena
de plebiscits. El parta que ens el
regategi, mal més no podrá dir que és un

burgés

MIRADOR INDISCRET

Entesos.

Quant al senyor Serinyá, ja
diguem que amb aixO

ens

que li

el que diu en la seva carta. Ara,
que fa a les qüestions accessbries, hern
de dir-li : a) respecte si la nota que l'ha
fet replicar havia d'anar lannb signatuda
responsable, qualsevol solt anbnim de 'MIL
RADOR
és més responsable que molts arti
eles firmats ; b) si d'eneá que s'ha fet pú
blic que és empleat de l'Aerádrom Canu
das, es ,passa el dia donant cops de cap per
les parets, la feina és del ,propietari de
l'immoble; c) de tot allá de si r_Aero-Club
de Catalunya
parlem clars
fa aviació de
casino, en •parlarean algun dia, si ens passa
pel cap o ho ereiem oportú, i segurament
el senyor Serinyá i els seus amics no ens
ho agrairan. ..Entesos, també? :Entesos.
I ja ens perdonará el senyor Serinyá que
no publiquem
ia extenso la seva carta. De
rectificar, ja veu que rectifiquern„
contestat

pel

—

—

—

Dóna'm els "calés", segueis.me í calla.

permetrá
queda

també

M1RABDR
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L'equip

del

Herrnosilla

senyor

Ef senyor Hermosilla, upetista

en

ternps,

els

verídica d'un

seus

ha esdevingut un ferm admi
rador del senyor Maciá i es deixaria matar
per Catalunya i per l'Estatut.•
Divendres y? presentar-se—ámb jaque i
tot—ea la deneralitat per tal de Murar al
President les signatures deis «Hijos de Ibe..
bons

da».
Per tal de donar a l'acta aquella solem
nitat que requería; el senyor Hermosilla va
delegar la representació de tots aquells ciu
tadans espanyols que haviern signat, en unes
guantes artistas del Parallel, les quals lluIen
vastas regionals.
Els periodistas van interrogar-les.
—Fulana de Tal, del 13ataclan ; no es des
cuidi de posar-ho al diari, del Bataclan, eh?
—Jo, sóc del Moulin.
—Ballarina?
—No, cupletista. La bailarina és aguas
•

ta...

—Vosté?

—Sí, senyor, per servir-lo. Faci constar
qué sóc del Sevilla. De vegades aix6 pot fer
servei...
—Així totes 'son artistas, vostés?
no—respon una— ; jo sóc• comer
ciant.
—Ah, sí? I... a qué es dedica?
—Venc postals...
•

•

•

caram,

caram...

En aquel! -mornent entrá. el. senyor Her
mosilla.
—?Son ustedes periodistas?

•

•

•

•

•

.

—Lo celebro. Les estimaré que. desmien
tan /a versión, circ. ulad,a• .estos dias, acerca
de esas senoritas que me acompanan. (elles•
no
ho sentina parqué feien barrila sota el
bust de Prát de la Riba). Se trata de seno
•

•

'

ritas de distinguidas familias no catalanas,•
que han accedido a mis ruegos y me han
honrado acompanándome en: esta visita so
lemne al venerable Macik...
No hl llagué cap periodista que trenqu' és
la solemnitat de Pacte. Tots, com un sol
borne, van. saber aguantar-se. el riure.
Malgrat aixó, i malgrat que la majoria
d'elles aren catalanes (una sola no ho era :
era d'Algar), l'acta va resultar molt eme
cionant, 1 tothom va sortir satisfet.
—1Per no haver fet cap assaig—digué un
maliciós—ha sortit bastant bé.
Felicitem el senyor Hermosilla i el seu
equip. Quan es-cansi d'entrenar-lo, que ens
avis'.

Una caria d'En

Pujols

Arreu del món el coneixen per Tommy.
Paró es diu Antoni Pastor. I és catalá. Un
d'aquells catalans assedegats d'aventura,
que el dia menys pensat s'embarquetn a la
Porta de la Pau, a la recerca d'emocions
inéditas, els uns, a la recerea de glória i
fortuna, els altres, i que després hom els
troba en els recaris més insospitats de la
terra' exercint els oficis més inversemblants.
A Barcelona, Tommy anava fent la viii
Anava vegetant. Ad caic, .allá m'aixe
co.
I un bar' día se li acut d'anar-se'n a
América. Pensat i dit. Dit i
fet. I ja me'l teniu a San
tiago de Cuba, fent anar l'a
lambí de rom deis catalans
Rovira i Mestres, fabricants
del rom Carta Blanca. Paró
tots els seus pensaments yo
laven c,ap a Nova York. No
va York l'obsessionava.
No
va York el sollieitava inss
tentment. I cap a la ciutat
deis gratacels s'ha dit. Amb
.les butxaques planes 'd'illii
sions. La seva única tor
tuna.

Allá es va posar a fer de
barman. Com hauria pogut
fer de venedor de diaris. La
qüestió era no morir-se de
fam. I apendre Panglés. El
varen posar darrera del tau
lell de l'Hotel Vanderbilt. En
aquest hotel, el que, havia
d'ésser rnés tard baríton fa
mós a tot América, el catalá
Vida', •feia de fregaplats. 1,
acabada la .feina, els dos
arnics es deixaven« caure a•
la penya del carrer 31, al
boarding house d'En, Borrás,'
un
altre catalá, on es re
unjan amb Carlos Villadas
i Andrés Perelló de Seguro
la, llavors en plena purée
noire, ara asos rutilants del
totalmente hablado en espa
nol.
A Tommy, per?), Nova
York ja començava a venir
11 petit. I se'n va anar a Ca
lifórnia. A Los Angeles co
manga a fer-se famós. Li encarreguen Porganització d'un cocktail par
ty a honor de Mr. Mc Adow, el ministre
de Finances gendre de Wilson, que' s'ha de
celebrar a casa de Mr. Huntington, l'ho
me
més ric de tots els U. S. A. I es
converteix de cop i volta en l'organitzador
obligat d'aquesta mena de fastas. I vinga
ploure cocktail parties. I vinga muntar cock
tail parties. N'organitza més d'un a la finca
que Douglas i Mary posseeixen a Beverly
Hills i(Hollyrwood):
Peró Tommy, inquiet inat, fa un bon dia
les maletas i ja me'l teniu, la coctelera i
el!, camí de Veraoruz. Troba feina de se
guida. El contracten a Las brisas del Ma
lecón, tres o quatre portes més avall de
Recuerdos 'del porvenir, un altre bar. Els
mexicans es senten poetes quan han de ba
tejar els seus bars. Aviat, paró, esclata una
revolució. Una de tantas: I cada din, men
tre els carrers s'estremeixen de trets, a Las
brisas del Malecón, portes aoses, Tommy,
un 45 a 'una má, la coctelera a l'altra, ser
veix cocktails inflamats als caps de la re
bellió.
Fins que el nostre home és contractat per
la Ward Line. 1 comença a servir mixtures
complicadas als passatger1 del Morro Castle,
primer, del Siboney, després, del Wocouta,
finalment. Durant un viatge extraordinari,
Havana-Nassau, que feia aquest darrer, els
arriba el patétic S. O. S. que Ilenga des
esperadament el Valbanera, el vapor del
naufragi famós.
Tommy, paró, las de viatjar, desembarca.
Passa una temporada al Bar de la Opera
de México i, la prohibido havent escanyat
el negoci als lEstats Units, se'n va a París.
I treballa al Charring Cross, al Fantasio,
al Relais de la Belle Aurore, freqüentat per
Chiappe i tota la policia, que beuen cock
tails d'En Tommy, al costat deis asos de
music-hall de més renom. Mistinguett
Harry Piker aren clients assidus. Després
inaugura el bar arnericá de La. Coupoie
que s'ha obert davant de La Rotonde per a
fer-li la competéncia. I vinga servir cock
tails a la gent més inversemblant : Foujita
Pasein, André Salmon, Man Ray i la seva
.

En Pujols, per al qu-al no tenirn un ino,
ens ha escrit,
parqué ho publiquem, el que

segueix

:

.

«Estimat Director i car amic : En el nú
passat i en la secció de «Mirador
indiseret» publicáveu una nota titulada Pu
mero

jols profeta.

»En ella hom deja que jo havia dit
l'actual alcalde de Martorell, .amic meu.de
molts anys : «Tu vols cremar la bandera
catalana, per?) vindrá dia que. te la trobarás
a
la calaixera.»
»I afegeix que al cap d'un any 11 vaig
dir : «No vols deixar bailar sardanas i aca
barás ballant-ne tu.»
»No sé qui és qui us ha donat aquesta
informad&
»El fet és que en temps de la monarquia,
quan l'amic Riera no era partidari de po
sar
la bandera catalana, jo u vaig dir :
«La bandera catalana i la sardana us les
trobareu a casa. La bandera la posareu i
de sardanas en ballareu també vosaltres.»
En dir-vosaltres, em referia« al Centre •Re
publicá, on l'amic Riera hi té una gran
majoria que segueix la seva política.
»L'arnic 'Riera va respondre a la meya
profecia arrib una altra que ha resultat tan
erta com la meya :
en' va dir—. La bandera ca
talana no la posarem mentre hi hagi mo
narquia. !El dia que proclamem la república,
jo seré el primer de posar-la.
»Consti, dones, que jo no li vaig dir que
eh l volia cremar la. riostra bandera gloriosa
testimoni el! mateix
ni que ell• ha-'
liarla sardanas.
»La informado queda rectificada en el
sentit esmentat.
»El vostre amic que us saluda, Franéesc
Pujols.
lo
d'agost de 1931.»
-
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catalb

d'un cabaret de cinqué ordre de
Harlem. El seu nebot, portar de la Rail
A París, Tommy funda la Societat de
roo,d Santa Fe...
Barmen. I guanya el primer premi del Cam
Un altre din, en
tramvia de Nova
pionat Internacional de Barmen Professio
York, Tommy llegia La Veu. «D'on sou?»,
li va preguntar un clergyman en anglés.
nals. Després d'una breu estada al Harry's
Bar de DeauVille, Tommy se'n va al Havre,
«Spanish», va respondre Tommy per a es
treballa a la Grande Taverne i s'estábleix.
talviar-se explicacions. «No
digué el pas
Posa el Tommy's Bar. Llavors, per?), se li
tor
vós sou de Catalunya. I Catalu
mor la
dona. I se'n torna a Barcelona.
nya...» Ací, una descripció detallada de la
Ací, en el bar americá Au Pingouin del
história i la geografia del nostre país. El
carrer d'Escudellers, •I'hem conegut.
nostre home va trobar també a Mount Law
(Califórnia) una petita nordamericana que
parlava correctament el 'eatalá...
Peró potser ja seria hora de parlar una
mica de les habilitats de Tommy... 'rommy
és un home baixeti de rostre censtantment
illuminat per un somriure inefable. Paró
en
agafar el shalzer, la coctelera, el seu
rostre es transfigura. I Isdevé de sobte sin
gularment greu.. D'una gravetat extrema
1 d'una suficiéncia 'profunda. Els ulls ab
sents, fixos en un més .enllá inconegut, el
•rostre travessat per •una mena d'éxtasi in
fina, 'qué traeix una mena de convieció mís
tica •d'accent patétic, amb una veritable
unció, Tommy, en agitar rítmicament la
coctelera, sernbla practicar un ritus. Tot
ahch &ira un moment, un breu moment.
I qué en•surt d'aquesta cerimónia? 'En sur
ten uns cocktails meravellosos.
Tornmy té les sayas creacions. JEnurne
rern-les. El cocktail Belle Aúrore, que li va
fer guanyar el éampionat de 1929, celebrat
en el Théátre Apcillo de París : un quart de
gin, un quart de conyac un quart de crema
de cacao un quart de karie Brizard. Torn
my ha creat també l'especial per dames que
s'anomena Caresse d'amour : un rovell d'ou,
quatre gotes de granadina, mig gin, un
sext de Kirsch i un séxt de Cointreau. 1 el
Bon Pieu: gin, Cointreau 1, Cinzano. 1 el
Resedk, el favorit del car Alavedra i d'un
servidor : un terç de gin, un terç de conyac
i un terg "de menta.
Toinmy us oferirá també, si els demaneu,
els cocktails més famosos, els cocktails amb
historia. L'Olor fashien que Tommy servia
a
América a l'aviador William Thow, fun
dador de l'esquadreta Lafayette de París,
que éš él cocktail Oficial de tots els avia
dors; el cocktail més antic, olf fashion, a' la
Antoni Pastor (Tommy)
valla manera, que data del§ «temps heroics
del cocktail, quan encara no s'emprava 'la
Tommy guarda, ben emmagatzemades a cocktelera. Aquest cocktail es fa amb un
terrós de sucre, una rodanxa de Ilimona,,
la memória, quantitat d'anécdotas pintores
una rodanxa de
ques i divertidas de les seves paregrinacions.
taronja' my tros de gel
conserva
whisky. Hl ha .també el cocktail de la llei
fresc i viu
el record deis
múltiples c,atalans que Irobava sempre a seca, .que les circumstáncies imposaren a
tot arreu.
América el primer any de la prohibido.
S'anomena Pussyfoot, que és el pseudónim
A Méxic, alternava el maneig de la coa
amb el qual és conegut el diputat que va
telera amb la confecció d'artieles per al
gran diari La Raza, del qual era redactor
presentar la Llei Seca al Congrés, i que 11
ve d'un ull de ve4lut produit per un cop de
i en el qual escrivien támbé dos catalans :
puny que li propinaren en un míting de pro
Gou i Blanch, aquest darrer corresponsal
paganda. En aquest cocktail, no hi ha res
de l'Estelrich. A New-Mexico, un poblet
habitat únicament per pells roges, va fer la
d'alcohol : un rovell d'ou, suc de llimona,
coneixença d'un missioner catalá. I un din suc de taronja i granadina.
L'art del barman, segons Tommy, es ba
en un automatic de Nova York, li serviren
un
plat detestable. «Que és dolent aixó !»„ sa sobretot en la possessió d'u.n sentit agut
de la dosificad& .Cal intuir matemática
se li 'va escapar en catalá.
I el seu veí ,de
taula, que encara no •havia piulat en tot el ment les mides deis ingredients. Els ianquts
dinar, d'exclamar també en catalá
són els creadors indiscutibles del bar ame
«Si
rieá. Paró, anullats per la prohibició, la seva
és tan dolent, feu-vos-en portar un altre.»
fama ha estat heretada pels barmen de Fran
Era de •Girona. La major part de fundadors
ça, on hi ha ara els millors del món. Aviat,
de la Societat de Barmen de París aren
catalans. En el Campionat de Barmen, els
els cocktails franceses tindran tanta ano
manada com la cuina francesa. I els barmen
catalans s'emportaren els millors premis.
de França, entre els quals, com hem dit,
I dels millors ~en que hi ha actualment
a
França, la majoria sán catalans. Amb hi ha molts catalans, podran tenir tantas
pretensions com els més famosos mattres
tots aquests precédents, Tommy no s'ama
queux.
ga pas de confessar l'enorme deoepció que
I ara, per a acabar, d'on ve aquest nom
ha sofert en arribar a Barcelona i no trobar
de cocktail?... Tommy ens ha donat l'ex
un sol bar americá amb cara
i ulls.
plicació «clássica. Dluen que un farmer te
De catalans, tot el món en va pie. I d'es
trangers que parlen el cátalá, .Déu n'hi do nia un gall de combat, el més renome
també. A Tommy Ii havien passat coses
nat deis F,stats Units. Per?) un dia el va
perdre. La filla del farmer tenia molts pre
molt divertidas. Una nit... Aix6 passava
entre Chicago i Los Angeles, en un pull
tendents. 1 un anunci als diaris va fer saber
que la má d'aquesta noia seria atorgada a
man
de la Santa Fe Railroad. En aquell
aquell que retornés el gall. Un oficial el va
corredor de cortinas on hi ha les lliteres-,alió que veiem en els films
•trobar. I el va retornar. 1 el casament no
Tommy Re
gia un llibre catalá. I el criat negra
tardá gens a efectuar-se. Per a celebrar-ho,
la noia va fer una mixtura amb totes les
aquel! que veiem en els films
Ii va dir
en
la nostra dlengua : «A quina hora el
begudes que hl havia a la casa. I en el mo
cridarem, senyor Tommy?» Aquell negra ment deis brindis, l'oficial preguntá «Com
havia estat a Barcelona. Era l'entrenador
es diu aixb?». Llavors, el gall
s'estarrufa,
de Jack Johnson. Tommy no sap com es
llenga un quiquiriquí estrident 1 una ploma
diu. Paró suposem que devia ésser aquell
de la seva cua cau dintre del vas de la filia
Gua Rhodes, nebot de Johnson, que entre
del farmer, que contesta : «El nostre gall
nava l'ex-campió a l'Excelsior, per al seu
ha batejat la beguda. Se'n dirá cocktail,
match amb Cravan a la Monumental. Iro
cua de gall...»
nies du sort! Johnson, pobret, director d'or
SERASTIA GASCH
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L'APERITIU
Els marits.

nosaltres,
estem

—

Jo

si

tant

he eregut sempre que
casats com solters,
dominats per les dones.

som

positivament

Nosaltres cridern i reneguem i escrivim unes
grans ensarronades líriques i uns llibres pa
tétics carregats de pus intellectual per ter
veure que som alguna cosa. I en el
tons
no som res' som
uns naers ninots més o
menys ben educats parqué les senyores es
distreguin i juguirn amb nosaltres el terrible
drama
Am
que
el pregadéu i
nitres animalets inferiors, passa també entre
les senyores i nosaltres. El pregadéu feme
11a, com sabeu perfectament els aficionats
a aquestas coses,
és una bestia ben presen
tada i opulent ; en canvi; el pregadéu mascle
és un esquitx anguniós, pie de reuma i d'in
felicitat. Un eop ha fru'it de tres gotas de
vida, el pregadéu masele es dedica a fecundar
rápidament la femella, i aleshores aquesta,
fent ús deis setas drets, Ii libia el datell, l'in
sensibilitza i se'l va menj.ant a miquetes:
Aixb tan eficaç i tan directa no acostuma
a passar gaire en els matrimonis de la
nos-.
tra espécie, peró la moralitat i el
símbol són
exactamerit els mateixos. L'home no fa res
bo a la vida •fins que troba una senyora per
aparellar-se ; inentre la cerca, va amb els
punys a tres quarts de quinze i amb el cor
abonyegat com un sac de geniecs: El fet de
trobar una dona no és, la majoria de vega..
des, ni un gran invent ni un disc de teli_
citat, paró soluciona el conflicte vital, l'home
amb. la dona comença a ésser alguna cosa.
'Es pot dedicar a la política, al negoci es
tricta i a l'assassiinat científic amb una rela
tiva eficácia. L'horne fa tetes aquestes coses
•urament i exclusivarnent per la importárida
que tenén unes. mitges de seda ben dispesa
des o un sospir fet a tres temps amb totes
les de la llei. Els millors discursos que s'ban
pronunciat en aquest país, i aquells atemp
tats de bellesa•geométrica produits centra les
persones o contra el capital, no els hauríem
pogut apreciar si les senyores no es dedi
quessin a passar el rosari, a dir procacitats
damunt d'una escena, o a vendre una m'Ag.
nífica cua de llug de palangre en un mereat
ben céntric.
La força imperativa de les dones es 'pot
veure clarament en l'época estival, quan,els
marits tenen la familia a fora. Aquests nna
rits desenirenats que van a la caga de l'in,
nocent plaer físic i de les orxates combirta
des amb pornografia, a mi ern donen la més
clara 'Visió de la noStra insuficéncia moral.
La ciutat i la vida quotidianá deis senYors
casats no tenen mái un valor des del punt
de vista personal d'homes ; sernpre són un
ambient, una decoració de teatre si voleu,
per representar la comédia sextial i familiar.
Un home va al café o va a la própia tema
o va a Ilençar fum pel nas entre els pardals
de la Rambla ; dones bé, aquest home rela
ciona les culleretes, les estilográfiques, les
banderetes dele vaixells i las rates que sur-.
ten de les clavegueres arnb el deor de la.
dona que el domina. Mentre aquest cor és
present dintre la vida de cada din, menee
existeix un contacte qualsevol, encara que•
mimé& sigui nominal o de cortesia, l'Ihome
no
és propietari de res d'aixb«. Fa veure,
.naturalinarit, que porta la pell 'embolicada
amb una bandera de llibertat, i entre els
companys gasta uns fums intolerables i tins
de vegades fa el cínk per dissimular ; paró«
aquest ,bon home és esclau. Hi ha algú que
s'imagina que .els marits treballen p fan tal
cosa
o tal
altra per mantenir els
aguantar el prestigi de la familia. Aixb és
completament fals. L'home s'abandonada
de vegades a una miséria mentolada lliu
re, deixaria que del seu nom en fecin oce
llets de papar ; podeu estar ben segurs que.'
és la dona que l'aguanta. L'home, animal
d'una ferocitat positiva, deixaria deeandir
les bogues deis fills si no es presentés l'es
pectre d'una senyorai que sexualment ja no
diu res, paró que té les claus de l'agitació
i de 'Pariar tirant. I die que sexualment
no diu res, parqué aix6 no •són .problernes
fisiés,-són coses 'd'un ordre moral que fan
tremolar.
Quan ve l'estiu, el marit d'una carta po
sició envia la dona a fora., i aleshores es
creti
lliure, fa un estforg titánie per des
cobrir la ciutat, aleshores les culleretes deis
cafés i les ratas de les claveguéres tenen
pel marit una consisténcia, un color i una
personalitat clac el fascinen. El fet de man
jar en un restaurant o d'anar a veure maja,
dotzena de carnes depiladas al Parallel,
agafa les proporcion1 d'ariar a descobrir la
tersa de promissió. El marit que es •pensa
lliure• va com .un desenfrenat darrera de•
les dones, en diversos g•raus naturalment ;
hi ha marit que només es permet una
conversa de café o mirar els santS d'una
revista de cinema, hi ha també el mara
que sembla que porti un sac de cantárides
a l'esquena
fa veritables estropicis.
amó el marit ho fa nornés que per
cercar 'el contrast,
eš pensa que enganya
la dona, i és precisament l'obsessió de la
dona 'el 'que li fa equivocar les sumes, el
que el fa plegar d"hora, i el que li extirpa
.dolorosament els' bitllets de la cartera.
Els marits a l'estiu podrien dedicar-se als
estudis ,astronómics, al fornent de la pietat
i de .totes aquellas larvas puríssimes que
no tenen sexe i que es rebol9uen mig en
dormiscades dins la inassa gris del cerval'.
1E1 marit 'a l'estiu podria ésser una mica
'Hure, paró en definitiva és més márit i m.és
dominat que mal.
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els darrers governadors
Durant molts anys,

Barcelona havia

el
la

estat

Govern civil de

preocupació, gal

rcbé dirient la béstia negra, deis catalans.
ura la representació més próxima i tangi
ble del poder d'ocupació, la qual difícilment
podia satisfer la gent de la nostra terra,
)Cl defecte del seu origen reaccionan.
Ha calgut el canvi de .régim d'Espanya
•

perqué

el Govern civil

siderar

com

una

cosa

es

comencés

nostra

plena

a

con

de

pro

lutu•. Després de Companys, que
tingu.é el coratge d'ocupar
moments
greuS 'un lloc tan difícil, Caries
Esplá el substituí. Esplá, d'idio

meses pel

en

catalá, intelligent i d'un
rácter liberal i comprensiu,
ésser el governador que calia
ma

.aquells

uns

millors auguris pel que fa al seu
esdevenidor polític.
.Acabat el període de govern de Caries
Esplá, P.avinentesa d'ésser governador
interí
per dret propi un home de la intelligéncia
nostres

competéncia del senyor Anguera de Sojo,
ha permés que el Govern Central no hagués
i

de

nomen.ar
immediatament nou governa
don També del senyor Anguera es pot dir
que és Phome que ens convenia en els mo

actuals i és una sort que un borne del
i de la SeVa situació no hagi

ments

prestigi

seo

ca
va
en

moments.

Ara Caries Esplá ens ha dei
xat; el cridava el Sell lloc del
Parlament : peró el seu nom apa
reix definitivament unit a la !rios
tra história, car durant la seva
gestió al Govern civil de Barce

tingut lloc el plebiscit
estatutari ; i si no fos suficient
aquest títol (que .gairebé esborra,
lona ha

seva

í

—

res

almenys

vessaments

sense

el perill

de sang ni

violéncies. Només fent respectar .l'autoritat,
la qual, per la seva banda, començava per
respectar la llei i respectar-se ella mateixa.
La mateixa cosa podria' dir-se—si no te
méssim d'ésser Massa prolixos—de la diplo
mácia 1 tacte amb qué s'han dut les rela
cions entre el Govern civil i la Generalitat ;
cosa difieilissima en
l'actual situació d'inue
terminació de

va

La

sense

—

,poders.

!Esplá,

catalá de terres d'Alacant,
realment, el governador >que esqueia
per presidir la demarcació i• ciutat de Bar
celona el dia solemne de la votació del ple
biscit de Catalunya. Es amb molt de plaer
era,

catalans veiem Pincorporació- del
a
la nostra história, en data tan
memorable. En acornia'dar-nos-en des d'a

questa full periódic, ens és grat trarnetre-li
la més efusiva salutació, acompanyada deis

Oriol Anguera de

Sojo

vacillat

acceptar les funcions governati
temps tan durs.
Dues qualitats principals acompanyen a!
senyor Anguera de Sojo : el seu amor a Ca
talunya i a Barcelona, posat a prova amb
l'experiéncia i per la persecució : igualat pel
seu coneix.ement de la naturalesa i nombre
deis problemes d'aquesta terna i superat per
un
sentit dreturer del dret i de la justicia.
Ultra aixé, la seva •adhesió perllongada
ferina a la República i a 'la llibertat, i el
seu
exacte concepte de la igualtat ciuta
dana. L'home que, durant la dictadura' va
avenir-se igualment a ésser defensor deis
ves

i

en

a

uns

•

perseguits

calla,

si

com

a

figurar

de

simple

testimoni (cosa perillosa i de poc o nul liui
nient), és Púnica persona indicada per arbi
trar imparcialment entre les classes socials
en
lluita, i fer complir la veritable sobira
nia popular, que no té altra veu ni nitre
camí que les lleis de la República.
I en aquest sentit la nota que va publi
car
sobre la qüestió de Part téxtil, tan oen
acollida per

tothorn,

és

una

prova del

seu

pen sament.
La figura del senyor Anguera és prou co
neguda perqué- ara aquí en fem un elogi,
per bé que un nitre dia potser ho intenta
rem.
De moment, només volea' remarcar
la importáncia que té per Catalunya que el
governador interí sigui un catalá i un ca
talá tan pur com el senyor Anguera. El seu
govern será catalá, no per comprensió, sinó
pesqué li és propi, i és d'esperar que aixé,
sol és prou per donar-li l'autoritat moral
que té per nitres cantons i que és impres
cindible per portar a cap una obra de go
.

vern

eficaç.
ROSSEND LLATES

L'aventura d'un repórter
Havíem acompanyat una altra vegada
Fernand Pouey per Barcelona. El tornárem
a
acompanyar fa peques settnanes, orlen
tant-lo per poder complir la seva missió
d'enviat especial de Voitá encarregat de fer
un reportatge sobre l'anarquisme
barceloní.
El reportatge ha aparegut i tot just acabá
vem
de llegir-lo (amb certa sorpresa, cal
dir-ho), rebem una carta desolada :
«Us escric en un estat de rábia impo
lent. Voilet publica, amb el meu nom, un
article que no és meu! ! Jo havia lliurat un
Original més llarg i conscienciós, ,veritable.
Han trobat que les coses, tal com les ,pre
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veritables, pesó que no
corresponien a la irnatge que el públic fran
cés pot fer-se deis anarquistes barcelonins.
Aleshores han réfet, sense dir-me'n res, .el
meu original. Allá on jo deja .blanc, diu ne
gre. C'est un fouillis grotesque, ridicule, sa
laud, déshonorant. Quan ho he llegit, per
poc no caic al mig del carrete Corrent a
Voia, hi he armat un bonic sarau! He re
tingui
clamat el meu original perqué
les conseqüéncies que cal. Mentrestant, el
mal está fet. Voila, pagant-me, pensa in..
demnitzar-me. Es impossible. iEstic apenat
d'aquesta histéria i vaig pertot explicaint-la.
Heus ací Catalunya vista pel director d'un
gran setmanari. Ho repeteixo : no testen
sentava, potser

RES

a

el

veure

Durant la seva breu estada a París, el
canceller Brüning ana un diumenge a oir
missa a Nostra Senyora de les Victbries
-8'ha equivocat d'església. Hauria hagut
d'anar a Sant Julia el Pobre—fou l'oportú
comentani a- aquesta noticia.

Galantería afavorida
Chesterton és molt corpulent, com
saber no sols per fotografies sinó
perqué el célebre polemista anglés ha estat
a
Barcelona.
—Porto el meu pes i el meu desti—diu—.
La naturalesa n2'ha permés ésser molt ga
lant amb les senyores, molt més galant, que
G. K.

podem

la
en

majoria

de mortals. No

gut oferir el
la

fa gaire,

meu

article i el que ha

sor

Cascos d'acer, pas de l'oca,

dirigeix Dingeldey, s'havia posat al
deis enemics de la Dieta prussiana.
En total, entre partits grossos i grups pe
tits, eran nou les organitzacions polítiques
que combatien juntes contra el Landtag i
el Govern de Prússia, o, més ben dit, con
tra els socialistes. Per guanyar el plebiscit

meu

seient

a

tres

costat

necessitava el cinquanta per cent deis
Prússia, que són, en total, uns vint
i-set milions : per consegüent callen uns tret
ze milions i mig de vots. Els organitzadors
es

vots de

batre Padministració socialista, sinó clavar
un cop fort contra
el partit que és la prin
cipal garantia del rZgirn republicá. S'ha dit
mil vegades, i és cert, que si la ,Prússia mo
nárquica havia estat la ciutadella de l'Im
peri, ara la Prússia republicana és la prin
cipal defensa de la República. Qui té Prús
sia té tota l'Alemanya. Per governar Prús
sia, els socialistes han hagut d'aliar-se amb
els católics i el partit d'Estat (demécrates),
peró els dos homes del Govern prussiá, con
tra els quals va dirigit l'odi deis extremis
tes, són el president Otto Braun i el minis
tre de l'Interior, Severing, que ja fa anys
que refusen aquesta ciutadella del régim. Si
els, partidaris del plebiscit haguessin acon
seguit la dissolució de, la Dieta prussiana,
i si després els .nacionalistes haguessin po
gut expulsar del Govern els socialistes, hau
ria estat dofnat un gran pas a favor' d'un
cop d'Estat monárquic.
La derrota deis extremistes ha estbt una
gran victória a favor de la pau d'Europa.
1 aquesta victéria forçosament ha de tenis

anava

senyores

a

vegada.

La Meller i el paleta
Com
el

un

seu

mariscal, Raquel Meller ha donat

nom

d'on la

a

una

cupletista

de Niça, prop
villa batejada «Le

avinguda
té

una

Bonheur».
Fa un any i mig, un paleta que hi treba
llava caigué des d'una altura de set metres.
Dut a l'hospital, li calgué passar-hi prop
d'un any en tractament.
Raquel Menor ti havia enviat tres ceras
francs. Pera el paleta !taja la quantitat in
suficient i, in.vocant la llei de 18g8 sobre
accidents del treball, intenta una causa con
tra la cupletista. Malgrat l'apellació, la 714e
ller Juzgué de passar al paleta mig jornal
fins al final del tractament.
Pera vet aquí que el malalt fa saber per
mitja del seu advocat que ha queclat inva
lid parcial permanent i reclama, davant del
tribunal de Niça, una indemnització a la

conseqüencies internacionals, perqué

Raquel.
El paleta

ho veu molt dar :
ella ni ti representa res. Només
que canti de tant en tanst un cuplet de més.
Perb la Meller respon que ja no té veu.
a

hi haura

Resposta

un

altre procés.

sincera

Tots els diaris anglesos tenen una secció:
Letters to the Editor, en la qual els lectors
opinen sobre el que voten, sempre donant el
nom i
En una d'aquestes correspondéncies diri
gida a la Financial Review of Reviews, es
demanava l'explicació de per qué tot el imán
passava per una crisi en el moment en qué
el cost de la vida era més baix que mai, en
qué les matéries primeres sassolien un preu
irrisori, en qué els dipbsits de les banques
arribaven a una xifra récord.
La redacció de l'esmentada revista finan
ciera hauria pogut atapeir el crani del'seu
cómunicant amb tot de dissertacions técni
ques, curulles de xifres. No ha fet res
s'ha acontentat de respondre :
«Som incapaços de donar una explicació
de l'actual crisi mundial.»

desfilades...

en
un augment deis impostos i en una afi
ció desmesurada als empréstits. En una pa
raula : els socialistes alemanys no coneixen
Pestalvi. Aquesta táctica ha contribuit molt
a fer fracassar tots els plans de reParacions,
gentilesa que els nacionalistes haurien d'a
grair als socialistes. En aquest punt, la crí
tica deis partits burgesos de dreta és bas
tant exacta. Peró l'envestida actual contra
el socialisme no tenia pas per objecte com

avui

tramvia. Doncs bé, m'he alçat i he po

eren

tit. RES. Després d'aixó, no gosaré tornar
Barcelona.»
a
Comprenem la indignació del nostre amic
veient el seu text barroerament tripatouillé.
per() podem assegurar-li que pot tornar a
Barcelona sempre que vulgui, no sois pes
qué no té art ni part en el reportatge en
qüestió, nó •erqué, per la nostra banda,
ja estem tan avesats a les facécies deis en
viats

del:canceller

míssa

Hitler
deI plebiscit no han arribat als deu milions.
Si es té en cornpte que en les eleccions del
14 de setembre de l'any passat, que foren
tan favorables a les dretes, els TIOU grUrpS
que diumenge lluitaven contra els socialistes
havien tingut 12.279,000 vots, es pot veure
la importáncia de la reculada.
L'enemic gros deis extremistes de dreta
i d'esquerra és el socialisme. De retop, l'odi
deis extremistes recau contra els católics,
que són els aliats polítics de la socialdemo
crácia. Els católics són els més interessats
a conservar el régim, perqué
la República,
reconeixent

un

religions, els ha

la si

tuació política .alemanya s'haurá aclara
molt. El resultat del plebiscit demostra que
l'opinió pública, que el dia 14 de setembre
de l'any passat s'havia decantat francarnent
a favor del nacionalisme partidari de la re
ven-ja, ha virat considerablement. Aixé pot
permetre a les poténcies concedir a Alema
nya crédits a Ilarg terme, solució que, en
opinió de tothom, és Púnica que, podria evi
tar un nitre krak financien
A darrera hora arriben detalls del plebis
cit. El Inés interessant de tots és el que
dóna compte de l'actitud deis cornunistes.
Durant els dies de la propaganda del ple
biscit, els comunistes es varen adonar del
perill que la Dieta prussiana caigués en
mans deis racistes i nacionalistes. I encara
que els feixistes de Hitler i els comunistes
siguin partidaris de la dictadura, ho són
la seva dictadura. Si els feixistes de Hitler
arribessin al Poder, els comunistes serien
perseguits enérgicament. La possibilitat del
perill ha fet reaccionar els comunis:tes. La
major part dels adherits al partit comu
nista no varen acudir a les urnes i aquesta
ha estat una de les causes decisives del fra

dret d'igualtat a totes les
,donat una majos llibertat

i 'ha provocat la desfeta del protestantisme,
que era la religió oficial de l'Imperi.
L'odi deis partits extremistes i burgesos
contra el socialisme és fácilment explicable.
La II és el concurrent natural de la III.
Quant als racistes i nacionalistes, veuen en
la socialdemocrácia el principal adversari,

cás del

plebiscit ,brussiá.

MANUEL BRUNET
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tit que té la mística de l'odi al capital.
Aquest menyspreu a les riqueses deis altres
s'ha manifestat a Alemanya, quan els so
cialistes han intervingut en Padministració,

fet...

—Aixb

bronze, Tintes

una

sandri—. No vull pas suprimir l'exércit, en
cara que,
en definitiva,
en els nostres
pai
sas, són sobretot els paisans els que es ba
rallen!

ni decantar-se a cap banda, sempre ha fet
impossible la simultaneitat d'una petició jus
ta amb unes actuacions tirániques o, si voleu,
anarquitzants. Tota la vida podrá citar-se
un
model de bon govern la manera,
com
alhora suau i decidida, com va resoldre, en
pocs dies, Panguniosa situació creada a les
mines de Cardona ,(que representen cinquan
ta inilions de la riquesa de Catalu.nya), on,
per obra d'uns pertonbadors no catalans,
els, quals explotaven un malestar justificat
entre els obrers, s'havia alitnentat, cada
odia en augment, un focus d'anarquia i
desórdre.
Avui tot s'ha resolt

populista, el partit de Curtius, que
inspirat abans el doctor Stresemann
tit

el socialisme cal reconéixer que hi ha
gran part de raó. En general, a tot
arreu del món, els
socialistes són uns mals
tra

—Pera—va preguntar al president—, és
que teniu intenció de suprimir l'exércit, o
de disminuir-lo?
—De cap de les maneres—replicá Ales

un

els

ta que les
un
nombre determinat de centímetres de
cama, i es pogué veure—auténtic—els agents
de policia mesurant pel carrer la distancia
de terra a l'acabament de les faldilles que
els sernblaven massa curtes. Al cap de por
temps, Pangaloss havia de tornar a casa.
Malgrat aquest exernple, Ibánez, el pre
sident de Xile, va pretendre regular la mo
da, la llargada de les faldilles, l'extensió
major o menor de carn que es podio ense
nyar
impunetnent. Desgraciat president I
Els diaris acaben de fer saber que ha hagut
de fugir i buscar refugi a l'Argentina. Sem
bla que les dones xilenes han convençut als
marits que Ibánez no era el president que
convenia al país.
re

es

a

nom

manava a Grécia, decre
faldilles només podien deixar yeti

perqué és Un instrument de govern i d'ella
depén el régim.
En les critiques deis ,partits de dreta con

que havia estat el predecessor
la presidéncia de Xile, va voler
una
vegada introduir economies en el pres
supost de guerra. El ministre d'aquest rant

Epoca difícil, la veritat. Perb
Caries Esplá, només aplicant
criteri de
justicia estricta, ha sabut •fer front als dos
enemics de l'ordre i de la pau paliques. En
l'espinosa qüestió social,
•rejutjar

seu

Ouan Pangaloss

Alemanya ha retingut durant uns quants
dies Patenció del món. Després del krak fi
naneier semblava possible el krak polític.
Els extremistes de dreta i esquerra, els ra
cistes de Hitler, els nacionalistes de 1Hugen
berg i els comunistes havien sollicitat un
plebiscit per a la dissolució del Parlament
o
Landtag de Prússia. Perqué la paradoxa
fos més frapant, els graos burgesos del par

Alessandri,

sabilitat.

que

La moda triomfant

d'Ibánez

.més crítica, sens dubte,
que ha passat tot Catalunya, tant
per la qüestió social, com per la
)olítica ; aquesta desarticulada per
l'ambigültat de la situació i l'in
terinitat per l'estat de coses ;
aquella en plena fermentació, di
riem a tau l de malaltia de crei
xença, nascud.a de l'impossibili
tat d'adoptar els métodes illegals
i.tiránics deis temps de la rno
narquia, a les exigéncies més
complexes d'una hora en la qual
la:llibertat cal que vagi contra
balançada pel sentit de la respon

Caries

•

Fet

l'época

anarquista

Mir an1. El tracas del plebiscit alemany
llora

importáncia,

tots els
restánts), sempre restarla entre
nosaltres el record del "Seta pas per
Barcelona, que ha coincidit ami)

per la

3
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EL

CIN E hk•IA

ELS ACABAMENTS

passionals,

la

qual

cosa

dóna

a

l'espectador

nint a la pensa el film de King Vidor, no
ha estat per atzar que en començar hem
pensat en J.-J. Bernard i hem posat a con
tribució una de les seves obres. Fa temips
que ens preocupen les similituds existents
entre la darrera escena doméstica del film
de King Vidor i el final d'una altra obra
del dramaturg frances, El foc que es t'evita

malament. En una corn en l'altra, l'esposa
a punt de desertar resta, tot i aixó, moguda
per una mateixa inspiració. lEls anys i els

primer període

de formació, im
tot art, que consisteix en
una
etapa de balbuceigs i dubtes, caracte
ritzat per una observació descriptiva, a grans
trets. No
tan sois per la técnica, foreosa
ment primária,
sinó també per la manca
d 'orientacíó.
En el Cinema aquesta etapa ha estat rá

Hl ha

Quan al Novetats donaven Martiaa de
J.-J. Bernard, una nit,• en acabar, el nostre
veí, tot veient caure el teló, es preguntá
penplex : «Peroés que ja s'iha acobat?»
La majoria d'autors, en el procés de con:posi-ció a ultrança que els domina, es creuen
obligats, corn obeint un imperatiu dramá
tic, a cloure les obres d'una manera defi
nitiva, resolent en un estat d'equilibri el con
filete creat per la interseceió de les línies

el cinema

en
un

prescindible,

en

pidament superada.

en el qual aques
veloç. Pletóric de
possibilitats, riquíssim d'un contingut ex

Es l'art

evolució ha estat més

ta

plotable,

La próximatemporada

deixa ben aviat aquest

moment

ob

jectiu i salva tot seguit l'escull de la infla
ció, en qué hauria caigut seguint les nor
mes del teatre.
Si el cinema hagués restat
producció europea, gairebé tot serien bam
balines i films fastuosos de fons pobríssim.
Hollywood evita a l'art naixent una vida

4

afirmackms de la premsa forastera, és una
obra de Howard Hugues que veurem amb
el títol d'Angels de l'infern. Es de suposar
que els empresaris es decidiran a la fi
a do
nar-nos el primer film parlat de D. W. Geif_
Abraham Lincoln. Presentat segura
rnent en la seva versió
sincronitzada, será
de doldre que arribi al públic amb el retarcj
d'un any.
Tindrem un film dé pouglas en el qual
l'intrepid heroi encarna el rol d'un ultra

Com cada any, en arribar aquest temps,
a
comunicar als nostres lectors unes
guantes dades informatives a l'entorn del
que será la próxima temporada, al mateix
temps que de pas ens ,permetrern llançar
alguns ipronóstics respecte el material en
vista. Ni les informacions pretenen ésser
completes ni els pronóstics aspiren a la in
fallibilitat, i amb tot creiem servir la impa
anem

raquítica i
ruina propera. El
qui
essencialment optimista

talent ian
dóna una
forte batzegada a la tradició derrotista eu
ropea, que l'hauria emmenat al fracás ; in
jecta al novell art un sentit de ponderació
exquisit ; forneix produccions a plena Ilum
i presenta un art nítid, pulere, defina. El
cinema entra a la major edat.
Presenta la paradoxa d'entrar en la seva
fase més important, l'actual', fase subjec
tiva, d'análisi, precisament quan s'indus
trialitza, quan se n'estendarditza la produc
ció.
Ve aleshores el fet decisiu en la seva his
tória : la fusió d'Europa i America en el
cinema. Productors •europeus i industria anie
ricana. La cónjunció deis dos ternperaments :
del vell i del nou continent. «Le grand ma
riage», que diu Epstein. Un ample cámp
de possibilitats s'obre novament per l'art del
segle xx. Altra vegada la coordinació de
dues cultures haurá de donar fruits admi
rables.
una

—

—

•

*

Nancy Carroll

i

Gary Cooper

'una deliciosa sensació de repós perqué sa
tisfá el nostre anhel de fixar les coses i els
sentiments a fi que ens esdevinguin 'intelli
gibles. Tallada damunt la vida mateixa,
Monina en reprodueix la inestabilitat cons
tant, defuig una conclusió, iperqué res no
acaba en la vida, sinó que tot
prolonga
1 canvia en un moviment incessant.
Aquest moviment incessant de la vida,
com déiem en un article anterior, el cinema
l'exposa amb una vivacitat extraordinária,
•erqué el cinema en el fons sembla tenir
una ánima musical.
Peró pocs són els aptes
a
reproduir aquest escolament, talment una
rivada, de tot el nostre viure sentimental,
i amb tot, el cinema potser és l'i•nstrument
•és aPte per procurar a l'artista el mitjá
d'assolir aquesta expressió vital.
En el cinema, i més encara en el teatre,
els autors iprocedeixen en la construeció de
llurs obres amb la mateixa mentalitat amb
la qual han .procedit a la figuració deis sen
timents ; els imaginen com a entitats, com
a
objectes, quan no sán sinó estats en mo
viment ininterromput, els imaginen inter
canviables, quan precisament estan. en una

penetració

constant.

Caldria,

en

tractar-los,

•rocedir tant com a •pintors i més com
a
músics, única manera de penetrar en la
fluidesa imponderable de la nostra vida sen
timental.
Escapant deis límits definits, donant-se
textualment com una franja més o menys
extensa de la nostra vida, ihi ha films que
no comporten un
final, o mes ben dit, llur
final ha estat eoncefbut .amb mires a anullar
tota possibilitat de final auténtic en el sen
tit tradicional del mot. La vida continua
més enllá de l'ultima escena, el darrer mo
ment no essent sinó un de tants engranat
ges escadussers que lliguen el passat amb
el present. 'Tots els amics del cinema que
no perden cap esdeveniment poden, ara, pen
sar
en
1 el món marxa i L'angel pecador,
per no citar sinó dos films meravefllosos.
Quan en aquest darrer film Nancy Car
roll, després de •'aventura romántica que
significa una folla evasió del musie-hall, que
és per ella la més estreta de les presons,
torna, després de la seva inútil temptativa,
al seu 'lloc iprofessionar a cantar com cada
dia Aquesta petita cosa que és l'amor, l'obra
s'acaba per deixar-vos malenconiós, tot con
siderant quina aventura més •agredolea és
la vida i com és imprevisible la ruta de les
nostres vides.
I el final de I el món mama és així ma
teix eloqüent. Es el que vol significar el
títol espanyol d'aquest film que original
ment es diu La multitud. Per cert que, te
no

en

«L'angel pecador»

contratemps poden fer sentir la seva .acció
corrosiva damunt la passió inicial, peró
aquests m.ateixos anys i aquells mateixos
contratemps han soldat de tal manera dues
existéncies, que a ambdós els manca la for
ça de separar-se. Han esdevingut solidaris,
ádhuc deis objectes materials que han assis
tit inconscients a Ilur vida marital. Tot ple
gat, en I el món marxa com en Ableluia,
denota un- gran sentit de la llar, de la Lamí
ha. En Alleluia amb el retorn del fill pró
dig a la casa pairal, que al Iluny deixa veu
re's, arnb la columna de fum que <puja xe
meneia amunt, mentre tota la familia aple
gada de bdll nou camina pels carnps de cotó,
és on aquell sentit de la llar está més in
tensificat.
Podríem, si l'espai no ens manqués, par
lar d'altres finals, que per altres raons de
fugen els cánons habituals. Sobretot d'a
quells finals de carácter simbólic que s'ajus
ten bé o malarnent a obres d'un contingut
netament realista. Un procediment que des
orienta el públic que no s'avé a aquest
canvi de Ilenguatge. Finals tpics a la ma
nera, per exemple, de La mascara de ferro,
de Douglas. L'heroi caient com tots els mor
tals sota el fat de la mort, i tot i aixó,
l'om:bra d'ell agitant-se encara brandant
l'espasa, com afirmant la immortalitat de
l'ideal pel qual l'heroi ha viscut.
D'aquesta índole és el final d'El seté ce!.
No es tracta ara per nosaltres de defensar
aquest final, ni tan sois de justificar-lo. No
tractem sinó de dir quina mena de final és,
i l'autor és prou explícit perqué sense om
bra de dubte afirmem que la reaparició del
protagonista, quan tothom ja el donava per
mort, és de carácter simbólic, com anern a
explicar.
Sense cap mena de dubte, el «Noi» mor
al front de batalla, i no és que aleshores
el director, recorrent a un truc pueril i amb
el fi de satisfer el públic, el faci reaparéi
xer sota el pretext que•, els que el daven per
mort estaven equivocats,
sinó que aquella
reaparició no té sinó el valor d'una allego
da. Jo no moro rnai, diu el «Noi», avui es
tic terriblement mutilat, per() denla tornaré
a ésser
el que havia estat fins ara. Diana
ha viscut sempre per ell i resulta que cli
feia ja temps que no existia. En assaben
tar-se d'.aixó,
Diana sofreix una crisi de
dubte, de nihilisme, en veure com la seva
vida es basava damunt d'una quimera. Cal
que a desgrat de tot, i el mateix que en
Lihorn, més enllá de la mort subsisteixi viu
el que res no pot arrabassar-nos, la fe in
destructible en l'ideal.
J. PALAU

*

1

*

L'amor ha estat, és i será el tema-mucli,
l'eix de tot art, subjectiu o no, peró que
vulgui servar un to d'humanitat. El cine
ma ha teixit,
un
contínuament, filrns
en
•ercentatge molt elevat, en el total de pro
dueció
on
l'amor era el centre, el fi, el
fons de l'obra. Com en el teatre, com en
la literatura, ha estat el tema de preferén
cia. 'rota una tradició artística pesant da
munt un art naixent hi deixava una
em
premta de considerad& L'amor era glossat
i desenvolupat en variadíssims matisos.
Les etapes, que hem senyalat en l'evolu
ció del cinema, poden observar-se d'una

1)e «Aladame

—

—

perfecta

manera

en

el tractament

d'aquest

La darrera fase, la de finals de les
produccions mudes
l'edat d'or del cinema,
fins avui —, la deis análisis psicológics, sub
jectius, tenia en l'estudi de l'amor un camp
fertilíssim de producció. I és ad on ens ha
donat el cinema veritables obres mestres.
W. Griffith, precisáment un ianqui, ini
cia la ruta ; més tard neixen abundoses mos
tres, que diuen fins on pot arribar-se en
perfecció amb un art de técnica refinadís
sima, amb el talent observador i penetrant
d'un director i amb la cooperació d'artistes
intelligents. Tenim en aquesta etapa tot un
vast horitzó de creacions, que deixa enrera
els anacronismes, que la tradició de les arts
afins al cinema
literatura, teatre
im
posava. d.amunt ell, fent-se vigorosament in
tema.

—

—

—

dependent.

L'adveniment del
aquesta ruta de

sonar

senyala

un

alto

progrés. Peró, passada
l'epidemia d'operetes i revistes, tornen
en

a

florir, esplendorosament, els mateixos

cor

rents de l'etapa final del cinema silent. No
tan sois aixte sinó que recull tots els ele
ments expressius del so, i augmenta el va
lor de la imatge, per sobre els límits de
l'écran. Una altra perfecció de técnica, que
comptará definitivament i imprescindible

el cinema.
El cinema, document de reaccions espi
rituals, controlades per la irnatge, está en
ment en

marxa.

PERE GRASES

PANORAMA
Perlieules. ierrorífiques
La moda a Alemanya está per les ,pellí
cules terrorífi.gues. 'Os filens de guinyol
plauen més que els films d'operetes. Sem
bla que els alemanys aporten al guinyol un
esperit de duresa i crueltat que no recula
davant de cap exoés.
El film de Fritz Lang, M, dóna el to ge
neral icraquesta nova producció, capaç de
totes les excitacions, utilitzant sobretot els,
efectes sonors, en mig de l'obscuritat quas:

Satanas»., film

ciencia deis aficionats comunicant-los el que
per nosaltres sin bones notícies.
ET1S falten dades sobretot respecte la pro
ducció europea. Si continua l'orientació de
l'any passat, és probable que el més relle
vant
i en primera fila la produeció
soviética, sigui presentada en les sessions
Studio-Cinws, sobre les quals esperem po
der donar .aviat dades més completes.
Quant a la producció d'explotació corrent,
tothom convindrá que la primera fila coi-respon a la Ufa en la producció continen
tal. La Uda presentará aquest any Melodia
del cor, de Hans Schwartz, autor de Rap
.sddia Hongaresa, el qual en aquest nou
Mm d'embient netament vienés tornará a
emprar el folklore musical del .pais deis
Strauss. Hi ha Dita Parlo.
Veurem també l'altre film que Emil Jan
nings ha produit per a la célebre produc
tora alemanya, després de L'angel blau; és
un
film titulat El predilecte deis déus. En
el catáleg hi ha a més les consabudes co
medies amb Ulian Harvey i Willy Fritsch,
operetes, drames d'espionatge amb gran apa
rellatge técnic, és a dir, els generes als
quals ens té acostumats la lila.
També tindrem un film de Fritz Lang,
peró aquest cop no és un film Ufa. Sembla
que .aquell viatge a la Lluna no va sortir
a compte;
Fritz Lang ha hagut de realit
zar als studios de la .Nero-films el seu nou
film, que porta el títol més lacónic que pu
gui somiar-se : M. Es un film policíac i de
misten. Una histbria extraordinária, en el
sentit de Poe.
Si Par:y ipassat no era. gaire .aventurat
pronosticar que Alleluia seria el dou de la
temporada, si ara fa dos anys créiem haver
pronosticat també encertadament en senya
lar ambres blanques com el film destinat
al mateix honor, aquest .any no creiem la
nostra tasca de profetes més arriscada en
atrevir-nos a profetitzar que tindrem dos
grans esdeveniments cinernatográfics : Tabú
i Trader Horn. IY'ambdues obres hem par
lat ací ja repetides vegades perque els nos
tres lectors puguin tenir un avant-go'út del
que es tracia. El film pósturn de Murnau i
la darrera producció del creador d'Ombres
blanques, respectivament, semblen disputar
se el primer
aloe, aquest any.
El gran ,King Vidor ens .torna amb un
film del génere cavallístic, el títol espanyol
del qual encara no está decidit.
Ceeil B. de Mille amb un film que segons
ditten bat el récord de la fantasia més exor
bitant, titulat Madame Satanás ; Clarence,
Brown torna a dirigir Greta Garbo i Lewis
Stone en el film Inspiració.
El millar film d'aviació, segons unánimes

de .Cecil

B. de Mille

modenníssim borne de negocis' Per abastar
la lluna, i també una obra de la .seva es
posa, una moya versió de Kiki. Aquesta no
va versió és
obra de Sam Taylor, el qual
també dirigeix Norma Talmadge en una
nova versió de Madame
Du Barry.
Henry King es presenta amb un títol
llampant : Els ulls del nión, i Allan Dwan
dirigeix GUA-la Swanson en el seu darrer
talkie : Quina vidueta!
Hi haurá també—no faltava més—les co
medies de Hal Roaeh, amb Charles Ohase
i Stan Laurel i Oliver Hardy, comédies
parlades en castellá en una de les quals la
famosa parella de la Metro fa una paródia
d'El Pr
Entre les comedies cal naturalment aSáe
nyalar en primer terme el nou film de Bus
ter .Keaton, Romeo. en pijama.
Tenim també bones referéncies deis films
de Joan Crawtford. En tindrem tres, diri
gits per Sam Vood, Makolm Saint-Clair i
H. Beaumont, titulats Pa.gaela, Lluna. de
Montana i Núvies ruboroses. Recordarem
que H. Beaumant es revelá amb el seu. no
table film Verges modernes i que en aquest
nou
film torna a disposar del trio enlluer
nador que formen Joan Crawford, Doretly
Sebastian i Anita Page.
En un nitre article, que danarem tot se
guit que puguern, cornpletarem aquesta in
formació amb els títols de més categoria
que presentaran les cases Fox i Paramount,
a
la vegada que avançarem algunes dades
sobre el que ,seran els nous films cent per
cent parlats en castellá.
J P.

Gabinet
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ortopédic

277, EN .FRESOL,• Q.

DE 10 A1I DE 4 A 7

TELÉFON 76850 BARCELONA

perfecta.

L'home que
sinat de

Dugan

muja

el seu assassi, L'assas
nit, L'assassinat de Mary

cerca

sán entre altres per l'estil, els títols
que horn pot llegir emb més insistencia pels
berlinesos.
Es possible que la moda s'estengui i ens
arribi a casa. Si els films són de la catego
ria de Dracula i La voluntat del mort, no
hi ha d'haver cap perill en aixó. Són flirt-1s
que no espanten a ningtl.

carrers

Setembre

15
Dimarts

és el

ARA oportú moment
d'equi
par-se amb un bon aparell
sonar per poder competir
i aconseguir benefici en
tota la la temporada.

Carmen Larrabeiti.
Carmen

Larrabeiti,

que ha figurat ja en
algunes produccions americanes parlades en
castellá, tornará enguany a reaparéixer, per
bé que, al dir deis que ha han vist,
seva
nova tasca acusa un ,progrés
notable sobre
tot erque fins ara havia ,fet.
Coneguda ací per la seva actuació en la
•

companyia Guerrero-Mendoza—és la muller
del propi Carlos Díaz de Mendoza—, Car
men

larvas
s

avui

Les
ques,

Larrabeiti és fila de Bilbao i compta

vint-i-quatre

anys.

primeres actuacions cinegráfi
pas gaire reeixides, les realitzá a

seves
no

Joinville,

contractada per la Paramount.
Actualment depén de la Fox, empresa per
a la qual ha filrnat un film de costums mo
denns amb el títol Esclaves de la moda, i
un
altre titulat Coneixes la teva muller?

INAUGURACIÓ DE LA
TEMPORADA DE CINE

't

ELS EQUIPS SONORS

faran que el seu negoci prosperi en gran manera sense
preocupacions. Un any de constant
i acurat estudi ens ha permés de crear el más perfecte
deis apareils sonors.
El "Super moder és tot construTt a
base
d'elements
1 circults dobles,
essent impossible l'atur per avaria.
l'equip éconómic Triomf per a salons de poca cabuda és el de preu més limitat i de
més garantia que existeix.
AVUI és indispensable, a més a més de perfecta reproducció sonora, una plena seguretat
en funcionament de l'equip que s'instal.li.
125 installacions en funcionament són el millor crédit.
No perdeu els vostres diners en provatures inútils. L'experiéncia ho demostra.
Dirigiu-vos avui mateix a
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