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COSES

DE

Subscrípció

ex-presidents

de Sojo ha demosírai que
capaços de governar=nós

Dijous
a Dijous

i.Consell pel carrer.
Deguelament assistit per tota la Genera
litat, el senyor Anguera de Sojo ha sabut
conciliar la dualitat de poders deis Moments
actuals i representar dignament l'esperit de
justicia del Govern de Madrid, .del qual
depén, i del Govern de la Generalitat, que
és Pautoritat viva de C.atalunya. L'esperit
legalista del senyor Anguera li ha perrriés
resoldre una vaga, de carácter netament
revolucionad, sense acudir al recurs de pro
del

A Barcelo na tenim una tal tradició de
reaccionar feblement i malament, que, ben
mirat, no ens hauriem de sorpendre de res,
st

no

fóssim

uns

considerables

bonafes.

Imagineu-vos
trttc mai prou espremut
un estranger arribant a Barcelona la setma
na
passada, informant-se d'una declaració
de vaga general decretada pel Sindicat Ané
—

—

nim i veient-la tan unánimement complida.
1 no en s referim a la unanimitat de la mu
sa obrera, que va complir-la, rondinant tant
com
vulgueu, perb va complir-la. El que
realment fou per sorpendre, va ésser la
unanimitat del burgés de tot nivell a acatar
l•ordre de vaga : molts ja ni varen obrir les.

de vida ;

s'eixoriviren

no

L'estranger

fins

observador i

al tercer tija.
de remarques
ha fet a tants

enginyoses que tants serveis
periodistes, en veure aixb, no passa per
vienys de preguntar si és que la burgesia
estava
ces

solidaritzada amb la F. A. 1. Alian

igualment estranyes s'han
*

*

Els senyors Anguera de Sojo i

en

nostre .anarquista ha donat massa proves
de poca imaginació i d'anquilosament. Des
del punt de vista bellicós, les organitzacions
sindicalistes de combat no tenen cap valor.
Podem estar absolutament tranquilse L'ideal
deis nostres anarquistes és esperar Padveni
ment de la revolució per procediments mi
raculosos, completament passius. Val a dir
que la immensa majoria deis obrers ha entés
perfectament el mecanisme de la vaga i

aprofita la diada per

fora

anar
a
dinar a
familia. I com que la gent ha
acceptat el sistema de vagues com unes
festes de precepte sense data fixa en el
calendar, está ja convingut tácitament que
una
vaga ha de durar uns dos dies, o. tres

amb

la

máxim, i després, encara que
Sindicat no cedeixi, el públic es llença

com

a

el
al

i dóna per resolta la vaga. Valdria
la pena que els dirigents del Sindicat tin
duessin una mica la noció iel ridícul.
Tot aixó es prestarla a consideracions có
migues i grotesques de l'indole de les que
acabem d'insinuar si no fos que la incons
ciéncia deis anarco-ignorantistes costa vuit
morts, una trentena de ferits i unes tres
centes detencions. Si tot aixb no fa cap
impressió als dirigents de la C. N. T., pit

carrer

jor per ells.
Quant a les causes d'aquesta vaga no
n'hi ha hagut cap de tan absurda. Ilegiu
els comentaris de qualsevol diari
burgés,
—

és ciar

—

i

en

tots trobareu el

qualificatiu

d'absurda. Tothom

se n'ha adonat : es trae
ta d'una iluita de prestigi entre diferents
grups anarquistes del Sindicat, una Buita
entre homes nous i homes vells. Tots són
anarquistes igual : cal no equivocar-se so
bre aquest punt. Entre ells es discuteixen
només qüestions de detall, de táctica, d'o
portunisme. La solució de la vaga de metal
lútgics i la publicació del Manifest deis

Trenta
els qué

clamar l'estat de guerra. •El cas no• té pre
cedents, i és un indici del canvi de tác
tica que imposaran les autoritats catalanes.
En mans d'un govennador que no hagués
tingut la serenitat del senyor Anguera, el
primerepisodi de la vaga, el moti .de la
Presó, haVria .tingut una. solució trágica..
L'assisténcia de la ciutat a Phome que
tenia el poder executiu, ha estat admirable.
L'única nota discrepant fou el lamentable
•article de La Vanguardia, completament
inacceptable ádhuc situant-se només des del
punt de vista catalanista, que, ara més que
mal, és el de l'interés del país. Es una
incorrecció, un cas d'obcecació, negar l'exis
téncia d'una autoritat, quan ,precisament
l'autoritat dóna proves d'una gran energia
i esperit de justicia, i quan el conflicte no
está encara resolt i es fa necessária com
l'aire que respirem la cooperació deis citi
tadans amb l'autoritat. En els moments de
perill, negar l'autoritat i intentar destruir-la
és un acte anarquista. 1 si la situació és
tan crítica,
que després de provocar. una
dimissió no hi ha manera de resoldre la
crisi, qualsevol atac que pugui afeblir Pau
toritat i provocar la seva caiguda, ha d'ésser
considerat com un acte d'inconsciétncia.
Aquest acte de sabotatge pot comparar-se
al de negar el vot de cenfianga al Govern
de la República en el moment en qué el
pitjor mal hauria estat la caiguda del Go
vern.
Aquests rnoviments d'impaciéncia
semblen característics del nostre país. Un
poble acostumat al govern no tolera fácil
ment
aquestes anbitrarietats.
Cal que ens convencem que l'obra més
liberal i de més moderació que potfer-se
avui "és enrobustir el prestigi de la Gene
ralitat i facilitar Pharmonia entre la Ge
neralitat i el .Govern civil. iEn aquests mo
ments, com sempre, aquesta táctica és Pú
nica garantia de l'ordre.
•

El fet
tarda del

a
la Plaça de Catalunya
dijous. Soná un tret i s'originá

la
la

corresponent corredissa Rambles avall.
Al cap d'un moment es tornaren a formar
grups que eren dissolts per la policia. Un
oficial s'apropá al promotor de boxa Ramo
net, que fa l'embalurn de tres, i Ii (ligué :
—Hagan el favor de circular.
—Estic tot sol.
--,Bueno, aunque esté usted solo. No se

permiten grupos.

favorable ,en...les persones, etnntandrides a,
reaccionar i excedides per uns rainpells: de
caos que aneu a
saber quins ocults interes
serveixen, perqué els partidaris de la
sos
revolució per la revolució, de fer olla sense
programa pel gust de ?'olla pura, no han
pas de mirar prim ni en els procediments,.
ni en els ajuts, vinguin d'on vinguin, ni en
compromisos el compliment deis quals no
•

en

llurs

«principis».

Per sort, Barcelona ha tingut de resPon
sable de l'ordre públic, en tan delicats ro-.
Inents, aquest home admirable que és cl go
vernador civil senyor Oriol Anguera de Sojo
(l'elogri del qual no cal lo', ni tampoc la
defensa), que ha sabut conciliar els interes
sos de
la ciutat amb el tranillittln de vio
lencies.
*

*

*

1, encara qu..1 a algú no li sembli que
vingui a tonib, acabarem ami) una anéc
dota que hern sentit explicar a un company
de redacció.
Un

—Conyac? Chartreuse? Cointreau?
Roc Boronat ho medita una mica,

i

res

pon decidit :
—Cazalla!

—No en tenim, d'aixó...
insinua de
el cambrer perplex.
—Ah !, així, Chartreuse verda.

nou

Dijous passat, la circulació rodada de
Barcelona era inexistent o quasi. Dones bé,
segons les notes que la Comanáncia Mu
nicipal iliura a la premsa, hi hagué dos
atropellaments. Sembla

que rip ..es traetava

de suicides.

Galimat í as
Només els lectors que Phagin llegit
-que, grácies a aquesta nota, él Ilegiran
es
poden figurar el greu que cris sap
o

poder reproduir

de la-

,

—Lector.

pistolerisme

a

Barcelona

Efectivament, está armat tothom que no
n'hauria d'estar. Vegeu fins on hem .arri
bat, en aquesta ressenya de La Publicitat
del partit de futbol de dimarts :
«...el més dolent, tret d'algunes jugades
aillades, va ésser Samitier ; desmarcant i
.ranb poca fortuna quan intentava pendre

pistola.»

Mal

senyal

Els funcionaris
i n'hi ha un núvol
de la Societat de Nacions cobren sous es
pléndids, i els cobren en francs suissos.
Es d'esperar, dones, que si es porta a
tenme
el tinglado
d'aguest somiatruites
d'Henri Oger, de for de Barcelona la ca
pital de la Pau, disposant dels hotels de la

.esperonar els anarquistes joves,
manen, a plantar cara als vells.
Com hern dit, no volem incórrer en l'er
ror de creure
que aquesta vaga sigui Púl
tima. Creiem, perb, que el régim de Parbi

seus

—

--

•

CoMpanys, home

distret
hom

—

creta

que amb

suficients mereixements—d'una fama extra
ordinária cl'horne distret, i és a propbsit
d'aquesta fama que circula la següent anéc

ct

d

-

panys s'havia casat i

havia

unpis,

cercat

de Mallorca.
Ara bé, es diu que quan

disposava
esposa

seva

la nit de nuvis
de,
humiliant tristesa a la
a

una

:

Ara resulta que no cm re
dimoni de casa teni'm el

en

pis.

Poiser

carrer

pendre'n possesió, tingué

a

—Saps qué?
quin

cordo

abans, natural
situat

fan

en

una

132/C8

massa

Fins ara haviern cregut que el día tenia
ponles vint-i-quatre hores ; perb, pel que es
veu, els alemanys, que són. els hOmes de
les grans solucions, han arribat a descobrir
que en té quaranta.
Així ho deia L'Opinió en un títo
tranger redactat en aquests termes.: «Per
Pestabliment de la jornada de 40 hores».

Äi

caram,

ja

veien...

L'Ajuntament

de Badalona ha creat una
de Director de la Borsa del Treball
gust i mesura d'un diputat socialista de
la Generalitat, que és ros i aspirant a dei
xar Pofici que fins ara havia exercit.
A propósit d'aixó, conten que l'alcalde de
la ciutat esmentada tingué el següent diálCg
amb un significat sindicalista :

plaça

.Ja
—Qué

creat una Borsa de Treball...
fareu? A nosaltres no ens inte

hern
en

ressa.

—Pot servir pels dependents mercantils,
banca, etc.
—Tampoc interessa, perqué aquests aviat

sindicats.

«Esprit» madrileny
Ja fa rnolts n'esos, MtaAnotz explicava
l'éxit deis dos cognorns Xirau Palau a Se
villa, quan un dels germans hi era cate
drátic, éxit degut a llur fonética, tan sor
prenent a les orelles eastellanes.
Ara, que les tasques parlamentáries han
fet sonar sovint el nom d'un 'de la familia,
diputat, a Madrid se &han apoderat.
Dos catalans
un
d'ells diputat
pas
segen per Madrid. El diputat es sent ga
lant i piropeja una xicota. Aquesta, que no
está d'humor i coneix .per l'accent que el
galant és catalá, Ii engega :
—; Arre, Chirau!
—

La calba d'En

—

Calianys

El conegut dibuixant i humorista Valen
Castanys, té el cap Ilis com una bola
billar, i aquesta circumstáncia li ha val
gut que en més d'una ocasió el seu barber
Ii recomanés diversos específics d'éxit asse
gurat (?) contra la calvicie. En una d'a
questes ocasions, el barber insistia fins a
tí
de

nador catalá i catalanista
abans de la
República els governadors catalans que ha
vien passat pel •Govern civil eren deseas
tats
que ha fet el sacrifici d'acceptar la
responsabilitat del Poder. Hem .dit altres
vegades que ens harviem d'acostumar a
governar-nos nosaltres mateixos. Era tan
cómode com vil acceptar un governador fo
raster que no tingués cap noció deis pro
blemes de Barcelona. Creure que el gover
—

—

fer-se pesat.
—Li asseguro que
trobará res que vagi
cabell li creixerá de

com

tan

aquesta loció no
bé. Es segura. El

seguida. Quedará

pa

rat.

En

nador,

ex-ministres

segu

cauran

doméstics...

de les qualS,
siguin inédites en aquestes
págines, volern repetir-les. Cal dir en pri
mer lloc, que, el
governador, senyor Angue
ra de
Sojo, haurá estat el primer gover

veure

fanátics

•

no

a

no

ser,-

—Mireu, sempre podrá servir 'pels serveis

múltiples reflexions, algunes

acostumat

de la

; per() quan deixin el pas libare als
que volen la prosperitat. de Cuba, és molt
possible que aquella •terra fértil estigui com
pletarnent arruinada.»
No •ens ha •estat possible saber qui era
l'autor, o si a aquest se li havien barrejat.
les quartilles de dos articles diferents, o
ja sé. ii havien barrejat dintre el cap els,
•
fets de Cuba •.amb els •de Portugal.
El que sí pociem. assegurar és que l'autor
de l'article no és Léon Rollin ni William
Marti n.

estaran

trarietat s'acaba. Ho hem dit diverses
vegades : els procediments clandestins del
Sindicat Unic són una conseqüéncia deis
proeediments deis governants de la monar
quia que obligaven els Sindicats a viure
llargs períodes en les catacumbes. Fatal
ment el nostre Sindicat haurá d'aclimatar
se als nous
costums polítics. lEstern con
vençuts d'aixó. No hi ha pas més remei :
el Sindicat haurá de resignar-se a funcionar
a la llurn del
dia com un sindicat europeu,
viure democráticament i a portar comp
tes clars corn qualsevol societat anbnima
que pot ésser intervinguda sense previ avis
per un delegat d'Hisenda.
El descabdellament de la vaga es presta
a

un cop dimitit, no podria, acostar-se
mai més a Barcelona, equivalia a suposar
que la tradició de
fer-ho malament era
rarament desmentida i que tots els governa
dors actuaven despbticament. Ens hem
d'acosturnar a veure ex;governadOrs per la
Rambla, de la mateixa manera que a Ma

.artiele

rament

•

El

un'

—

següent :

manera

«Oliveira i els

eonfessar amb

Un dels detinguts quan els darrers suc.
cesSos, fou el doctor Diego Ruiz, deixat
anar poc
després.
•En ésser-li preguntada la seva professió,
el filbsof va respondre altiu :
—Productor de ideas.
Es una resposta a posar de costat amb
la de Plató Peig, que, en una oeasió sem
blant, tot i ésser .funcionari municipal, con
testá-:

sencer

—

ció d'estranger de La Nau .de dimarts pas
sat. Després de llegir-lo
•i fer-lo
llegir a gent competent, ,encara rió .sa•e-rn
si en el dit article 'es' parla de Cuba. o de
Portugal o d'un país que porta aquests dos
noms (!), tal és la barreja que comet l'ar
ticulista. Basti'ms .dir que' Pártiele porta
aquest doble títol :
dictadura.
donzinació d'Olivefira Salazar, i acaba

es

nova

sa

cristiá.

es
formará un liare ntivol de fun
cionaria.
Peró els ben informats he dubten, i ningú
no es vol pendre seriosament semblant
pro
jecte, ni per interés personal.
D'ençá que el propi ()ger va dir en un
interviu que vivía amb 3'25 pessetes diá
des, les més desoladores perspectives s'han
dibuixat davant deis possibles aspirants a
burócrates pacifistes. Hl ha el temor de
cobrar sous que no arribin ni a permetre fer
de vegetariá.

Companys gaudeix

Misieris de Barcelona

Professíó

aquí

cubana.La

Dia de feina. A l'Ajuntament, un.a se
nyora vol veure l'alcalde de totes passades.
L'alcalde está atráfegat, es fa excusar. Perb
els secretaris amables no dissuadeixen la
ciutadana pertinn. Vol veure el propi Jau
me Aguadé,,i l'esperará fins quan sigui.
I bé : l'alcalde es decideix a rebre-la da
vant d'aquell interés. Resulta que la se
nyora insistent vol veure una tela que li
han dit que hi ha al despatx del propi
alcalde, la qual tela representa una senyora
que «s'assembla a ella».
La deixen, mirar, naturalment. Trob.a la
tela (en efecte, hi ha una certa semblança
entre la figura pintada i la senyora visi
tara). La contempla una estona i se'n va.

la
al costat de

~re, mira un
volum d'illustracions. Una de les lamines
representa el circ rorná. L'emperador, des
de la seva.11otja endomassada, contempla la
carnisseria de que uns superbs lleons afri
cans fan
objecte als cristians. Tot d'una,
el nen, que és observador, exclama :
—Mira, mamá : aquest pobre lleó no té
nen,

Dia de vaga. Alguns regidors i fundo
naris addictes dinen pleg,ats a la Casa Gran.
A l'hora del café els serveixen licors, és
ciar. El cambrer insinua a Roc Boronat :

Un afer urgent

Tots hem de tenir present que una situa
ció caótica com la que hent passat, encara
no
liquidada, fa pensar molta gent en dic
tadures, que mal siguin civils no podern
acceptar. Ja hem quedat que la gent reac
ciona feblement, grácies a una
tradició
d'ajupir-se, i que un senyor que es doni
l'aire d'arreglar:izo tot, a cops d'estaCa o
com sigui, és
susceptible de trobar ambient

entra

L'horno, fort

ara

drid s'han

ci?r de

passá

va

encara que

nos=

pleett d'Espanya i deis palaus de l'Exposi
Montjuic per a oficines i altres usos,

Una anécdota de la vaga

vist.

*

7'othont ho ha dit, gent de totes les ideo
logies i de totes les classes socials, tots els
diaris amb cara ulls : aquesta vaga ha es
tat la vaga més idiota de totes les vagues
que es fan i es destan, en aquesta ciutat que
n'ha vistes i patides tantes. Els anarco-igno
rantistes poden apuntar-se un bon tanto :
han batut un récord. El que cal evitar és
que els entri la pruija esportiva i vulguin
millorar la performança cada vegacla que
la intentin.

reforçar l'interés
d'aquest espectacle, perqué,
general, el

som

MIRADOR INDISCRET

•

portes. L'endenui, malgrat els bans radiats,
les botigues encara no van donar senyals

al turisme, caldria potser

Anguera

senyor

2'50 pessefes frímesíre

:

De

La darrera vaga general
i

de Setembre de 1931

altres maieixos.

BARCELONA

Dir la «darrera vaga general» no vol pas
dir l'última. Les vagues generals són un
producte tan barcelo.ní com les figueres de
Montjuic o l'Ou com baila. No és un pro
ducte d'exportació; per() tot el món con
templa amb curiositat aquestes facécies de
tipus tan barceloní. Si les nostres vagues
generals no fossin una cosa tan incómoda,
segurament arribarien a tenir la virtut d'a
treure el turista, com la Setmana Santa de
Sevilla, per exemple. Ara que, •amb vistes

Barcelona, dijous, 10

La gestió del

o
Preu

•

Castanys

está, fins

441111L

•

"El punal del Godó", drama
í amb

un

sense

vestft de quadros.

acfes de dípuíaf

que

es
va

resistí, deseEnganyat
arribar

un

moment

com

que

davant Peficácia i rapidesa que el barber atri
buia a l'específic en qüestió, es va deixar
convéncer i va dir :
—Vinga, dones, posi-me'n, i faci'm la
clenxa a la dreta.
S'assegura que el barber no li ha parlat
mal més de cap crecepelo.

MIRABDR

2

Més

avanguardisées

SIMFONIA

círcola sobrerealistes de Barcelona
pi-MUR una consternació sense lírnits la
Als

no

ticia •feta circular darrerament, segons la
qual sernbla que vol constituir-se a la nos
tra ciutat una agrupació d'escriptors i d'ar
tistes d'avantguarda. El més interessant,
pe" és que la xifra inicial d'adherits passa,
segons les referéncies que han circulat, de
dos cents cinquanta.
Dos ceras cinquanta istes ; dos cents cm
quanta enderrocadors de l'art .putrefácte !
El cas és esverador.
Peró el máxim d'aquest fenomen és que
els nostres avantguardistes oficials no en
saben una paraula.
--aPerd, i nosaltres?—feia un d'ells, a la
darrera sessió deis dillunsos nocturns del
Colon.
—Nosaltres ja fem de paturns, horne—di
gué, rápid, En Lluís Montanyá.

uatre temps de la vaga
ajuda moren ofegades. Domina altra
vegada un clam ronc, informe... Tercer avís
seva

La

propaganda

escriptors

els ha entrat una déria pro
selitista, traduible naturalment pel cantó fi
nancien
L'altre dia, a una llibreria céntrica, va
entrar una senyóra bellíssima demarránt les
darreres *novetats.
nostre arnie Caries SindreU i Pons es
trobava allá, revisant l'espléndida distribu
ció del seu llibre La Claxon i el 'camí. Sens
dubte devia voler afegir un eXemplat més
a la copiosa llista deis venuts,
perqué de la
manera més discreta que va trobar, va ini
eiar una nava propaganda del Ilibre, eme
•ent, destinat al venedor, aquell so gutural
típic deis eláxons :
—Uuuuiiiiaaa !...
El dependent feiá veure que no ho sea-ala.
La senyora no ya copsar 4a delicada ma
niobra, o ya •er eom qui no la copsava.
•

'

I

va

marXar

comprar-lo.

sense

ésser fora, el dependent s'excu

va

saya.

—Mireu
deia al jove humorista
Es
molt arriscat de fer aixd. Un dia va entrar
una senyoreta cercant flibres. Hl havia En
Farran' i Mayoral a la botiga. Com que jo
sé la debilitat de les noies .per rhome deis'
grecs, li vaig oferir el seu darrer llibre.
La noia el va mirar de trascantó. Des

pedra.

LAS

JUNTAS

DE

TODOS

SINDICATOS Y TODAS LAS COMISIONES

TÉCNICAS

SECCIÓN,

LAS DE

BA

RRIADA Y TODOS LOS MILITANTES

O DE

DE

RESPECTIVOS

SIN

BEN PASAR POR SUS
DICATOS

TARDE,

HOY,,

les

set

de la tarda pas

sense sorpresa i sense emoció.
Calma de la vaga. La ciutat sense tram
vies i sense automdbils. Quietud. Callen els
motors, les serres mecániques, dls aparells
industrials. Es l'hora de la venjança i del
triomf deis sorolls humils i doméstics. A les
ilustres orelles, en plena plaga de •Catalunya,
arriba el cant del gall, el plorar d'algun

UNA

Y

2

avis •Ilençat damunt la ciutat, en aquest
matí feiner, normal, idéntie al del dia• an_
ter-ion
Una de la tarda. De l'edifici de la Presó
Model en surt un núvol de fum. Pels car
rers de l'esquerra de l'Eixampla, una duada
de,rumors baixa vers el centre de la ciutat.
Ntvol inflat de revolta, de presos, de morts...
Segon avis ;.perd el migdia está•distret pel
sol, pels. vermuts i per la mandra.
Sis a set de la tarda. IEls pisos senyorials
deis Sindicats fan la bullida. .Anys endar

rera,'

sota aquests sostres enteixinats; els
fabricanta amb perruca devien galantejar les
dames 'de mirinyac. Avui, les yastes sales
conteneri una multitud 'mal afaitada i ves
tida de color de terra. La qüestió greu i
urgent objecte de la convocatória : a la

eamarades,

detinguts governati

vament, defalleixen per la fam. Podem nos
altres consentir-ho? Un no
modulat pér
tres cents llavis respon a l'orador. S'imiposa
la vaga general...
--...revolucionaria—crida un homenet que

del Ja,rdin des Modes.

Cridaní el mal temps

detinguts

Ficarbt

en

un

camió,

dones, i amb música de cláxon i de violí.
I pintat en el rétol de la _balconada hi ha
el commutador capaç de canviar aquesta
escenograiia magnífica. Tres inicials : una
C, una N i una T.
*

:

*

al

carrer

de Mercaders

marrec, els copa de picador damunt la roba
molla, la máquina de cosir... L'industria

lisme, l'artifici, es bat en retirada. Per aixd
una vaga general és com si la ciutat prac

tiqués

el inudisme.

Retorn

a

la senzillesa.

*

Lá primera víctima de la vaga general
és Barcelona. Aquesta frase que es troba
en
tots els editorials deis diaris conserva
dors, és una gran veritat. Nosaltres en
aquests dies de vaga ens passem les vint-i
quatre hores del dia buscant Barcelona i
no la trobem per enlloc.
Ens han canviat
la ciutat. Les voreres dels carrers son en
vaides per una multitud badoca i descone
guda. Sembla que el centre .de la ciutat
hagi estat pres per assalt pel suburbi.
Deu hayer-hi molta gent que viuen a
Barcelona perd no se l'han mirada mai.
Gent que s'han bastit un panorama de diari
iua altre de les festes. Canvién d'ambient
d'u na manera a utomática, com canvien de
vestit. Per aixd les vagues generals són una
propina de festa intercalada en la grisor del
treball. I és avui quan l'obrer, de retorn
a
casa, descobreix els edificis, les tendes
els accidents d'un paisatge inédit pels seus
ulls, acosturnats a mirar el rellotge, i pels
.seus peus adaleratá a marcar grans gam
bades.
La primera víctima, la ciutat. La segona,
el rellotge. Hom pot caminar naandrosa
ment, tota 'la feiha está feta. I sobretot,
plaer únic de la vaga, hom pot trepitjar
impunement el vial deis carruatges i ca
minar en mig de les paralleles deis tram
vies, Es aquest plaer raríssim el que fa
que tants glossadors de la vaga general la
comparin amb el dijous sant, vaga sense
trets i de durada préviament senyalada, o
-

El bon sentit ni l'educació intellectual és
evident que no era pas.el que domináva sota
el régim del nostre estimat Ferran VIII. No
és estrany que durant el seu regnat es fes
ain bestieses de tota classe.
Quan Alfons feia bailar el pobre Primo,
hom recorda que a les alture.s va néixer la
idea de posar una bona lletra a la marxa
reial, qúe de llavors endavant havia d'ésser
l'Himno Nacional Espanol.
Tota la Iletra d'aquest himme está atapeIda
deis tbpies més poca-soltes, eixits de l'áuria
ploma de l'Eduardo Marquina. Entre tot
alld de la púrpura, el oró, el pendón inmor
tal, la gloria, etc.; etc., •i, havia. aquestes
•

paraules,
dacció i

que

respectem

puntuació

:

Espana

y

Manda

en

tota la

seva

re

.11

unidosl lucharemos
y rey.

(-arre),

de Cbdols

Porque vivas tú, sin tregua pueblo

Pel que es veu, ni Marquina, ni Primo,
ni l'Alfens, ni ningú, sabia qué vol dir aixd
de tregua,. Si algú ho sabé slo va callar.
I així tots bis nens de totes les escoles d'Es,
panya anavent cantant, ámb el beneplkit
deis que manaven i amb la gran satisfacció
de Panalfabetisme oficial, aquest himne glo-.
riós.
La invocació va ésser atesa : fins que el
darrer Borbó va ftigir d'Espainya, visqueren
sempre, tal. com dernanava el poeta,..sin
;tregua pueblo y rey.

*

desplaçat

S'ha

Aquest quadro,..Derdut entre les columnes
atapeides de prosa de Solidaridad Obrera
del dimecres, dia
d'aquest :nes... Primer

suns

La rádio ha estat Púnica activitat ciu
tadana que s'ha girat d'esquena á la ,vaga.
Entre fox i xotis, una nota impregnada
d'optimisme d'encárrec : «La eiutat repréii
la seva vida normal...» I la veu del speaker'
era ofegada per les descárregues de les car
rabines i l'espetec de les pistoles:

la eiutat. En els

DE SEIS A SIETE DE LA

CUESTIÓN GRAVE
URGENTE.--EL COMITÉ.
PARA

carrer

indiferents, enceses .pels llurninosos,
aanyades pels alcohols, perfumades per les

saven

LOS

prés <ligué
—Uf, quina porqueria!
En Farran i Mayoral, d'esquena, seni
blava molt abstret ,fullejant el darrer nú

mero

ens

A baix al
TODAS

prresó

Un exemple
Quan

i

CELONA

sigui vaga

comercial és inexhaurible.

Ara, allí]) 'la crisi general, els trucs es mul
tipliquen fins a l'infinit. Semblá qué ádhuis
als

la ciutat! Nosaltres hem sortit al 'baleó,
hem recolzat en l'ampla banana de

a

FEDERACION LOCAL DE BAR

Propaganda fallida
'

CIUTADANA

ha

pugna per treure el cap per damunt les es
patiles deis dél seu davant.
Aquel] mar de caps es rernou. La paraula
bota per damunt la multitud, aixeca tem
pestes aquí i troba ressdmés erullá. Ara
aconsegueix fer-se escoltar un jove de ros
tre menjat ,per unes talleres de carel. Parla
ámb passió i a aquells homes exasperats
els diu que calen serenitat, moderació i 'or
dre. Vaga, sí. Penó una vaga de protesta
ordenada.. El joVe ha de callar. El fuSellen
amb un mot : «Reformista! Reformista!»
Unes guantes veus que volien acudir en la

el centre

Naturalment que el temps no s'escorre
va.
La vaga passada.ens ha estat ame-'
!lazada per la ráclio. Ni un moment han
deixat de funcionar els altaveus. Han estat
la veu de l'optimisme ciutadá. La rádio es
riu del boicot i del sabotatge. En el seu cos
invisible no poden fer sblanc les ires sindi
calistes.
en

RAMBLA DEL CENTRE,

33

de

**

peró2 el ny:s emocionant de la
gerierIrsigtirla fúrra amb qué torna

rependre

la vida ciutadatna.
Encara no fa vint-i-quatre hores que
aquests carrers es veien deserts, només tre
pitjats per les patrulles de força pública,
i ara té : les terrasses deis bars envaides,
els taxis presos per assalt, la gent surt deis
cinemes, brillen totes les llurns de la ciu
tat... Veure de tant en tant la creu de
Barcelona, fa estimar encara més la seva
a

del Bisbe

revolucionad

d'avantdictadura,

el
districte chaqué batia el récord d'agitació
urbana. Els carrers de la Cadena, Rieretá,
Amália, la Bretxa de Sant Pau; cte., fruien
d'una fama guanyada pam a pam, en com
bats contra la guárdia civil i l'exércit.
El districte einqué, decidiclarnent, eš des
infla...Avui Fila els adoquins deis seus earrers
ja :ni ésma tenen per a organitzarase en
barricada. No poden allár el cap, aplanats
per les pirámides :d'escombraries.
La revolta, com tantea -altres coses, s'ha
escorregut vers els suburbis. Aixó és injust
pels estadants del centre, éls quall han
forjat 'la tradició revolucionaria de' Barce
lona. Per aixt• aquestá yegada Iels déus
&han apiadat dé triosaltres i ens han fet
ofrena d'una batalla en plena Via'Laiétana.
Aquests dies ha corregut lá frase de It'e
ditorialista d'un diari catadá. L'home és
crivi que de les passadel convulsions només
tingué una mica de to l'intent de resisténcia
del Sindicat de la Construcció, del carrer
de Mercaders.
Potser tot el que volia dir l'autor de la
frase és que 'es escenes del carrer de Mer
eaders foren les soles fotogéniques en el film
de la vaga.
I realmeat fou així. Calla veure la gliár
dia d'assált •operant al peu de les cases 'del
senyor ,Cambó. I el vell casalot reducte de
la F. A. I., per les finestres del qual treien
el nos els canons de les pistoles.
La riostra Via Laietana, barreja de gra
tacels i de cases atrotinades, és un deis
llocs ciutadans d'un dramatisrne més acu
sat. Eren molts els que no ho sospitaven.
Es per aixó que divendres passat 1•esceno
gratia cerca i trobá uns personatges fets a
mida : guárdies d'assalt i anarquistes.
La batalla finida, del Sindieat de la Cons
trucció sortien unes 'Meres d'individus amb
les mans en l'aire, els quals pujaven als
camions, sota l'ull vigilant deis policies. La
Via -Laietana era presa d'un silenci im
pressionant. Només s'ola el pas.gairebé rít
mic deis detinguts i algun tret escadusser
que encara petava pel barri, de Santa Cata
rina... Magnífica escena de film sonor, que
hauria pogut anar molt .bé signada per un
Sternberg o' per un Curnmings.
Així ho entengué ,part del públic estacio
nat dos oe.nts metres més enllá de l'escenari,
ja que en passar els camions dedica uns
aplaudiments als intérprets.

vaga
carrer

*

temps

*

Cantonada del

*

cara..

PASSATGE
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"Muertealos
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—Aquest ,poble és Vila de Baix, bon home?'
—No sóc cap Ion home. SÓc l'akalde.
(l'he Humorist, Londres)
•

•••

El marit de la cantant.—Em quedo
no es pensin que li
pego.

a

fora

perqué

(Judge,

Nova

York)

!'amo del diari. —.Perdoni,
baixar en aquesta estació.

perd

he de

(Webelspalter, Zuric)

—Escolta, mamá : per qué avui no és de
má, com ern vas dir a:hir?
(Everybody's, Londres')
•

marit.—Quan hadbis decidit on
penjar, arrencaré els altres claus.
(Lije, Nava York)

El
de

`1:41.

LES

El

RESPONSABILITATS

_Iraní

deis virregnats

cas

La Comissió parlamentária de responsa
bilitats ha comeneat a actuar amb una ener
gia que pot ésser molt fecunda si sap evi
tar la temptació d'armar un terrorisme que,
segurament tindria com a conseqüencia or
ganitzar una mena de guerra civil que, 'tot
creant confusió, sacrificada el dictadoret i
permetria la fuga del dictadorás.
.L'afer de les responsabilitats és un pro
blema vital per a la República. El régim
que no sap liquidar enérgicament la gestió
de l'anterior, está condemnat a mort. Si el

;ora

partit pres, una disposició que cerca
Inés aviat Phome que el delicte, procedi
ment que és possible que permeti la impu
nitat absoluta. No obstant, la presó pre
ventiva no perjudicará Pacció dé la justicia
com• un

si

Gandhi

de dret a cercar el delicte, i no
el delicte collectiu.
Voldriem només amb aquestes ratlles ter
constar que el procediment pot permetre la
impunitat‘dels grans responsables deis crims
de la Dictadura. Limitar l'acció contra els
que tenien firma a la Gaceta és la sentencia
es

El testament

Ö

Fa

Londres

a

Gandhi sha posat en canzi per tal d'as
sistir a la regona Conferéncia de la Tazzla
Rodona, que s'ha de celebrar a Londres.
Entre altres persones, l'acompanya la filla
del vice-almirall Slade, que s'ha fet india,
gandhista i té cura de preparar el sobri
alinzent de Gandhi: dátils i llet de cabra.
Per aquest viatge, Gandhi no ha renun
ciat a la seva sumaria vestidura. I és cosa
de preguntar-se com resistirá, un home fisi
cament desnarit com eh, l'hivern de Lon
dres. El lnetge que l'acompanya, el doctor
Mehta, -degá del King Edfumard Hospital de
Bombay, que ha vigilat la pasteurització de
la llet de cabra que el mahatma consumira
en
el viatge, s'ha, endut uns quants grans
mocadors teixits a la manera indostánica
i un gran abric.
I potser es veurá un espectacle inesperat,
el d'un home prim, gairebé nu, assegut a
la •Taula Rodona, en el gran saló 'yermen i
o? del palau de So-Mi-James, discutint voltat
de« senyors ben vestits.

va

precisament

Lord Reading
El ministre d'Afers estrangers del MiniS
teri Mac Donald és fill d'un, jueu polonés
que es naturalitzá angles
hi féu fortuna.
Aquest home, que renyit amb son pare
s'havia embarcat de grumet, vengué diariS
l'Améric:a del Sud, torna a Londres i hi
féu fortuna, fou nomenat en 1922 virrei de
les Indies.
I ara, per ocupar el seu ministeri, ha
hagút de tallar la seva lluna de mel, ja que
acabava de casar-se, tot i tenir setanta un
anys, amb la que fou la seva secretaria a
les Indies.
I poiser el més remarcable de la seva
histdria, és que, sense haver-se convertit,

a

hagi .arribat

URODCINAL
rzeieja

d'absolutória contra uns quants deis grans
déspotes de la Dictadura.
La Comissió hauria de tenir en compte
que hi havia grans personatges que no te
nien signatura a la Gaceta i que tenien més
poder 'que un ministre. Em refereixo als
que exercien cárrecs de virrei i als seus
principals collaboradors. No hi ha cap dubte
que es va fer contra Catalunya una dife
rencia en l'aplicació de la brutalitat dic
tatorial. La Dictadura revestia ací carácters
de salvatgeria : certes autoritats rapinyaven
descaradament i el ciutadá era atropellat,
multat i vexat de la manera més arbitrária.
Si els castellans es resistissin a creure que
és un mite tot alió del «fet diferencial»,
no podran
pas negar que dintre la Dicta
'dura hi havia lleis d'excepció i traete d'ex
cepció sistemáticament aplicats al govern
i administració deis catalans.
Seria injust que els ex-virreis fossin .res
pedas Perque no' tériieri`Bi'ffia'n'tieeta.
Es lícit de suposar que certs virreis havien
fet més mal i provocat més llágrimes que
el pobre senyor Aunós o alguns deis gene
rals ignorats del Directori.
A Catalunya hi havia un poder omní

mode, irresponsable. Malgrat

la sang
inioxicada
per

ácid úric

la.

Economies

de la justicia i
moltes famílies

va

deixar

Anglaierra

a

encara

té

no

paga

A,utógraf?
Com cada any, Helena Vacarescu repre
la Romania a l'Assernblea de la So
cietat de les Nacions, perqué sembla que
el seu accident recent no l'ha privada de de
dicar-se a les seves ocupacions. S'ha deslio
senta

rigat la ma dieta en una caigucla, pera no
per aix6 ha deixat d'escriure.
ha qui
ha vist cartes de la Vacürescu, escrites a
máquina. amb la má esquerra, amb aquest

diplomácia'

acabamerit

:

«Aquesta

carta

firmar

sense

és d'Helena

Vacarescu.»

Revolta

record
de pares

un

a

Portugal

Dé

A penes es parla de Portugal si no hi
esclata una revolució, i, en efecte, perib
dicament hi esclata: ara és per espolsar-se
la dictadura dita de Carmon,2, per() real
ment anónima, ja que els militars que l'e
xerceixen no ho fan a titol personal, sinó
conz
a
representants de l'exércit. Aquesta
dictadura s'implanta el 28 de maig de 1926,
data del DIVUITÉ pronunciamiento republicá.
Alguns dictris han remarcat el curiós de
tall que el sergent-mecánic Carvalho, que
amb avió ha bombardejat els voltants de
Lisboa i després s'Iza refugiat a Espanya,
fou el que dugué Franco a Portugal des
pes que intenta sublevar-se a Madrid.
Es veu que aquest Carvalho és un espe
cialista de l'aviació revoluoionária.

parí

L'atur foro:5s

de

deis Faraons

L'UPODONAL
bon preparar craccid
eficas i el recoman° amb

un

frecuencia.
DR. A. PI SURER

GRÁFIC INDICADOR
DELS LLOCS A ON7
ES LOCALISA
EL REUMA

Celedrdfic de rIelolegla
de le reculied de MedecIne
de Urce!~

que en
perdurará
a fills.
Val la pena que la Comissió de respon
sabilitats examini el cas de eerts virreg
nats. Enamorar-se només deis ex-ministres,
seria una puerilitat. 1 entretant potser dei

•

•

escapar alguns Txang-Tsa:Lin, die
tadorassos, despotes de la pitjor especie.

xarem

MANUEL BRUNET

quí?

Al

...Preguntern
sempre que allá
vol veure'ns

o

parlar-nos.
'

Dones bé, el mateix
hem de fer abans de

pendre

un

museu

en

testimonis que oiren de l'avis del senyor
Gil Lleonart la seva darrera vo
luntat amb intenció que fos convertida en

testament.

Aquesta

voluntat, manifestada verbal
testimonis, seguint els trá
mits que la Llei marca, será tinguda per
testament efectiu, com si estigués fet da
vant de notad, grácies al privilegi atorgat
als' barcelonins pel Rei Pere IL

ment

Una

repetir

vegada

que

no

davant de

Cas que el projecte d'Apéndix .Catalá al
Dret Civil Espanyol sigui aprovat i pro
mulgat, ja no podrem celebrar més Testa

Sagramentals,

i aquesta modalitat
de Cataluriya pasará a la cate
goda de record histbric, interessant només
per als encuriosits de les institucions il
lustres.
forma
Per aixb és oportú
de 'testar que ha produit 'els seus fruits,
donant facilitats en moments trágics i an
goixosos i obrint la porta a l'abús i la
injusticia, servits per la mala fe.
ments

jurídica

parlar4d'aquesta

Una tradició barcelonina consignada per

Pi i Arimon diu que Pere II el Gran, vo
lent deslligar-se deis entrebancs que a l'ab
solutisme del rei posaven els costums i els
privilegis deis ciutadans de Barcelona, doná
ordre secreta de calar Loe a l'Arxiu, cre
mant-se molts documents consignadors de
franqueses i furs.
Aixel és versemblant en un rei emportat
per l'ímpetu i mancat d'escrúpols corn
-Pere II, el qual tot *ho saerificava a la raó
d'Estat i a la satisfacció de les rancún,ieg,
com
ho demostrá ofegant al riu Cinca el
germanastre Ferran Sánxez i mentint
seu
als ambaixadors del papa i del rei francés,
quan organitzá l'expedició a Sicilia, tot as
segurant que anava contra els moros afri

perill

tiqui

et

lloc que

bona col

sapientes

,

en
es

terra

o

trobi,

en

C/4 FIR S PI R1/4/4
el producte de confiança que grá
cies a la seva admirable acció

produeix alleujament immediat,
reanima i dóna

noves

energíes.

CAMISES PAIAMES
SUETERS
CINTURONS
ELASTICS
MOCA.DORS
MITJONS MITGES
-

-
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esse

en

mar,

escrits

o

en

qualsevol

sense

escrits,

que no hi hagi present cap notad
en
la dita voluntat manifestada de paraula
o
per escrit, que valgui la dita darrera ve
luntat o testament, mentre els testimonis
que intervingueren en la mateixa clarrera
voluntat o testament, dins deis sis mesos
que estiguin a Barcelona, jurin a l'església
de Sant Just, damunt de l'altar de Sarnt
Feliu Mártir, estant present el notad que
tal testament autoritzá i altres persones,
que els mateixos testimonis així veieren o
sentiren escriure o dir, tal com es conté
en
la dita escriptura o darrera voluntat
verbalment explicada pel mateix testador, i
que aquest testament s'anomena sagra
mental.»
L'eminent jurisconsult catalá Joan Ma
luquer i Viladot ia assenyalat la sernblarnça

d'aquésta disposicó

BARMIçOS

jure antiguam

in

encara

més 'es presenta ocasió de
hi ha res de nou sota el Sol.

TRAJOS PERA BA.NY

entos

consuetudinem quod... paraules reveladores
que el Privilegi no és un acte de la muni
ficencia reial, sinó un reconeixement del
que ja tenla ús i vigencia en els temps
antics.
Entre els privilegis del Recognoverunt
proceres, hi ha l'autorització deis Testa
ments Sagramentals, la qual diu textual
ment traduit del llatí :
«Item, és costum que si algú fes testa
ment o darrera voluntat clavara de testi

remeí.

Un amic segur és la

de la guerra amb

sudit a aprofitar-se de l'animositat del pon
tífex Martí IV, el qual no podia perdonar
que Pene II s'hagués fet amo de Sicilia,
considerada feu de l'Església, donant a
l'empresa *carácter popular. Felip III vela
aribada l'hora d'envair Catalunya,' tot fent
veure que només
volia complir la sentencia
del pontífex, el qual havia excornunicat
Pere II i havia concedit la investidura de
la monarquia catalana-aragonesa a Felip III
per a qualsevulla deis seus fills que no fos
l'hereu.
Pere II no trobá a les Corts de Tara
çona i Saragossa l'acollida que mereixia i
l'ajut que n,ecessitava, havent d'atorgar el
Privilegio general, que confirma els cos
tums i privilegis deis aragonesos.
Tornat a. Catalunya, convocá Corts, féu
públit perill-crun'a-invasi6-francesa--i- maná
que, en dia i hora assenyalats, tothom es
presentés amb les armes, per a saber els
elements amb que podia comptar.
Els barcelonins anaren a la revista amb
,les narices i les sagetes sense ferros, volent
significar que llurs armes eren els privi
legis i dret consuetudinari, els quals, abo
lits o desconeguts per obra de l'incendi, els
deixaven indefensos per a ells i per al
sobirá.
Pere II entengué la lliçó i reuní els bar
celonins de més autoritat per llur ciencia i
posició social i els demaná que li propo
sessin la llista de les reivindicacions per
qué maldaven' prometent-los que donada
valor legal a la llista.
Tancades les Corts el 26 de desembre
de l'an 1283 de l'Encarnació, Pere II pu
blicá, el 13 de gener de 1283 (ir de gener
de 1284 de la nostra era o de la Nativitat),
el privilegi general que ha pres nom de
les paraules inicials del primer capítor:
Recognoverunt proceres Barchinonae et an

monis,

una

el

França per l'ambició de Felip III,

lecció de papirs, procedents de les excava
cions de Tebas, els quals són desxifrats
cientment pels especialistes. Grácies a aix.h,
hom amplia les dades sobre l'estat eco
nbmic i social d'Egipte en tenis de la vin
tena dinastia, i, entre altres coses, que l'atur
forçós castigava peribdicamera aquell país i
originava revoltes serioses. Els sense feina
s'aplegaven al voltant deis graners de la
ciutat i reclamaven prop de l'escriba-ecá
norn, perqué ho poses en coneixement del
faraó, i aquest feia distribuir racions su

plementaries.

Testarnent

Joaquim

temps

de Tori hi ha

un

Sagramental que podria ésser el darrer, car
el projecte d'Apendix Catalá al Dret Civil
espanyol, suara confeceionat, suprimeix
aquella supervivencia jurídica de l'Edat
Mitjana.
El Jutge de Primera Instáncia del dis
tricte de la Universitat, el senyor Filibert
d'Arrentes, acompanyat deis oficials i de
pendents del Jutjat, prengué declaració als

Sobrevingué

que equiparat al d'un ministre,
de cap mena.
Perb lord Arnold, que l'ha ocupat fins
no
fa. gaire, ha dimitit, i encara no se li
ha trobat successor.
rec,

pocs dies rebé forma

sagramental

cans.

Per tal de donar bon exemple, els mi
nistres anglesos, amb unanimitat, han ac
ceptat de bona gana una reducció de paga.
Pera hi ha un alt cárrec oficial al qual
aquesta mida no será estesa: el de pa
gador general, que, voltat d'un imposant
estat major, complimenta totes les ordres de
pagament de la Tresoreria d'Estat.
L'alt funcionan i que exercia aquest cár

felina i asiática d'aquelt virregnat, no seria
difícil seguir-li la petja, exigir-li respon
sabilitats i demanar-li comptes d'un sens
fi d'abusos de poder.
La Dictadura va tenir a Catalunya for
mes
abominables. Va provocar danys de
tota mena, que nornés poden tenir la com.

pensació

i als titols

de lord i de marqué:s.
Dtsraeli, fill d'israelites batejats, només
arriba a vescomte, després d'haver estat
primer ministre moltes vegades.

El general Barrera
govern Berenguer hagués tingut l'audácia
Kle muntar una maniobra de responsabi
litats de la Dictadura i, ádhuc fingint i
obrant a corntracor, hagués tingut el valor
d'enviar uns quants dictadorassos a la pre
só i de permetre, si tant voleu, el linxa
ment d'alguns dictadorets, encara hi hauria
monarquia. La República no ha de catire
el mateix error. I, arribada l'hora de lit
en
liquidació de responsabilitats, ha de cercar
el delicte abans que l'home.
L'ordre de detenció contra els ministres
de la Dictadura ha satisfet tot lEspanya.
Perb l'acord de detenir tots els homes que
tenien firma a la Gaceta, encara que sigui
una
mesura
per a evitar que passin la
frontera, també podria ésser interpretada

tan alts cárrecs

a

INSTITUCIÓ QUE S'ACABA

UNA

Xindasvint,

i

tot

fa

amb
creure

la del rei got
que el privilegi

de Barcelona té una bona ascendencia en
la legislació goda, a més del costum de
Catalunya de posar fe a la paraula d'heme,
fins al punt de donar, per aquiescencia deis
interessats, fe pública a manifestacions par
ticulars de voluntat, tingudes per certes i
jurídiques només que per la testificació.
Aquest respecte a la paraula de l'home
resplendeix en la concessió del privilegi del

Testament Sagramental, el qual no neces
sita raes que dos testimonis en lloc deis
Romá, llavors,
set que demanava el Dret

vigent a Catalunya.
El privilegi beneficiá les poblacions a les
quals fou concedit el Recognoverunt pro
ceres,
aixb és, les que eren tragudes per
carrers de Barcelona : Barcelona ciutat (no
les hortes i vinyes, és a dir el terme, en

cara

avui

que

ciutat

la

compren

tot el

terme), Granollers, Igualada,

Cardedeu
Moyá, els districtes de les Franqiieses del
Valles i del Maresma i Vilamajor, les par
rbquies d'Alfou, Sarita .Susanna i Gallees,
les bailies de Parets i Mollet, el municipi
de Vilanova i Geltrú, els castells de Cu
bells i La Geltrú la vila i vegueria de Vi
lafranca del PenCdés i el bisbat de Girona.
Per a lloc del jurament fou elegida l'es
glésia de Sant Just, la més antiga de Bar
celona, construida a l'amfiteatre roma, lloc
en moriren els primers mártirs barcelonins.
Tot és peculiar i solemne en aquesta ins•titució.. El qui es creu interessat que sigui
complerta la darrera voluntat d'un difunt,
manifestada davant de dos testimonis, pre
senta al Jutjat un escrit explicant que en
tal dia fou atorgada unta darrera voluntat
en
presencia' de tals testimonis. En canse
qüencia, demana que els testinionis siguin
citats, el dia i hora que el Jutjat disposi,
a la capella de
Sant Feliu de l'església de
Sant Just, a fi que prestin jurament i facin
declaració responent a les preguntes que en
l'escrit són consignades.
El jutge cita els testimonis públicament,
i aquests juren davant del rector de la
parrbquia i del jutge, amb la má posada
damunt deis Sants Evangelis, que hi ha
a la taula de l'altar. Després declararen d'un
a
i separadament, davant del jutge, el
un
que aíren al moribund o li veieren escriure.
El jutge, si creu tots els tramits en regla,
declara per un aute que ha .estat fet) un tes
tament sagramental amb la darrera voluntat
del difunt i disposa que sigei protocolitzat
pel notad que ell designa.
D'aquesta fundó jurídica i histórica, la
capella i l'altar de Sa-nt Just han guanyat
un
prestigi extraordinari i una cura es
pecial en llurs conservació i esplendor.
En 29 de novembre de 1525, els consellers
autoritzaren a don Jaume Joan de Reque
sens
(algún cabaler de la casa Requesens,
el palau de la qual era prop de Sant Just)
perque fes un retaule i una sepultura a la
capella de Sant Feliu. El retaule és 'una
bona mostra del Renaixement amb distints
compartiments separats per enquadrarnents
gótics. Fa uns quants anys fou restaurat
pel pintor Oleguer Junyent i l'escultor
Joan Cuyas, contribuint a les despeses
l'Ajuntament, els Collegis d'AcIvocats, No
taris, Procuradors i diverses personalitats,
en
atenció al funcionament civil que tenen
la capella i l'altar.
Un privilegi així havia de donar facilitats
a la vida jurídica i familiar, perqué durant
molt de temps els viatges eren arriscats,
les comunicacions difícils i costava malt o
esdevenia impossible trobar notad que auto
ritzés el testament d'un moribund. La reli
giositat del temps contribuia al fruit, car
era molt difícil falsejar el Testament per
mitjá de juraments falsos. Els menys reli
giosos 'haurien vacillat davant de la sug
gestió del lloc del jurament, posada la má
damunt deis Sants Evangelis a la taula de
l'altar.
La mateixa religiositat i bona fe deis tes
tirnonis tenien tots els que intervenien en
la cerimbnia, i, en conjunt, el resultat
era be...
Avui la qüestió varia i els arguments en
centra del Testament Sagramental pesen
tant O més que els arguments a favor. La
religiositat i absoluta bona fe, indispensa
bles per al bon ús de la institució, s'han
esvaides massa i és relativament fácil re
unir-se un pressumpte hereu cobdiciós, un
advocat despreocupat i un testimoni sense
escrúpols. Posats d'acord, farien una con
xorxa que falsejaria amb la major impu
nitat un testament, en perjudici de l'hereu
veritable.
Per altre cantó, avui és facilíssim dispo
sar del
notad o del rector de la parróquia
i ádhuc del vicecónsol per a fer testament,
bo o malalt.
Aix.5 ha fet que els partidaris de l'abo
lició del Testament Sagramental augmen
tessin. Ja el gran jurista eatalá Manuel
Duran i Bas, tot i essent un defensor de
cidit de les formes del Dret Catalá, en pre
conitzava l'abolició, basant-se en els perills
que ofereix i en les facilitats que hi ha de
suplir-lo per un testament ordinari.
Es dar que hi pot haver casos especia
líssims en qué resulti convenient i fas im
prescindible. El dia 2 d'agost de 1925 fou
assassinat a la Plaga Reial el capitá de
Carrabiners Valentí Alonso Poblet. Arribá
encara viu a la clínica i manifestá la seva
darrera voluntat perque fos convertida en
testament davant del jutge militar Franeesc
Perez Garberi i de dos testimanis rnés.
Aquests juraren haver sentit de llavis del
moribund que volia que es fes Testament
Sagramental a favor de la seva esposa, i
així es féu el \desembre del mateix any.
Perb, casos de morts violentes o sobtades
i tothom
no són freqüents en temps de pau,
pot tenir llest el testament en plena vida,
sense exposar-se que la seva voluntat sigui

falsejada.
Diversos altres motius derivats deis ad
duits han contribuit a l'aflaquiment de l'e
ficácia de la institució, i ara els juristes
eminents que han confeccionat l'Apendix
Catalá al Codi Civil Espanyol no han vol
gut conservar aquesta modalitat jurídica,
,considerant-la desplaçada i perillosa.
MIQUEL CAPDEVILA
Mell11111111111.
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EL

CINEMA

Els millors films PANORAMA Reminiscencies
Per

a

presentar

en

el

curs

de la

próxima

temporada, la Fox compla amb 45 produc
cions, la Paramount amb 44 i la Metro
Goldwyn Mayer ainb 43. Tot plegat 132 pro
duccions, a les quals podríem •afegir les
que presentaran els Artistes Associats, la
Warner Bross i la First National, per no
citar sinó les firmes Inés actives, i no obli
dant que aquelles xifres no comprenen fni
les cintes cómiques, 'ni les de dibuixos, ni

Avui que el cinema interessa ja a tothom,
avui que compta en el seu haver tantes
obres meritóries, s'imposa procedir amb ur
Onda a assegurar, la conservació d'aquells
films que realment ho mereixen. Constituir
la Dista deis films clássics i •sseguranne la

reposició periódica.
agencies distribuidores avui dia a
Barcelona, quasi totes elles filials de cases
productores, justament per aixe, ádhuc sols
seva

Les

perlícules

Falses

Comencem a enyorar el cinema. Més de
dos mesos de vaga i el que falta encara

russes

La moda, imposada per raons molt com
plexes, deis films soviétics, va menar una
serie de producers, singularment alemanys,
a crear un tipus de cinema rus de pastitxo.
Des de Volga, Volga! a Tarakanova, pas
sant per Troika i similars, constitueixen una
serie de films on una suposada espirituali
tat eslava és encerclada per una. precisa
técnica germánica ; amb tot, peró, i que la
direcció és tan intelligent com la d'Olga
Txecowa per exemple, la ,producció d'a
quests films resta artificiosa i escenográfica,

inaugurar la
rependre la

per
per

nova

nostra

temporada.
habitual

Glatim
de

tasca

pensar sobre les pellícules que es presenten
inédites, i glatim perqué confiem que el
cinema no és una cosa estancada, sinó viva
i, per tant, amb ell carninem sempre vers
la .novetat.
L'estiu ens ha permés entretenir4los, di

gran rendiment. Les coses aban
elles mateixes enclouen un mis
tan pregon, són tan carregades d'emo
ten
ció, que el cinema, en restituir-nos-les amb
la máxima precisió, per aixÓ sol es capta
ja les nostres facultats poétiques. Les ma.
teixes coses que en la vida sán objecte de
desig que les deforma i no ens permet
veure-les amb quietud d'esperit, en el ci
nema,
despullades de color, deixades no
paç d'un

donades

a

part máterial—recordern Vol
ga, Volga!—és n'oh cuidada i reix en rnan
tes ocasions.
Amb tot cal no confondre aquestes obres
amb les realment soviétiques, com es propo
saven
llurs creadors. Al cinema soviétic el
geni eslau navega lliurement : un nervi viu
domina les obres. Recordern El cuzirassat Po
temkin, TemPestat a ?'Asia, La Unja gene
ral, L'exprés blau, Igdenbú, en rera la me
ravellosa plástica trioinfen, equidistants, la
intenció i el poema.
Cal, perÓ, naturalment, no fer uin fetit
xisme del cinema soviétic, sobretot de la
seva primera época. Recordenn
Ivan el Ter
rible on una serie de pians magistrals no
ens fan oblidar
una obra feixuga
i intermi
nable.
per bé que, la

Al Fankasio

Betty Compson

en

«Els molls

les documentals ; en una paraula, tota aque
lla producció• dita de complement.
Ens manquen detalls :per donar una xi
fra, encara qué no fos sinó aproximada, de
la quantitat de films que al cap de l'any

circulen •per.

Barcelona,

ifilms :ameri•ans

amb el que .hern apuntat el
recordar el que per altra banda

europeuS, perÓ

lector -not
segurament ja sabia, que aquesta quantitat
és fantástica i que no són .pas menys de
tres centes les obres que hom pot arribar
a
veure a
Barcelona en el curs d'una sola

temporada.

:,aquesta circulació inceSsaint fa temps
que dura ; els films s'acumulen, i, el que
és més, molts d'ells desapareixen per sem
pre. Els uns han de deixar lloc als altres,
d'acomd amb
majoria de

un

esperit

vegades
de cronologia.

raons

Anant al
el que

jerarquia que
s'inspira sinó

de

ino

la
en

concret de Barcelona, que és
interessa, esgarrifa pensar el

cas

ens

nombre d'obres cabdalS que avui dia ja no
es poden
veure perqué han eStat destruides.
Fihns de King Vidor, de Buster Keaton, de
Chaplin, obres moltes d'elles, no solament
dotades d'un valor arqueológic, sinó d'un
valor perdurable ben :manifest.
La gramola, la biblioteca, ens permeten
a voluntat triar un moment a propÓsit i un
autor adequat.
Disposem de Mozart i de
Goethe al inostre albir, i res d'aixb no exis
teix aVui en el cinema. Veieu, o millor
dit reveieu, el que vol un 'empresari i no
el que necessiteu reveure, i, el que és pitjor,
no
hi ha una protecció inte•ligent .per
les obres definitives.
Ningú no pot arrabassar-nos Goethe, perb
ja no veurem més Animes en venda, de
King Vidor, ni L'heroi .del riu, de Buster
Keaton, per no citar-ne més.

per

de

Nova. York»
d'amor propi, podrien
tasca: Aquells films que

raons

aquesta

facilitar
a

judici

d'un criteri •ompetent fossin qualificats com
a clásSics
haurien d'ésser retirats de la cir
culació corrent, tot seguit que aquesta re
presentés un perjudici per al bon estat de
la cópia. Pensem que llevat de moltes rares
excepcions, quan les cópies s'han destruit,
són prou costoses perqué no sigui possible
enviar-ne a buscar una altra, el valor de
la qual, no: tractant-se ja d'una estrena,
és impossible amortitzar.
El museu del cinema compendria els
grane films de Chaplin, Griffitth, Murnau,
Sternberg, King Vidor, etc., ens donaria
aquella confiança que rfilms ,com El Pelegrí,
Les dues tempestes, Albada, Els docs de
Nova York, 1 el món -marxa, etc., no seran
mai una cosa perduda, i que si el niclimen
tari estat de llur cultura material, afegida
a
llur imprevisió, ha permés que malaura
dament moltes obres dels andes s'hagin ex
tinga per sempre més, nosaltres, alliçonats
per .aquesta experiéncia, vigilem per la con
servació de les nostres.
Cal que els interessos materials que
mouen
tot l'engranatge de la indústria ci
nematográfica no arribin fins a negar els
interessos artístics. Per altra banda, uns i
altres es poden complementar mútuament.
Tenim a damunt un Congrés hispano
americá de Cinematografia. No podria ocu
par-se d'aquest assumpte de la confecció
conservació d'una cinemateca?
Nosaltres, amb la nostra darrera tarda
de sessions de cinema, várem poder evi
denciar que a Barcelona existeix un nucli
nombrós i constant que está sempre dis
posat a reveure els grans films de la bis
tÓria del cinema. Adhuc, dones, les bases
económiques d'aquesta empresa podrien as
segurar-se amb certa comoditat.
La qüestió més difícl fóra la consistent
en
l'elecció deis films que cal conservar.
Si en el que fa referencia als grans títols

El cinema Fantásio Ola avençat a les
altres empreses i ha començat ja les es
trenes. De totes rnaneres, aquesta setma
na, encara que diguin que La dansa roja,
film sincronitzat de la Fax' sigui una es
trena, ens enganyen.
dctnsa roja dao és
sinó una versió sincronitzada del film de
Raoul Walsh, La dansarina de illoseou.
1E1- que hi ha de veritat és que el film
patí molt sota la censura del seu temps
i que ara hom en pot veure una cópia més

completa.

Raoul Walsh és una firma i el seu film
d'ambient revolucionani és pie de valors.
Dolores del Rio i Charles Farrell es repar
teixen el millor de Passumpte.

Dorothy
Dorothy Mackaill,

Mackaill

ésser de les ar
tistes que més es prodiguen, compta, tot i
aixó, arnb nornbrosos admiradors i admira
dores—ens cal ésser imparcials—que no la
perden de vista. Enguany la reveurem en
un
film que porta un títol que per ell sol
sense

,

podria

AIGUA
DE
A DEU

MÉS RICA DEL M011

sí vosté pateíx d'Albuminítria,
Litíasí -cítrica (mal de pedra),

Bronqvaís p aren quirnato ses
Nefritis crónica, es curará
dicalment arab

raa

AIGUA DE ROCALLAURA
S'expén
í

en

ampolles
garrafons de
en

Distribuidora

de lítre í raíg
vuít Wres

generals

FORTUNY, S. A.
Correr

Hospital,

32

I

Salrneron,

arribar-se

a

un

acord

unánime,

no

és difícil preveure inacabables discussions
respecte algunes obres. S'haurien de tenir
en
compte taíntes consideracions! L'intér
pret, el valor moral de l'assumpte, la per
feeció de la técnica, a més a més d'aspectes
sois dotats de •carácter histÓric.
J. PALAU

133

jra

ho sabeu•••

anglesos han fet una versió
cinematográfica de la coneguda obra de
Sheriff Journey's End, representada al Ro
—que els

amb el títol Fi de jornada?
—que Lí1 Dagover, la célebre vedette de
la Ufa, ha embarcat cap a Hollywood?
—que, després de Tom Sawyer, jackie
Coogan ha pres part en el film Huckleberry
igualment inspirat en el 'libre ae
Mark Twain?
—que la novella de Dekobra, L'esfinx ha
panca, ha estat filmada per una firma ame
ricana? En el repartirnent Ilegim el !nona de
Erich von Stroheirn.
mea

¦IIII
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fds i peces seda, cotó i altres teixits : : CALEFACCIÓ INDUS
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FADORS, MANOMETRES, materials d'aportació per la
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PRESSUPOSTOS, ESTUDIS, CONSULTES

I

ASSAIGS, GRATIS

platja

Monte Blue, las de nedar, troba Raquel Torres

on

vagar sobre. ternes generals, peró nquesta
de co:nsideracions no comencen a re
sultar interessants sinó quan s'apliquen a
exemples concrets, i la re,alitat present—ivo
lem dir la realitat cinematográfica—es re
dueix ara a repeticions. Glatirn; com déiem,
per veure el que encara no s'ha vist, les
darreres produccions que ens vénen d'Amé
mena

rica,

x'opes

totes

dor,

que,

encara

perqué

del procés
noves, ens

crea

por
instrucció nora. Es aquest el
més gran dels plaers, descobrir i sempre
descobrir en .aquesta selva intrincada, plena
de viaranys inscispitats i de descobertes sor
prenents que és el món artístic. I el món
artístic, en el que es refereix al cinema,
és avui Trou Vast Per •ésser una realitat
considerable. Considerable ádhuc confrontat
amb els móns literaris, poétics o teatrals.
Avui-que descansem és indicat mirar en
rera i considerar tot el bo que el cinema ha
creat ja en
la durada de tan pocs anys.
Es una realitat prou vasta perque la nostra
vida i la nostra experiencia literária sigui
plena de reminiscéncies cinematográfiques.
Moltes lectures s'illustren ami) im.atges ple
nes
de moviment que la nostra memÓria
porta amagatzemades.
Quan llegim en l'Odissea l'arribada d'U
lisses al país de Nausica, «talment Ulisses
estava 'a punt de mesclar-se amb les noies
trenaboniques, bo i nu, fretura que li venia.
I horrible els va eh l aparéixer, enlletgit per la
tosca salada,
i van fugir, l'una per ci i
l'altra per. ha, esgarrifades, .pels sorrals
avencatá», no podem fer-hi més, veiem Mon
te .Blue enlletgit per la tosca salada ar
ribant las de'nedar al país de Raquel Tor
res, i totes les noies nues que prenien el
bany matinal fugir en desbandada en des
cobrir el. desconegut. I quan ens parla el
poeta del prudent Ulisses retingut per la
perfidiosa Callipso, sospirant sernpre mar
i

taran

seran

una

lluny

xar

i

bregar

i

patir

amb

l'afany

més

en

llur

forma i

llurs intensitats
espec

en

lluminoses, ens són ofertes com. a
tacle, i com a espectacle les fruim

en Ilur
bellesa original.
Per aixó en el cinema és on som menys
exigents. Es en aquest sentit que déiem
que és un instrument de gran rendiment
i un grau de talent que .fallaria en pin
tura, en cinema, pel fet de tot aquel' factor
gratuit que indou el mecanisme, pot con
véncer-nos en un film. Per aixÓ trenta anys
basten parqué el cinema sigui un pou de
reminiscéncies iriexhauribles i que la per
sona més culta, en encetar
una
conversa
sobre films, pugui prolongar-la tant com

plagui.

Tots els que poden elevar-se a una ac
titud netament artística frueixen en el ci
nema
la veritat objectiva del món. Si, com
a composició,
el cinema exigeix un mateix
procés de creació com l'exigeixen les altres
arts i el factor personal hi és tan obvi com
una
en
simfonia o en una pintura, en la
figuració deis objectes, el mateix animats
que inanimats, aquell factor personal és
prou infim per considerar-lo negligible. Es
la seva objectivitat, i per l'excés d'aquesta
n'thi ha que parlen contra el cinema. I amb
tot, el cinema, encara que no fes sinó res
tituir les coses tal com són, pel sol fet
d'elevar-les a la categoria d'espectacle tin
dria ja una funció altament meritÓria.
Nietzsche, tot fent propósits un dia pri
mer de gener, escrivia que s'esforçaria des
d'aleshores a considerar les coses totes sota
el signe de la bellesa. El cinema ens ha
ajudat molt a realitzar .aquest programa.
La bellesa del rostre humá quan la passíó
l'agita, el mateix que quan refiecteix la
més pregona quietud interior, el cinema ens
Pha senyalada amb una força difícil de

defugir.
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pobre borne a la mercé de les sollici
tacions exteriors, vivint a la deriva i tor
un

fa preveure el contingut de l'obra : Peca
dora una sola. vegada.
Dorothy M.ackaill ‘és anglesa, de Londres,
on nasqué
l'anv 1904. No és, dones, preci
sament de les Més joves.
La seva primera afició fou la dansa i, do
tada d'un real talent, pogué l'any 1920 in
gressar a la notable troupe de les Ziegfield's
Fajes, que aleshores era famosa a Nova
York. Allí, de diorista, fou descoberta, "con'
se sol dir,
per un empresari de pellícules
que li doná no m.enys que Pavinentesa de
figurar en un film, al costat de John Barry

nant

a

la fi amb el cap cot, •que només
seus
redreça, a la llar pairal.

~11111~~11.111¦MIIII

pels
Aquestes

l'amor

P.

J

no

més de veure «el fumerol que s'enfila del
seu
terror», pensem en l'enorme simplicitat
de grans obres i d'Alleluia per exemple,
encara que el protagonista del film de Vi
dor sigui el prototipus Inés oposat a Ulisses,
aquest essent per excelléncia Pheroi, Pho
me que
encarna Pastúcia intelligent al ser
vei de l'exaltació de la voluntat, i Zeke

illustracions sán més precises
quan pertanyen a films extrets (Po
bres literáries. Davant d'un film com La
dona marcada, cal convenir que era difícil
trobar un lector capaç de veure la novella
de Hawthorne tan bé com l'ha vista Víctor
Seastrom, fins el punt que en casos com
aquests la pellícula pot ésser, en enlodó,
una
superació de l'obra original.
I és que el cinema és un instrument 'ca
encara

more.
seva ascensió fou rápida i formal. Des
de treballar molt per la First Natio
avui la trobem en els studios de la
per la qual, corn recordareu, l'any
passat féu : Aristbcrates de la xurnza.

La

prés
nal,
Fox,

Rex

Ingram

Rex Ingram

a

Rabaf
Marroc, actual

troba al
está ooupat en els pre
liminars de la filmació de la seva nova
'obra, que es titulará Els honzes blaus.
La predilecció de Rex Ingram pel món
árab és prou coneguda. Podríem recordar
ara
el seu film amb Rodolfo ValentIno
L'arah, o bé El jardí d'Alá, dos films rodats
damunt del terreny per compte de dues
cases americanes.
Actualment Rex Ingram produeix per en
cárrec de la Franco-Film ; la seva nora
pellícula compendrá dues versions, una
d'anglesa i una altra de francesa. El di
rector vol que en totes dues figuri el ma
teix personal, el qual, dones, haurá de co
néixer a la perfecció les dues Ilengües.
ment

BARCELONA

La

a

Rabat,

es

on

Aquest personal

encara

per bé que Rex

Ingram

recerca.

no

está

treballa

seleccion.at,
en

la

seva

La colglecció completa de
MIRADOR pot consultar-se
a

rArxiu Históric de la Ciu

tat, pina de la Catedral i
carrer de Santa Llúcia, 1,
"Casa de l'Ardiaca",totsels
dies feiners de 9'30

a

1'30.
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sel• sen•ra y [elielrá sierniehr:
piel fresca suave y si

u
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ni
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més antic
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