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Es

impossible
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saber
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lié l'idioma mafern
preu
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Subscripció

L'ARTICLE 48

El catará
L'adiete 48 de la Constitució, enroca la
.setmana passada a les Corts Constituents,
.encara

que

es

digui

que

no

prejutla

sal que es pot tenir en una
mestre. Només el salven la

Grup

escolar de

pobla•ció és
puntualitat

exactitud, .peró generalment
tilles inoves, *sobretot si el mestre-correspon
sal té pretensions literáries. Encara hi ha

el text

nitre argumemt •contra la renúncia a sa
ber l'idioma matern, i és que els que Pig
.noren es juguen la possibilitat de fer obra
artística. Es inútil que un catalá es proposi
un

l'Ajuntament

Dijous
a Dijous

La Cambra única

el
i
cal fer les quar

de l'Estatut de Catalunya en el que fa re
ferencia a les •escoles, deixa la porta °bella
al Parlament per facultar la Generalitat de
Catalunya per establir Pensenyament en llen
:gua catalana, .1 prácticament resol la qües
tió. El text aprovat, sense ésser cap mera

2'50 pessetes trimestre

De

rEscoia

a

:

'

de Barcelona

és satisfactori. Podria
exempt de recels, peró és

sser
un

més dar

fer

instrument

es

que pot resoldre el nostre problema.
El catalanisme s'ha adonat sempre de la

'importancia d'aquésta

qüestió.

De

El

en

del gran poeta vilanoví Manuel de
es prou
eleqüent. Menéndez y Pe
que era un poeta senSe verb,
sense
l'instrument natural de la poesia :
l'idioma. En els nostres temps hem presen
ciat el cas d'hornos tan importants com
Joan Alcover, Costa i Llobera, Morera i_
Galicia i Ruyra que, veient la impossibilitat
de fer obra artística en castellá, es dedica
cas

C,abanyes
layo (ligué

molt

abans de les Bases de Manresa els doctrina
ris del catalanisme en veieren la importáncia.
Fa uns vint-i-cinc •anys que el catalanis
me
va
proposar-se exercir la seva influén
da a PEscola. L'obra meritíssima de l'As
sociació Protectora de •Ensenyanea Cata
lana és una de les moltes proves de Pesfore
ren a escriure en catalá.
realitzat fins ara. LláStima que els partits,
Tot- aixó que diem ho emnprenen tant
ádhuc reconeixent la importáncia decisiva
COm
nosaltres •el senyor Unamtino i els in
de l'afer, no hi haguessin dedicat una aten
tellectuals-castellans que tot dient-se liberals
ció preferent. Ara de poc s'han retret
no
vacillarien a cometre una vexació con
a
l'altre que més útil hauria estat fer estra els catalans. Per ells, com per nosaltres,
coles que esgotar energies en eleocions.
es tracta d'una qüestió sentimental, per con
La qüestió de l'idioma i el dret a organit
següent éš iMpossible el regateig 1 la tratl
zar-nos l'ensenyament són una rnateixa cosa.
sacció, i si la batalla hagués• acabat amb
El punt vital i sentimental del catalanisme
una humillad() deis catalans, no hauria pas
és l'idioma. Sobre aquest assumpte és !ni
estat per nosaltres el major oprobi. Més
possible cap mena de regateig ni renuncia. estranya, gosaríem dir inexplicable, és rae
S'Ida dit moltes vegades que els catalans
titud deis socialistes. Es incomprensible que
érent materialistes i •qué el catalanisme era
els socialistes s'hagin oposat a resoldre un
una
política d'aranzels. :Error. El catala
problema de llibertat. Potser un (ha s'ado
nisme és en essénda una moviment senti »reatan d'aquest error..
mental. I, ben Mirat, ens costen més diners -En aquesta ocasió, el president Azafia ha
les coses relacianades amb la difusió de l'i
obrat amb la mateixa lleialtat que Alcalá
dionta que totes les eléccions i campanyes Zamora. A risc d'un desgast possible, va
aranzeláries. La necessitat de defensar l'idio
actuar. a l'hora oportuna, amb. un noble
ma ens ha danat, segons confessió de Me
entusiasme i am.b tota Peficiéncia possible.
néndez y Pelayo, el poeta més importa.nt de
Tots. els catalans hem d'agrair-li aquest es
les llengües ibériques : Verdaguer. Més tard,
fore. Sánchez Albornoz va trobar la fórmula
tinamuno ha reconegut que Mar.agall repe
conciliadora i va defensar-la amb tot el seu
tia el :cas de Verdaguer. Per salvar l'idioma
talent. A la Insta de noms deis bornes que
hem fet fhistória, novena, teatre, ciencia i
e.ns han
defensat en aquesta hora Crítica,
periodisme. I cansti que, sovint, el móbil
hem d'afegirehi el de Sánchez Albornoz.,
principal de l'home que ha tingut una plo
Els catalans sabrem. fer honor als bornes
ma a la má no era precisament fer litera
que ens han defensat. EnSenyarein el cas
tura o ciéncia, sinó trobar un pretext per
tellá con un instrument de comunicació
escriure en catalá i contribuir a la restau
cultura, no com una assignatura. 1 quan
rad() i expansió de la llengua catalana.
funciOni el régim escolar catalá, els caste
Contrariar amb la forga de Beis vexató
fians veuran que era l'antic regim el que
ries la vida d'un idioma és l'obra més des
Pensenyava com una ,assignatura.
pótica que pot fer-se. Ben mirat, un idioma
és un instrument mecánic d'expressió. Dia
viridrá que els Estats es donaran vergonya
-cl'haver exercit una táctica de coacció o re
emprar
pressió contra un idioma. El dret
la !lengua Materna és el més elemental de
tots els drets. Si el ciutadá de Figueres o
de Tortosa paga la mateixa contribució que
el ciutadá de Santander o de Sevilla, ha de
tenir els mateixos drets a ésser respectat
en un sentiment del qual només
els des
eastats o els traidors poden desfer-se.
Plantejar el debat en nora de la civilit
zació, com han pretés alguns oradors al
Congrés, és una pedanteria anticientífica.
En catalá va escriure Ramon Lita] un dels
.sistemes filosófics més suggestius i rics de
l'Edat mitjana, i en catalá ha escrit el doc
tor Túrró. Des del punt de vista pedagógic,
cal tenir en compte que és un fet demos
trat que és impossible ésser un artista en
.1.m idioma foraster quan es descaneix cientí
ficament la llengua materna. El castellá de
Balmes i Pi i Alargan, que els castellans
troben quasi insuportable, tot essent corree
te, no té vida. Ara mateix poden fer unes
-guantes demostracions entre els nostres es
criptors. 'Els que nomás han escrit en caste
Ilá són els menys apreciats a Madrid. En
•eanvi, els catalans que avui millor escriuen
castellá són els que més es distingeixen
-en el conreu del nostre idioma.
Tothom ha
•
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Esp' étif

de jus.tícia

Fei amb iota innocencia

Són quarts de dues de la matinada, hora
Tindrem una Cantbra única. Aixi ho han
de la sortida de teatres, quan el Campionat
volgut les Constituents. Griteni molt radical de Ball que es celebra a POlympia está més
i d'una transcendencia que el temps dirá en
concorregut que mai.
quin sentit s'ha de pendre. Car l'unicamera
El que fa de speaker, correctament vestit
lisme té els seus avantatges innegables:
d'etiqueta, anuncia davant del micrófon :
sobretot des d'un punt de .vista doctrinal i ..«Un senor concurrente, de los de mesas de
tedric : tota la tasca. deis nostres pouties,.
pista., localidad de preferencia, ofrece diez
dones, s'ha d'adreear elivers una adaptació
pesetas de prima a /a pareja que baile mejor
a la nova situaoió que s'ha creat.
el .charleston, pero siendo amante de la jus
Tenir en
compte que el sistema unicameral, com tots
ticia. y para evitar posibles confabulaciones,
els mecanismes rnassa afinats, és d'un ma
este senor las pagará personalmente y de su
neig bastant compromes i vol un auto-con
propia mano a la vista del público, a aque
!rol continu per banda del parlamentaris ;
llOs bailarines que a su juicio, y sin apela
perqué una Cantbra única., com que no té. ción posible, hayan danzado con más arte.»
cap mecanisme de fre, sempre corre el pe
Davant d'un tal oferiment, propi tan sois
rill de .derivar o al despotisme o a la dema
d'un milionari, el públic, nombrossísirn,
gdgia. Esperent, tot i wixd, que una llarg,a
queda iritrigat.
experiencia deis estralls a qué donen lloc
Els concursants bailen i en acabar, la uná
aquests excessos, en el cas concret d'Espa
nime curiositat es fixa en la pista. D'una
nya, será forea útil,. i és de creme .que s'im
taula arran es destaca la gegaritina figura
posará.
de Padvocat Pou i Sabater, que, dret en el
Ilen2 dit que el sistema unicameral tenia
seu
lloc, amb gest solemne, dérna els dos
tots els
avantat,ges tedrics, i no és ben
durets a un baharí de cara groga, amb
exa.cte : el bicameralisme també té les seves
expressió de fatiga insuperable i carnes tre
exellencies doctrinals ; sobretot una, i no in
moladisses, al qual estreny la má tot ex
finta : que, 'mitjaneant el doble sistema re
pressant-li la sev.a felicita:ció.
ceptor d'un Congrés i un senat, pot captar
El poble que els contempla, :viu l'escena
niillor tots els matisos politics cru.n país :
emocionat 1 resta satisfet. Ha vist el .gest
les -dues Cambres plegades són corn una
d'un deis seus grans bornes.
síntesi d'un poble, de dalt a baix i d'esquerra
a
dreta; la Canibra única representa. la A les 260 hores de ball
~lorza, perque ádhuc ls TI/Manes són
una
minoría de la massa ; solam.ent una
.S'ha ofert ,una prima
dos duros
alta Carnbra 7-- no COM, les de la Monarquia,
la parella més infelig, per llur aspecte i mes:
sinó com es fa per gairebé tot arreu
cansada per llurs fets,
l'objecte que bállin
pot dur a la política activa tot alió que lti
un tango. Aplaudiments en finalitzar
ha d'experimental, sere i individual en una
(?). El speaker, d'una cara més fol
nació, i, encara. Inés, totes les personalitats
rada que un abric de polis de preu; diu,
jurídiques que, en una democracia ben en
davant del micréfon : Tiene doble Mérito, y
tesa, no es poden veure reprimideS ni ofe
es más digno de
encomio el esfuerzo de la
gades, i que, en un regirn unicameral, ro
senorita, por cuanto ésta se encuentra en es
manen fora del dret potític. Car democrácia
tado interesante. 1?ealmente, es «completa
no vol dir govern de majories,
sinó de tota
mente» notable a su edad .(uns setie .anys),
la Nació.
después de tantos días de bailar y en este
Per sort, la vida constitucional de tnoltes
estado, ejecutar tan brillantemente el baile
naoions !a és prou definida perque nosal
que hemos presenciado. Por todo' lo cual,
tres puguem pendre'n experiencia. A Fran
y, además, por ser espanola, senores, les
ea, 'Inglaterra i Estats Units funciona. el.
suplico un aplauso para ella': uno, dos y
sistema bicameral, .a.mb tot exit.• En canvi,
tres.» Im•mediatament, seguint l'exemple de
páisos unicamerals, com .Alemanya, es tro
el:. speaker que •en dir tres ha comengat
ben que el poder sempre és presoner del Par
fer.ho, ressonen aplaudiments inodrits a. tot
lament, el que!, seguint les reaccions de la
arreu.
massa, passa vertiginosament de dreta a es
La senyoretet en qüestió surt, correspo
guerra i d'esquerra a dreta. I, encara, la
nent, al mig de la pista .a-saludar, els aplau
Constitució alemanya preveu casos en els
diments es redoblen. Inés i més. Hom la
quals el President de la República pot con
menta :vivament que
no
saludi també la
ferir al canceller facultats quasi dictatorials
criatura.
que poden frenar la Cambra _en casos de
Tot sigui per Pesport.
perill i d'urgencia. No saben que a Espa
nya hom hagi previst casos semblants, a
Usurpacíó de personalliais
pesar que l'existencia d'una llei de Defen
sa de
la República i la inénteditat, en. ge
Al mateix eampionat de ball més amunt
neral, deis prohonts republicans, deeidida
apuntat, i a la matinada, hora en qué els
ment partidaria de rehabilitar la noció del
oferiments de primes són més freqüents, el
poder, fan creure que el régink no es per
speaker en un moment de calma anuncia
drá pas per desgavell ni per incontinencia.
una
prima. Tothom és orelles. L'esmenta
llem d'ésser, dones, pessimistes, ciavant
da prima es canta així : «Nos J. J. A. Xi
darrer determini de les Corts? De cap
raus Palaus, ofrecemos y entregamos quince
de les numeres. L'elecció del sistema v.ni.••
pesetas para que la Senorita número 13 eje
cameral, sistema millor, bé que Inés difícil,
cute una .de ,sus imitaciones de Tórtola Va
no vol dir altra cosa sinó que el sentit po
lencia.»
litic- d'Espanya ha progressat tant que po
La gran malcría del palie a peu dret,
dent afrontar sense risc visible aquestes for
amb xardorosos aplaudiments agraeix la ge
mes perfeccionades del dret constitucional..
herositat dels célebres parlamentaris, que,
Car, ben mirat, la passada monarquia din
per cert, no es trobaven al local,
proa dar coni també amb el regini bica
meral hont pot dar la nació de desastre en.
desastre. L'essencial és-la moral política:
Dolce-tiana
les diverses estructuracions. són iners acct
dents. I, per ara, la partida més important
El doctor Dolcet ha desbancat En Pich i
que té al seu haver la República Espanyola,
Pon. L'ante día, parlant al Congrés amb
és l'afany de perfecció moral que ha jet'
LUIS diputats
vasco-romans sobre la qüestió
viure molt de ternps sois de desig talas
económica, els va clis
d'idealistes i intellectuals d'ahir, que avui
--Esto hay que arreglarlo, porque la si
s'han revele com a. homes eminentment
tuación de Espana es muy pecuaria...
practies.
R.
No sabem ben bé a qué es volia referir.
.
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A Salamanca, en un deis carrers més cén
trics de la ciutat, hi ha una botiga de mo
bles l'amo de la qual, segons el rétol de la
fagana, es diu : «Germán Gassol».
Aixó de «.Germán Gassol» fa una ceda
gracia, peró us en fa molta m:és, moments
després, quan tres o quatre portes més aval!
US topeu
,amb el rétol d'una barbería que
diu : «Se cortan las melenas.»

Aragai

Companys

í

En un poble
el nom del qual no volem
esmentar
va anunciar-se,
setmanes. enre-,
ra, un míting d'afirrriació católica en el
—

—

Centre, naturalment, católic d'aquell poble.

—

—

Chaniage?
Chaniage.

•

Un deis oradors -I-redactor del D. I. C.
que havia .de pendre.hi•part es diu Ara
gai i el rector del poble, un dels organitza
dors del míting, va fer anunciar que par
larían els senyors Aragai i Companys.
Entre els esquerrans del poble hi hagué
un rnoment de pánic. Es creien que els seus
bornes s'havien passat a la dreta.• I tot per
'una C majúscula a la pissarra d'anuncis.
—

Purisme
Al ministeri d'Economia és va organitzar
l'altre diumenge una excursi6 de secretaris
particulars, els quals decidiretn .passar el dia
a Toledo.
Jrn Pallerola es va entestar que no se li
conegués l'accent catalá. I, efectivament, va
demanar a un venedor ambulant :
—Qué, no tiene una. pinta?
Davant les rialles mofetes d:els .amics, va
aclarir :
—Deme una de bien buena.

Canvi de

nom

Arribats a una gran plaga, va demanar
Pallerola quina pina era.
—El Zocodover
va contestar-li En
Pe
rucho, que disposa de molta erudició.
—Bé, bé
interrompé el petit Lladó, que
sempre en té una a punt
Aixó era abans ;
en

—

—

peró, d'enea

de

la nostra

arribada, ja

ditien el Zocod'obver.

Sociología rural
De tornada, es varen aturar per parlar
amb un pags, que resultá ésser el president
del Círcol Radical Socialista d'aquell poble.
Li dernanaren com marxaven les coses i Pho
me

es

va

manifestar molt

pessimista,

tirant

les culpes de tot al Govern.
—La cuestión social es muy grávida, y
aquí no nos ponemos nunca de acuerdo, por
que todos los días tenemos latifundios entre
patronos y obreros...

Els argumenis d'En Samblancaf
Quan En Samblancat s'alga per parlar,
l'hemiciclo consistorial hi ha pánic. En la
darrera seSsió de l'Ajuntament, En Sam
blancat rebaté unes apreciacions d'En Bau
sili dient que no podia haver-hi. crisi eco
nómica en un país com el nostre que alber
gaya 40,000 enginyers alemanys.
—Senyor Samblancat—digué En Bausili,
—pensi que a Anglaterra 'hi ha molts engi
nyers i la crisi económica també existeix.
—Pero no hay 40,000 ingenieros alema
a

nes!

El gest, la mirada, la
cat
no

eren

veu

d'En Sambrain

amenagadors, que En

tan

Bausili

gosá insistir.

.Inspíracíó
Dia de gala al Tívoli. Estrena de la pel
lícula Inspiració. Un duo d'amor en anglés
entre la Greta Garbo i un actor de la pri
mera
volada. Ella sofreix i el! tarnbé. •El
passat per una banda i les conveniéncies
socials per Paltra els fan la vida impossi
ble. I vinga sofrir. En el mornent més in
tens deis sofriments, se sent una
veu
del
públic que diu :
---Sofreixes, oi? Aconsola't, que nosaltres
també sofritn!
Un éxit
La inspiració d'aquest espectador és Púni
ca que
ha fet vibrar el respectable.

«Pour le mérife»
natural de Taranc6n, enllus
fet una doble proesa,
molt celebrada per diaris i setrnanaris. Ha
anat a Madrid, i després ha vingut a Bar
celona, meitat a peu, meitat caminan; per
tal d'enllustrar les sabates d'Alcalá-Zamora
i d'En Maciá.
Fregar les sabates de dos personatges de
Un boa noi
tra-botes

d'odci,. ha

categoria
meritória, no és
tanta

d'una manera tan digna i
pas cosa que es vegi cada

dia. De manera que celebrem Péxit d'aquest
bon xicot.
No sabem quina recompensa li ha valgut
a
Madrid la gesta : pel que fa a Barcelona,
diuen, el volen fer ingressar al Servei de
Premsa d'alguna corporació.
Cal acollir ia nova amb totes les reserves ;
encara que...

Donarse

:observat

que molts Beis nostres mestres de
primera ensenyanga és la gent que escriu
pitjor el castellá, per la senzilla raó que
'han ignorat sistemáticament la disciplina de
la !lengua catalana. Ens doldria molt ()ten
dre l'honorable cos de mestres, perb en les
redaecions deis diaris castellans de Barce
lona és un axioma que el pitjor correspon

NA1411.

MESTR E DI REC
TOR :

(cafalá)

MIRADOR INDISCRET

—

castellá, perque per endavant
juga la glória i potser la immortalitat.
versos

conéixer

Els mesires són els primers que han oblídai aquesta
l'ej. L'idioma casfella n'ha estaf la víctima principal

—

vena,

idioma

un

importancia

L'eminent militant de la Lliga Josep Ma
ria Trias de Bes explicava fa uns dies la
seva llieó a la cátedra de Dret Internacional.
En arribar a un punt en qué s'havia de
posar en entredit una recent disposició del
ministre de Justicia, féu la següent aclara
ció «Degut a la Llei de Defensa de la Re
pública, hom s'absté de fer manifestacions,
que sortint del terreny de la jurisprudéncia•
podrien caure en el de la política.»

MIPAI3DR
AUTORITZADES

OPINIONS

problema del'ensenyamenf

El

Per domar al nostres leetors una idea cla
i completa de l'actual estat del problema
de Pensenyameht, hem parlat amb 'aquelles
persones .que hern Cregut més autoritzades
per 'opinar. Al costat del parer de la prime
ra autoritat académica, hem, reeollit les opi
nions d'un representara de cadascuna dé les
altres ensenyances oficials, les d'algums di

L

collegis de religiosos i, finalment,

SERRA HUNTER, RECTOR
U N IVERSITAT DE BARCELONA

DOCTOR

—4Ens

trobem

diu el Dr. Serra

ens

—

DE

'

IN STITUT NACIONAL

DE

SECRETAR'

ni anticatólica, sinó, senzialament, es
cola "neutra .en mátéria confessional ; també
Scola no clerical, ni airigida ni intervinguda
per elements eelesiástics.
«La religió és afer del pensament i de la
•,
con.sciéneia
mentre aquesta
consciéncia i aquest pensament no estan for

•

.

mats, no s'ha d'imprimir en el tendre cer
vell de l'infant un segell o marea determi
nada, perqué aixó. fóra prejutjar Una qües
fió que cadá persona ha de resoldre. per ella
m.ateixa.

-

LA

—

període constituent en el qual, per
forga, les disputes o polérniques prenen un
caire passional.
«iEn la .qüestió que en' proPoleu, és difícil
en

un

desfer-se de la sensibilitat
oblidar. la noble

aspiració

de l'instara. Sense
a

minorar Perise
amb la rea

.nyament, convé, perd, comptar

litat. No s'improvisa una organitíoció amb
el: simple desig de corregir totes les deficién
cies del passat : hem de defugir tot secta
risme ; posar les coses en el seu punt i que
l'esperit treballi.
«El meu judici és el de •resóldre el pro
blema de Periáenyament en el sentit liberal
més ampli, per?) no pas d'una Manera sec
taria. Caldria situar els companeras de les
cangregacions religioses al mateix hi<li deis
altres ciutadans. Ni un tracte de favor ni
un tracte de ,persecució. Destruir él monopa
,li de fet que detenten, donara mitjams' a les
imStitucions laiques perqué puguin competir.
Perqué el fet cert és aquest quan el par
ticular laic disposa deis instruments i deis
mitjans meceslaris com en disposa el collegi
de religiosos, el rendirment pedagógic és fa,
vorable al' laic. 1 ablb es compren. Els
collegis particulars, no de religiosos, no te
men
altra finalitat que la de PenSenyarrient,
al revés de les escoles congregacionistes, que
semPre tenen un imperatiu superior més en
llá de la fundó estrictament pedagógica.
«La competéncia que firis ara havien de
aguantar les escales privades era insupera
ble. Tot, en les escoles seglars, s'ha de deu
a
re a una iniciativa privada o, tot al més,
Pesforg d'una Orle de senyors. En les ese°,
les de. religiosas hi ha l'esforg acumulat de
divérses generácions i hi ha les possibili
tats econórniques que comportava Porganit
zació de les congregacions.
—Així, el motiu pel qual molts pares pre
ferissim les escoles de religiosos?
—Moltes vegades no és un motiu reli
giós, són les installacions n-iillors que poden
tenir, el que Motiva principalment el seu
éxit, i per aixd rnolts pares de sentit liberal
i fins i tot doctrimaiment oposats a la 'creen
ga católica, porten els seus fillis a les'escoles
de les congregatiens religioses.
—1 com •elaéianeu el problema de l'en
senyament amb el general polític de Cata

-

•

lunya?

'

.

Els senyors Bulart,

'collegis incorporats. .Són uns 25 collegis,
'quinze deis quals pertanyen congregacions
religioses. Aquests quimze representen uns
t

a

1,600 alummes. Els

*

els medis universitarls.
oblida la graVetat que
en les actuals circumstáncies,
discordancia ainb els represen,

escolar

en

no

«Hi ha
sector imtellectual espanyol que
capeix les nostres aspiraeions i amb él qual
podem coincidir en la manera d'apreciar la
significació universal del problema universi
un

,

tari. Prova aquesta coincidIncia -que els irn
formes o els projectes de reforma pedagd.
gica qué aquests darrers temps ha intentat
la UniVersitat de Barcelona comeideixen, em,
línies generals, amb els de la Universitat de
Madrid.
—I en qué creieu que ha de radicar essen
cialment la catalanitat de la nostra primera
institució 'de Cultura?
L—La catalanitat ha de. basar-se en l'in
discutible predomini del mostré idioma. La
llengua és, sernpre,. Pánriirna d'una cultura.
Aixd no vol dir de cap manera que s'hagi
d'exelouré el coneixement i fins l'ús de Pidio
ma castellá. Jo us recordaré un parágraf de
Particle 6.° de l'Estatut aprovat pel II Con
gHs Universitari Catalá : «La catálanitat,
més que a singularitzar-se, ha de cansistir
a
aportar l'esforg i Pesperit del poble ca
tala al patrirnoni espiritual de la Huma
mitat.» Al costat, per tant, deis altres nobles
germans.
quina fórmula creieu bona per a dar
tot aixó a la práctica?
—S'ha parlat de crear dues Universitats.
Fatairnent, l'una estada enfromt •Cle l'altra,
aixó fóra :perjudicial per a totes dues. La
Univeráitat té d'ésser única i té d'ésser ca
talana. I ha' d'ésser aquesta mateixa Uni
versitat la que respecti i atengui els drets
de les minarles.
1, en acomiadar-nos, el Dr. Serra ená
diu :
—Feu-me el favor de fer constar que tot
el que us he dit és una opinió nieva soase
carácter oficial. Us podria dir moltes més
coses si no estigués en el lloc que estic.

.

'

desenvolupament

—

—

D.

JOSÉ JUNCAL,
NORMAL

DIRECTOR
DE

DE

L'ESCOLA

MESTRES

—Cree que Pensenyament hauria d'ésser
i obligatori, perd nó desconec les di
ficultats económiques amb qué arreu del
món es topa per a dur a terme aquestes as

grátuit

piracions.
-Sou partidari

de l'escala única?
—Es aquest un problema difícil que en
pocs palos está resolt completament. De
mestres no en manquen a 1Espanya per a
Poder establir l'escala única, "perd es meces
siten temps i diners per a arribar al seu es
tabliment. Per no ferir greument respecta
bles interessos que acrediten el dret de su
plir les deficiéncies de l'Estat, podria orga
nitzar-se un régim transitori que consistís a
declarar senii-oficials les escoles privades que
reunissin determinades condicions, sotmetent
les als plans, rnétodes i a la inspecció de
l'Estat.
—Creieu que l'ensenyament té d'ésser
tale?
—En temps de la monarquia eren laics
els ensenyaments d'Institut, els universitaris
i els professionals,' c,ar l'obligatorietat de
la Religió, en elsi ternps en qué fou obliga
tdria en els Imstituts i a les Normals, con
sistia a estudiar-la i aprovar-la, peró no a
-

•

•

l'augment del guany. Umicament entre. els
religiosos trabara els homes que estimen la
.

absolut respecte al natural
de les funcions i .facultats
la lliure fonmació de la seva

actual i amb

van

•

massa

Serra Hunter, Oliver i Carreras

«Escala lliure, .amb els métodes de la pe
dagogia científica, amb disciplina, amb or
dre, amb alegria, amb higiene, amb totes
les institucions 'complementarles de Pescola

men

---Els pares volen, tant com que el moi
aprengui, que el noi sigui vigilat. Aixd a
l'Institut és poc menys que impossible. No
eš pot tancar la porta de l'Institut i, d'a
quest detall, en deriva tot. En canvi, en les
escoles .tot el-dia estan subjectes:
—Perb aquest encauament no els perju
dica?
—Jo cree que sí i estimo que l'ensenyanga
oficial, des del pura de vista éstrictament
docent, és la millar. Demés, passa una
cosa curiosa : els alumnes de les congrega
cions tendeixen sensiblememt a nivellar-se ;
quan n'examines un no saps quin exami
nes : tots saben el rnateix: Aquest fenomen
és Inés sensible en les congregacions d'es
cassa tradició pedagógica. tEsmussen la per
sonalitat del deixeble, cultiven únicament
la seva membria. En
en ordre general
canvi, d'algumes escales seglars és d'on par
teixen totes les iniciatives pedagbgiques mo
dernes ; la personalitat inte•lectual de l'alum
és imtelligent i
ne és acusada : Pintelligent
l'inepte és imepte. Aixd, pél dia de demá,
és la millor depuració.

Comportada,
una possible
tants de Cataluiriya.

•

su

Pensenyament?

-

tensament sentida

,

en

pc¦cleu

a

.

no

Juncal,

un

del deixeble i

a

personali ta t.
«Aixd té d'ésser, al meu entendre, la discu-.
tida Escola laica, peró no altra cosa mi
menys que aixd.

.

Barcelona s'ha man
tingut l'expectativa de Paeció política dels
representants de Catalunya. No ha volgut
entorpir la seva marxa, sense que aixd pu
gui interpretar-se en el sentit que la catala
mitat mo Sigui una aspirad() fonamental in

,La

deu restaras

ntiés de 300. Deis collegis de religiosos
al davant els Jesuites amb un sol col
legi de més de 300 alumnes i els de les Es
cotes Pies, que tenen vuit collegis matricu
lats amb més de 600 alumnes.
---Hi ha actualment, com a voluntaria,
l'assignatura de Religió. Quina proporció
guarden les matricules?
—Fins Pany passat, amb el Pla Cálejo,
la Ieligió era assignatura obligatdria. Quan
el Govern le la República declara lliure l'e
',carnea hi hagué Cena desbandada. Aquest
any
calcular que s'han matriculat un
41'6 per eent de moles i un 34 per cent de
nois.
—I PaspIcte limgüístic?
—Sobre aquesta qüestió, uns números no
Inés. Aquí teiniu, per províneies de naixenga,
les inscripcions d'ingrés d'un deis darrers
anys. De 1,344 inscrits, 1,155 són nascuts
en províncies de parla catalana (Catalunya,
Valéncia, Mallorca) ; 121 són de la resta
d'Espanya i 68 són estrangers.
—1 a qué atribuiu l'éxit dels religiosos en

—La Universitat d'e

.

Sobre el Liceu.
El públic adinerat i el
esparracat del nostre país han tingut
Sempre unes grans pretensions musicals ; es
deia que a Barcelona l'afició a la músieá era
una
cosa tan forta com l'afició q_ue hi
ha
a Madrid de sucar «cangrejos» al café
amb
llet. En les époques romantiques de l'Ocre,
els tcnors que tenien de- venir a cantar al
Liceu s'equipaven contra els xiulets i les exi
gIncies com ho fan avui dia els exploredors
de més fama i que fumen les mIllors pipes.
El Liceu era un lloc de consagració ; a més
a més del cos coreográfic, del Liceu
sortien
les aventures més llampants i els drames
doméstics més terribles. •i va haver un
moment que amb el Liceu no en tenien
prou, i varen fer Ópera al teatre Principal,
que en deien dé la Santa Creu. Aleshores
s'esdevingueren les famosos rivalitáts entre
les dues' cases, a veure qui presentava un:
baix més bo z un tenor més ben enquader
nat ; els parroquians deis dos establiments,
es clavaven unes pinyes i unes pa1lisses apo
tebsiques en preséncia de les floristes de la
Rambla, i la paslió per les Óperes havia
esguerrat alguna prócessó i havia complicat
nVs d'u'na °pereció bursátil. En el mercat
deis cantants i deis músics, que era al
nord d'Itália, el client més temible, 'aquell
al qual se li raspallava més Pesquena, era
invariablement el püblic de Barcelona.
Jo, tot M'a) que clic, ho he sentit expli
car, i suposo que deu ésser veritat. Al cos
tat de les primores firmes i les
primeres
pells, hi havia els estudiants i els aficionats
curts de roba, que anaven al quint pis amb
una llanterna mágica dintre el cor ; aquesta
llanterna ,mágica projectava damunt de l'es
cena els 'més
vehements entusiasmes car
díaes i les protestes sense contemplad&
Mentre el Licéu era una cosa sublim, es
fundaren societats Corals i filharmbniques,
hi havia concerts a totes les hores del dio,
i Catalunya tenia fama d'ésser una mena
d'Orfeó en junta permanent.
Quan va venir el wagherianisme, les afi
cions musicals de la ciutat feien un gran
pimyol de cabelleres, de corbates sepulcrals
,

públic

tucions d'ensenyança institucions oficials,
sota el control de la Universitat, quin bene
fici per a la cultura i pel bé material
espiritual de Catalunya!
«Les eseoles de .religiosos no podrán su
plir-se fácilment. fi ha un esperit cientilfic
que no hi és en cap institució oficial. Els
mestres, els professors, els catedrátics es
reuneixen moltes vegades. Quan ho fan per
a preocupar-se d'un nou 'pta pedagógic, d'un
tema de démela? Mal ! Totes les reunions
es limiten a
un interés per l'escaldé i per

giosa,

DE

EITSENYANÇA

2.4

—Podríem considerar el problema de l'en
senyament des de tres aspectes : el religiós,
el docent i el limgüístic. La, meya opinió
personal pesa molt poc. Mili« que jo poden
parlar els números, que, pel rneu cárrec,
fácilment ji puc facilitar.
«L'Imstitut de Barcelona te, per un terme
mitjá, una matrícula oficial de mil alum
nes. Al costat d'aquesta xifra hi ha la deis

el párer d'un director d'escala particular.
Cretem •així haver alyastat tots els matisos.
EL

DR. JoAguird CARRERAS,

EL

ra

rectors de

L'APERITIU

.

,

-

«L'escola laica rio vol dir escola antireli
,

.

.

EL

PROFESSOR

ALEXANDRE BULART

DE

L'ESCOLA DE COMER9 I PRESIDENT
L'ACADUIA CIENTIFICO-MERCANTIL

1

RIALP,
DE

—La nieva condició de professor de l'ES
cola d'Alts Estudis Mercantils de Barcelona
cm priva de poder-me expressar amb la lli
bertat que Voldria. Sóc católic prácticant
soase que aiicb signifiqui ai tanatisme ni
elericalisme
i cree que Pensenyament
secundad eri mans de religiosos ha fet
gran bé a la nostra joventut i a la nostra*
cultura.
--En tots els rams?
—Vull fer una sepáració ben marcada en
tre Penseriyament universitari i el. secundad.
Les classes de Facultat s'han de dar pels
respectius catedráties sense ingeréneies es
tranyes. Les académies de preparació, cas
de consentir-les, haurien d'ésser molt selec
cionades i ben aquilatada la capacitat deis.
professors. En el Comerg i batxillerat ja és
una attra cosa. Aquestbs ensenyamces esta
ven molt ben atases per les ordres religioses
i la prohibició constitucional té de crear un,
—

problema gravíssim.
—Perd, i els professors particulars?

démela por. la démela.
Les ofirmacions, massa categóriques, ésas
obliguen a parlar de l'esforg de les institu
eions lliures d'ensenyanga.
--Qu,antes són les escales particulars se
glars? Com. funcionen? Quin nombre d'a
lunmes tenen? Ni el nombre d'alummes, ni
la sufi•iéncia del professorat, ni la fona
mental idoneitat del seus establinients po
den comparar-se ;Amb Pesforg fet per les
ordres religioses. Aquesr fet hauria d'ésser
més inapressionant i dura més conseqüencies
per Pesclevenidor espanyol que no en duda la
débdcle del vuitanta per cera de la banca del

pipes parsifalesques.
Aquí varen ésser més wagnerians que
Bayreuth, tot Wagner va ésser traduit en

i

seriyar Pena,

.

EL PROFESSOR BARTOMEU OLIVER, DIRECTOR
DE L'I NSTITUT. ndri IC EULALIA
deis més greus fiagells de
secundad en els pisos demo
crátics .és la seva inestabilitat..1 'Espanya
des d'uns anys ençá sofreix en gráu super
latiu aquest fiagell. 'Cada ministre, en pos
sessionar-se del ministeri, porta ja en car
un

l'ensenyament

tera

un

•

no.u pla d'ensenyarnent secundan,

reforma que respon a una tenden
cia partidista o bé a un prejudici cultural
del ministre i els seus assessors." 1 així,
amb la pitjor de les solucions, que són les,
reformes generals automátiques, es valen
subsanar els defectes i •inadaptacions d'un
pla d'estudis que poclrien resoldre's parcial
ment i opartunament a cópia d'estudi i com
una nava

provacionslese

.

.

,

«Es que- sernpre els nostres elements di
rectors han tingut .de Pensenyament secun
—Les facultats de Filosofia i Lletres i de
dad un concepte vulgaríssina si no equivo
Ciéneies temen tan pocs alumnes que no cat, creient que reformar els plans
poden donar, els llicenciats que en surten, "Jis equivalia a canviar el sistema d'estu
educa
l'abast a les necessitats de Pensenyanga pri
cional d'una nació, quan aquests és la resul
vada. Els que es graduen de doctor ho fan
tant d'una infinitat de factors
que integren
amb vistes a una cátedra i no per anar
l'anima nacional : que abans i enfront deis
d'un collegi a Paltre a explicar determinada
plans d'estudis calla crear el mestre o el
assignatura. E aquest terreny el Parlament professor,
no .el ,,catedrátic, els llibres que
ha donat una garrotada de cec.
havien de posar en m.aris deis postres im
quant a l'elcola on professeu?
fants, el to práctic, utilitari i de formació
—Referent. a l'Escola d'Alts Estudis Mer
que cal donar a aquests estudis enfront de
cantils, dec dir que, com a president de l'adquisició passiva
i memorista, la selecció
l'Académia Científico-Mercantil de Barcelo
dels escolars i el seu control comsiant psi
na
corporació de professors i perits mer
coldgic que. pogués guiar el majar aprofi
cantils la' més antiga d'Espanya
penso
tament o educació de les millors possibili
dur a la Junta de Govenn el, problema de
tats del nostre noi...
restablir les cátedres lliures que abans exis
«Tots aquests problemes .irresolts que
tien. El nombre d'alumnes és imposant .i fa
acompanyen la trágica odissea del nostre
impossible la tasca de catedrátics i profes
mol a través de Pensenyament secunctari,
sors queno poden, malgrat els seus estor
han estat defugits sempre amb una mena
gos, correspondre com voldrien a la seva
d'horror o ,d'instiraiu menylpreu pels di
missió. Manca un edifici adequat i manquen
dels- nostres ,moviments pedagógics.'
professors. L'escalafó, ara raquític, hauria rectors
1 quan en els Ajuntaments del temps de
d'ésser més nodrit. Aix6 és ciar com la llum
la Maincomunitat es varen estructurar des
del dia.
de la Comissió de Cultura els primers
Grups escolars, les escoles especials i com
EL P. X., DIRECTOR D'UN COL.LEGI
plementarles que eren una superació nota
DE RELIGIOSOS
bilíssima deis nostres problemes pedagógícs
primaris, i la mateixa Mancornunitát,. en el
—Vosté, P., coneix el nostre setmanari?
Vos de la Universitat Indúátrial,. creava una
—Per desgracia.
munió d'Escales técniques dotados i orlen
--Com?
tades com les millors deis paises industrial
—Per desgracia : és dolent, dolent!
mera més progressius,• ensems qué l'Insti
No sabem contestar més que arnb un som
tut d'Estudis Catalans, els ..Estudis..Nor
riure. 1, malgrat .el difícil comengament,
mals, l'Escala de Bibliotecáries, etc., i tants
exposem l'objecte de la nostra visita.
d'alees intents que responien a les neces
—Dones és per aquest setmanari que
sitats de la cultura superior, Perisenya
m'interessa obtenir el seu parer sobre el
ment secundad, representat típicament
problema de l'ensenyament.
pel
Batxillerat curull de xacres 1 .anacronismos
—1 aquest parer, com hauria de sortir?
pedagógics, no va meréixer ni Patenció ni
--Despullat de tot comentad de part nos
la preocupació més minsa deis consells ni
tra. Dient només textualment el que vosté
assessories pedagógiques. Sembla tahrient
ens digui.
—Jo mo puc resoldre per mi en aquesta que a Catalunya no existeixen nitres pro
qüestió. No el puc autoritzar a publicar el blemes docents que els industrials, els tée
nics i especials, i precisament as fills dels
que jo 11 digui soase comptar amb un per
mis superior.
elements rectors del nostre ressorgiment po
lític, económic i literari, que aspiraven a
—No obstant, MIRADOR és un periódie que
va
a
bates les mans, jo cree que, ara que' una carrera universitaria, sels negava tota
tant se'ls ataca, a vostés els pot imteressar
possibilitat de redimir-se deli anacronismes
comptar amb la tribuna d'un periddic libe
del Batxillerat, tant si 'aquest es teja des
ral. Més val, per vostéá, dir el que els in
de l'Instrtut oficial com des de qualsevol
teressi din des d'un periddie Independent que
altre collegi religiós o particular.
no pas des
d'un diari confessional, que no
«Ara que amb freturosa inquietud valen
més va a mans convengudes.
resoldre's els més aguditzats problemes d.a
—Evidentment. Parlem, i jo, si obtinc quest torturat ensenyament secundad, dis
Pautorització que necessito, ti enviaré a casa
posats a accillir iniciativos i orientacions,
de vosté unes notes per a ésser publicades.
ara presenterh la valuosa aportació que po
A l'hora de donar aquest reportatge a les
dria oferir un eollegi de segon ensenyament
maquines, les notes ofertes no han arribat, del tipus de l'Instituto Escuela de iviadrid,
i sí una amable lletra dient-nos que no es
que fa anys podria ja funcionar amb l'es
creta convenient intervenir. Per aixb entenem
calf i l'aportació de taras valors culturals
que no fóra discret dir el nom del religiós
pedagógies que aquí s'han posat al set vei
que ens atenué, i ens hem de reduir a
d'altres activitats docents, segurament menys
refieetir la impressió que el repórter tregué precáries i necessitades.
d'aquella conversa i d'altres amb diversos
«Per aixd creiem que portar la llengua
directors de collegis congregacionistes.
vernácula a Pensenyament secundan i no és
Cap impaciéricia no era ostensible pel vi
una qüestió que es resol
automáticament,
sitant. Hl ha un text constitucional i, no
ja que abans cal crear el professor 1 els
obstant, no sembla que el dit text hagi dut
llibres que responguin a les nostres acti
de moment excessives temences.
vitats culturals, científiques i pedagógiques.
—Catalunya
ens diuen alguns deis re
I que l'escala secundaria, més que ensenyar
ligiosos consultats
timdria ara Pavinen
asáignatures, faci possible per la convivén
tesa *de posar-se el davant de la cultura del
cia de professors i alumnes la formació
món. Aquests senyors, per qué no miren a
orientació ,de les nostres primeres joventuts.
l'estranger i veuen, allí, el tracte que se'ns
dóna? Si fessin de totes les nostres insti
J. F. VIDAL JOVE
—

.

•

—

atalá wagneriá 'que marnés entenien el
el Senyor, Par i aquell dragó
que es diu Fafner que surt al segon acto
de Sigfrid. El wagnerianisrne, tal com es
va entendre
aleshores, tenia aquella punta
de grotesc que tenen. totes les coses illumi
nades i transcendentals, peró va éssér d'una
utilitat positiva i va servir per fer-nos
quedar bé en un seguit de mornents.
Heni convingut, tothom ho ha sentit dir,
que som un públic musicalíssim, el més
musical del món : un milió vuit, centes no
ranta tres radios i tres milions cinc cemtes
vuit gramoles escampados des del Llobre
gat al Besós ho vénen a demostrar' d'Una
manera
claríssima.
Dorics bé,, no,
sap com, perd totes
les orquestres
lharmóniques han mort
d'una manera tristíssima; ens resta la Pau
Casal, i sembla que viu amb Pamenaga
d'una angina de pit. L'única associació que
s'aguanta corn una roca és la Música «da
Camera», i no seria estrany que la seva
vida próspera fas deguda, més que a un
interés musical, al fet que els- senyors i les
senyores hi van a fer comentaris sobre el
cinema, sobre la qüestió religiosa o sobre
l'amor lliure, i a més a més, s'hi pot es
tornudar teatralment, s'hi pot tossir com
en una clínica, s'hi poden menjar cacauets,
i existeix soci que shi fa:portar una tassa
de caldo,
dos rovells d'ou.
En denitiva, que Pafició musical del
nostre públic resulta que ésuna de les
grans ensarrahades que ens han fet ern
passar. Én qualsevol pobleció europea que
s'estimi una mica, hi ha almenys un con
cert filharmbnic setmanal- presentable. Aquí
ens hem d'acontentár amb .quatre comcerts
la primavera i quatre a la tardor.
a
Ens restava, peró, el Liceu ; malgrat que
incas utilitzessin aquest establiment per fer
la usura, per fer l'arriar o per pasáejar mo
dels de cases de confecció, el •Liceu tenia
i té un gran prestigi per Barcelona i és
una qüestió de dignitat per part de tots els
barcelonims mantenir aquest prestilli.
Ara sembla que •trontolla 'el Liceu, diuen
que no s'obrirá, que .els• propietaris fan el
bot, que els abonats fan l'ami, que les
empreses fan el .conill, porquí ; je' no sé el
que passa, és á din, sí ,que' ho sé ; crie5,„
uns
quants senyores .i senyores, afectant
una por grotesca; que en realitat no• exis
teix, s'h.an comjurat per fer una mena de
sabotatge intolerable a la República. Al
gun senyor que es pensa ésser ,un,aristd
crata, i que ha .estat un vil 'acá' de la
dictadura i continua •essent un lacai, per()
soase casaca,
diu 'que. ši's'obre 'el Liceu
hi enviará les maimadere1 i els masovers
a
ocupar la llotja. Infelicitats d'aquestes
n'he .sentides dir. moltes. Jo cree que no
tenim vergotnya entre tots plegats si tole
rein que una cosa de tan noble tradició bar
celonma com és el Liceu, i que representa
Púnica manifestació musical digna que ens
resta, no pugui a 'no vulgui obrir les seVes
portes per culpa de qui sigui.
un

país.

—Cree que

.

a

.
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PELLICER

Rebuda una extensa collecció
de trajos per a la próxima
temporada de tardor.
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L'ASSALT AL

BANC

DE

BILBAO

LA- QÜESTIO DE L'ENSENYAMENT

Isa nii

El mitedel bandit idealista

Bancs i botigues formen
ja una Ilista llarga i costen alguns morts.
Aquests actes de bandidatge daten d'abans
d. e la Dictadura. Són d'aquella época l'a

1Els assalts

a

tracament del Banc d'Espanya de Gijón
1 l'alsalt al tren del Poble Nou. Durant la
Dictadura es produí l'atracament a la Caixa

d'Estalvis de Terrassa, episodi que va aca
bar portant al patíbul els autors del fet. Tots
aquests atracaments varen exigir sacrificis
de vides, detall que indica que ni
són senzills ni es fan sense perill.

estrany que si un capellá fa una rateria, en
tingui la culpa el «clero». El mateix passará
als anarquistes i sindicalistes si
els crimi

nals s'acostumen al luxe de tenir
idees i
ideals i els sindicats no prenen partit contra
els malfactors. Per aixb crec que
és un
error
la táctica de Solidaridad Obreragran
en
aquesta qüestió. L'órgan
sindicalista
dedi
cava sis o vuit línies a
l'assalt del Bane de
Bilbao, hi coneedia la mateixa importáncia

La liquidació trágica de l'assalt
de Terrassa obre un període de
calma. En comengar la segona dic
tadura, tornem als atracaments i
assalts. Entre ells cal recordar el
de Sant Feliu de Llobregat, acom
panyat d'homicidi ; els de les dues
sucursals del Banc de Catalunya,
alguns estancs i loteries i, la set..
mana passada, el d'una sucursal
del Banc de Bilbao, qué ha coltat
la vida al guárdia de -seguretat
Rartion Lornbera.
Els antecedents de les poques
persones que han resultat detingu
des durant alguns d'aquests actes,
dóna als fets un carácter que es
distihgeix perfectament d'altres
episódis igualme,nt repugnants. Hi
ha el cas de l'assalt, o atracament,
sobre el qual els autors del delic
no
poden allegar altre mbbil
te
que el del lucre. Exemple : l'assalt
a l'exprés d'Andalusia, que els cri
minals varen pagar amc la pena
de nioi-t. Aquest és el cas típic del
bandidatge estil antic. Els alsálts
a Ba:ncs, estancs i loteries, de crea
do tleoent, han estar fets per ho
El bandit txecoeslovac Ladislau Musial
meslque es vanten de tenir idees
i
anarquistes de militar en orla
Ititzácions obreres. Un deis autors de l'assalt Periodística que a un fet divers
insignificant
a
una de les sucursals del Banc‘ de Cata
i no tenia ni un mot per a protestar contra
lunya, en preguntar-li el jittge d'on era, va
aquesta salvatgeria. 'No és de 'suposar que
.contstar que era «ciutadá del món» i va
es traed d'una 'falla periodístieá, perqué els
necessari
creure
afegir-hi que els que no diaris de la nit havien explicat el
cas ex
podert presentar-se als Bancs a cobrar arnb tensament. I no és licit de suposar que
un
xec, havien d'anar-hi amb una pistola.
l'brgan sindicalista aprovi el fet, perqué la
Tots aquests detalls han contribuit a que
redacció de Solidaridad Obrera la formen
atrIbuís aquests actes criminals als
gent honesta. Per qué, doncs, aquest silen
blements de les organitzacions obreres ex
ci? Quan calgui fer foc cnou, tasca que els
tremistes. 1 contra •ixó, contra el fet que
sindicats es veuran obligats a imposar-se,
uns
bandits es permetin tenir idees, encara
els homes que hagin de fer aquesta feina
-és l'hora que no han reaecionat ni els anar
hauran de lluitar enérgicament per destruir
quistes ni els sindicalistes. Perqué es pot el Ilevat de desprestigi d'aquesta táctica
ésser anarquista i sindicalista i no ésser lla
equivocada.
dre ni assassí, i viceversa, es pot ésser anar
Quan les organitzacions obreres reaccionin
.quista o sindicalista i ésser home de mals contra la innocentada del bandit que es vol
instints. I si els interessats no reaccionen
convéncer que Iluita per una idea, s haurá
davant d'aquests fets, no hi guanyaran res
desfet una llegenda que fa difícil la reacció
les organitzacions obreres. El sistema de dis
de l'opinió pública. El mite del bandit idea
simular els pecats dels comPanys ha perju
lista és el primer handicap amb qué topen
dicat molt els capellans, i per aixb no és
les autoritats i la policia. Aquest bandit
disfress,at d'idealista deixa en un segon ter
me de mediocritat els homes
enearregats de
la defensa de les vides i les hisendes dels
ciutadans. I creieu que és molt més heroic
el policia i el guárdia civil que per vuit pes..
pel Disarmo
setes de sou defensa la societat i es juga la
vida, que el bandit que per no treballar ha
de robar i .assassinar.
Ara que tenim República i tindrem un Es
tatut d'autonomia, ens haurem de desacos
,..."5".
.....,.,--turnar a mirar de reüll els agents de l'auto
ritat. Quan no siguem un poble perseguit,
no ens será pas permesa aqueixa resisténcia
passiva a l'acció dels agents de l'autoritat.
':•."-n'-.-1.
Privant.,nos del dret de governar-nos, el des
potisme monárquie ens ha embrutit i amar
quitzat. Perb arnb República i autonomia i
tot serem una mena de kurdes o d'armenis
fins que sabrem collaborar amb les autori
tats i els seus agents. Cal que ens desen
ganyem i no donem la culpa de tot a les
autoritats : no tindrem una polkia bona fins
\t,que la mereixem. I mentre no mereixem una
policia, mereixerem els bandits, els nostres
El porc espi.—Accepto la reducció d'ar
i el txecoslovac Ladislau Musial.
mamertts : renuncio a dues punxes.
•
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(Guerin meschino, Min)

MANUEL BRUN1ET

leoIra

a
Edison

Per les biografíes que s'izan publicat
aquests dies, és sebut que Edison, dur d'ore
lla quan era jove, havia quedat aviat com
pletament sord.
Una vegada que un periodista austriac
se u
lanyia d'aquesta tara, Edison replica :
—Estic molt content de la nieva sorda
ría, perque tinc molta feina. Els homes
perden d'alió més temps volent escoltar. Si
no
invento un apare)! per als sords, és per
qué llavors la meya dona m'estaría parlant
dia i nit.
*

l'esmena Sánchez Albornoz
Les Corts Canstituents "dé la República
han resolt aquesta setmana una de les pos
sibilitats més altes de l'Estatut de Catalu
nya : la que fa referéneia a l'ensenyament.
El debat de la Cambra a raids de Parti
cle 48 ha palesat d'una manera molt viva
com les
posicions imperials dels castellanis
tes a ultranga deix'en lloc a les suggestions
de convivéncia i de concbrdia deis esperits
més

i estímul és el millor. Perb cal tenir en
compte que planteja una serie de proble
mes

de l'Espanya republicana.
de Unamuno .aixecá la seva

i
un

exigeix a les organitzacions
esforg gegantí.

L'article 48 fou votat segons l'esmena del
Sánchez-Albornoz. Jo voldria asse
nyálar la transcendéncia de l'actitud d'a
quest diputat envers Catalunya. I diré per
qué. 'Existeix—ara més viva que mai—en
els nuclis intellectuals de Madrid, una ob
sessió imperial molt viva. No és Unamuno
solament, el que sent l'irn
senvor

polítics

Miguel

previs

autónomes

vett

peri

*

A Edison el divertien extraordinariament
les llegendes que corrien sobre d'ell.
—En general, tothom cm té per molt vell
—deja una vegada—, i en realitat cm sento
molt joyo. Si fos veritat tot el que expli
quen de mi, !o hauria de tentir, segons uns
comptes que hem tret amb la meya dona,
cosa de
nou
cents vuitanta vuit anys.

Laconisme
Al Smith, !'alcalde de Nova York que no
el contrincant
—derrotat—de Hoover en les eleccions pre
sidencials de 1928.
Al Smith, que ha estat qualificat de «Gil
Blas irlandés», no planyia les seves
nions. De Hoover deia :
seas discursos
són tan impersonals
i estendarditzats com els productes de Hen
vy Ford.
I definia Coolidge arnb aquesta frase, que
sembla d'Arniches :
—L'esfinx d'Egipte és un fonbgraf de re
petició al costat seu.

fa gaire visita Franfet, bu

Llurs

Claudio Sánchez Albornoz
i

apocalíptica, amb
vibració de tristesa.
Ja he dit aquí les relacions d'Unamuno i
la idea d'Imperi. Unamuno sent davant del
problema de les llengües
dolor física,
si
esquarterament material Pésés

com

A propbsit de les eleccions angleSes, ca
racteritzant les diferents maneres de fer la
campanya que tenen els líders del partits,
un diplomatic
deia :
—Baldwin.explica, Mac Donald combina...
—I Lloyd George?

—Lloyd George fulmina.
Es sabut que aquest darrer, convalescent,
ha hagut de fer la seva campanya servint
se del
micrbfon. Un vell collega seu, refe
rint-se a la numia de Lloyd George de creu
re's l'arbitre dels destins anglesos, expli
cava :

—D'ença que parla al poble per l'inter
mediari deis cels, ha acabat creient-se Déu
Pare!

Esperii de familia i de divisió

encarar-se

cies

un

damunt de la seva cann i de la seva s,ang.
Miguel Maura Ii féu companyia amb una
veu
més enérgica i un més jove impuls.
El president del Govern Provisional de la

República intervingué

per

combatre,

Anglaterra
és gens estrany
fills d'homes •politics que
no

molts de

veure

entren

la carrera abans que el seu pare se n'hagi
retirat.
Aixi Mac Donald s'h,a trobat el seu fill de
company al Parlament.
a

I

Lloyd George fa

la

seva

cosa

prbxima.

amb

una

realitat

inajonnables.

Grácies

plena d'exigén

l'esmena Sánchez-Albornoz l'Es

a

tatut té via lliure, en el seu camí. En un
camí que, confessem-ho, tots esperávem tro
G. D. P.
bar més carregat d'obstaeles.

amb

gran vivacitat, les manifestacions de
l'ex-ministre de la Governació.
El punt neurálgic del debat era el de
precisar si el text constitucional havia de
dir : «l'Estat mantindra institucions de
cultura», o bé «l'Estat podrá mantenir»
aquestes institucions. La qüestió no és pas
una
cosa
bizantina. La qüestió involucra,
en
el cas del podrá mantenir, la possibili
tat que els centres de cultura que avui pos
seeix l'Estat—Universitat, Instituts, Esco
les—puguin passar als Governs autónoms.
En eanvi, la prescripció : l'Estat mantindra,
pressuposa la persistéricia en el centres de
cultura existents del régim estatal que avui
els governa. Potser, com diu Luis Bello
(que está desenrotIlant una campanya que
tots Ii hem d'agrair); des del punt de vista
de la cultura aquest régim de competéncia
una

MIRADOR,

a

30 cts.

banda creiem balden insistir
en
les raons que donávem ara fa una set
mana
per justificar l'augment de preu que,
molt contra la nostra voluntat, hem de fer
sofrir al nostre setmanari, no creiem, per
altra banda, ociós de recordar als nostres
lectors que, a partir de la setmana vinent,
el preu de venda del número de MIRADOR
será de 3o céntims, i el de la subscripció
trimestral de 3'5o pessetes.
Creiem que, a més a més de les raons
que donávem la setmana passada, una lleu
gera comparació entre altres publicacions i
MIRADOR, ens estalviará d'insistir en la jus
tificació de l'augment.
Si

,

"

•

A

una

Sánchez-Albornoz, de l'escola menendezpida
lina, ha sabut deixar de banda tot el pes
d.'una tradició gloriosa i feixuga, i ha sabut

una

una

maneres

com

Són els Menéndez Pidal, i
els Ortega y Gasset, i "els
Sánchez Román (i els Ba
roja, i els Maeztu, i els jo
senten
ves filofeixistes) que
un nacionalisrne
molt intens
i molt agressiu. Horn els di
ria náufrags d'un naufragi
inexistent. (O tan antic que
ja no té altre patetisme que
observat
el del desinterés
fins ara.) Doncs bé, el di
putat Sánchez-Albornoz, que
presentat una esrnena
ha
que ha pogut sser firmada
pels se.nyors Nicolau d'Ol
Corn
wer, Sbert, Xirau,
panys, 'Esplá, Coromines
Estelrich, pertany a la for
mació ideológica nacionalis
ta
que estem comentant.
Pocs homes com ell han es
tudiat els problemes de l'an
tic dret castellá, Pocs com
ell han estudiat els vells do
cuments, les velles illStitU
Ci011S, les velles monedes de
Castella i de Lleó. Degá de
la Facultat de Lletres de
Madrid, i un deis bornes
rnés destacats del benemérit
Centre cl'Estudis Histbries,

per

una

carnpanya aju

dat pel seu fill i la seva fila.
Pel que fa al primer cas, Ben Tillet, ex
secretan i general deis sindicats treballistes,
actualrnent retirat de la política, ha dit :
—Aquests dos homes han sabut conser
var la disciplina
dintre la familia, per() han
introduit la divisió en el partit.
En canvi, de vegades pare i fill es traben
en
partits adversaris, com el jove Martin
Wordophe, que es presenta candidat nacio
nal pel districte de Chatam contra el seu
pare, acérrim treballista.
El jove Wordophe només té vint anys,
perb declara que la seva candidatura és
ja que en fara vint-i-un el dia de les
eleccions.
El pare ha respost amb uns cartells re
produint la fe de baptisme del seu fill, de
la qual resulta que aquest no compleix
l'edat legal fins el 7 de novembre.
Alguns anglesos, grans lectors de la Bi
blia, hi busquen exemples de pares tan des
naturabitzats.
•

I Viales

S. A.
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BARCELONA

BitIlets de Ferrocarrils Nacionals i Es
trangers Passatges Marítims i aeris
-

Viatges a "Forfait" Excutsions
panyades Peregrinacions,
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-

-
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etc.

La ciulat deis conspiradors
Abans de la guerra, Viena era el centre
de totes les maquinacions ordides per la po
licia austro-hongaresa contra les minories
nacionals subjectes de mal grat a l'Imperi.
Després Viena ha estat el centre de totes

les conspiraoions balcaniques.
En 1920, Viena era el refugi deis comu
nistes hongaresos, .Bela Kun i tot, fins que
a
seguit de les protestes d'Hongria foren

INFORMES
I PRESSUPOSTOS GARTIS
NE.

limillimillimmimilmfilmummummilinumlielimmlumummulumlumemummumnina

expulsats.
Després,

els separatistes croates. Les bom
bes que serviren pels darrers atemptats con
tra els trens iugoeslaus eren fetes a Viena,
de mates, on
en
un barri envcat

llur brgan, Gric.
A

prop

del

quarter general deis croates,

hi ha el deis comitadjis macedonis. Perb
l'acció d'aquests a Viena no consisteix a
preparar atemptats, sinó a procurar-se ca
bals. Detall curiós: els fullets de propaganda
croata i macedbnia són impresos als tallers
del diari cristia-dernbcrata Die Reichspost.
Els monarquics hongaresos, per bé que
tenen una oficina a Viena., treballen una
mica més lluny : a la plana de Pees, al Bur
kenland, prop de la frontera. Un deis cons

piradors declarava, referint-se
d'Hongria reclarnant l'anexió
land

Edmonde Guy

perqué
penes.

es va

perdut

havia

fer

un

famosa

collar de

•

Coudeline féu

aquest comentad:
collar de penes

—"No hi ha cap
que, per tal d'esdevenir famós, II

calgui perdre una Edmonde Guy..."
PASSATGE

BACARDX, 2
_

l'actitud

Burgen

:

—Abans, !o n'era partidari. Ara, més
m'estimo que aquest tros de terra sigui aus
tríac ens fa massa servei.
Si no a Viena mateix, en altres punts

on tenen llurs ranzificacions els
monarquics alemanys : Innsbruck i Salz
burg són els centres més actius.
A més a més deis conspiradors deis Estats
veins, a Viena viuen molts espies. L'any
passat, la policia descobrí una oficina d'es
pionatge, dirigida per dos ex-oficials, que
procurava als Estats majors informes «con

confeccionat amb depurat estil, dibuix i
color de moda, sois pot trobar-lo en una
casa sempre acreditada com la nostra.

Vegi els

nostres

immensos assortits.

SastreríaModelo
11, Rambla de

Canaletes,

11

d'Austria és

-

fidencials»
saven.

RAMBLA DEL CENTRE, 33

a

del

UN ABRIC

en
eren

qué

El
es

sobre els exércits que els interes

negoci

afeó

cap per

avall el dia

descobri que els Uds

fantasistes.

informes
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Unió de
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Casanova, 160-162
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EL

CINEMA

STUDIO CINAES

«Le Million», de R. Clair
Le Mi//ion, de René Clair,
la sessió inaugural de Studio

presentat en
Cinws i l'es

pública del qual tindrá Ilac tot seguit,
significa abans que tot una novetat sorpre
trena

en
el cinema sonor. La manera com
ha estat concebuda en aquest film la colla
boració recíproca de les paraules dites o
cantades I de les ixnatges, és alguna cosa
profundament original que ve a dotar el
nou cinema d'una esplendorosa
vitalitat.
Com ja havíem entrevist en la producció
anterior de René Clair, Sous
les toits de Paris, lluny d'és
ser els sons i les paraules un
entrebanc que amenacen la
puresa del resultat aconseguit,
no
sembla sinó que els nous
ingredients amb qué el cine

nernt

compta

ma

des

Dogas,. pero

més

traspás d'una
inspiració de

encara

escena

a

un

una

,

la
que és•

sota

la música. Es a dir,
la música que n'assegura la continnitat.
René Clair ha estat encertat en la figu
nació dels seus tipus, i el que els sobre
passa a• tots, en encert i comicitat, és el
del tenor italiá. Aixó significa una ensor
rada de l'Opera italiana, de la qual sernbla
que no s'hauria de rescabalar mal més.
En cohjunt, la interpretació és excellent

—

Inspiració

és

si

com

diguéssim

un

en
la .repetició el tema
atenuat. Adhue l'eselat duna
Garbo és aquí un xic esmorteit.

perqué

bé

queda

cona

Greta

«LA DAMA DE LES CAMELIES», que
encara fa
estromir totes les porteres
sentimentals del món, ha estat una de les
obres que ha temptat més vegades els ci

Ilecordem una primera—inefable—.
Margarida Gautier interpretada per Fran
cesca
I3ertini, aleshores que un atae de tos.
de la protagonista podía arrencar cortines
i aterrar columnes. Després vingué •una
Dama de les camblies que tingué una actua
litat apassionant. Fati interpretada per Alla
Nazimova (aquella Alla Nazimová que Jean
Epstein anomenava pene supr?me• champa.
neastes.

per continuar magistralment
la tradició de Les deux timi
des i d'Un chapeou de aille
d'Italie, i el bo del cas és que
si abans, en els dominis es
trictament del cinema, René.
Clair trobava un mitjá tan
ajustat al seu taranná que li
permetia assolir resulfats tan
reeixits, ara, avençant-se a
tothom, té una intuIció tan
sorprenent del partit a'treure
deis nous mitjans d'expressió,
que la solució que Le Million
ofereix del cinema sonor és
la més satisfactoria i avan
çada, ensems, que hem pogut
veure fins ara.
Annabella, protagonista de «Le Million»
L'anécdota del film és una
variant del tema clássic de la
persecució. Ahir era un capell de palla, avui i l'aspecto técnic és sempre de bona fac
és una americana, l'objecte de tanta gat
tura.
No és heme René Clair per fer les
Zara, una americana amb un bitllet de lo
coses
a
mitges.
tera a dins, premiat arnb un 'unió.
El públic robé molt bé el film i sembla
L'anécdota és, dones, un punt de partida
que a le fi la gent ja no tenia sinó una idea
mínim. Si el resultat és tan sorprenent, és
molt vaga del film que havia vist abans,
degut al treball formidable--Padjectiu no és que era Artemi.
exagerat —del realitzador, per animar tot
J. PALAU
aquell moviment amb grapa de mestre. Tre
ball pur de cineasta inventant un estil nou
de ballet burlesc, sadollant tot el ballet d'un
humor terrible que és com un réssec da
munt de forga coses que pretenen meréixer
l'estima seriosa, introduint un diáleg precís
que s'amotlla amb precisié matemática a
les exigéncies del ritme visual, diáleg a pro
—que Georges ',acombe, ajudant fins ara
posa del qual podria parlar-se, aixl mateix,
de René Clair, s'ha posat a treballar pel
de découpage i donant mantes vegades als•
seu compte?
chors un rol completamer, inédit fins ara
en el cinema.
—que Chevalier, un cop hagi filmat a
Tot aquell element de conveneionalisme
Hollywood Una hora amb tu, vol rer un
que semblava inevitable en el cinema sonor,
film amb Lubitsch a Joinville?
més ben dit, en el cinema cantat, es tro
—que éls alemanys ja han estrenat Douau
ba aquí evitat. Hl ha una partitura cómica
n2ont, de Heinz-Paul, que ve a ésser el
que sosté diversos passatges lírics' els quals
«pendant». del Verdun, de Léon Poirier?
es troben inserits en
el curs del film sonso
brusquetat, amb un aire de naturalitat que
—que Manoullan, el director que s'ha fet
és un deis millors encisos de la pellícula.
-famós amb el seu film Els carrers. de la.
és amb la mateixa melodia que els veins
ciutat, está filmant El cas estrany del doctor
canten les excelléncies del milionari que les
jekyll i Mr. Ilyde? Recordem que John Bar
noies del ballet dansen a l'escenari de l'ópe
rymore havia interpretat aquesta historia
ra, fragment coreográfic que us remembra
amb el títol de L'llorne i la Ustia.
•

ja !lo iabou...

iCAPITOL

LIDO CINE
(Equipat

amb

Western

aparells

sonors

Electric)
..1141i14.1.1

Tarda.

AVUI

Nit.

gnisée!)

i Rodolfo Valentina, ales:hores en
albada romántica. Aquella versió tenia
encara crinolina i canelobres. Regust d'épo
ca. La següent ja no. Norma. Talrnadge féu
una
M.argarida esterilitzada i sonso farba
lans retorics. Plena de sobrietat. Pero calia
que Greta garbo provés d'incorporar-se
l'ánima de la malaventurada, perqué una
nítida precisió substituís qualsevc>1 rastre
d'eseenografia. Ací ha desaparegut, fins i
tot, la tuberculosi. Almenys la tuberculosi
espectacular dels altres films que feia pro
funds oercles morats en torn dels ulls i
interrompia les delicioses paraules amb una
tos convulsa i terrible. Greta Garbo té una
afinada figura malaltissa ; és. pállida i me
langiosa. Pero una lúcida vigilárncia, la de
Clarence Brown, ha estat obstacle segur per
qué el dramatisme sorgís de la topada de
les passions, en una lluita neta i agudís
sima.
una

EL FILM DE RENE CLAIR és pie del
millar Moliére, saborós de la més pura tra
dició francesa. Molt antic i molt modern
alhora, l'autor d'Entr'acte ens dóna el goig
de l'alegria pura i sense complicacions.
Pensem en l'anti-Chaplin per excelléncia.
Una mica en Max Linder. Una altra •mica
en un
joglar sense tristeses. Le million és
un triornf de la intelligéncia ; és també un
triomf del Voll Món. Mentre la naixença
del sonar provoca en la producció amen
cana una crisi—que és una .orisi de talent
i provoca films d'espectacle aeronáutic, René
Clair amb dues dotzenes de comparses i
uns
quants metros d'estudi construeix la
farsa més plena d'é4,rit i de grácia que
hem vist en molt de temps. El cinema sonor
pot ajudar el cinema europeu a retrobar-se
en
una
tradició mímica d'incalculables pos
sibilitats.—D. P.

Films de complemeni

UN SOIR
DE RAFLE
(Noche de redada)

Grelo.

Entre les cintes curtes darrerament pre
sentades, voldríem senyalar-ne algunes. El
valor'd'un film no tenint res e 'veure amb
la seva llargária, els films dits de' comple
mera es traben .ésser de vegades °bretes
que no mereixen el silenci amb qué les des
tingeix la crítica.
Un film Metro titulat Natació, interes
sant pels esportius, presenta la singuláritat
d'utilitzar graeiosament el elle que consis
teix a parar la máquina, immobilitzant d'a
questa manera l'espectacle d'una manera
brusca.
Un film Artistes Associats, destinat a glos
sar
amb imatges l'obertura 1812 de Txai
JcoNvsky que es refereix, com el títol fa en
treveure, ,als episodis de la guerra napoleó
nica a Rússia. La realització és pueril, pero
cal retenir la idea. Música per a un film?
No! Un film per a una música. Heus .ací el
que pretén aquesta cinta de curt metratge.
Naturalment que, tractant-se d'una obra
amb una intenció dramática clarament se
per

l'autor,

la

temptativa

no

és

'massa agosarada, pero hom no pot sinó té
mor el que pot arribar a
sueceir si els que
han fet precisament aquesta cinta s'enamo
ren, el dia de demá, d'alguna música seriosa.
Finalment, senyalem la cinta de Charles
Chase : Dies de crisi, fantástica visiÓ del
que vindrá si les coses continuen com ara.
Es refeix a,la crisi económica, naturalment,
i és d'un humor agradable i assenyat sern
pre.

Amb Albert Préjean i Anna bella

Garbo i Pobert

rence

manera

Brown,

ha sempre, i no pot ésser
tractant-se d'un film de Cla
una
sensació constánt de con
que fa que l'espectacle quedi

fort espiritual
sempre .bé, pero

sense

evitar, amb aixó, que

l'espectacle, globalment,.

resti poc intens.
En el seu darrer llibre, Ni juif ni chrétien,
René Schwob fa un elogi d'El dimoni i la
carn, pretenent que l'éxit del film resulta
de la concepció estética que l'inspira, con
sistent a resoldre les histories psicologiques
en
primers plans. Són els rostres Púnic
que importa ; cal dones eliminar la resta, la
qual cosa permet a bastarnent el Primer pla.
No cal ara recordar que El dimoni i la carn
és també un filni de Clarence Brown no-més cal dir, en carivi, que l'observadó de
Schwob no és exacta sinó a .mitges, ja que
justament Clarence Brown defuig el primer
pla própiament dit per compondre els seus
film•.; principalment a base de plans amen
caos, que permeten, en lloc d'isolar un ros
tre, confrontar-ne dos, ja que amb ells dis
posa d'un camp visual més ample.
En Inspiració hi ha en aquest sentit com
posicions força reeixides. La fotografia, ácu
rada sempre ; el joc deis intérprets, precís
•

•
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Reportatge de Jean Epstein.
Un dibuix animat de
Van Beuxen.
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Inspiració
América. Es

completa

del

obtingut
possible que
diáleg expliqui

ha

gran éxit a
la intelligéncia
aquest éxit.

un

V. P.

FEMINA

GRETA GARBO
Lewis Stone
Robert Montgoniery
Direeció

:

CLARENCE BROWN

Metro Goldwyn

Mayor

Salé Catalunya

El TRIO

Revista cinematográfica

en

tecnicolor de

Florenz Ziegfeld i Samuel
Goldwyn, amb E,leonor
Hunt, Paul Gregory, Ethel
Suhtta •les enciseres "girls"
de Zíegfeld.
Música deWalter Donatson
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Color
El primer i últim film

parlat de

Balls coreográfícs
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Film deis Artistes Associats
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concurs a

Preo únic: 2

partitures.

El tema és bo. Hl hauria tota una mag
nífica monografia a escriure plena d'exem
ples sobre aquesta incapacitat de l'artista
per •la vida. !El tema és bo, pero el film no
l'explica prou bé i, per altra banda, l'obra
de Clarence Brown insisteix sobretot en les
dificultats temperamentals en qué es traben
Montgomery i Greta Garbo per conviure

,

Per detalls, demaneu les bases del

adaptació de lafamosa obra anglesa
EAST LYNNE

des

TOTS ELS DIES

.

crítiques

Primer premi: 500 pies.
Segon premb 300
Tercer premb 200

mena
en
el seo cenado integrat per
gent que cultiva les arts; es fixa en Robert
1VIontgomery, el primer que li pregunta és
si és artista, ja que la seva experiéncia
d'aquesta mena de gent sernbla haver-1i des
cobert la incapacitat en qué es traba l'ar
tista en tant que artista d'estimar i d'aban
donar-se. No sembla sinó que aquesta raça
de gent només estima per poder comentar
ho després en brillants sonets o apassiona.:

que

sembla evident.

PESSETES
les tres millors

«Inspiració»

Per qué inspiració porta aquest títol? Es
possible que moltes persones s'ho preguntin
i amb tot, el títol és la clau de la historia,

CONCURS

"Marruecos"

en

ajustat.

de OSSO Film, Paris

El sentit crític del

Montgomery

Naturalment, hi
d'altra

i
•

nyalada

ave

Greta Garbo és inspiració per a tothom
que la coneix, pero aquesta dona, quan
ja
avança cap a la segona joventut, s'adona
trágicament que només ha estat fins ales_
hores matéria d'inspiració, i mal matéria
d'amor com ella .exigeix. Haver estat un,
mitjá pels altres en floc d'ésser un fi con
tota dona anhela, és el que li
desnaturalit
za l'existéncia i la fa incapaç d'abastar aque
lla normalitat cine és la regla de la ,majoria,
Per aixó quan, avorrida de l'existéncia

avui

major amplitud.

Ihar

V

cri

Crawford, .és una flama de rernordiment
sobre la intranscendéncia de cada dia.

Le Million s'aparta del to
sentimental de Sous les toits

m‹.

eco

les darreres produccions anteriorment
estrenados aquí de Clarence Brown. Lis
mateixos intérprets ((;reta Garbo, Lowis
Stone) i certes similituds en res situacions
dramátiques, al mateix temps que els ida-.
tics procediments formals de composició.
I si és un eco perqué repeteix, ho és tam
de

•

d'ahir, tinguin

I

"OnspOr

POSTA I 11E. JOA N CR,AWFOR D.
M'han (lit Si aquesta claredat estranva deis
tills de Joan Crawford
pervenia de la
seva gairebé absoluta ceguetat. Mirada així,
trobem una clau terrible per explicar l'es
bojarrada música del seo ritme. Si la se
rena fixesa de
és un esguard al fons
d'ella mateixa, la farsa de la follia- devé
una
espantosa dansa de la Mort. Mesilla
res pensem com és
ávida, rera la línia vin
cladissa del cos, rera la multiplicada acti
tud de follia, la pupilla orba i la tristesa
encongida en el seu esperit. I com la com
plexitat Monstruosa d'aquesta dona, Joan

exernple
altra

la virtut d'excitar la imagi
nació creadora de René Clair
i de dotar-lo de mágiques ales
que donen al seu vol poétic
una

ESTRENES

LES

COLISEUM

Film Metro

Goldwyn Mayor

