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DEL MOMENT

FIEJTB OL

el
mateíx...

No és

El Barcelona í l'Athlefic de Bilbao
segueixen ernpatats

Han estas has.
tes de la
ciutat els

estu

licia, Perfecta
galleguis

ment

tes.

La setmana

,passada,

zartint, acompanyats d'est14.
:dianit cataran:, d'un concert que ha
:tríen donat al teatro Novetats, es pro
mogueren uns aldarulls, a conseqiién
Zia deis quals resultaren uns minyons
Succeir, Puix

va

érem ni

tanzpoc

que
han

no

sabem el que

nosaltres
parlat amb

nin

ard que" s'hi trabes. Aixa no ha esta
,obstacle perqué endevinéssim el que
•va passar Ilegint els diaris de l'en
dentó.
Per tal de protestar d'aquests inci
,dents es va formar una manifestació,
qual es dirigí al Govern civil, o::
fou rebuda pel general Milans del
Batch,

malgrat tot,

que,

encara

era

aleshores governador civil de la nos
1Ira ciutat.
Segoms varen: llegir en el nostre
estimas col-lega La Publicitat, el go
vernador va dir als manifestaras, en
tre altres coses interessants, el se
glient:
d'avui solament podrá
Calmas els aldarulls estudiantins la po
licía d'uniforme i no pos cap ultra
,classe d'elements".
En rebre després els periodistes, el
Propi general Milans del Bosch, que
—repetim-ho—seguia essent governa
d‘;r, va comunicar-los que havía or
dene*
"Jefea--",.
?abrís una
informaca per esbrinar ami) tota
exactitud el que havia passat, puix
que eslava resolt

a

chorros", no?
—Es ciar, home, és ciar. ?Dones
qui vol que hi enviem?
—Perdoni, pera jo pensava que
potser per la transcendancia que po.
dria tenis un resultát desfavorable
davant les cafeteres del Red Star...

—Transigir? ?La Junta
afluixi? Ai, arde Mariano,

castigar qualseznzl

'gar provocació

i que de la mateixa ma
nera que no toleraría desordres als car
rers, no permetria la intromissió d'e
lernents estranys en tot alta que fes re
feréncia a rordre públic. Trobem molt
justos aquests mots i exce•lent el pro
pesit que encinten. Aquesta actitud és
la que hauria d'adoptar sempre el go
vernador, el mateix que !ti hagi de pre
'sident del Cansen, un general Primo

—Precisament

milenar,

per

en

ingerincia intolerable 'd'una elements,
estranys també a resport, en deter
partifs de futbol. També a nos
altres aleshores se'ns va dir que s'o
briria immediatament una informació
a "Jefatura»
i que es procediria amb
justicia, i finalment que ens seria co
municat el resultas... Efectivament,
Waleshores enea han passat dies, set
ble
via

res

'mesas

j nosaltres

heni

no

d'aquella informació

d'abrir

sa

que s'ha

"Jefatura". Es

va ins
Es pogué !trovar la
realitat deis fets denuncias? Es va
erocedir amb justicia, donas? Com
fiHera, no en sabem res. Opinen: que
•‘" eesPosla, fas la que fas, hauria
esta correcta. I ara,
amb la substitu
ció del general Milans del Bosch se li
ha privas a

truir

celona

a

l'expedient f

rex-governador

que quedés bé amb

Yació Catalana de Futbol.

Confié»:

i

com

cert.

—Així vosté és deis antics... Jo no;
sóc aficionat al futbol de dos anys

enea.
—Per abra) mateix. Li falta expe
riéncia. Si no fos perrilla ara éatard
i tinc tres barbes que m'esperen,
li demostraria gire va equivocar. Un
altre dia que vingui a tallarse el
cabell li explicaré amb tot luxe de
detalls per qua -la situad() d'ara és
anormal. Hi ha un adagi que diu:
"A cada puerco le llega su San Mar
tín". I és ciar, totes les situacions
anonnals

ve

un

dia que

passen

a

millor vida. O sinó prengui l'exem
ple de la tragada de la U. i de la P.
--A mi ningú no em treu del cap
que els equips s'han de fer a base
de sang de xicots joves i decidits.

Itaitlirer,

Len,

le

Wa'ter

Martí. a IfIstima qtiÇSai no esti
!vi en condicions i que Torralba vis
qui a Mexic!
—Enllesteixi'm acuesta passada
no cm vingui amb romansos. El$
"cachorros" as tenen ben guanyat el
viatget a París. Aquestes tres dar
reres
actuacions han estat defini
tives.
—També ha van ésser les vint
i-ttntes deis altres, anteriors a les
reformes radicals.
—A París hi han d'anar els bans.
Si tinguéssim la desgrácia que Gas
-

'

tres

gols

desitgan

que

de Bar

la Fede
els

estu-

diaos protestataris
tindran mis sort
..4tas_nosaltres i. que uts„ día o cifre sa

véncer

va

l'Europa

Lar

O'

ci•

~V

mosques

que

volaven

plega des.

permeable

per ell, ner als mestres i per als
pares. Mentre va anar a estudi no
va passar un cha sense que el seu pare

veiés obligat a pujar per pre
venir el mestre i pregar-li que es
mostrés indulgent:
—Trácti'l•-amb afecte. Es molt im
pressionable. No volia venir perqué Ii
ha ,caigut una taca de tinta damunt
no

es

bran el resulta, de la informació, Stta
ro oberta, per a esbrinar
quins varen
ésser els provocador:: deis lamentables
incidents a la sortida del teatre No
vetas.

Hi confiem perqué creiem que adhzzc
per les coses que Passen a Catalunva
deuen ésser diferents un r/gins de
Dictadura i el d'un govern que vol
citar cap a una normalitat constitucio
nal. Estor: convenzas que en aquest
punt (segurament rúnic punt) coinci
dim el general Milarts del Bosch, ex
governadar civil de Barcelona, i nos
altres.

.TOSEP _SUNY0A1 GARRIGA

compran. Fa

,

ése:. menys deis "dobles

estímuls" perqu-é estem decidits a no
tenía disgustos i hoyar de rebre visi
tes desagradables. Ens referitn a es
tímuls d'altra /nena.
Fa pocs dies que la Federació va pu.
blicar uno nota en la quid incidental
mes, es deic que el: estudis per a l'es
tabliment de la fitxa tnédica i la zzaí
tua de jugadors anava enclavara i que

fina

eslava

nomenat

el

Dones bé: ara hen: sabut que un
directiu d'un club de futbol d'impor
tancia excepcional (aixa de la impor
tancia excepcional va pel club i no
pel directiu), estimulas per aques
ta noticia, ha donat ordre a un,/ ansíes
seus especialitzats en estudis mutualis
tes que ji presentessin de seguida un
projecte de mútua de jugadors d'aquel'
club.
Com veleta, no es track precisament
de dobles estimule, shaS d'estímuls
d'estímuls molt simplistes..

UN

INCIDBNT.

NARDO.
Ahir a la tarda,. mentre

AL GUI

es

jugava

el pcsrtit Europa-Barcelona al eamp
del Guinardó, un senyor del lrablie
que ocupava una liotja del centre de la
tribuna va insultar ?'Aman amb una
equivalent de "Ricardito". Nertkrca
ment, Arman es va indignar i es pro
mogué un incident que mistar Bella
my

va evitar que fas de més grave
tat, perqué en el montera precís que
semblava que les coses s'emboliccrven
va donar una paternal abralada al mig

barcelonista que el va emocionar i Ii
va treure les ganes de
seguir bara
Ilant-se.

•

del "tema"— Peró vosté

pensará...

,

ja el dis
,

El mestre, Tic d'ençá qué s'havia
casaa amb una neboda del rector era
un lime
que es feia arree de tot, II
donava un paren de copets a l'espat
Ila i l'empenyia dintre la ciaste bo i
dient-li:
--Anima, muchacho! Levanta la
vista y izo sufras por un borrón en el
"tema". Tranquilízate y procura no
llevar nunca un borrón en tu cortejen
El mestre, que en el fons era un
El mestre, que en el fons era un
betzol, que amenitzava la seva betzo-

/

a

Yky
,

punt de rebentar. En _aquests
es confabulava contra d'ell;
ele vasos ji r.eiliscaven deis das, les
Cullereá, i'esquitxaven de ;tic' i tot
Contribuia a augmentar la seva tor
bació.
En Jaumet, peró, tenia una a fició
a la cual' es lliurava en tos i án:ma:
el futbbl: Jugant a ftabol perdía el
s'eu habitual enconeiment. Era el mi
llor jugador de la poblaeió. El clavan
ter centre 'indiscutible de
l'eCuip re
presentatiu. El jugador admirat de
tóts.• L'heroi de la comarca. L"as"..
casos

Sin les' matricules, Pera-ma .en arribar
el dia deis exámens desapareíxia de
casa
s'eva. 1 téta la població s'havia
de mobilitiar per tal dé trabar-lo.
Unes .vegades apareixia al cap de vuit
dies sota l'arcada d'un pont, .d'altres
el trobaven dintre d'un palles,'
fins
conten que una vegada el varen trobar
al can d'un turó fent pregáries din
tre d'una ermita.
Cada vergada que l'ag,ent exe'cutita
i- la llevadora parlaven preocupas
l'esdevenidor del seu fill els amarava
una
tristesa imprópia d'ells dos.
—Ara digue's tu com s'ho faria
aquest xicot si hagués d'altar per
aquests mons de Déu embargant pia
nos
i taules d'escriure—exclamava

1

ik
,

1,

leria amb un repertori de frases bu
des de dintre, amb tot i ésser un ha
me digne
d'estudi—que és la millor
qualitat que pot posseir un rnestre
no' piOda tradar-lo amb la considera
ció qüe mereixería per tal que aquest
conte. conservi les próporcions degu
des:•Em permetré remarcar, només,
que era comprensiu i magnánim i que
per tal de no esvarar En Jaumet no
Ii dirigia cap pregunta en tot l'any.
Sabia' prou bé que l'única vegada que
havia intentat preguntar-1i on era la
capital d'Espanya En Jatrmet havia
sofert un collapse i el seis pare s'havia
indignat creient que ti havia maltrae
tat el fill.
En Jame va créixer 1 fa seva ti
—

:

•

.

tracte,

diplomacia

i

recursos.

*

:

*
-

Els

companys d'En Jaume, la
deis quals fumaven puros en

nous

=j'orla
dejú i prenien maja dotzena d'aperi
tius per a cada ápat, es complagueren
tot, seg-uit posant de relleu la tim:desa
d'En Jaumet. L'infelie minyó sembla
va
un colon-1 en una
gábia de Ileons.

en

teca,

tan esverat que per no ofen
dre els companys va prendre la pri
mera dutxa amb les sabates i el barret
posats.

L'entrenador, pero, descobrí

en

un

d'un xicot
dotat i que posesia vint-i-cinc mil
jutges severs i implacables que havien
pagat l'entrada només pel plaer de
ínstant que

poder-lo

es

tractava

jutjar

sense

,

"

,

pegios.
Sembla que la Paramount vol con
resmentat senyor Vila permai

iptpressioni

una

pelillícula sonora..''

contempla

cions.
Iniciada la partida, En Jaume, des
prés d'haver vagat pel camp com un
espectre, sense nació exacta del que
feia, arribá a asserenar-se, entra en
joc, es despertá el seu entusiasme i
recobrá el seu valor. En un instant el
públic pagué fer-se cabal de tota la
gama del seu joc. Dues passades pre
cises, un avene combinat, un "dri
t
bling" genial i un xut formidable que
va
rebotre al travesser despertaren
l'entuslasme del públic. El gran ju
gador s'havia revelat. Els companys
'd:En Jaume no existien damunt de
bar-se davant d'aquell m'nyó que le Therba, el colomí s'havia transformat
sufocava quan Ii parlaven de son, de: er,r Ileó, i els deu lleons en vulgars
dictes, de prernis i fins de "dobles colornins.
—Sol 1 Sol 1 Tu sol l—li cridava el
estimuls" restaven astorats. En Jau
públic fortament, impressionat i di
me amb una veu de ventríloc agonit
zant havia poput
respondre dues o positant-li tata la confianea.
I En Jaumet, sol, driblant majos i
tres vegades:
defensas, suggestionant, avanqá amb
Sí, senyor... Sí, senyor, sí... El que
la pilota als peus fins a deu rnetres
vostes vulguin... Com vuleuin...
L'as'torament deis directius, peda ,Fle la porta.
1- —Ara! Araaaa...1—va cridar el
arriba al cim quan En Jaume, as
públic, bramulant d'entusiasme i agi
sabentat de la quantitat extraordinla
taut-se convulsivament
ría que percebria si
accnseguien el
Per6.... en anar a rematar la juga
títol de campió, respongué defallint:
da En Jaumet s'adoná d'aquells qua
—Oh! és massa...1
tre senyors, cinc policies i un massa
Quan En Jaume. després d'entre
g'sta que somreien iabnicament de dar
bancar-se amb una catifa i ficar ej
rara la
cap d'ittre d'una vitrina. hagué tom
porteria, s'encongí, vacillá, es
torna vermell... i, timidament, va
bat una escopira i desaparegué eme
tent sons inarticulats que volien ésser
enviar la pilota a kick...
una excusa í un regraciament, els di
VALENTI CASTANYS
•

eco.

EL BORRAS DEL FUTBOL
En Josep Vila, l'ex-federatiu sitj
croscapic, s'ha revelat con un excel
lent actor. Representa un deis papers
més imPortants en !'abra que En "Do
ta" ha escrit per al benefici de Rini.
Una de les coses que ha cridat mes
ratenció ha estat les modulacions de
veu que són la revelació de la tempo
rada. Sentint el senyor Vila hom re
carda !'Enríe Borréis en el seu bou
temps quan encara no feia els dos ar

tracta?

1.

Els pares l'observaven esperant que
un dio o altre 'canviaria, pero
En Jau
me quan més anava més
tímid es tor
nava. Si
li queia una mosca a la sopa,
dissimulava, perqua la mosca no s'o
fegués i acabava empassant-se-la per
evitar el fástic als altres. N'hi havia
prou amb que una velna entrés
al
menjador a l'hora de dinar amb l'ob
jacte de consultar quelcom a la seva
mare, perqué tot ell es trasbalsés i
perdés el control de tot. Els rnots
"albúmina", f aci exercici ", II una
nova". "será un noi", "tingui-ho tot
a punt",
"es presenta bé" el conuno
vien de soca-arrel i la sang
afluía
al rostre donant-li un aspecte de to

Cambó politic? Cambó
estadista? Cambó ca
tala? Cambó financier.
Llegiu, a la página•11,
les declaracions que
Gabriel Alomar ha fet
a LA RAMBLA

*

Estava

• •

El dia del traspás d'E.n Jaumet i
del seu ingrés en el primer círcol fut
bolístic de la ciutat fou epic per l'as
pecte insospitat que prengué la dis
cussió de les bases del contracte. Els
directius, avesats a tractar atnb tota.
mena de jugadors i d'extremar
llar

només de pensar que d'una actua
ció així en podia dependre la despo
blació del país..
La pregunta terrible era la que pro
nunciava diáriarnent l'agent executiu:
—Qué el) farem d'aquest xicot?
—Qué en farem d'aquest xicot?
responia invariablement la llevadora

"

rectius restaren corpresos i íntimament trasbalsats.
—Malaguanyat xicot. Els companys
el faran malbé. D'un xicot així se'n
pot fer el que es' vulgui.

•

se,

un

.

"

l'agent executiu ernbargant-se dl ma
teix, pero d'emoció.
--I si hagués de fer el que faig
jo...?—afeeía la llevadora, escruixint

com

a

tot

,

—

-3111

r

matee

•

un

tura

els del Barcelona.
es

també vencedors

sedas i mis
aires de tartaner de les mongcs que
era la desesperació deis seus pares.
Els estudis del Jaume foren una tor
com

IV0-- trole m

tant

setma.nes que

L'Espanyol, l'Arenes 1 el Madrid,

La unió deis dos exemplars Inés deci
das del regne animal racional havia
donat per fruit un minyó d'una epi
dermis

l'equip bilbaí, gairebé

ELS ESTIMULS

una
sarie de
els dos esmentats
equips van empatats en primer lloc
de la classificació del campionat de
Lliga i els partidaris de l'un i ele
de l'altre, esperen el moment
conseguir avantatge, i aquest mo_
ment, per ara, no arriba.
Tarnbé a Bilbao, segurament, hau.
rá fet una mica de sensació la vio
terria del Barcelona sobre l'Europa.
Es evident. A Bilbao, perá, els és
permés una mica més d'optirnisrne,
mentre l'empat persisteixi. Cal no
oblidar que el Barcelona ha d'anar
e jugar a San Mamés 1 que l'equip
blanz-vermell, fine al moment actual,
no ha estat batut...
Els altres resultats de la jorna.
da d'ahir, estableixen la classificacit5
per grups. L'Espanyol, l'Arenas i el
Madrid, vencedora, han igualat ele
punts que té l'Irurt, i ara aquests
quatre equips van "Ex-aequo", en
tercera posició, amb set punta de
desavantatge amb els capdavanters
Atlatic i Barcelona.
Darrera d'aquells quatre equipe,
empatats a dotze punta segueixen
l'Europa i la Real Sociedad, i amb
un punt menys, l'Atlatic de Madrid
i el Racing de Santander.
L. La incbgnita del primer lloc reata
de fet entre el Barcelona 1 l'Atlatic.
Quant als altres llocs, ádhuc el dar
EL PARTIT EUROPA-BARCELONA
rer, és difícil encara de preveure'n
Una de les notables intervencions del 'porter Florenga, durant la pri mera
pan del partit d'ahir
l'adjudicació. L'Europa, ja cal que
no badi.
cía no hi poguls anar,aleshores cris
l'Arocha i Pedrol no pogués marxar,
vosté. Miri, que m'acabi d'arreglar
Per la nostra part, confessem que
hi pensaríem bé, i potser farlem el agafanern a Guzman.
Gurnersind, que és més raortable, en
no hem perdut del tot les esperan
sacrifici de deixar-hi anar a Sami. I si
—Pera, ?que s'han begut l'enteni
tén 'rnés en futbol, és delegat del
ces en el Barcelona. L'Atlatic, per?),
cris falla.ven tots els Goiburus, no
ment tots plegats?
nava milenar i• a la primera vacaxtt
cada dia que passa ens fa més res
ens quedaria més remei ,que posar
—Com. diu? No, si jo el que ja no
gire hi hagi el faran de la Directiva.
pecte...
hi a Sastre. I si estigués lesionat
havia de permetre era que m'afaités
L'OFICIAL DE TORN
L. A. B.

4

Els que havien conegut els pares
d'En Jaume Creíxam no comprenien
com d'un agent executiu i una lleva
dora n'havia pogut sortir un minyó
que se sufocava només de veure dues

de

com

I

Mi

impossible.

tats

9

en lloc de minvar aná accen
tuant-se. Era endebades que li pagues

carrincló., llauna, .mines, presuma,
fins idiota, sense donar-se'n compte,
ignorant-ho. Pero ésser timid sense
sofrir-ne les conseqiiencies i patir tot
el .calvari de la própia timidesa és

per l'Atlatic de

cap i

midesa

La tirnidesa és deis poocs defectes
que hom sofreix, fent-se'n plenarnent
Horn pot ésser pedant, neula;

La sorollosa victbria sconseguida
Bilbao, a Sant Se.
bastiá va causar sensació a la nos.
tra ciutat, on interessen ele restiL

per

l'Athletic a la Real
Sociedad per !set a un!
a

un

No valen: comentar avui aquesta
mena d'ingeréneia. Com a bons libe
ral, som comPrensius i mis fem cabal
que per a alguns enteniments
esdevé
mole difícil, en pocs dies, fer-se ar
ree que les coses han canzbiat un
xic
i que el que abans era no sois con
'sentit sinó fambé estinizzlat, ara per
Poe pudor que tinguin els encarregats
vio "salar per l'ordre públic no ho po'den permetre. Tanmateix passar del
'tal al no-res és un trasbals molt gran!
Cal que deixem passar més dies per.
•qué tots, ódhuc els elements estranys
que fan de policia sense ésser-ho, es
vagin situant i comprenguin que és
una reedita: alió
que alguns voldrien
que fas un mal somni.
En liegir rassenyacla i equánime res
posta del general Milans del Bosch als
manife,stants protestataris dels inci
dents del teatre Novetats, han: retar
da que a nosaltres ens va contestar
d'una faisó temblad quan fa mesas
varem haver d'alzar al Govern civil
Per denunciar i per protestar de la

manes i

que
!que poc

jo...
sóc, i del primer

general Berenguer.
El lector faciltnent haurcl endevinat
oeims són aquests elements estranys
que fan de policia sense ésser-ho. No
hem estat nosaltres precisament els que
ls Isem danat vida, ni el.' que hem per
mis que anessin fent de les seves men
tes hem sofert la Dictadura.

de Rivera que

vol

els coneix! Si vota fos soci

!ti

no

El Barcelona

—?Es dijous el dia de la marxa,
senyor Llagostera?
—Abrí ho tinc entas.
--En definitiva hi envien els "ca

Compostela

na". Tal, ella
estudiants de Ga

Itsionats. Exactament

rt

nostra

diants de la "I u
na

19
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EL BARCELONA I

L'A

JUNTAMENT.
No tot han d'ésser maldecaps per al:

directius del F. C. Barcelona. De tant
en tant
experimenten les SETOS
faccions. Es la llei de les compensa
cions.
Aquests dies hi ha bou humor a la
torreta del passeig de Gracia. Saben'
per qué? Dones ja us Izo direm nos
altres. El senyor Doménech, actual di
rectiu i ex-regidor lerrouxista, sembla
que tornara a ésser-ne en- virtut de
la modificad() de la qual scran objec
te els ajuntaments. Tira peixel!
Alguns prohoms del Barcelona es.
tan esperanças que quan el senyor
Doménech torni entrar a l'Ajuntamen,
.será nomenat ponent d'esports, i per
tant será el nate Messalies de rEstadi.

4,4
INCOMPATIBILITATP
A fi d'escatir uno discussió voldrímn
saber sí Goiburu sofreix una incampa
tibilitat en les seves condicions de ju
gador de futbol i de pilota basca.
Té ta paraula la Junta directiva del
Club Barcelona.

?

•

17 de febrer de 1930
rambla

la

CAN RABIA
Un

encontre

mogut i interessant, i

una

,victória de l'Espanyol sobre l'Irún per
DOS PUNTS MES...

1

...dejen amb un sospir d'alleujament
els incondicionals blanc-blau aixi que.
l'arbitre xiulá la fi de la partida...

I, efectivarnent, tenien raó per res
pirar amb tranquiRitat.
Després de la colla d'actuacions no
snassa regulars que
venía oferint el
conjunt espanyolista en aquest, ex
tensissim i a estones interessant Cam
pionat de Lliga, una actuació com la
d'ahir és de les que fan retornar eis
esperits més abattrts.
No volem dir amb alma que l'Espa
Sayol fa una actuació rneravellosa ;
•o-res d'ala& L'equip blanc-blau
féu
ama actuació ni més ni menys que les
que li havem vist moltissimes vega
des, peró post tant d'anima en la
i en tots i cadascun deis seus
.elements s'hi velé una voluntat tan
férria i unes ganes de guanyar tan
grans, que l'ovació unánime amb que
fou saludada la brillantíssima reacció
de les tnitjanies de la segona part fou
'una de les mes merescudes que hem
tist.
Aquella anpenta i aquell breó fe
Yen en pocs moments que el resultat
final de la partida, que es mantenia
incerta, es decantes rápida i rodona
els
ment a favor dels espanyolistes,
'guate a partir d'aquell moment feren
el que volgueren de la pilota i deis
seus adversaria, tot corroborant aquell
refrany que diu que l'éxit i la fortu
na són d'aquell qui es llanca amb tot
entusiasme a cercar-los.
El xiulet de l'arbitre marcant la fi
de l'ascontre talla bruscament la rat
espanyolistes.
xa d'arrencades
Si el partit hagués durat deu minuta
Inés potser els irundarres tindrien a
hores d'ara algun gol mes en el seu
"Debe".

magnífica

El que 111é8 emi va engrescar de l'e
quin• irundarra fou l'entusiasme i els
anims que posaren en la lluita. Ben
al contrari de :mita equipa que en
veure que la victbria els va de cor
coll es desorienten i perden resma,
ella apretaren de valent, i apretaren
més a mesura que rscore" desfavo
rable :maya augrnentant.
Els moments de lluita més aferris
liada foren precisament els següents
als dos darrert gols de l'Espanyol.
Aleshores fou que el "neo" del Nord
sortí pels setas furs amb rnés empen
ta que mal.
Una altres, en veure que ja de totes
maneres
tenien
perdut Tencontre,
slaurien posat francament a le defen
Iva procurant anab aix6 que la pila
de goIs no augtnentés, ja que la da

En

vantera
sos de la

seva

molades pels
disposició de repetir la gesta, enco
ratjats pelo cría i exclamacions entu
siastiques deis "seus".
Dones bé: ells obraren contraria
rnent. Tot era originar arrencades i
adalarar-se per arribar als dominis
?'Aznar amb una déria verament dig
na de prerni.
De totes maneres, l'Irún que ea
•presenta ahir al camp de la carretera
de Sarria dista molt—al nostre en
tendre--d'aquell Irún deis altres temps
"coco" i terror de fots els equips es

kanYolg•
Sigui per la falta de René. sigui
perqué els nota elements no carburen
amb la precisió necessaria, el cert és
que la

davantera irundarra

causá

no

cap moment la sensació d'un gran
perill per la porta deis de l'Espanyol.
en

Errandonea II, sobretot, en moltes
oeasions ens fén l'efecte d'un prin
cipiant a qui En Tonijoan es ficava
_a la butxaca amb tot i éster sin xicot
cepat i altíssim.
ELS "MILLORS" ENTRE ELS
VINT-I-DOS
De! mal/edite encontre
tem, en podriem dir que

que

comen

els

anima

dora de la finita foren quatre juga
dora. Dos de l'Espanyol i dos de
l'Irún.
Eh de l'Espanyol foren Gallard
Saprissa. Els de l'Irún, els dos de
fensa.
Gallard en els quinze m'nuts da:eta de la partida estigué fet un co
16s. En tot l'encontre obra amb tot
l'encert, voluntat i bons desigs que son
habituah en ell. Pera en eh vint mi
nuts que alludim mes amunt se su
pera ell matan, i el que és millor
encara, ericomani aquesta superació a

a un

victoria de l'"onze"

Saprissa, vetera jugador

i pos
compren

seídor d'una extraordinaria
sió de com "va" el joc, fou l'altre
animador de l'equip, que des de co
i
mencar fins acabar desbarata una
combinacions
mil vegades totes les
de lesquerra" deis nordenys.
Per l'altra banda, Alza i Auza,
"backs" deis irunesos, foren indubta
blement els minora del seu equip i
els murs de contenció del desborda
rnent d'energies de la davantera espa

nyolista.
De no ésser la seva esplendida ac
tuació, ben segur que el seu equ,p
no se n'hauria sortit tan ben Iliurat.
Gamborcna, amb tot i que fou tam
bé un deis minore puntals del
seu
equip, no és ni ombra del que fou en
els seus bona temps. Ens féu l'efecte
que juga abatut i cansat, i que les Le

ja

responen al que ele
mana el cervell.
A la primera part i
a
principie de la segona apretá de
ves

carnes

no

valent, perb, després d'haver sofert
una violenta topada amb Soler, juga
ranquejant i ja no féu res rnés d'ex
traordinari.
L'ARBITRATGE
El senyor

Hernández Aceche, ar

bitre de l'encontre, compli amb ma
bona voluntat que encert la seva tas
ca

arbitral. Peca

gran manera de
fou esbroncat soro
en

falta de vista i
llosarnent per no haver concedit penal
d'un violent aterratge
en ocasió
obligat o no—de Gallard dins l'arca
fatídica deis nordenys.
Tampoc tingué gran cura d'evitar
el joc violent a les darrerles de l'en
contre.

ELS EQUIPS I ELS GOLS
A les seves ordres, s'arrengleraren
ele equipe a les onze del matí en la

segilent forma:
R. U. Irún: Emery, Alza, Atiza,
Gamborena, Manja, Villaverde, Er
Garnborena, Maya, Villaverde, Er
mendia 1 Errandonea II.
A la segona part, Gamberena per
muta el ten lloc amb Maya 1 Carmen
dia el seu amb Errandonea II.
R. C. D. Espanyol: Aznar, Sapri
ea, Portes,
Trabal, Soler, Tonijoan,
Ventoldrá, Gallard, Alamo, Padrón i
Bosch.
Ele gols de l'Espanyol ele obtingue
ren Padrón
(2) i Ventoldri.
El de l'Irán, Alfaro.

espanyolista

estava a dos pas
xarxa amb les dents es
dos gols anteriors i en

tres

blanc-blau.

¦

EL JOG DEL R. UNIO

rodona

tots els seus companys de unja i adhuc
als altres components del seu equip.
El seu entusiasme fou, sense cap
aquella
mena de dubte, el que creá
efervescencia de la segona part, i amb
ella la

L'ENCONTRE

El Barcelona

cedes.
Els primers en iniciar arrencades
foren els de l'Espanyol, peró totes
moriren ale peus deis defenses inin
darres, que demostraren ésser ele va
lors més positius de l'equip.
A mesura que el temps anava trans
corrent, el joc s'aná animant, fine que
Padrón, d'un borde xut obtingué el
primer gol espanyolista prenent la
bala deis peus d'Ahuso, el qual no
s'acabava de decidir per cm xutar.
Al cap de poca estona després aca
ba el primer temps. En comeneae el
segon el nou ordre en l'arrenglerament
de l'equip visitant fa que aquest si
gui mes eficaç i obligui a intervenir
diversa vegades el meta de l'Espa

nyol.
En una d'aquestes arrencades Alfa
ro fa el primer i titile
gol peu seis

...1 l'Europa va fer moltea
interesaos del cercle gracienc.
Tot el que va passar deis deu primera
El
Disbauxes per a tots eh gustos.
minuts del partit, fou de massa.
Barcelona se'n va a Paris, i l'Europa... on anirá a parar?
--

--

bon partit i an• ,ob
sequiá amb un ruixat. L'Euro
pa, perb, ja havia fet, allavore,
les seves pessetes.,

UN EXIT DE L'EUROPA

veure

volem referir-nos, natu
ralment, al resultat del partit.
L'éxit que aconseguí ahir a la
tarda el cercle gracienc, fou
d'un altre ordre. Fou un éxit

Al cap de poca estona Ventold, de
original. corrent per so
manera molt

bre la línia de kick, fa el sejon. fent
rebotre la pilota a l'esqucna d'Alza.

partir d'aquest moment la
acció espanyolista és formidable 1
A

re
no

he és rnenys la valenta defensa que
ele irtmdarres fan del seu marc.
Malgrat tot, Padrón fa un altre gol,
i al cap de pon acaba l'encnntre en
tre gran cridaria i aplaudiments.
En ele darrers moments no hi ha
gué en el joc la rectitud 1 nobleza
que cal. Tots hi feren el que porte
ren,
pera cal remarcar que els del
R. Unió foren ele que més usaren i
abusaren d'afma.
A. PINAZZO.

as*ji

«Ya um e Boix
rfasteu les noves creacions:
Núm. 9 Fondant, marca cavall-indi, co
bertes els 4 nans. Preu: Ptes. 1'1 0 paquet
Arnetila. per menjar cru. Preu: 0'80 lates.
-

econbmic d'aquells que revifen
un malalt.
Feia bonio de veure aquellos
cues interminables
davant les
guixetes. Feia bonic de veure el
camp del Guinardó atapeit de
públic. Ta,nmateix, la gent s'ha
via arrihat a creare que
en
aquest partit podia passar al

Tres
N'hi ha

partits,

"caducats"..

ria de

premi

l'Europa),
com

en

i horn

va

Ens está molt bé que, com a
a
la bona voluníat i a
l'entusiasme que. han posat en
ele tres partits jugats. darrera
ment, ela. jugadora que ahir
van jugar
al Guinardd i diu
menge passat a Les Corts
l'altre diumenge a Atocha, vagin

llan

aquella temps

que els partits Barcelona-Euro
pa constituien el "clou" de les
noatres corqpeticions futbolís-.

tiques.
El temps, que 'd'una tempa
rada ença er.s obsequia amb
pluja cada diumenge, també
s'arribá a creure que en passa
rien de crespes, i picat en la
seva curiositat, va
mostrar-se
condescendent,
convidant
la
gent a pasear la tarda al Gui
nardo.
Va començar el partit 1 al
cap de deu minuta el marcador
ja assenyalava do.s gols a favcr
del Barcelona. La gent, rnalgrat
la satisfacoló deis que, a mée
d'espectadora, són barcelonis
tes, va mostrar-se una mica de
cebuda. Hom
hauria volgut
veure una Iluita aferrissada 1
ara resultava que
l'Europa no
hl era. (Entre nosaltres, acta
rim que veure l'Eurcpa és una
cosa que només passa de quien
en quan. Es com treure la rifa.)
De toles maneres, la gent,
que havia anat al Guinardó dis
posada a divertir-se, s'acon
hora de seguida. Si no velem
jugar dos' equIps
es deja
en veurem jtigar un. I hcm co
mench a fer regles de tres 1 a
calcular: si en den minuta
"hern" fet dos gola, en no
renta...
Illusions! Paseata aquella don
minuts d'empenta 1 d'encert in
—

París. Eus agradaria saber,
perb, quins jugadors aniran a
a

Madrid i a Bilbao, quan arribi
el dia. Aquest equip d'ara—fem
la salvetat de l'ala Bestit-Pe
rera, que no sabem. ben bš si
pertanyen als d'ara o ala d'a
bans
juga amb molt d'entu
siasme, amb un entusiasme que
dona gust de veure i no el po
dem censurar, sin6 tot al con
trari. En els difícils partits que
s'apropen, perb, ens sembla que
un Piera, un Sastre, un Sami
tier, no hi ferien cap mal pa
per. SI és que realment hl ha
ganes de guanyar el Camplonat.
Si el Camplonat és el de menas,
aleshores no hern dit res. Que
vagin fent ola d'ara, que amb
palla i paciéncia maduren els
pré•se.cs i potser arribará un
dia que no trobarem a mancar
cap d'aquells jugadora un .dia
—

famosos. Aquesta és, franca
ment, la, impressió de mona
gent. A requip, d'ara hl ha ena
tusiasme, hi ha bona voluntat,
hi ha cobejança. Ningú, perb,

l'equip

—

vial encara requip qua
pugui plantar cara als adversa
ris més. temibles'. Sincerament,
no da un e.quip per arribar a la
consecucl6 del títol peninsular.
/ coriati'que no ho diem pel por
ter, ni pels defenses, ni pele
mitjos. Ho idem, francament,
per la (levanten,. I si d'aquesta
tenim en compte que Bestit 1
hi ha

blau-grana,

defallir del tot, va de
cauro, 1 la Iluita esdevingué en.
sopida, poc vibrant. Quedá l'Eu
1 ropa amb den jugadors, per ha
sense

Perra eón, "vells" 1 eón "nous",
resta ben puntualitzat el nostre
oriteri.
Deixant de banda aquesta di
vagació i referint-nosail partit
d'ahir hern de remarcar que
Garoia,
dayanter centre pa
lafrugellenc, tingué una tarda
magnífica. La més completa
d'ene& que figura a l'equip. Els
mitjos, estigueren també molt
encertats, especialment Arnau
Arocha. La defensa ya complir,
i l'Uriách també. El millor de
l'equip, perb, fou Perera, el qual
fou !'autor indirectas de la vio
tbrIa. Ele mornents més bri
llante del partit anaren a cárs
reo
len. Feu l'únic davanter
deis deu que hi havia al
camp
que va mostrar-se de
clases excepcional.

retirat lesionat Alcázar,
i malgrat d'aixb, el descans
arribh &eme modificar-se el
resultat.

•

LA SEGONA PART.
Pocs minuta deeprés ?'ini
ciada, va plegar Saura, també
ressentit d'una trompada. Cal
'remarcar que a l'equip de. l'Eu
ropa, Altés substituí en aquesta

segarla part a Florenca, també
lesionat. Les forces quedaren

igualados, per?)
aquesta igualtat no va pas re
flectir-ee en el joc. Ele blau
nurnéricament

grana seguiren mostrant-le su
periors. I fou grades a una
temeraria intervenció del por
ter supIent de l'Europa que no
va marcar el
Barcelona el ter

—

gol.
Sense pena ni gibria va se
guir descabdellant-se el partit.

cer

ELS N018 DE L'EUROPA

L'equip graden°

Al cap de trenta minuts d'a-'
questa segona part va retirar-se
Gironés, l'Europa
amb nou
jugadora
es dedica exclusi
vament a ter joc defensiu. Fou
aleshores que Perera torna, a
engrescar-se, com al comença
ment del partit, i a conieqüen
,cia d'una jugada del notable

eatá

el dia

de bones és una
midable. Aixb, per?),

que
cosa for
passa de

lluny en }luan,. Generalment,
decepciona el públic. I aixb dr

el que va pasear ahir una ve
gada més.
El defecto capital de l'equip

gracienc—defecte que

ve arros

segant des de fa molt de temps-65 la davantera. Un partit i un

exterior, Goibutu va sumar un
gol més als dos' que havia mar

nitre partit, horn remarca que
el perter estigué magnífic. Que
la defensa actuá amb encert.

Garcia durant la primera
part. Ei lampa es veu que va
perdre també les esperances de

cat

LA CAMPANYA PRO-RINI
El festival del Novetats.

Més donatius.

—

Un

oferiment remarcable
La Comissió organitzadora del fes
tival a profit d'En Rini té la satis
facció de fer
que ha rebut
una afectuosa lletra del "Casa! ejels
.Esports" (abans Penya Ele Trls)
'oferint el sea local per a fer-hi ele
lssaigs de "L'honor del barri", ro
bra ?'En Dova que Osa de repre
•setS'ar el ?la Ir de mere, al teatre
,NoVetats. No: cal ?ir que aquest
oferiment ha estat acceptat i agrait
com es mereix.
Del mateix Casal hem rebut, des
tinada a la subscripció que tenim
oberta, 65 pessetes recaptades entre
soch de l'esmentada entitat.
El nostre amic Carlee Capdevila,

cada tarda que es mou amb en
cert, que es mostra perillosa,

decepciona

en

vint-i-cinc.

Aixb ens fa oreure que les tar
des bones surten per casualitat,
no pas perque lii hagi realment
material per a fornir-les. En
el partit d'ahir nomás els este
riors van defensar-se amb dig
nitat. I si hcm té present que
Alcázar va retirar-se a mitja
primera part, i Gironés a mitja
segona... hom s'explicará tot

director d'escena de la companyia
del teatre de Novetats, assabentat
dé la finalitat benéfica del festival
en .projecte, s'ha ofert per a dirigir
efs assaigs de "L'honor del barri",
i aquest oferiment, no cal dir-ho, ha
estat acceptat arnb veritable
satis
facció.
*

De la subscripció oberta entre els
.clubs catataris per a fer ofrena al
senyor Rossic d'una medalla d'or,
en
compliment d'un apord de l'as
'semblea general, van salirar vuitan
ta. pessetes:, :Aquestes pessetes, la
Federació, d'acord amb el eenyor
Rossic i en la impossibilitat de con
sultar un a un tete els clubs cata

.Caninioitat P-eirinstilar

restant.
La deafeta de l'Europa repke
santa per al urde gracienc el
perill de quedar rerassagat en
la classificació. Hem de decla
rar, perb, amb tota sinceritat,
que de tetes les seves destetes
la d'ahir és la que ens sap
menys greu. Ilauria estat molt
mal, perh, censu
lamentable
rable
que l'empat de punts
Erxistent per al primer lloc en
tre en Barcelona i l'Athletic -de
Bilbao, l'hagués desfet un equip
catalá. Els aficicnats europeis
tes
que al capdavall són afi
cionats catalans
poden acon
hortar-se pensant aixb. El fan
tasma de la cua pot esvair-se
encara, apretant una mica en
ele partits que manquen.
Del conjunt, els millors !o
ren Loyola, Alcoriza
i. els cica
—

—

—

porters.
cois8

ALTRES

El senyor Arribes, encarre

gat d'arbitrar aquest partit,
tigué, a la nostra manera
veure, encertat. No vol dir

RESULTATS

DIVISIó

PRIMERA DIVISIÓ
Europa Barcelona
Espanyol Real Unión

PRIMERA

és infallible
menys encara
si la tracia d'un árbitro. Per
aixb hem de censurar l'actitud
d'aquella part de pillan° que
l'esbrencá diversas vegades,
ocim si l'arbitratge del senyor
Arribes .fos realment una cosa
detestable.
Haurlem comprés
sonso trobar-ho mai justifi
cat
que eta cridaners ha
guessin estat partidaria de
-l'equip que perdia, per& el cas
no fou
aquest, 1 per aixb és
no

—

o
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R. Madrid

doblement lamentable.
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Majestic Hotel
I RESTAURANT

13

a preu flx I a la carta.
Orquestra. Salons especials.
Badea, banquets i testes

Coberts

Do; F. C.

Mollerus-a,

2; F

7: F. C. Santboiá, 25;

C. Poal,

jtf: E.

Figue

res, so; Recaptació ÁSSeMblea arbi
tres amateurs (Sr. Pon1),29;,sobrant

subscripció,rnlal0l41-41sli,1(
Total: 487

pessetes.
*

*

La demanadissa

Curen la

80.

vostra

e,

treneadura

*

de localitats per

Es possible qu, ere
pie segle XX no ha
giu solucionat la vos

als festival del dia al és enorme. Tot
fa preveure que molt ab,ans d'arribar
aquell dia quedaran exhaurides i no
n'hi hauran per a qui en voldrá.
e

*

durar

aquestes actitudá? I el que diem
del públic que esbroncá Várbt
tre injustament, hem de dir
quells altreS espectadora que no
saben estar-se d'Insultar ele

jugadora.

Cal tenir una mica de
civismo 1 no oblidar que man
tes vegades hem proclamat l'es
port com una (»cela de ciuta
dania. I ja que hi som, hem de
manifestar que trobem també
pcc avinent, gens posat a to,
que un jugador
encara que
se senti ferit per un insult
vulgui prendre's actituds que
desdiuen d'un espor.tiu. Ni ha
altres mitjans més correctes
per a liquidar un greuge. En
aixb (ens referim a l'incident
entre l'Arman i un espectador)
el senyor Arribes va Pecar do

Per aconseguir un
resultat practic i rapid utilitzeu el
reductiu-obturador "SANNY", ele

e

En Piera fa-una creació del seu
galan jove, admirablement
secundat per Samitier, Alcoriza, Pe

éxits consecutius del qual l'han por
tat a ocupar el primer Han entre ele

paper de

seus

Cros, Gallard, Zamora, Padrón,
Aruba i d'altres jugadors. L'ex-di

—

gida

Catalunya

clientela i al

públic

en

semblante.

Demaneu llibret

Institut

rectiu senyor Vila també fa una crea
ció. I no cal dir amb l'entusiasme
que estudien llurs papers les senyo
retes del "basket" del F. C. Barce
lona.

Restaurant

trencadura?

tra

rera,

de

.
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R
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C. P.

G. E. P. F.

J.

de
res

un

?Fine

atittIca

marxa...

es

parell de vegades, trate.,
si voeu, s'eqUivoqués. Ningú
que

de

PUNTUACIÓ

—

,

•

negablea,

victbries.

bles ganes de "guanyar el Cam
picnat de la laliga, començardem
a pensar en da reaparició deis

cosa (aixb d'"alguna .co
sa", tradult, ve' dir una victb

çar-s'hi

tres

Que ele mitjos es defensaren.
I... l'Europa perd els partits.
Qui ele perd? La davantera. Per

ens

certarnent, per estar
engrescat. Nosaltres, perb, _si
del
fóssim directius
cercle.
blau-grana 1 tinguéssim verita

guna

SSS

elizatramosonicomEr.

un

L'ACTUAL EQUIP DEL
I3ARCELONA

—

equip.

fer tres gols a lEuropa
pessetes. Una pluja identificada amb eh

va

ver-se

Ele primen s vint tninuts de l'elicon
tre foren bastant ensopits. El joc es
recluí en un instila piloteig en mig del
camp, sense que les portes deis dos
contendents es veiessin gaire amena

XOCOLÁTIES

't Hit

Guinardó

Al

ESPORT,

TOT ES FER

gráfic

a

Ortepédie

SABATE & ALENIANY
Canuda, 7
Barcelona
-

Plaga Catalunya, 4-Barcelona
Recomana

general,

SOPA DELS PESCADORS

-

la

a

la

seva

distin

insuperable

Plat m'aleló de la casa

ESPORT I CULTURA

tolerant.
EL* EQUIPS
El Barcelona arrenglerá ele

següents

jugadors

Uriaoh,

:

Saura, Walter, Martí, Arocha,
Arnau, Diego, Goiburu, García,
Bestit i Perra.

L'Eurcpa presentá aquest
equip: Floernça (a la segona
part Altés), Vigueres, Alcoriza,
Soligó, Loyola, Gamis, Giranta,
Bestit, Cros, Escrita 1 Alcázer.
Ele autors deis gols foren
García (cica) J Goiburu.
L. AYMAMI I

BATIDINA

lans, han estas destinada a engreí
sir la subscripció pro-Rini, oberta
a-la Federadió, la qual, fine ara, ha
rebut ele següents donatius:
LLISTA DE LA

FEDERACIÓ
•Guissona, 6 pessetes; Sr. Pone, 5:
Vila, 5: ItIumet, 5; Plantada, 5; Guar
ner, S; Costa, S: Patxot, S: CoIoraer,
1; Rime, 1;• •Gavalda, 5; Antras,
Dr. 011er, 5;, Blat,
Llardent, 5;
Sánchez, z; A. García, r; Tones, z;
V. Sorina, 5; Sant Cugat, 5; Furró,
e; Boter, 1; Valls, a; R. SOlá, 3;
Albareda, 2; Ma,sdeu, a; Monistrol,
a;,Forns, a; Llopart, 3; acoda, a;
Alseda, a; S. Vinyals, a; &t'a, a;
Altimir, z; Soler, z; Montserrat, 3;
C. D. Victaria, 1; Margarit, a; Re
vira, z; Ateneu Igualadí, a; Tiples,
5; Vida!, 3; Ramonet, 5; Vilarasan,
5; Arévalo, a; Mayoles, t; Dordal,
Monjes a; Vila, a; Font, a.
II re
captació Coliseu Ponipeia, 167; Ser
rarnalerg, 5; Trías, 5; F. C. Borges,
,

—

Cartell anunciador del programa cultural-csportiu de la Federaci6 Catalana de Fmtbol, dibuixat Del nostte amic i campan:7 'Mentí Caustan”

•

•

17 de febrer de 1930

la

rambla

3

-

jugar

Troten "la rarobla"

vInt-1.-quatre

amb

x. D.
SANS

és batut pel Sant
Andreu per dos gola a cap

El Sabadell

No hi ha pas cap dubte que
el Sabadell lluita amb veritable
dissort des de fa molt d temps.
D'eneh que es disputa l'actual
trofett LA RAMBLA que el Sa
badell experimenta gairebé der
rota per partit, i aixó que en
algunes ocasione no ha estet
rae d'aeord amb la lógica.
Ne és pas el noetre propósit
analitzar a fons les eauses de
la devanada del campió de la
Preferent, pera amb tot esmen.tarem que el motiu principal és
indubtablement
el
no
poder
arrenglerar. per estar Iesionat,
el set/ excellent rnig (-entre ti
Iular, Gracia. Aquest element
es destaca
remarceblement en
els partits del darrer Campio
nat de Catalunya, i acabh per
ésser el forjador veritable de
les vietóriee del seu equip.
Sempre harfem eregut que el
dii que el Sabadell no pegues
presentar Gracia dmixaria d'es

l'equip perillsó
h-aya de primer, i,
ser

que

es -mes

eont

que

no

podia ésser d'alba manera, alai
S'ha demostrat. Ltt menea de
Gracia

Per Canaletes dluen...
Que Samitier

quan

troba amb

es

l'Arocha Ii diu "Ola, suplente".
*

Que Sastre,

*

*

ésser menys,

no

li d'u "Ola, reserva".

Que aix6
jugadors

*

surt

*

Que
grans

Que

per
un

*

estar-se de res, fins
"guarda-meta" que pesa
no

*

*

Que

el fort del dit "guarda-meta"
és per plongeons sobre els terrossos.
*

alba del

vertit amb

*

3... s'ha

multa

una

de

con

500 pes

setes.

Que l'esmentada multa
comp:e de taquillatge ha
mal negoei per a Gallard.
*

Que d'ací

*

•

cstat

veurá :1

eamp del Barcelona pintat en
pular café d'aquesta ciutat.

Que Xatruc
pegada.

*

l'encía de Ics clames.

ha sofert

*

una

enso

ges.
*

*

nis.
*

Que contráriament

al que ell afir
els de LA RAMBLA ja saben
que el seu nom s'escriu amb CH.

celona.

*

Que

ara els tarragonins i el cercle
pensa fer de la directiva ja no el
pendran per altre.
*

*

*

objecte de imita preocu
pació averiguar el nom d'aquel] es
portiu que té una passió per a de
és

terminats seients.
*

*

*

el dit seient que no és de
teatre correspon a una casa de Gra
cia.
*

*

la

*

alegría la justificava

seva

amb qué Garcia "dos mil pessetes"
ha assolit fer dos gols mentre Goi

buru "trenta cinc mil pessetes"
va fer-ne cap.
*

Que

*

Pepito,

don

*

del Restau
ha estat completa

Catalunya,
ment desplaçat
rant

*

Que altra

amo

*

cosa

signifiquen les

no

*

Que Rull, oficial

els

en

seus

peix que

es

porta l'oli.
*

*

Que si no té més cura amb el re
partitnent de partits potser n'hi fatan
•

Que

de crespa,

que

rcunions

celebra pas les
la vista de tothom.

no

a

*

Que

*

s'averiguen ele

mentre

noma

deis que fan mala feina hom ele re
comana que tot esportiu ha de jugar
net.
*

Que

*

*

assaigs de l'obra "L'ho
nor
barrí", del mai prou alabat
Dova, será prohibida l'entrada d'es
pectadors.
els

en

del

Que

degut

abcó és

a

voler evitar

cardíacs que ele
pudria ocasionar la dramática Se
tuació de Vila, el pes fort dele ex
feedratius.
transtorns

*

*

Que

el xicot está que

diu que $i hi

qué

el metge

va

bufa, perqué

mancar.

va

dir-li que

fou per
no

estava

condicions.
*

*

*

*

*

d'un connervadorisme que atabala.
*

Que de
deixar de
quuista.

cap

*

de

*

les

conservar

Que

de

no

Barcelona s'hauria vençut la timi

vol
tftol de

maneres

el

*

*

*

Que per fi Pau Bertran de l'Eu
pogué huir la levita.

*

*

*

d'una facilitat extraor
dinaria amb els concerts de bombo.

ropa

*

«

Que donava goig veure'l a l'anda
de l'Estació de Prensa quan la
sortida de l'ex-Dictador.
O

na

*

*

qul

no E han donat
paper
dó pro-Rini.
*

*

*

*

Pecera ha

estat multat
amb vint-i-cinc pessetes, per haver
mancat a un entrenament
*

*

*

Que En Samitier i l'Aleoriza,

*

Que Loren está disposat

*

..Que En

*

a
en

tot per
la fun

*

moment ha nomenat ad

pluja

va

presentar

stan

a

la mateixa obra,

una

te

escena

un

per a sorlir del pas. Va
Jugar Garulla en el seu lloe ha
bitual. i a falta de mig centre
hi va jugar Pedro!. Completa la
ratila rnitjane Font, i en con
jurlt, cal remarcar-lio malgrat
de l'estranya alineació, l'oren
els millors.
Garulla, el qual no haviem
pogut tornar a \TUPO jugar de
molt temps enea, ens causa una
gratíssima impressió, i bota pot
asegurar que amb ell es rerer
mese] bon planter de mitjos que
té el Barcelona.
Hern dit abans que el Barce
lona presenta' un equip per a
sortir del pos, í cal elegir que
el partit fon d'aquells earacte
rístice deis diesebtes a la tar
da, que es juguen amb rriés
ganes d'empényer Festone que
no de marcar gola.
Malgrnt tOl. crelem que e!
públic es divertí. No hi va man
car emoció, cár quan el Barce
lona portava un gol d'ave/111'0,in, els jupiterencs s'apreseaven
a

•

Que
mbniques eón

*

el

la tarda, al camp

igualar-los.

Que no és veritat que Sánchez de
la Lliga Amateur sigui un gran to
cador de guitarra.
les veritables aficiona filhar

*

Que de

haver sostit la Tuna de

desa d'uns quanta senyors Esteves.

Que el club Junior de Sarria és

ratlles,

3

Note se celebra. el
eneapeala apestes
qual fou ajornat per

equip

*

•

una

.

*

el Tostadero s'ha format

en

penya

una

er

*

Dissabte
Poble
partit que

del

la

*

*

de Secretaria del
és un

-

tarde, disaabte
*

4'

Collegi d'Arbitres "amateurs",

Júpiter, 3 Barcelona,

celona.

los els

*

ensenyances que donen
uniformats "botones".
*

no

DEL TORNEIG
COPA BARCELONA

el diumenge. abans.
El Bareelóna, cota que Itavia
de jugar ahtr al metí i a la

*

Que

tar

*

el

és solament esntre
initjos on eh fa sentir. sin6 que
es nota tant o més a la devan
tera. Aquesta no techa l'ajut
d'abans i esdevé poc més que
nulla.
Ultra eo esmentat, el Saba-,
de huila amb el factor sort, el
qual ti ha girat l'esquena. Per
qua horn Ven eom en ocasione
que ni fetes expresses, d'aque
Iles que no fallen, són desapro
fitades pels del Vallé!. I mentre
els davanters ne troben la ?lla
nera
de- fer gola, el més petit
desencert deis' elements defen
sius val punta a l'equip con
trari.
No está pos en aquest eas el
Sant Andreu; el partit d'ahir
era d'aquells difícils, que no te
non
pronhslic possible per tal
com són indecisos' fins al final.
Pera el Sant Andreu (jugué
l'ericen necessari per a tras
passar la Porta contráela, I aixel
és el tot. En aquests partits, de
descabdellament
anivellat, el
l'a•tea' sort és la clan del triernf.
Grianytt. el Sant Andreu, i éi
mereseuda la victória, 1 de la
mateixa manera ho fóra si el
vencedor hagués eslet el Sa
badell.
El Sant Andreu dispoea d'un
no

horn diu si s'escrivia la co
media dels traspasaos Múrcia-Bar

*

*

Que Torras Ullastres ahir a la
da sentia una joia inexplicable.

*

barrilaire Dova i l'ex-federada Vila.
estaven reunits en el luxós despatx
del carrer del Bruch.

seves

*

*

Que ll'altre dia Salazar, Gtner,

Que

*

*

Que el seu "cicerone", com de
costura, és el revolucionad Antoni
Giner, delegat de l'Atlétic de Sa
badell.

que

Que

«

*

Que

*

Que el senyor aZlazar, arnbaixa
dor cspartai de la tersa del "pimen
tón", fa dies que es troba a Bar

*

ma

*

*

Que aixó Ii quedará aclarit anant
veure un partit de
golf o de ten

*
*

*

Que l'elegant Picanyol no se cap
avenir del Per qué les eenyoretes
gasten ara mitjonets sobre les mit

*

Po

un

*

Que d'aquesta feta va tirar al foc
aquell "hongo" amb melles que era

a
es

*

s'hi Ilegeixen anuncie.

el

*

poc potser

a

aquel]

i

va

tenir molta raó aquell se
dir-li que per LA RAM
BLA s'hi passa molt de pressa i no

*

2...

cos

les

a

va

*

/...

de

mancat

*

*
*

*

va

nyor que

*

quilos.

Que

*

*

el Sarria S. C. és el club dels

Que
88

*

recursos.
*

tenen

*

Que dijous passat,

tura, demanava anuncia per
lles de LA RAMBLA.

rros".
*

*

exit per dia.

a

causa

en

*

Que Llepr_rt, el corredor d'aínun
cis de LA RAMBLA, és home que

de classificar
"Cachorrol i cacha

és

els

impresor Eernan

din.

•

per
*

el conegut

vocat

perillas,

í bou xic
sobretot pie de moral i d'entu
siasme. Creiem que si no té cap
entrebanc o ectnratempe d'im
portancia és un aspirant ben
qualifioat per al primer lloc del
trofeu de LA RAMBLA.
jugadors que més es des
tacaren de tots dos equips fo

Dime

*

distingiren, pel Martinenc,

Es

ses, Creixells i

seus

trineants.—V.

badell.
Els dos gola l'oren rnarcats a
la segona part: el primer en
un aldarull davant de
porta, i
el darrer d'un xut precias de
Carpio, que després de tocar el
pal aná a la zarza.
El públic era forea nornbrós,
i tal vegada la mejor part eren
partidaria del club visitant.
L'arbitratge, a cárrec del ecl

Duro,

3

-

equipa es presentaren
segueix:
Sabadell: Josa, Morral, Rou
re, Codina. Gascón. Costa. Nieta,
Bertran Garrete, Sala i Pérez.
Sant Andreu: Palau, López,
Batel, PaScpial, Inglan,
Chrpio, Besolí, Sanui, Shnehez i
Comes.
JORDI COMES
Els

una

Samboiá,

jugada individual. obtingueren

Satstboil.
Els equipa, a les
al

ordres de Camba,
s'alinearen així:
Iluro: Hospital, Mas, Blanca, Prat,
Soler, Bonet, Corrons, Mestres, Es
cames, Segarra i Serra.
Santboii: Marly, Gelabert, Puig,

A $ANT MARTÍ

El Martineno bat el Manresa
per 4 gola a 1
Ahir a la tarda es jugá al camp
del Martinenc aquest partit corres
ponent al torneig organ'tzat per "I
Rambla".
La primera part transeorregné en
g d'un sol espléndid i la segonz
r:Itre una pluja freda que fu retirar
la major part del púbbe. Val a dir
ove els espectadors no foren atares

Barratxina, Elies, Cifuentes, T'adra
Castanyeree, Gler, Avellanet i Gar
día.
La Unió Deportiva Gitana, per tal
de fomentar el futbol a les rastrea
comarques, regala una magnífica ()pa
per a ésser disputada en un torneig
entre l'equip reserva d'aquesta -titat
i ele primera del s clubs de les pobla
cions de 13cscanó, Bonmatí, .Angla,
La Sellera i Celrá, on ha despertat
gran enttisiasme el sol anunci d'aques.t
torneig que será competidíssim i que
es regirá pel segiient calendar:
Día 16 d- febrer.
Bonmatí-Giro
na; Bescanó-Anglés; Sellera-Celrit.
Dia a3 de febrer.
Girona-Selle

arrant

scnyor

Rrlland, ele equips s'tenglerareit

segueix:

F. C.

Martinenc: Pasqual, Bra
Vinyes, Clirnent, Pujals, Se
rrano,
Creixells, Cases, Sánchez,
Morrages i Fandos.
C. E. de Manresa: Corrons, Ra
mon,
Martí 1, Conesa, Martí II,
Tort, Galovart, Pequereu, Serra, Ra
misais i Balaguer.
El partit fou de dornini altero; la
primera part fou franeament del do
oons,

Angles-Bonmati.
Dia 2 de mare.
Bonmati-Celri;
Bescanó-Cellera; Gimas-Anglas.
Dia 9 de març.
Bescanó-Gircaa;
Sellera-I3onmatí; Celrá-AngIls.

complir.

s'tants, degut a l'apatia posada er:
el ;cc pela equipier del Martinenc.
En la primera pari l'oren aconse
gua% els quatre gols del Ilartineic.
La primera part aeabá amb
l'empat a un gol, 1 el partit,
arnb l'empat a tres.
Heus acf, dones, reflectida
pel marcador !a ingualtat de
forees que en tot momens s'a

nífica

pat

rfmateda

aconseguí l'em

gol, amb el qual acaba
la primera part.
La segOna rart fou més mo
gurla que la primera, ja sigui
perqua ja havien vist que pre
a un

precia.

neni-e'ho d'aquella.

Com a eonjunt, al Barcelona
Ji falla la davautera, en cedas
cú aná per les seises, i, en can
vi, al Júpiter aquesta rat.tla fou
la millor.
Ala del Feble Nou els falla
desastrosament la reina mit
jana, i, en contraat, al Barce
•ona li va resultar, com hem
di t més amunt, la mitlor.
?Cal dir res més per demos
trar la iguallat de t'orces que
des de bon cÓrnençament s'a

traurien res, o perqué ja
s•haelen estudiat preu el joe
31111 tuarnent.
Tan moguda fou, que fins hi
l'aguaren violancies extrema-des que obliga l'arbitre a ex
pulsar jugadors. Foren aqueets
Guix i Font, que en un excés de
nerviosisme s'agrediren nuitua
rnent.
Remen, en una bona inter
nada, ala vint minuts mare.á el
desempal. pera) poc va durar
l'alegria barcelonista, car Bar
celó, de penalty, marca nova
ment l'empat, den rninuts mes
tard•
Mira vegada Campabadal, en
una jugada personalíssima des
féu l'empat, i cinc rninuts iibana
d'acabar el partit el marcador
assenyalava tres a dos favora
ble ala blau-grana.
Virgili. quan faltasen ,menys
de cine minul e, aconseguí l'em
pal per al Júpiter, en aprofitar
una fallada de Bussot, que fou
un constant
perill per a Llo
rene.

manera

no

en

precia?
El públic

hi acudí en bou
nombre, si tenim en compte que
es tractava
d'un partit de tan
releí iu interés i fet en dissabte
a la tarda.
Arbilrá Villalta. que no tina
gué la feina gens difícil.
A les seves ordres, els equips

s'arrenglereren aixt:
Bus

Rafe, Font, Pedro!, Cartilla,
Ramon, García, Campabadal,
sot.

Semen i Goiburti II.

JUPITER.—Manyer, Oro, Be
tella, Boech, Gómez. Dote, Pel
eó; Barceló, Faló, Virgili i

Aquest estigué

en

tot el par

encertadíssim, i• igual hau
rem de dir de Manyer, malgrat

Gula.

lit

Campahnrint. als dotze minuls
d'haver comeneat 1 partit, veis
un ata deis šeua. fou
d'inatigurar el marcador.
No havien pessat deu mirarle
encara, i Bareeló. dama mea

de les sevet desconcertada sor
lides lora de tPrnlág.

Heus leí ("out es va deseab
dellar ei primer deis tres par
tits que el Barcelona havia de
MI*

nnu

d'una jugada ben bona;
i que fou el motiu, tal vegada,
del millor gol de la tarda, ob
tingut per Roca, quan Notario
es llançava als seus peus son
se éxit.
Ja semblava que tot acabarla
eserlt, ami)
tal com estava
aquells dos números dalt d'a
quells pals que en diuen "mar
cador", pera tot duna altra ve
gada Ramon va trobar la ma
nera
de ficar el cap i empor
tar-se una victória que no ens
esperievem, i que tingueren ben
merescuda, ja que per, l'"han
dieap" que representava per, ala
barcelonistes de camp i condi
cions físiques adquireix doble
mérit.

mitja

—o

Santure va fer com aquell
qui arbitrava.
Admetem-li la bona fe, .1 fem
veure que no várern adonar-nos
del que va bufer durant
contre.
ROURE ROSSELL

A BADALONA
El Badalona triomfa del
5

gols

a

Júpiter

l'equip cosleny,

AL camp de

A la

eelebpá alije
partit entre ambdós

equipe,'

corresponen a la
puntuaei
per la Copa Barcelona,
L'en.contra fou molt eTiagu*
pie de. borles sialsaeless a la se
gona psst presacipalnientt 'en

dual destac

Vexicertadki; leela-an

coSteny, f,eit-se moiL
de
mereixed s- de la victória, i pec
la diferencia precisa de gols
que la segellaren.
Es jugá gaireba sempre a bon
tren per. ambdues, bandes, i
tan bou punt comenearen el

partit sovintejee

(es

avencio's

les metes ccinhltates, es del
Júpiter donaven la settsacia
més cohesíó i més perill, fins
arribar a fer creure la possI
bilitat• d'ésser ells els prtmers
que ferien monte el marcador
En Ros, pero, en forma exacta
lent, sabe aclarir lotes les situacions. perilloses, i no passá
a

El „Badalona va reaccionant
de mica en mica,, fins arribar
seu

per

a

comptabilitat

El Sana, que
desfeta gens

experimenta
esperada, 1

una

que
del estat remar
cat deis contraías podia molt,
bé haver guanyat, tampoc va
aconseguir agradar ni a nos
altres ni als sena azules. Ala
rengles de la Unió va debutar
ahir un daventer centre que
es diu Fobet, que
no va fer res
de be en tot el metí, i lluny
d'aixo va més aviat resultar un
obstacle per a, la perfecta es
corneen de la davantera
de les
t'afiles verdes.
Creiern que Valls, que va ju
gar a la ratito, de mitjos,podia
fer molt més bon pape?' en el
seu acostumet 'loe de conduc
tor de davanters, malgret d'ha
ver-se lltiil. lambe l'orca altir en
el !Ion on va jugar.
En Cásanoves a la porta, no
podia fer res millor del que va
fer„ja que eta gola eren cosa

aprofitant-se

inevitable.
Ele dos defenses jugaren bé,
per() Torredeflot potser volgué
estar. de vegades, massa, con
tundent, sonso neeessitat.
Duran, Pauses, Roca i Segu
ra,

regulars.

L'arrenglerarnent

de

l'equip

fou aquest:

Casanoves, 'rorredeflot, Bar
tolí, Vells, Duran, Pauses, Se
gura, Besolí, Fobet, Bago i
Roca.
--o

Empatats

--

gol, acabaren
el primer período de temps.
Foja ben neo que s'havia co
meneat el partit• quan Buj va
estrenar el marcador, recollint
un centre de Goiburu. I no feia
pas molt d'aixó, quan Besolf va
saber obtenir rempat, grácies
a un

paseada ele Segura.
Représ el joc, un cóp fet el
desearle, Ramon va tenir cura
de desempatar en rematar un
córner que Campabadal va po
a

una

gris-grana.
A

meitat

la

de la

primera

part, produete del seu mejor
domini, el Badalona acense
gueix el primer gol, obra de
Cristiá, en recollir una passacm
de Bonal.
Centrada la

replica

pilota,

el

Júpiter

valent, i la partida
es ,juga a gran' tren.
Els gris-grana dominen, 1 en
un aldartill davant la meta de
Ros, un xut de Guix és desyiat
pet -defensa costeny .Borrás,
perú la pilota va a la xarxa
sense que Ros 'hi pugui fer res.
I amb empat a un gol flnelx el
primer temps.
Comenea la segona, part, i els
/evites persisteixen a continuar
el tren implantat en
la pri
de

marca

al

/

75'1,

BARCELONA

a

V.

que s'accentui

fa

el seu
de l'entusias
me deis del Poble Nou.
Molt poe foja que s'havia
eornençat, que ja el Badalona
comenta a rematar a profit
de les seves jugades. En Crio
lla desfá rempat d'un rnag'sirte xut.
Poc després és castigat el.•
Júpiter amb penalty, degut a
unes rnnns dins l'area.
Tirat
per Garriga, val el tercer gol
per al Badalona.
Continua el magnífic joe del
costeny, i no amb molt d'inter
val ve el quart gol, per obra de
Sangüeee, en una jugada per
sonal: recull la bala, avance,
dribla i remata magníficamenf.
essent infrueteiós l'esfore de
cosa

•

Menyer.
Després d'aquest gol, serhlila que els jugaders,
abatuts
per l'esfore, decaiguin un :sic,
perú

no

dura galio la pacifica

a

mobles i prestatges d'acer

N104~111~0..******...****414~0411.0***.<

.

domini, enalgrat

és la millor garantia per

GUILLAMET

•

El Badalona, per-6, mott més
cohesionat, descabeellá un joe
de conjunt magnífic, la qual

WI*

La

-

mera.

*

Que l'Arocha i En Padron, estan
molt eloqüents en llurs papers.

en

tusiasme
boas- enoerts dona
ren feina de valent a la defensa

ex

dusius. Models especials

.

res.

usen

Brunsviga

•

tard3. el,

•

Els experts en La Sumadora
máquines
de calcular
Posseetx dispositius

per

a

ésser dorninadoresi-el

pie

mini deis locals i la segona deis vi

BARCÉLONA.—Llorente

sentir a la força en el seti cos.
En Burguete no ens va agra
dar gens, i En Buj, molt menys.
En Campabadal, Notario, Bus
sot i Guiburu, es limitaren a

Celdt-Beseanó;

Girona-Ccl
16 de mere.
Anglés-Sellera; Bonmatí-Bercan6.
Aquebta primera volta es jugará en
ele campa deis anomenats en primer
terme; la segona volta en els deis
anomenats en segon llos els dies 23
i 30 de mare i 6, 13 i 20 d'abril.

suposávem

nifestar-se completament es
gotat, ja que l'esfore en portar
la direcció del seu equip contra
el Júpiter havia de deixar-se

—

ra :
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els

altres punta per a l'Iluro.
Poca estona abans d'acabar l'encon
tre, Castanyeres apunti el segon gel
per

no

mai que costes tant de treure'ls
la són de les °t-elles als del
Sana.
Ja hein dit inés amunt amb
la desigualtat de condicions
que varen imitar una i altres,
i malgrat d'aixb, tan prop que
estigueren els una deis altres
quant a desinterés i fina a
mandra.
No hi hagué pas un equip
francament dominador de ter
reny 1 joc. Lluny d'aixó, la ma
jar part del joc es descabdellá
al bell mig del camp i els por
ters pasearen per semblants
~mente de perill.
El Barcelona, que posa en joc
a Notario, Zabalo, Bussot, Font.
Burguete, Pedro!, Ramon, Gar
cía, Carnpabadal, Buj i Goiburu,
féu una aetuació molt deslliga
da, i val a din que si en sortí
bé va ésser perqua ola de Satis
no
sable/1 pas per on anaven.
Com a individualitats, po
driem dir que Font fou rúnie
jugador complet del blau-gra
na, ben compenetrat amb Gar
cía
Ramon, que també esti
gueren torea bé, i ajudant a
Zabalo a cobrir la defensa, que
no oferta
pas prou garantía
ahir al matí.
En Font va mostrar-nos ahir
la seva fortalesa, puix que no
semblava pas que hagués jugat
un partit el dia abans a la
tarda.
En canvi Pedrol, malgrat de
la eeva gran voluntat, va ma

Fou un partit interessant per la
qt.alitat de les jugades i per l'agilitat
a
combinar-les.
A la rimera ppart lii hagué un joc
gairebé igualat. Acabá amb un gol
per banda. El de l'Iluro—un xut
mag
nífic—fou fet per Mestres. Avellanet
mara el del Santboiá en un moment
d'indecissió de la defensa contrária.
A la segona part dominaren accen
tuadament ele locals, pera els sant
boíans van estar rnolt de sort. Cor
reas. d'u• tret fulminant, i Serra en

com

Sans, 2

sonso

Barcelona, pero

A MATAR°

legiat -Pujol, peca d'irregular,
ja que al costat de bons• encerts
tingué equivoestelons de pes.

cm

Ca

i pel Man

L'árbitre

Palau, Soler, Batet, López
Comes, pel Sant Andreu, i
Mata. Morral i Rcure, pel Sa

e)Il<giat

Pesque!,

-

color i mancat
de técnica
Poc interés posaren en la
Iluita tots dos equipa fina prop
d'acabar-se. Era d'esperar-ho
en
els fatigats jugadors del
Un partit

Serra, Galobart i Martí I.
no
gaire segur en els
fans, no perjudicá cap deis con

resa

i

tot el partit.
A les ordres del

Barcelona, 3

l'angle.

ren:

rolt rfrctuosa.
*

dos per Cases i dos per Creixelis. El
de] Mararese fou marcat per Serra
a la
rneitat de la segona part d'un
xut des de mig camp que entra per

çlSans
obtingueren rempaupto

sar-li al cap, pare. el
de

TOS.

IMIONNI*

A SABADELL

ho,

MADRID

•
•
•
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MIL

•••emita

deloch comarques.

sanluinti
Que les notes oficioses que el Gi
Ilrona publica a la premsa local són
inolt eelebrades pals amants de la
barrila.
•

Que

el

president del
Esportiu Gironí,

cursionista i

Camps

AI

Partit dolent, i més

•

Crup

nou

Ex
sanyor

Arboix, está molt animat

i

que els veins

en

creuen

*

,

*

el!.

! Que de nument, el sortir puntual

Went

el butlletf mensual és

.

i

alegra

sta que

una

co

els més descontents.
•

*

*

Que En Conexa, l'altra esperança
que voreja la realitat cstá impacient
esperant destapar-se das ant l'afició

Obarcolonina.
1

•

Que

•

de triare el Girona ha

el dia

id'anar

•

Montpeller.

2

•

a

t Que

la

Junta está molt

en

tne_aarnada i vol fer reviure l'afició
futbol.
•

*

Que En Claret está gestionant
la vinguda d'un equip d'atletes uni
versitaria.
es'

Que l'atletiame s'ha fet
lar a Retas que ja es parla
&ció d'una

nava

popu
de la fun.
tan

aina Ilueix

"blau-groc".
•

•

Que Passarius és el jugador más
''castigador" entre el sexe bel!.
•

Que

•

•

el dia que defindivament s'ha

de jugar el tan desitjat partit en
tre els veterans del
Palambs i els
jovençans d'aquest darrer Club, tots
ja seran vells de tan esperar que faci

gi

bon dia.

un

•

•

Que el reserva de la Unió Espor
tiva Figueres será constituit total
ment aviat per un lot de jugadora
‘el más gran deis quals tindrá disset
anys. Per jovenalla será l'únic; pe
rb, quant a joc, els figuerencs hi te
nen posades rnoltes esperances.

Ginutástic

1

U. E. Vilafranca,

Aquest partit, jugat al camp
primer, tampoc ha reaultat gran
sa, puix que si bé el clornini ha

la Junta de la U. E. Figue
prepara per al dilluns de car

Que

71e

Que En Vinyals, de Tárrega, está
ernpipat perqué un nostre "Buirac"
li ha costat ésser sollicitat per

bitrar

a

Gracia

•

Que

a

com

ar

professional.

•

•

targarins catan ami:fi:tata
temporal passat. Sembla

els

degut al
que hauran de fer noves les parets
del camp i aioó ele acabará d'arruI
»atar.
a

Que

a

a

l'antiga rivalltat Sabadell

Terrassa va en camí de convertir
re en Sabadell-Manresa.

Xadatonins
ckó, I
amb el seu encoratjament el
`darrer quart d'hora, dins del
•qual referrnen la seva victória
amb un cinqué gol, premi duna
magnífica combinado de la da
vantera, rematant el gol Bo
els

partit

acaba amb el do
mini del Badalona i una forma
defensiva gris-grana.
L'arbitre, senyor Planell, ar
yenglerá els equips oixí:

Ros, Orriols,
BADALONA.
Borras, Querol, Font, Plana,
Cristia, Bonal, Forgues, Garrt
--

ga
•

Sangüesa.
JUPITER.—Manyer,

Oro, Bo

tella, Bosch, Gómez, Calderón,
Pueyo, Barceló, Saló, Virgili i

'Pula.
1

L'arbitratge, regular, puix si
bé assenyalá petiteses, de ve

deixá passar quelcom
rnés gros.
El Badalona, pel que ja hem
dit, pot veure's l'actuació deis
elements. Ahir aquest
seus
Oquip ens féu una exhibició de
boa futbol. Cap dels seus cle
flaqueja, destacant-se,
mente
peró, més que res la railla da

gades

va

ntera.

El Júpiter, malgrat d'haver
,sortit batut per tan ample
marge, jugá bé, amb ganes de
jugar i molt d'entusiasme, ara
que és molt difícil batre en el
terreny badalonf els seus pro

pietaris,

sernpre que
Lir.
ho
feren
eom

juguin

1111UP.S

lloc

i

deis

un

dos sus

partit transcorregué amb
aclaparador dornini de l'Olot
que no va saber aprofitar per
apuntar-se un tanteig eres

del'
co

no

3

Degut als recents temporals
de neu, l'arbitre no pogué aca
bar de fer el desplacament, per
la qual cosa, de comú acord els
dos equips, i autoritzats per

ha

gol de

HispinIa,

-

aquel], arbitra
La

O

ha fet que el partit entre
tingués l'escassa concurren
cia.
El pitjor de tots ha estat
'arbitre, que ha tíngut grans
i contínues equivocacions, car
semblava que era la primera
Vegada que actuava.

ELIMINATORI

SEGONA CATEGORIA

PREFEzZENT
A TERRASSA

Terrasa,

2

Palafrugell,
partit correspo
jornada del Tor

;

jugá

el
Abur es
nent a la segona

assolir un
classificació.
en
el
de
lloc
El Terrassa, que ja en el torneig
de La Nau dela Esparta aconseguí
destacir-se, féu ahir un bon partit,
que li vlIgué ele dos primera punts
per al Torneig elirninatori. El Pala

neig d'eliminado

frugell
qualitat
•versari;

per

pobres actuacions
comencament, no ha

n'oil

del

les

contrincant.
ha emprat en la Ilui
ta un coratge enorme, la qual

DE LA

fou

actuacló

seva

eneertada i imparcial.
Diumenge vinent, amb la vi
sita que ha de fer-nos L'Escala,
quedará finit aquest Campio
nat, en. el qual l'Olot, degut a

Aquest

TORNEIG

E. Gbell, de la

localitat.

seu

EL

tingué

centre.

L'Escala F. C. s'ha presentat així:
Escriva; Soles, Vilanova; Botella,
Poch, Sala; Sureda, Ximinis, Cros,
Pasqual i Carreres.
Ha arbitrat el senyor Puig.
L'Errata F. C. porta jugats du
rant
aquest Campionat onze partas,
cinc de guanyats, un d'empatat i cinc
de perduts; 32 gols a favor i 27 en
contra: en total Ir punta.
A SANTA COLOMA DE

cut.

es

a

desmeresquó, quant a
de joc, en res del seu ad
amb tot, pressioná amb

no

menys intensitat.

seu

pogut
primers,

olassifictir-se entre els
lloc que pelo bons resultats ob
tinguts amb aquests lip erta

nyia.
..,'ESCALA
L'Escala F. C. 4.

-

C. D. Farnés 3

Amb una forta tramuntana s'ha ju
gat aquest partit, penúltitn del Cam
pionat gironí, finit amb la victoria de
L'Escala pel resultat esmentat.
La primera part ha estat favorable
al Farnes, degut a jugar a favor del
vent, i s'ha acabat amb el resultat de
3 a t a favor seu.
En començar la segona, L'Escala es
,

desesperat, perb tot
del Farnes replegat davant la
•seva porta féu inútils els &orees es
calencs. Quan es ifortaven jugats tren
Ilança
l'equip

a

un

atae

hi hagué rnoments
'riostra una mica pe
dilos, paró en general dona la
sensació d'equip poc madur en
cara. Ltuitá bon xic a 4es pal
pentes, i confiá més en el cór
rer que e nla técnica. En con
junt, la seva actuació bu no
més que regular.
A la primera part es -larca
ren dos gols favorables al cer
segon
sabadellenc;
al
cle
temps, tots dos equips aconse

lent,
en

qué

es

gol, respectivament.
En aquest temps, el Gracia
pressioná amb més insistIncia
la porta contraria que no pas
a la primera part, peró no po
gué passar d'un gol.
Pequera, que dirigí l'encon
guiren

un

FARNES
La Unló Esportiva Figueres guanya
el

Campionat provincial

partit

El
s'inicia i el joc és anive
Iladíssim. Jugades millor cordinades
deis nostres, peró Mdlt más empenta
pels derFarnés. Els figuerencs estan
nerviosos i no arriben a entendre's del

pocs minuts per aca
bar el match, Lavilla, d'un bon xut,
rnancaven

Poc després, una escapada colossal
de l'extrem dreta, del Santa Coloma;
una
espifiada de Noguer, i Vidalet
marca el gol per al seu enuip.
Ale vint minuts Jara II fa el se

gilent gol.

I

l'empat.

va

Les

forces

defensen amb braó. Ele
endevinen ni una. S'en
que no arriben
geguen xuts febles
más enllá de la tanca del públic. I
acaba el primer temps.
A la segona part les coses canvien.
Ele figuerencs despleguen durant mit
ja hora el seu classic joc ras ale co
lomins. els quals no saben nul fer.
Després el joc s'anivella i les situa
cions perilloses se succeeixen en ele
dos bándols. fins que acaba el partít.
colorninIs

es

figuerencs

no

TARREGA
Tárrcga, 5 Mollerusa,
.

L'onze vencedor éstava integrat
Vila, Bartorneu,
per Ulldemolins,

Cadafalch, Santillana, S.:basta,
Calsina.
Dirigí l'encontre, amb gran
cert, Aramburu.

Bo

naventura, Lavilla í

en

1

Aquest partit, corresponent a
la competició per a la repesca

deis darrers 'loes per a la pm
moció que s'apropa, bu favo
rable al cerote sabadellenc, que
des d'un comencament ja s'im
posa, i aconseguí assegurar-se
la victórIa.
L'avantatge de jugar en ter
reny propi afavoria l'Atlétic,
per aquesta causa hom ja el
vencedor.
futur
considerava

Guanyá perqué els seus com
ponents estan força bregats en
aquesta mena de partíts, i per
qué porta una preparació ben
acurada. De més, ahir va sortir
al camp disposat a no plányer
cap esforc per tal d'assegurar
se el triomf, itot plegat Ji dona
bons resultats.
Actualment l'Atlétic, amb tot
i els entrebanes que ha trobat,
té encara un equip ben accep
lable, 1 que pot donar bastanta
feina. Els seus jugadors tenen,
con" sempre, una rapidesa des
concertadora que, malgrat de
els fa
no esser gaire técnics,
molt perillosos.
E19rAcia fambé brega de ya
_

Aquest any- ha estat Vigo la ciu
celebrar-hi el
tat preferida per a
Campionat Penicsular de "Cross'
Country", la manifestado "clou"
del programa nacional espanyol. Els
esportius gallees pretenen que aquest
Campionat assoleixi el máxim es
plendor i, en .aquest sentit, no des
digui deis precedents.
La Federado Gallega d'Atletisme,
entitat que ala encarregat de dur
terme aquesta carrera, ha resolt
a
ja l'aspecte más difícil i important:
l'econórnic. Compta amb la quanti
tat necessaria per a fer front a les
nombroses despeses que ocasionen

manifestado d'aquesta impor
tancia, grácieS a l'ajuda que ha re
but de les entitats esportives, Ajun
tainent i particulars de la localitat.
Per aquestes circumstancies cal
esperar que, en l'aspecte esportiu,
el XV Campionat Peninsular de
una

"Cross" obtindrá un gros éxit.
El reccaregut total será de 9.312
metres,

en

un

c.rcuit que

comprén

dues voltes pels voltants de l'Es
tadi, a Balaidos. Les caracteristiques
d'aquest circuit són les següents:
Primera volta: Pista de 1"Estadi,
559 metres; sortida de l'Estadi i Pont
Lagares, go; eamps, 1.693; camí i

minuts de joc.
Els millors: Fontanet, Recolta,
Amor i Lluc, pel Mollerusa; Mai
mó, Novell, Surroca, Segura i Cos
ta, pele locals.
L'arbitratge de Soler ha estat
molt comentat per l'equip visitant,
el qual reclamava contra dos pe
naltys de la primera part que con
siderava injustos.— C.
A REUS

interprovincial

Torneig

Deportiu,

Reus

3

-

de

Lleida,

futbol
a.

El vent deslluí aquest partit que
presentava interessantissrm. A
es
més a més, hi hagueren diversos in
cidents entre els jugadors en obtenir
el Lleida el gol d'honor, i l'arbitre
el dona per acabat abans d'hora amb
el resultat susdit.
Després d'aquest resultat es pot
donar com a meta probable Cam
pió al Reus Deportiu. Cal remarcar
que ja fa alguns anys que no ha
aconseguit el tito! preat.
LA U. E. FIGUERES GUANYA
BRILLANTMENT LA U. D. GI
deis figuerencs

bella actuació

tre, ho féu bon xic bé;

Guipuscoa. Egaíía, Acebal, Cille
rucio, Coll, Ruiz. Cadenas, C. Ci

direm
aixb ja fóra

bé del tot perqué
desmanar massa, per?) en con
junt no creiem que cap equip
perjudi
es pogués considerar
cat.
Al camp hi havia la concur
réncia de costum, que equival
a dir
que no hi havia gaire

gent.
Els

equips

eren:

ATELETIC.—Odena, Vilalta,
Rossinyol, Calatayud, González,
Colungo, Canef, Marzo, Huerva,

Ahir, al camp deis Monjos, va ju
gai -se el tan esperat partit entre la
U. D. Girona, campó de 1928-29 i la

lleruelo i Eradi.
Valéncia: Navarro, Bellver, Ra
:non,
Ibánez, Bartomeu, Soto i

Juárez.
Biscaia: Pefia, Oyerbide, Dornin
guez, González, Fernández, Amé
zaga, Campo i Zárate.
Sevilla: Villalba, Pachon, Valera,
Zabala, Fernández i Cárdenas.

Manquen,

encara,

ele

equips

de

Gemís i Julia.
Florenca,
GRACIA.

Castella, Astúries i de la regio Can
tábrica, si bé aquesta darrera és
gairebé segur que no hi assistirá.
Es confía que, en total, hi llaman

Artigues,

Ais

Soto,
Vernal, Hornaguera,
Rossell,
Betancur,
—

Pinyero,

Cortés i Perona.
J.. R.

o

set

correrá el XV Cam

xut

conocadissim ee Torrelles, que

Bru

no

5

5

*

Campionat
de l'any
celebrar per pri

El "palmares" del
Pertinsular de "Cross",

.1916

31-910.
ES LLOGUEN FUTBOTASTtS
tat sol,
foren
En un' diu,ncno
el,l'Iiigadors'
que
frren el pa
quatre
Hi de pro.; a la Unió LH,ortiva de
Gfrona. Si aix() continua, veurcrt des
filar pel magnífic camp ie
Alegre tota la "plantilla" de fisgaiáí's
sense feiná de Barc'elona:
?No valdría Més' pronas--se /*LIS'
po-s o entrenar mes bé els efectiitS?
Per() qui els cntreni... manca.

parar.

En el primer temps els figuerencs
marcaren
dos gola, obra de Boich
respectivament, que Flo
Mas,
i de
malgrat de
rena no pogué deturar,
brillant.
la seva actuació
II marcá el tercer gol, mag
Carbonell
el quart.
nífic.
Sobresortiren Madem, Santamaa
ria, Noguer, Mas i Bosch, pela figue
Bonfill i
rencs, i Bosch, Florença,
Serradelles, pel Girona.

Jora.'

•

L'irbitre, Corselles, rnolt bé.

HOCKEY
o

-

Terrassa,

a

Partit força igualat. Rolg, del Ter
ha marcat ele dos gols de la

rassa,

victoria.
Ha arbitrat encertaclament Marí
Valls, arrenglerant els equips se

güents:
Santrorna, Nogués,
Gimnástic:
Cendrós, Bas, Alasá, Cobos, Díaz,
Costabella, Nadal, Santromá, i Fer-

rinditz:

Terassa: Serra, Argemí, Badiella,
Chavanco, Boix, Baucells, Fitó, Ba
diella, Roig, Simó i Mosca.

NOVES
Dimecres vinent tindra lloc al tea
tre Principal una reunió de boxa a
base de la revenía Rich-Bensan,
combat que fa poé es disputa. al
"Nuevo Mundo" del. Parallel, de
Barcelona, í del qu'al )scirli- vencedor Bensan.
L'afició gironina espera renal) in
terés el dia de la vetllada.
-

-

Guipúscoa. J'osen Andia,
la mateixa regio.
1922: Idení. Piquel Pena, ídem.
1921:

de

5923: Iclem. Amador Palma, Bis
caja.
/924:

Catalunya. Josep Andia,
Guipúscoa.
1925: Idena Amador Palma,

de
de

Biscaia.

1926:

Idern.

Miguel Palau,

de

mateixa regio.
1927: Idem. Amador Palau,
Biscaia.

la
de

Idern. Artur Penya, ídem,
1929: Biscaia. Jesús Oyerbide, de

1928:

bide...?

des

*

• *

deracions capacitades

ficat:

1916: Catalunya. Pero Prat, de la
mateixa regio.

Idem, ídem.
1918: Guípúscoa. Víctor Errar
quin, de la mateixa regió.
1919. Idem. Juli Dominguez, de
1917:

Madrid.
inzo:

Biscaia. Idem.

,

Pira pública aviát

mo"

no

autcritza la celebració4 de la

peu "Las Arenas-Bilbao",
periódic "Excelsior" té en
jecte.. celebrar‘ diumenge, dia. 2 de,
mane a la qual havien estot invitats
.c1 Barcelana, Espanyol
Ta,g,arnanent;
carrera

que

a

el

de la nostra ciutat.

L'artitue do la Confederació d'At'o
tistne obeeix, segons ens comuniquen,
a qué ele organitzadors
d'aquesta carrera no han tingut en compte ni han
respectat, en confeccionar el regla-.
inent de la prova, el que fixa l'article*
segon del reglament d'aquell organis'-'
meatiltic'
Manee, encara quinze dies per a la
celebrado d'aquella.carrera i ene sern
bla que les petites diferincies que pu-'
gui- 'haver-lil entre ds-organitzadors i
la Gonfederació desapareixeran, i
prová, finalment, es portará a cap.
Fem vots perque aixi sigui.

el primer lloc

per

a

dispu

aquest Carn
pionat: Guipúscoa, Catalun3 a i Bis
caja.
Si depengués solament de nosal
tres establir una classificació, per
mérits contrets i per tasca realit
zada de setembre de l'any passat
fins a la data, collocarlem Cata
II nya en primer lloc, Biscaia en se
gon i Guipúscoa en tercer. Peró
és molt possible ve no sigui alai.
tar-se

en

pot disputar el primer lloc.
Individualment, són-quatre eisalit".
tnes que es consideren capadtats,i;
en
merits per a conquerir el títoP.
Penya i Oyerbide, de Biscaía:
liegos, de CataInnya, i Egafia.

Réé,1
dt

GuiPúscoa.

cri-t1

---4

Pista,
1.218
metres;
3.466; camina veinals, 1.028;
carretera, 1.930 í bosc, 1.678. Total:
Resum:

9.312 rnetres.

En general, aquest circuit, és pla
i ele bornes de pes lleuger hi poden
fer molta feina. L'avantatge será
per a elle.
*

Ignorem, en els presenta moments,
quina seran ele equipa que faran ac
te
de presencia a Vigo. Algunes
Federacions han forrnat ja ele
no.

Catalunya estará represertada pele
segilepts corredora: P.eliegos, Cutié,
Mesartio,,,,Castelló, Mengot, Hernán
dez. Flellmunt i Ferrer.

Lesaalrees regions despiaçarnuro
aquests equips:,

'

Si aquest prither lloc llagues
torgar-se per punta, atenent-se a
Vactivitat i classificacions obtingu
des per cada un d'ells en-les cae-1
reres que han efectuat aquesta tem
porada, Penya seria el nostre pre
ferit i el classificariem en primeri
terme sense cap dubte ni recanea)

campa,

bablemInt

l'es-1

Segons noticies de font segura, que,
rebut a última hora, la "Real
:Confederacióa Espanola de Atletis-'

4.709 metres.

encara

lii

hem

(baixada), 494; carretera Vincios i
Estadi, 840. Total: 4.606 metres.
Segona volta: Pista Estadi, 659
metres; sortida Estadi i Pont Laga
res, 4o; campe, 1.693; camí i carre
510; carretera ídem,
tera Vincios,
Bcsc Marquesa Mos (pujada), 345;
ídem, ídem (baixada), 494 i carre
tera
Vincios Estadi, 849. Total:

altres,

com

de

La R. Confederació
panyola d'Atletisme no
autoritza la carrera Las
Arenas Bilbao

de

*

manera

—

Vincios i Bosc Mar
quesa. 125; 1305c Marquesa Mos
(pujada), 345; Bosc Marquesa Mos
carretera

la

eoUaboraran les senyoretes
mentat club.

En aquest eas, Biscaia té la parau
la, puix que, al nostre entendre, és,
regió la que ens
si larnent acuesta

tot

va

ofe'rimenil

la mateixa regio.

mera

es

t'YA SIMPATICA ADHEISIJ
Les "gentils damiseRes del Club Fe
»lela i d'Esports, de Barcelona, han
tingut la gentilesa d'aterir ti seva
coHaboració en el festival que se ce-1
lebrard el dio a a de marc a teatre No
vetats a benefici del futbalista Rini.
Tenim entés que aquest
estat molt ben rebut per la Comis-'
sió organitzadora del festival, la qital

-

Per no trencar el costum, aquest
any, continuaran essent tres les Fe

que

jugadors encara que cm.
hagi-alguka senyoreta, co.
.

contra vent.

Gimnástic,

que" quan Iiplau

_

gironins efertuaeen una bella
partida, produint diverses vegades
perill a la porta figuerenca, pero,
l'actuació deis figue
com ja hem dit,
marquessin cap gol,
que
rencs priva
del partit, un
acaballes
a
les
fine

pogué

és

aquests
succeí l'altre dia..
Per «višf. ens abstenim d'esmenta
manis. Si el cas .es repeteir, parlaren;
ciar i obrirenc una subscripció per a
comprar una urbanitat i regalar-la- al
susdit senyor (?).

desplegat pele figuerencs a la sego
part. S'imposaren per complet,
na
anar

els

gar

1930: ?Biscaia... Catalunya... Gui
púscoa...? Reliegos... Pena... Oyer

rcgions representades.

vegada, el donern a conéixer
seguit, anotant, en primer terme,
el nom de la regió vencedora i, en
aegon, el del primer atelta classi

-

a

quan

rer

Una

Comentaris Detalls d'organització Caracteris
Alguns deis equips.
tiques del circuit
El palmarés Els nostres pronostics

A SADADELL
L'Atlétie bat el Grbela per 3

a

el gol cinqué i dar
manquen solament tres

marca

Els equipe s'arringleren con' se
gueix sota les ordres de Soler:
Mollerusa: Lluc III, Fontanet,
Recolta, Dalmaaes II, Dalmases I,
no

Malgrat de la tarda freda que feia,
veure's
va
el camp deis Monjos
concorregat.
molt
El partit fou de gran enlodó i in
terés, especialment el magnífic joc

tot i
Els

nsabíe-rn

no

gar, ..s lb piste estil ocupada, fa pi

U. E. Figueres, campió de 1929-30.

—

RONA PER 4 A

Vigo, es
pionat Peninsular de Cross

Diurnenge vinent,

vent, que

destorba molt, i apreten, peró en
general dominen els altres. El joc
és mogut i hi ha protestes contra
l'arbitre. La mitja part arriba amb
empaot a o.
En comenear la segona part, hom
preven una victoria deis locals, ja
afavorits pel vent. Llur dom:ni és
complert, pero ele visitants es de
primer
fensen bé Segura marca el
gol, Pont II el següent, el tercer
el qual la pilota s'escapa de les
en
porter contrari—i el
mans
del
quart. Ele visitante miren d'aconse
aguir, almenys, el gol de l'honor; ata
quen un moment la porta local, pe
ró tots Ilurs esforços són inútil.
Surroca

I

-

que

o

.ATLETISME

aconseguí desfer l'empat.

surten contra

EL TENNIS GIRONI
Nosaltres sabient que. X. (en dli•;.
X. perqué som més delicats que l'in
t:ressat) sabia jugar molt a tennis;

1Z11,

Manonelles i Güell.

SurroCa,

Els locals

ificac comartfir

1111,

Molinero, Rogeli, Balcells, Amos,
Táp:es i Viladrosa.
Tárrega: Pont I, Novell, Costa,
Trilla, Pont II, Maimó, Súria, Se
gura,

J.

1'

41,4441177as-í
iit11/

tot.

La primera part acaba amb empat
i
5 gol. En reprendre's el partit,

nal.
I el

tingut

un

o

Aquesta tarda, al camp de
Son Canals han jugat aquests
dos equips el partit correspo
nent al Campionat de competi
ció.
Vencé el Ba.lears per tres
gols a cap.
El Balears amb tot i jugar
malament ha demostrat en toi
moment ésser més equip que el

quan

tornen

al

eerts.

CAMPIONAT8 COMPETICIO

a

O

degut

pesos per causa 1:2
Els jugadors ens oferiren ur,
di< de mal futbol i de desen

varez i Avia.
U. E. Vilafranca: Anglés, Miró,
Via, Berroia, Feliu, Pefiate, Palla
rés, Aparici, Pefia, Gua! i Jiménez.

*

•

Campionat

equips fou
Gimnastic: Sanahuja, Wenceslau,
Bordes, Martorell, Bordeus, Ortu
fio, Ferrer, Tarragon, Delchlts, Al

Com gaudirem, oi?

•

ha

Cassb,

aquest eneontre, pentíltim dei

La formació deis

naval un ball al Casino Menestral.
qtiestió de vente ele Ariza, Car-Será
a.
fent
reres, Cagancho i algun altre
de crespes.

gris,

fred i

cija

penalty.

•

•res

Amb públic escns,

cosa

•

U. D.

-

El

-

Raleara,

"nena" palamo
jersei amb els colora

un

0Iot F. C., 3

Ha dirigit el partit Ribó, qui ha
arrenglerat el s equips de la següent
forma:
Tarragona: Mujas, Anglés, Bor
ras, Riera, Robles, Carculé, Puig,
Llove:, Gandia, Alegret i Carbonen.
Catalunya Nova: Salonió, Farré,
Fonts, Torre!!, Gascón, Carretero,
Roig, Reig, Llorene, Viilnai Emi

minuts d'aquesta part, L'Escala ob
trigaren
d segon gol, i no
arribar el tercer i el guara En haver
aquest gol, el Farnés, no
se marcat
conformant-se amb el fall de l'arbitre,
es
va retirar
del camp, i el pattit
acaba quan encara mancaven dotze
tninuts.
Els gols escalencs han estat mar
cats per Cros (2), Vilanova i Pasqual.
Els deis visitants ho han estat pel
davanter-centre, extrem dreta i mig
ta

at

Robles.

•

sarnosa

una

i

entitat.
•

Que

la victoria.

Fe! Catalunya ha sobresortit el
porter Salomé, i pel Tarragona Puig

tat

•

nova

marcaren

tarragonins
els dos gols

del Gimnastic, la victória
pogut ésser més minsa: un

ent:enat.
•

s'imposaren i

pel

encara

LLUCMAJOR

riben noticies de Ene
mejor que en el partit, lambe
Llucmajor-Atlé
de
aquests darrers
vençut
tic, han
per treb gols a un.
Arbitrti, molt bé, el senyor
folio 1.
A OLOT
Las

o

lio.

•

Que el Girona fa tres rnesos que
la cada partit debuten tres o quatre
:jugadora, i que a aquest pas l'equip'
que ha de fez el campionat estará
ii•oit (?)

vent que bufava.
A la segona part els

de

•

,

A

FUTBOL
Catalunya Nova,
Tarragona, 3

"

.ogor#
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lEILS CAMPI
El Madrid

va

gols

altre éxit de Primo
Cantera
América, Primo Cernera ha
aeonseguit un nou triornf. 113 posat
A

o.

noranta- cinc segons

en

Sigrnan,

que

probablement

tal

un

casa

a

ffleva el coneixen.
Felicitern a Cernera i els que el
dirigeixen per a,quest nou éxit.

per

Vermaut guanya

un round
-A Doudal s'ha celebras un combat
entre el campió de Franea del pes
paig fort i el franca Nobelle, de la

knockout

en

Mateixa categoria.
Vermaut, al (mal Logan posa k. o.
menys d'un round fa quinze dies,
'ha a.eoneeguit fer arnb Nobelle el
;anateix que el filipi va fer amb ell.
vea posee k. o. en quaranta vuit
•

-

aegems.

1Bushy Graham i

Hilller

-

fan match nui
Cincinatti-han boxee en un cora
l:u a den represes •Frecldie H:ller
'Bushy Graham. En acabar-se la;

jutges

lluita els
nul.

han declarat match

Un match nul de Di Zea
A l'Stadium de Londres el pes
ha jet match nul amb
Garland.
l'nglés
a
El francés, en el darrer round,
tva anar a terra, i fou comptat fina
vult.

!ploma Di, Zea

Madrid,

„Vetllada deboxa
lgué lloe
eceptable.

una

a

passada

La setrnana

tin

en

que fou ben

Els resultats

ac

que

—

1

a

fastiguejat.

ens

El Madrid féu senzillarnent una
exhibició de futbel. Significa aleó
que l'equip está mea bé? No. El que
pasa és que els vermell-blane man
quen d'equiptIcn:ca i de totes les cir

circurnstancies precises
un partit.

per

guanyar

La realitat és que des deis prirners
el Madrid s'imposá ampla
ment i des del comeneament advertí
ren la "debacle".
Hi havia qui espe
raya
un
resultat insospitat.
Al s divuit minuts el Madrid sla
via apuntas el primer gol, i la resta
va ésser cosir i cantar. En sis minuts
tres gol més, i no hi hagué més punts
perque els vencedora es deixaren por
tar per l'alegria de la facilitat i es
dedicaren a divertir-se amb el pobre
caigut. Aixl aquest, cada vegada més
desrnoralitzat, pogué en els darrers
moments treure partit de la broma ge
neral i marcar el seu gol.
Als divuit roinuts una badada d'O
laso intenta aprofitar-la Rubio, i
n'entre aquest jugador és
acorralat
per diversos athletics, Cominges cla
sá la bala per primera vegada a la
meta de Cabo.
En els darrers minuts del
temps
s'aconseguiren la resta deis gols el
club campió.
El segon l'aconseguí
Ub:o, d'un bou cop de cap rematant
un córner de Lazcano. El rnateix ju
moments

en

una

de la

escapada personal i ga
sera collocació, mara el

tercer eol. I el quart tarnbé fol pro
duit per la máquina xutadora de l'e

quipista valenciá. Nova centrada
Lazcano i

neva

rematada de Rublo

de
a

els

se

Acaba amb una bala que Ordófiez
troba al inlg del carnp, i l'impulsa
d'un bon cop de peu al feas de la meta
de Vida!, que a penes entre en joc en
tot el pártit.
Balaguer no ená en condicions d'ar
bítrar partits de primera categoria.
es

Freixes, de Eareeleele, gua
nyá per punts a Elvig, de Sebe

'dell.
El sabadellenc Perea
per. punts a Rubio.

vence

:rstuder, de Sabadell, guanyá.
erilanova per punts.
Soto, de Sabedell, vence per
Rico.

a

Llibre vence

Garete,

a

per.

spunts.
Martínez, de Sabadell, gua
nyie al professional Corella.
Mir pose. k. o. a ZavaIa.
D'aquests combate els mi
Ilons foren els disputats entre
;Martínez i Corella, 1 Escude I

eVilanova

equips eren:
Madrid: Videl, Morera, Quesada,
Prats, Esparza, ieope, Pefla. Eazczt
no, Rubio, Cale i 0Iosa.
Athletic: Cabo, lsforionea, riere,
Santos, Ordoónez, Artega, Lecube,
Mario. Cuesta, Cabral i Costa.—Noti
Sport.
Es

La Real Sociedad és escla
fada per l'Athletic bilbaí
Sant Sebastia, 17.
Al camp d'A
tocha, amb temps dolent i molt de
—

II.

Marteeez

és avuí

element

un

ben destacat no solament din
'ere el carnp amateur, sine, en
:el profeioria i tot.
Je. fa temps que hom l'en
irrenta amb professionall, í fa
`ates combats lhuidfssjms. Déci
aiidament Martínez ja no 141 res
a fer entre els amateurs, i s'im
pasa un ascens al carnp pro
fessional, la qual cosa creiem
'Tea lindrá lloc une vegada aea
late els Campianats amateurS

.ahir a la tarda se celebra' el
Athletic Bilbao-Real Sociedad,
corresponent al partit de ',liga. Ata
bá amb la vietória deis forasters per

flartit
let

gols

a un.

HHi-on ---HIIH

n

111ilqr

imíti

áa

chaga,

catastróficament, en especial;
Marculeta, que fou la contrafigura de
la seva proverbial mestria.
Al segon temps
aconsegui
quatre gols, per6 abans que en mar
quessin cap Cholín, arnb el cap, acon
seg•í un punt per a la Real Sociedad,
fou anullat

per

Escartín.
Un minut després Iraragorri en pie
ofside recull una passada d'Unamuno
i aconsegueix el quart de rthletic, i
al cap de cinc minuts Gorostiza, re
collint una pilota ced:da per Iraragor
ri, aconsegueix el cinqué. Tres minuts
més tard Unamuno llana des de Iluny
un xut fort que és el s'te
punt de
l'Atthletic, i als setzt minuts Goroti
za. també fora de joc,
recull una al
tra passada d't,Ynamuno i aeonsegueix
el seta i darrer gel.
Els equips eren:
Áthletic: Blasco, Careaga, Caste
llanos, pichi, Muguerza, Roberto,

Lafuente, Iraragorri, Unamuno, Agui
Eleva,
Zaldua, Ama«). Marculeta, Orcolaga,
Mariscal, Allestaran, Cholín, Bienzo

Yurrita.—Noti-Sport.

L'Arenas vencé el Racing
de Santander per 5 gols a 1
Bilbao 17.
Al camp de
anda molt mal tempe,
se celebre. el partit
correspo
nernt a la primera divisió de la
Lliga entre l'Arenas i el Racing
de Santander. Durant tot el
—

lbaondo,

Wots te

campió

castelli

—

Se

Al camp del sots.
celebra aquest par
la tercera divisió

tit corresponeni a
de la Lliga.
A la segona part els locals aconse
guiren els tres gola que els donaren
la victória. El primer el marca Ló
pez, als quinze minuta d'aquesta part.
Un rninut després, Perico, en tirar un
cop frene amb el qual es castiga el
Logrono per una falta feta a Estan
ca, marca el segnn, i Perico, al cap
de pocs mo:nents, eco'nseguí el tercer

•

gol.
L'arbitratge del biscaí Faust Mar

LOGRONO: Mungria; Alcalde,
Recarte'; González, Sotes, Tell; Arau
jo, Rollizo, Escola, Poli i Alcalde.
REAL VALLADOLID: Irigoyen;
Llamee, Martín; Gurruáaga,
s
tanca, David: Pimiano, Valls. Andui
za, Ferie° i López.

jugaven,

•

En començar la etgona

part,

Menchaca fe una passada a Ri
vero i aquest d'un xut a l'angle
el segon gol.
Al cap de deu minulz.-, per
cárrega illagel de Mendaro
Saro dintre l'e.rea fatal és cas
tigat el Racing amb un penalty,
que s'encarrega d'executar el
mateix Saro
el ccnverteix en
marca

gol.
Al cap de dinou minuts, en
meéle imposant davant la
porta de l'Arenas l'equip !oras
ter aconsegueix ei :set' gol.
Al cap de 25 minuts, un xut
des de lluny de Gurruchaga re
boat en Hernández i entra a gol,
aconseguint aixt el quart, i pees
una

minuts.

després,

Gurruchaga,

d'un xut fantástic marca el cm
qué 1 darrer.
L'arbitratge, del quipuscoá
incbausti, fpu molt bd.
Lis equips s'arrengleraren de
la següent, manera:
,Arenas: Zarraonandia, Llan

El Valéncia i el Deportivo
de La Corunya empaten a
dos gols
Valéneia, t7.
erhir, a Mes
"talla, amb molt bona entrada,
—

partit de Lliga
entre el Valencia i el:Dep,crtivo
de la Corunya, el .qual acabe
amb un ampat a dos, gols.
A les ordree de Saracho, els
equips s'arrengleraren de la se
le celebre, el

güent

manera:

Valencia: Cano, MeIenchon,

Pasartn„ Salvador, Mclina, Amo
lees,

fino,

Picolín,

Costa i Sánchez.

yilanova,

•

Deportivo: Isidro, Vasco, Ale
jandro, Jacobee Esparza, Fari
nas, Torres, Ramort, Triana,
Hilarlo i Rubio.
Al cap de poca estona d'haver
comerçat, e-n un arrencada del
Deportivo de la Corunya, Me
le/minen tcoa la pilota amb la
dintre de l'aren. Tira el pe
nalty Hilarlo 1 merca el primer

gol corunyée.
De sortida, desprós de cen
trar la pilota, acoesegueit el
gol .el Valencia én 'ematar Vi
Icnavo una' centreda de ,Seii
chez.
Al cap de 24 minuts, arrenea
él- Valencia- 1 Costa. xuta 'fort.
Isidro detura la pilota, pub
Picolín entra per tal de pren
dre-11 1 aconsegueix el segon

•••••¦••¦•••¦¦•

11.1011¦111.1=111.11.1111

gol valenciá.

Olían mancava un minut per
acabar el partit, Farinas passa
a Rubio, aquest centra i Rarnon.
d'una capcinada
aconsegueix
l'empata' dos' gols.
L'arbitratge, de Saracho, mol!.
malament.

bes, Cavia, Estanis, Sales

empaten
17.

;144
#4‘.

(

Saraehaga

.4ferrib)

Als ee minuta 'es lesioná Meana,
Tronchn p;,assit a ocepar el rnig Cen
tre i Arcadio el mig ala.
Meana sso torná a reaparlixer,
i sense que. el marcador slagula /ne
gus acabe el primer temps.
També es deoué en part el que el
marcador no s'alterés a la inleetió
deis davanters aragoneses, els quals
no estigueren
com
era de desitjar en
el mometn decisiu.
Comorera fu un bon atbitratge.
Destacaren per l'equip local Zorro
zua
I, Tomasín i Sarachaga, i bet.s
asturians la defensa, el s majos, el
porter, molt encertat, i l'interior es
guerra. En l'equip aragonés reaparel.
Estanis i es mostrá quelconi res

L'Ibéria i l'Sporting
Saragossa,

i

a zero

Al c..arnp de 'zor
ahir a la tarda se celebra el par
tit de Diga Ibtria-Sporting. Finalitzá
amb empat a zero.
A les ordres del catea Comorera,
els equips s'alinearen així:
Sporting: Luis, Quirós, Pena, Tren
ehin, Meana, Chuts. Pachii,, Arcadio,
Alvarez, Pin i Nene
Jaumandreu, Sauce, Sorri
--

rero

el
11111111111111b

EL BALL DELS E5P0R7
Segueixen amb febrasa aetivitat
treballs preparatius dci all deis e

p.ort's

que tintina !loe el dimarts
Carnaval al teatre Novetats, sota e
paironatge del Sindieat de Pe.-iodist,,,

Esportius.
Hom té

interas que aquest ball
inetaurat com un costunt tradleiond
entre la ?lastra gen: d'esport, i per tal

d'aconSeguir-ho
aquesta primera

guilii

concertat.--Nati-Spert.
sentant els

p- "

.? ‘

GBY

DE CATALUNYA

El Barcelona vence l'Olímpic per
30 punts a 3; el Sant Boj l'Ateneu

"forfait",

per

pez.

i lUniversitari el Sans
(?) 36 punts a 3

Ja som al mateix lloc de cada any.
Ja s'ha registrat el primer acte de no
presentada, d'un equip en un partit de
canmionat. I quasi que podrítm dir de
dos equipa. A la tarda, a Sant Bol,

l'equip

local havia de Iluitar contra

l'Ateneu. Aquest, a l'hora de comen
çar el partit, i un quart
després, i tot
el temps que es vulgui, no va donar
senyals de vida. Ni tan sois va anun
ciar el forfait, ni quan no, ni un en
viat va fer acte de presencia al ccenp

.

manera
perd un
lluites properes li será
molt gran, i més ho se
rnés proper contrincant,
li hagués passat un cas
que no sabem com es resoldrá.
De
moment, mentre la Federació no doni
una nota oficial
del succeit, sois se
bem que pel que sembla el Sans va
presentar jugadors que no tenien lii
chela,
fins alguns que eren deis
seus
contrincants. En el primer cas,
en
l'entes que sois hi hagués aquest,
el Sans es mereix un ort escarment
per ésber reine:tiene Creiem que cinc
pessetes de multa són ben poques, en
comParació a la falta comesa. I si és
cert, a rnés, o sense mes, el segon cas,
,ene sembla que
ha urá de considerar
el seu partit com no jugat per no
compareixer, o sigui que es trobará
en el rnateix cas que el seu directe ri
val l'Ateneu, que perdrá el partit per
forfelt". Veurem quin fall donará
la Federado. Nosaltres demanen que
es rnostri
inflexible en l'aplicació del

punt que en
d'una estima
ria si el seu
el Sans, no

Per
d'ahír

no

sentar

'EL PATRIOTA'
camp de l'Europa fa mig a,
ben bé, horn anuncia que al Colmo«
fan—tots els dies—la pellícula sono
El patriota, per Emil lemmings
ra
(Vegi's el gratos de la primera ple
na), 'magro que fa una pila de temps
que equestet petlicula ha passat a la

postentat.•
Uts JOCi de l'Europa se'n ptertyia:
—Com e oleu que attens bí, si tia.>
amb els anuncis anent endarrerits!

Otl"
11110

•J"

una se

catalana,

ens han dit que d'Hannovre
havien proposat jugar als pocs dies del
de Dresden, un partit entre la ciutat
dcBárcelona i l'esrnentada d'Hanno
vre. Per ara no passa d'ésser un pro
jecte de possible realització. I després
rl'Alemanya, a Barcelona, veurlem l'a
nunciat partit, diver'ses vegades sus
pes, contra els francesos, possiblement
al cap de poca dice, tres o quatre,
d'haver tornat d'Alemanya, cosa que
trobem una mica contraproduent.
S'havia dit que per tal d'entrenar

cert que

•

l'equip que cris representarla contra
Alernanya, se suspendria el C.ampionat
C,atalunya fins després d'haver-se
celebrat l'esmentat partít. Trobern que
mancarrt uns tres n:esos perque tingui
Tice aquest, no hi ha per qué' suspen
dre !a prova de rugby de més impor
tancia que se celebra a casa nostra,
a més que si es vol continuar el cam
pionat després d'haver-se jugat els
partits internacionals, pel mes d'a
gost encara s'estarle jugant el campio
nat de Catalunya. 1 ello'," no potser.

en

MALATESTA

nat

sabadelleric

demostrava

cornbatívitat, perb

nova

més recursos

púgilís

;eics.
El coembat aiiava igualat, i
,horn peeveia que es feria di
ficil decidir el vencedor, perb
ll'he'bitre es decantá pel que
boxat més net, que era
IEseuder.
'

darrer lombat,

a

La

Viles

chuce

Mie Á Zavala, decepciona., ja
que 2'jj, es triastrá. seinpre sti
perior al seu contrari, fine al
Ipunt que despres de quatre k. d.
deirá k. o. en el tercer
round.
Cal fer constar que s'empor
'taren una forte Xiulada, i per
real merescuda,
Vibre i Gar

cía, el s guata, peosates d'acota!,
,efectuaven elee xlqué rnassa de
ielarat,

jornala šs pesada q

IMIUMIDMIIMMICIMIMMEDIMMIum

Tarabé ho fou per a un savi Missioner que sucumbí víctima
del clima i de l'esforç.
En el darrer moment, perb, quan perduda ja tota esperança
esforços de la ciencia resultaren inútils, la mateixa naturalesa que li havia prodult el mal, li portá el remei.
Amb tes mateixes plantes que fa dotze anys geariren el Pare
Joan Lluís BORDOUX d'un començament de tisi galopant, es
preparen avui les "Píldoras Maravilla" contra l'anemia, escrofulisme, raquitisme. inaapeténcia, esgotament 1 contra la terrible
tuberculosi pulmonar (tisl).
ço f rigueu a prendre-leei tiS posareu bé de seguida

11 senyor Stanley.
El públic, escás.

1

•
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LA DESGRACIA D'UN HOME
En Sastre, desesperat'amb motiu de
no deixar-lo formar
part de l'avelp
deis "cachorros", es velé obligar m
s
ce
feina, i donava lw de veurel
aquests dies earregat amb Pots de llet
condensada visitant les adrogweries de

=

.

E

E

71964

I
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L. E F O N
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11.511
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GERVASI

encaparrin...7

fr 1.)

Aix6, és mol t hum6, pera el m,!%
desagradable del eas és que' els po:s
fermentaven i han soler: un fratás se,-

P
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Vendes a l'engrós
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CAFES TORRATS
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Actub, d'árbitre,

O

saini

al manca

d'Espanya d'enguany.

Fins es parlava d'anar-hi amb avió,
ultra altres mitjans de loocomoció,
que foren llargament discufit i sos
pesats.
Ahir al "Sol de Baix" els lirinyons
del Barcelona els donaren la solueiti
vencent-los per /a diferéncits mínimo.

lotes les

iniNs

UN BOBÓ PER ÁLS
NE.VS BON BINYON.S.
Sembla la 10111 coses 'resalta que l'e
(juiP del Bartelona que es desplaearit
a Paris sera el deis "cadells".
m'e
ntra de babe, pel temps que ha pnis
sat sense que hagin fet cl rebec.
L'equip deis castigats anira a San
tander. COM que són nzolts els que
.cretten que aquest equip s'havia jet la
itlusió d'airar a París, perdra el partit
de la Viga, es diu que la Junta del
Barcelona amb admirable provelsió i
PC,. tal de tranquillitsar els soeis bar
celonisteks maliciosos farei aeompanyar
l'eguip de les velles glóries p4 sens87
Dombnee, la barba del quel iks de ~mofa la mascota mtis aeréditada.

3A NO CAL QUE Hl PEN
SEM MES'.
Hom pot assegurar que aquests dies
els del Polo han parlat
9fté$ de
la forma i manera de fer as desplaea
ments per a prendre pan t al Cumplo

.

•

competen* lurat.

senst
distinció
de clubs ni d'espeeialitats, (miran el
eljntaris de Carnaval a Novetats. Hi
figuró gresca de deba.

Escuder Huna

energicament
e.epreses.
:len

un

Tots els esportius,

quip representatiu d'Alernanya. per'

mposat que arnb la jornada
hi ha hagut cap canvi de
posicions. Tothom es menté en el !loe
que ji cerrespon. Retiren, d'esperar el
di.urnerige vinent per a donar el lloc
definitiu a cadascun.
Les actuacions deis Iquips d'ahir
foren igual que sempre. L'únic que
.sobresortí fou l'Olímpic, que amb Una
pila de jugadors comPletament novells
va oposar una aferrissada defensa al
Barcelona. Avui repetim el que varem
dir fa quinze ches: que si l'Olímpic
presentes siempre el seu primer equrp
ben aviat es posarla a la capdavante
ra deis clubs de casa. Ara que, pre
no

a

si fa o no ea, la qual
definitivament anirá a Dresden el dia
18 de rnaig per tal de jugar contra l'e

un

otea

ltaura
pera) sabent també que
voluosWitiss prentiJ per a los milIars
disfresses, les qual,s scran sohmeses a

categoria, es jugará un partit
de rugby a arree de l'Universitari i
?'un equip de l'esquadra anglesa, que
per aquells dies estará a Barcelona. I
que, aprofitant-ho, es feria un partit

•

Do

podem anunciar-los

ra,

•

,

no, per

no

mera

lució

qu e
aeoms

axit sorollás.

un

momo«,

.

entre els rnateixos mariners i

temptativa

amb evidents ganes de

manera

.

.

santboiá. D'apesta

reglament. Quan
mal precedent.

d'aqt:esta

que

formen
una pila de jugadors que prometen de
deb6. Air, ele que jugaren ahir, he
feren molt bé. Eje que jugaren fa
quinze dieš, també. I els de més enllá,
itualment. Tols, o la majer part deis
que ha presentat, son valentissims,
efectuant el minen- placatge
tots:
per les carnes.
Aquesta és la seva
principal arma, la rnillor en tot juga
dor de rugby principiant i adhuc no
principiant. Es lastima, pene, que
aquest club rio estigui a l'alearía que
es mereix. Aixo és el que l'atany prin
cipalment ara. Qui sap, peró, si així
com cris srmbla benefactor per al rug
by en general, dintre de poc !lo será
per.a ell! Ho celebraríam 4e debó,
puix que és deis pocs que es dediquen
a fer
rugbi de deba.
Els altres equips que actuaren, l'U-•
enversitari I el Barcelona, no ens va
ren dir res de nou. Esperem veurels
diumenge einent. Ahír efectuaren com
una mena d'entrcnament. Del Sana val
més no parlar-se.
Sembla que dintre de poc, a últirns
de mes, i posslbIement en un camp de
futbol d'un deis nostres clubs de pri

0.0¦1~1.1.¦••••¦¦•¦•¦••¦¦¦•¦•••••¦•¦••~.~....•

CAMPIONAT

equips que presenta, petser
Ilarg,a beneficiará el nostre rugby,

puix

•

51

la

a

procurara

es

Els dibuixants esportius encarregats
de l'ornamentació del local s'Ame ent
pres la tasca ame gran entusiasme i

•••••¦••¦•••.,

ertent pel sabadellenc, que aca
the el combat ami) un bon mar
Ige de punts a favor sete

El

El Valladolid guanya el
Logrono per 3 gols a O

la Huila.
Durant el primer ternps no
més es va marcar un gol, degut
a Rivero en rematar d'un xút
ras una passada de Gurrucha
ga., quan foja 38 minuts que
a

foren neta

Vilanova TI

Sara Sebaetiá, 7.— El selecciona
drea eacional seneor Josep•Maria 'Me
teos estigué ahir a. aquesta eiutat, el
qual presencia a Atocha el match de
la, Real Sociedad arta) l'equip bilbaí.
Sortí n'oh disgustas del descabdella
ment de l'encontre, especialtnent per
les lamentables equivocacions del col
legiat Escartín, al qual ell ja ha deri
nit, usant de la seva qualitat de crí
tic, com un jutge anormal,

tín fou be.
Es equips s'arrengIeraren aixte.

Corella

I

-

partit va. ploure insistentment,
la qual cesa va restar vistositat

,d'Espanyae
intente, si no gua
piyar, alrnenys anlvellat el corn
peste pene els aetie propbsits 11
fallaeee,
Corella. fou heme
,batut •des :'un començaMent.

Juanito.

i

El senyor Josep M. Mateos
presenciit el partit Real So
ciedad Athletic

Valladolid, 17.

rrezahala i Gorostiza.
Real Sociedad: Izaguirre,

bas i

Menceaea

Ec hevarría.
Racing de Santander: Joven,
Pico, Mendaro, Ilerdendez, Ba
rag-ano, Larrinoa, Santi, Lore
do, Pombo, Larrinaga, Amos.

tuaren

que arbitráriament

xarxa.

foren

igilents:

punts

Ahir

l'Sstadium
de Chamartín jugaren l'AthIetía i el
Madrid un partit de Lliga de la pri
mera divisió.
Guanyaren els madrilenys per gua
tee gola a un, i en acabar el partit
no tenim altra remei que confessar

gador
Ilejant

Sabadell

17.

a

lada, Arriette, Cilaurre, Urrestl,
Bilbao, Saro, 'Rivero, Gurru

Tot el partti fou d'absolut domini
iniciativa bilbaína, i la Real Socie
dad va estar completament anorrala
da, Els components d'aquest equip aZ

ro

tundament l'Athletic
per 4

k,

véncer

a

NATS DE

1~111111~1

• 1.

b1

ralles.
Col reconaixer que Sastre
hamo de desgrelcla.

és

10 1
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osivut J 'rínW? número (a
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17 de febrer de

6

la

pesava setanta-dues lliures menys
que mil. Va quedar k. o. a la segona
represa. A propósit de les victóries

BOXA

PANORAMICA SETMANAL
a

key

contra Phil

27 del mes
que som, tindrá lloc

borses formidables que es cobraven
en temps de Jack
Dempsey., ja han
passat a la historia. La reunió será
per debtar satisfet al més exigent
dele aficionats ale combate entre pe
sos máxima Abans del
combat que
cris ocupa, lluitaran Loughran con
tra Pierre
Charles, Johnny Risko

Miami un cotnbat
entre el pugilista ex
marinar Jack Shar
key, 1 el pugilista
ex
bomber Phil
Scott. Aquest en
contra, que eta americana volen que
sigui el més irnportant de l'any.
Gambia que no ha aconsegatit, per
ara, deavetllar l'interés del públic
americie Qui mediti una miqueta els
famosos combata que el malagua
nyat Test Ricicard posava en peu,
veuri tot seguit l'enorme diferéncia
que hi havia entre l'expectació que
voltava aquellas lluites i lá poca que
avui desparta la que els organitza
dora de Madisson Square Garden
voldrien que fos el primer de tots
els de la Ilista de l'any.
a

-

poca

cosa

Campolo, i Bouquillon contra
Georges Cook. El programa no está

contra

malament del

Ara que els preus
hauran d'ésser rnolts crescuts. Si es
decideixen a cobrar un tant per

quilo...

La vetllada de dimecres
El campió de Cata

lunya

del pes Ileu
ger, Francesc Grifol,
va sortir la setmana
paseada al "Nuevo

Mundo', contra el
irancas Debeaumont.
La victória va cor
respondre per punta al badaloní, pa
ró el seu combat va decepcionar per
complet a tots ele aficionats. De
beaumont és un xicot jove, molt

promet

jove, i tnancat d'experiéncia. Té una
esgrima molt bonica, que ben cui
dada podria donar bons fruits.
Aquesta esgrima li va valer el do
mini que va estarcir en ele dos pri
mera r6unds, o sigui merare Grífol
no encarta,
ni un cop. Després s'i
niciá la puntuació favorable al cam
pió de Catalunya, paró el seu joc no
va
convéncer nIngú. Per més que
Debeaumont encaixava a la perfec
cíó, si Grifo! hagués aconseguit col
locar un parell de cops amb preci

d:stingeixen arnb el qualifi
eatiu de "campó horitzontal", ja
haurern dit proa. En veritat, sembla
que poca cosa alai podrá aprendre en
el

acuesta lluita.
Els organitzadors asseguren que
<barrera d'aquest combat només n'hi
huirá un altre per arribar al títol.
1 será el que acarará el vencedor del
dia 27 a Miami, amb l'alemany Max
Schmeling, que uniniment és asee
nyalat eorn el millar pugilista entre
ele pesos forte del moment actual,
tant pele sets coneixements com per
la forea del set puny i per la seva

sió, la victória hauria arribat abans
del lima. Paró Grifol no va reeixir;
ji mancava precisió i fina semblava
que

joven tut.
?Cha guanyari el combat Sharkey
Scott? Si se'ns assegurés que tot es
descabdellará normalment, que no hi
haurá copa baixos i que guanyará el
millor, no vacillariem ni un rnoment
i assenyalarlem Jack Sharkey cota a
segur vencedor. Ara bé: ele com
bate de Phil Scott catan picos de
coses estranyes 1 d'incidénts diver
titi que li han valgut alguna triarais
completament injustificate. Recordi's
la victbria que darrerament Jaelt
Dempsey va donar a l'anglés damunt
el nortree Otto Von Porat, per tia
suposat cap bala.
Per nosaltres, Phil Scott no té
rnérits suficients per a enfilar-se al
titol. tan ripidament. Molt bé han
da els cronistas americana que
aquest coratat amb Sharkey no l'hi
han guanyat a rex-bornber anglés
els seus rnereixements, einó l'habi
litat del manager Jimmy Johnston.
Aquest, abarra del combat amb Cam
polo, va fer signar a la corporació
directora de Madisson un comprornís
aegons el qual el que sortís guanva
tior del combat entre l'argentí i l'an
klés seria aearat a Jack Sharkey. I
ele de Madisson varen signar con
Tencuts— caer la enajoria d'aficio
"rata de tot el món —que Campolo
es desfaria amb facilitat del set] ad
versari.
Aquest combat seri arbítrat per
Lou Magneilia, que ja dirigí el de
Sharkey i Stribling. Ele dos boxa
dora cobraran cadascun el vint-i-cinc
per atan dele ingresaos bruta de la
dir que aquellas
;curtió. Alzo

tenia el

no

seu

puny la

pctIncia

d'altres vegades. El públic va sor
tir decepcionat d'aquest minyó.
En canvi, Torres va recollir ele
elogia i ele aplaudiments de tots.
Davant el francés Tréves, gat vell
del ring, carregat d'experiéncia, la
seva
actuada) va ésser brillantíssi
ma. Sobresortí el seu treball en el coa
a cos,
en el qual va castigar durís
simament el flanc del seu adversari,

que•cornpletá

ensems

cástig

el

amb

dretes a la cara que molesta
declaradament el francés. Va
guanyar per punta, i molt netatuent,
unes
ven

per

cert.

Santos va fer abandonar a Ben
Yussuf a la tercera represa. I el com
bat amateur de la vetllada que fou
entre Cenzano i Vendrell, va resul
tar també força bo. Fou fallat nul,
pero creí= que una decisió favora
ble a Vendrell hauria estat más
ajustada a la realitat.
I

a

proposit dele combate

ama

han.: assabentat que la
prohibició feta ale empresaria de
boza de permetre l'entrada a les reu
nions als menors de setze anys, horra
l'ha feta extensiva a les vetllades
amateurs, també. Precisament ara
ura empresa ha estat multada peh
qué a la seva sala d'espantadas hi
va ésser atrapat un minyó que no
arribava a l'edat reglamentaria, que
s'estava contemplant una exhibició
de boza amb una delectança ex
traordinaria.
A la nostra manera d'entendre
l'Asamblea Federativa no va saber
se situare n no desIligar, ale afectes
teur!.

ens

Trenta mesos a la
selva mexicana(")
per E. Guardiola Cardellach

IX

LA CACERA DEL JAGUAR
La primera arnistat verament en
tranyable cine váreig fer al campa
etrent fou amb la "Cuca".

I

s'hi val

no

pensats,
sosas

car

gairebé

pecar de mal

a

la

"Cuca"

era

una

de Setter
Irlandés, ja molt velleta la pobris
eóna, pare> d'un historial brillantís
sim i d'una descendéncia tan nom
broaa com famosa.
Per cert que de resultes d'acuesta
amistat va venirme l'ái:es que va
treure'm la indiada.
De veurern molt sovint dret a la
porta del magatzein, amb un "jipi"
que tenia rala del davant molt aixe
cada i caiguda la del darrera, la
cara barbuda i al costat rneu, asee
zuda i guaitant-me fixament el ros
tre, la dita gassa. cm batejaren amb
l'alias de "Sant Roc", que va de.
que. mesera tnés tard,
rar-me fine

táreig

pectuós

pura sang

guanyar-me

a

pols

el

el qual encara segurament deu re
cordar-se'm per aquellas terres.
Es clan que a la cara ningú no
m'ho va dir mai Sant Roa. Va és
ser el primer nom, perti, amb
qué
familiarrnent cm coneixia la indiada.
Parlant de la "Cuca" podré dir
vos

era

la gossa rnillor

"Fiero",
d'un tigre,

"tigre

justament

anomenat

mort

a

us en

ruana

aquella bona gent,
ven

que

contaven
no

acaba

mai.

Com és natural, per a cacar es ne
ceisiten gossos, i la cacera del tigre
no és
pas una excepció d'aquesta

regla cinegética.
Pocs gossos hi ha bona per a ca
lar tigres. La major part, qtran fiar
rcri
el rastra de la fera, l'ensumen
bé, chi fan un ru i chi revolquen

de.sprés,

per a rugir tot seguit en
sentit contrari al del rastra. Ni copa
n' amenaces no hi valen per a res.
1.13 hi va la pell, i aix6 s'ho esti
men

tan ele gossos

com

les penco

IleS.

res

títol de 'don Enric", atnb

que

ra" que s'hav'a conegut mai per
aquellas terres. D'ella i d'un fin seu

a

La primera qualitat d'un gos per
ésser bon tigrer és, naturalment,

han vist

-

l'hora

donar la I. B. U.
per al combat Flix
Regia per al títol

en

campió d'Europa
galls que de
tenta
el gracienc,
sacaba a darrers d aquest mes o pri
mera
del vinent. Aprofitant aquesta
avinentesa ha aparegut en alguna
periódics de la nostra ciutat una no
ta expliCant que la recent operació

?Per qué una d'actuaste,
s'emprén l'organització d'unes

matinals?

nas
que ha estat feta a Carlee
Flix, i la dificultat de trobar un lo
cal gran per a celebrar-hi el conabat
amb Régis feien suposar que Flix
perdria el seu títol sense combatre.
Coro a única solució d'aix6 hom
veia la de fer el cornbat al "Nuevo
Mundo" a base d'un sacrifici per
part de l'empresa, i d'un augment
del preu de les entradas i localitats.

Camera, el
gegant italiá que és

Primo

Nova York dispo
sat a arreplegar fa
ma i
dólars, va és
a

ser

principi

en

gon

doler. Va néixer a
Venacia, i aixó fa
que trobern molt natural que les
•

góadoles l'atraguessin. Després
canviar d'ofici i

va

de Camera oscil
la al: voltant de les 275 Iliures. Com
prendreu que l'aliinentació que es
quereix a un element com ell, ha
d'ésser una miqueta especial. Diu
a

corrent

esmorzar

es

menja mitja

dotzena de taronges, una dotzena de
'lasques Je pa torrat sucat amb man
tega, mida dotzena d'ova i un litre
de Ilet. Ele altres ápats guarden
proporció amb aquest.
Ele diaria americana n'expliquen
de tots colore d'aquest italiá. Que
si els sastres han de comprar pe
ces senceres de tela per fer-li un
vestit, que si el sabater ha d'enviar
a
buscar una pell de be expressa
per a fer-li unes sabates a mida, que
si es deixa retratar en tota mena
de posicions per fer contenta ale fo
tógrafs, etc. El cas és que la rna
teixa propaganda que al seu voltant
va
saber fer Jeff Dicksson a Lon
dres, ara la fa el sen agent de publi
citat a Nova York, i el gegant s'ha
fet tan popular com va arribar-110 a
ésser a Londres i a París.
El (lanar combat que ha fet ale
Estats Units ha estat a San Luis,
contra un tal Basten Martín, que

personal,

la valentía

intitiet
na

veu

la

gosadia, la

indispensable, una bo
aguda, com més aguda

trastorna, el

i

a

Creiem que
sitat de fer
fas

une

privatius.

preus

hi havia cap

no

tantas

procedia

el que

filigranas, i que
que l'empresa
premsa explicant

era

a

setmana no
111 haurá vetllada di
mecres, sinó que ha
estat trasHadada al
divendres, diuen ele
organitzadors q u e

s'havia anunciat que com cada azt
mana la reunió tíndria lloc dime
cree i que seria a base de la reapa
rició de Josep Gironés que sortiria
contra el francas Clairet, "púgil re
cién ingresado en la primera cate
goría, cosa que demuestra que este
joven boxeador es de los que em
pr'an", que deia poc més o menys
un rotatiu. No aabern les causes que
han motivat la substitució de Clai
ret per Simendé. Hi ha qui diu que
en francés ha agafat por, i en canví,
altres asseguren que ele que van

freda,
no

amb la seguretat que el
bellugará .poc ni gens.

ea

Paró cureu de
que el cervell

el tret ; cureu
o
el con de la bé.stia
quedin destrolats duna manera ful
minant.
Altrament, un o dos dele gossos
metan condemnats a mort sanee pie
car en

no

errar

sentir el tret i

veure

que

el

guau vosaltres seguir-lo també, i
quan arriben prop de la fera se li
posen a banda i banda i li van Ila
dran prop de les orelles, salten rá

Les darreres extretnituds, ele úl
tima bots i les urpades que Barna
el tigre agonitzant son quelcom tan

irnponent, tan impressionant, tan ter
rorífic, que qui les ha presenciadas
no
podrá pas oblidar-les mal més,
per molts anys que visqui.
La valla gossa amiga meya en
duia ele senyals, d'aquests moments

tiassa.
Més que lladrar és !latir el que
fan ele gossos, i si une segons tan
sola deixessin de fer-ho, el tigre es
Ilançaria sobre d'ella i en un ms
tant ele faria a troceos a tots pie
gata.
Mentre criden ele gossos, pero. el
t'gre marxa amb lentitud, el cap cot,
com
volent amagar les orelles per
no sentir aquell
xivarri, fine que tro
ba un arbre zaigut o molt decantat
i grimpa pel tronc i allá es queda
arrupit esperant que acabi el desea
perant

terribles:

tan

tit,

un

forat de nas par

parpalla gairebé

una

tel

i

tot

una

arrancada
grossa cicatriu al cos

dret prop de l'aixella.
una
cosa vull fer remarcar ací:
la gran utilitat que per al gos té la
cua en aquestes cacarea, siguin de
jaguar, de puma o de senglar.
tat

I

La

mó,

roncera

scrveix al gos

cm

coma

de ti

de tentácul per assegurar
el salt cap endarrera en veure's

se

com

atacat.

Ele goasos es queden sota del
tronc i segueixen cridant i cridant,
eaperant que arrbeu vosaltres a po
sar fi a l'escena amb un tret de
ri
fle. Podeu acostar-vos impunement.
tranquillament, í apuntar amb tota

Quan el
quan

cerca

par-se

la

ella

a

gos ataca, quan escomet.

el punt feble per

una

recta,

a

(era, va sempre
horitzontal, i la

apro

amb
mou

a
poc a una banda i aitra, no
descrivint mai un are mé3 arnple
que el tau propi coa,

poc

•

El

inclós l'impost de Protecció

a

1'05

ptes.

la Infáncia.

Pavelló Reial
Obert cada dia, de deu
matí i de tres

Palau de l'Art Modem

a una

del

set de la tarda.

a

Entrada gratuita

1

Palau de les Missions

Obert des de les deu del matí
fins a les quatre de la tarda.

Obert cada día, de deu a una
del matí i de tres a vuit de la
tarda.
Entrada: 0'50 ptes.

Entrada gratuita

Poble Espanyol

3

Fi públic podrá contemplar cada
dia les fantástiques

Obert cada dia, des de les deu
del matí a les nou del vespre.

......

—

E

cions i els jocs d'aigua.

Dissabtes, vigílies de dies fes

Etius i dies

festius, obert fins

Dies
matí
D'es
matí

a

dos quarts de deu de la vetlla.

a-

E

Entrada ordinária: 1'05 ptes.

E
E

feiners, d'onze

a una del
i de quatre a sis tarda.
festius, de deu a una del
i de quatre a sis tarda.

Brollador lluminós i cascades

Els altres Palaus oberts al públic
podran ésser visitats cada dia,
de deu a una del matí i de tres
a vuit de la tarda.

combinacions

en

Cada dia, de sis

a

alternailes

v-uit del vespre.

Gran Parc d'Atraccions

ENTRADA D'AUTOMOBILS AL RECINTE
11.1•11111
~Me
MINO.

E

per dificultats de lo
cal. En principi ja

tal per al que chi apropa.

per tal
la bes

tarda,

E

Aquesta

tra

pida a un costat i a l'altre
d'esquivar les urpades de

2 de la

Gironés contra Simendé

jaguar, ala vostres servidora
chi Ilancen al damunt, chi abrao
nen amb
entusiasme, i l'agonia del
jaguar, per curta que sigui, és mor

Ele bona tigrers segueixen el ras
del felí, poc a poc, a fi que po

1'03 ptes.

.

o

cau

i acaba per
per anorrear-lo.

.

Entrada: 1'05 ptes.

«mal.
••••111,

dament crescuts.

tat,

mareja

va

partir de les

Obert cada dia, des de les deu
del matí a les quatre de la tarda

naces

la
el parqué es fará el combat al reduit
local del ParaHel, i parqué hom po
sará une preus tal vegada exagera
una nota

tigre

minora
Per a caçar tigres no n'hi ha prou
amb un gos; en precisen dos. i és
millor que siguin tres o quatre.
Al jaguar, tan fort i valent, el Ha
drar agut i seguit del gos l'atabala,

acovardir-lo,

Mundo",

sang

a

rnolt

Per6 aquesta nota ha coincidit
amb un telegrama duna agencia in
formadora, datat a París el día 12,
i en el qual chi explica que el ma
nager de Régis ha manifestat que 4
seu poulain sortia de París el día 13
cap a Barcelona, per preparar-se da
munt el terreny per al combat amb
Flirt, que se celebrará el da 26.
Si la nota cementada era ja de si
molt "alarmant", aquest telegrama
acaba de
confirmar les sospi
tes deis que creuen que el com
bat es fará el dia 26, al "Nueva

va

fer fuster.
I d'aquí no s'havia mogut fine que
hom descobrí en ell unes quali
tate (?) esparvedores i ímrnillorables
per a dedicar-se a l'esport deis
punys. En (en-se pugilista va deixar
la fusteria per a dedicar-se al di
buix, i té com a professor a L. Beh
rings, un deis millors dibuixants que
hi havia a "Le Matin" i que Car
nera
va emportar-se'n cap a Amé
ripa perqua II Les de professor par
ticular.
es

preus

Palau Nacional

al

El gegant Primo Camera

que per

aquests.

a

Dies festius

dele

amateurs.

Els pes

NOTA: En

OJO

de

Hit. ?Per qué no s'organitzen reu
nions matinals, i a l'aire 'Hure? A
Barcelona tenim cinc o sis entitats
que amb assiduitat donen reunions
no

tothom
que el termini que
de

va

celebren. Ele infanta, a la
nit, enlloc no estan tan bé com al

1

D'ENTRADA

.

.

•••¦¦•

Flix Régis, el dia 26?

se

del mati

non

Dissabtes, vigílies de dies festius
i dies festius, a les 4eu de la nit

de la nit

nou

2'10 ptes.
Dies feiners
Dissabtes i vigílies de dies festius,

wo.11.

a

les

a

PREUS

•11~11

Es sabut

feiners,

a
.1•111.

volguessin encarregar-se d'aquesta
organització.
L'equivocació de les nostres reu

les

a

no

d'esquemática.

campionats

en

esgrima

seva

és millor que la d'un principiant i
que ele seus coneixements de boxa
poden qualificar benévolament
es

escolars de boxa. Lastima que avui
no hi hagi une guante aficionats que

está

Dies

—

que la

Dies festius,

les deu del matí

a

TANCAMENT DEL RECINTE

—

Universitat barcelonina haviem
parlat més duna vegada entre com

qué

Dies feiners,

a

en

alçada, paró

RECIN.TE

OBERTURA DEL

E

seguí

la

amatturs

Primo Camera da

cap d'aquests casos no acon
k. o., sabern a qué atendre'ns
i esperen que ele americana acaba
convençuts
ran
amb nosaltres
que Camera no té altra cosa que una
que

aconseguit imposar-se com a Angla
terna, almenys una cosa setnblant. A

nions

a

I

E

hornee rnancats de qualitat. En
canvi, a Europa que li hern seguit
ele combate que ha fet am.13 Stri
bling, amb José Late, amb Epifani
Islas, amb Diener, etc., i no ignoretn

tre els escolars? Entallara que a la
nostra terra
s'hauria de fer, sinó
el mateix parqué la boxa no ha

el

;(Coxtinuadó)

d'adversaria

vant

prohibitius, les vetllades professio
nals a les amateurs. ?Per qué cha
de privar a casa nostra que un me
nut vegi un combat entre amateurs,
quan a les Universitats angleses
Yale, Oxford, Cambridge—, es prac
tica la boxa i es fan campionata en

une

vist

Aquesta actitud és

rnent

d'organitzar

l'hagin

no

de categoria.
molt lloable, i
indubtablement la millor que poden
adoptar ele americana que única

davant

Scott

panys

aquesta fluita Tots sabern que Jaek
Sharkey, amb tnt i aparéixer avui
cona
un deis pugilistas més indicats
per a *conseguir el tito', no té la
classe deis grana camp:ons. Quant
al san adversari, en repetir una ve
gada mes que els cronistas de tot
arreo

tot.

a

mentre

N

DE w[uvil DE

América. ele cronis
tas parlen den, paró s'abatanen de

Miami, lluítará Jack Shar

El dia

Técnicament

de Carnees

judicar-lo

El día 27,

1980

rambla

NOTA:

Pies feiners

4

Dies

2

festius

Els passis gratuits d'entrada al recinte s6n
válids fins a

agafar

por foren ele

que tot

un

empresaria, ja

Gironés campió d'Europa,
es rnereix que se li donin
altres ad
versaris.
Com hern dit la vetllada ha estat
ajornada fins divendres, i l'adversari
de Gironés será el francés Simen
dé. Amb el canvi hi haurem guanyat,
indubtablement, Paró no volem que
passi aquest combat cense fer cons
tar la nostra disconf, rmitat—
expo

Abrí, fent anar la cua a les pal
s'assegura que darrera seu
no
hi ha cap obstacle que Ji privi
de saltar enreraa si alzó es precia.
Un gos escuat té por d'apropar
pentes,

se
o

al senglar arrambat a
al páma que li planta

una
cara

soca
o

al

tigre que camina lentament donant
urpades a dreta i esquerra. Es que
va

desconfiat,

lada trobi
la

un

i tem que

la
obstacle que li

fugida rapidíssima.

a

recu

privi

En les cacarea de pumas
és on
més clarament es ven la gran utili
tat de la cua per ele gossos,
can el
puma, en veure's atacat per
quatre
o
cinc anemias
un o dos gossos
no
s'atreveixen mai a atansar-se al
puma— s'asseu sobre les potes
des
quena a un arbre, i amb les
mane
llança urpades mortals que ele gas
sor
han d'esquivar mitjançant salta
—

Ilarguíss'ms

enrera.

Tirar al puma és rnés perillós,
n.olt més perillós que no pas al ja
guar, puix que la posició del
puma
en veure's atacat és
de clara defen
siva, disposat en tot moment a pren
dre l'ofensiva, cense perdre mai la
cara
de l'anemia.

Sortosament

de

pumas se'n tro
ben pocs, i ele seus rastras no eón
Inri seguits pele gossos.
Per aix6 la cacera del puma es
devé tan sols per casual tat.

Francament haig de din que no
1. he caçat mai cap.
de lleó americá.
malgrat dele dos anys i mig de re

aquellas boscúries.
rer cert que les casualitats, a la
álva, mantas vegades esdevenen eS
glaiadores i de vegadea trágiques.
córrer

pessetes

cada

una pila de
vegades—amb la
política que hotn segueix amb el
campió d'Europa deis plomes. Si és

l'esport deis punys, qué espera?
Gironés es deu a mil mataba pera
també a Validó catalana. Aquesta
té dret a exigir del campó gracienc
combate més importante, que donin
de

he parlat de coma vaig ma
primer jaguar. Ara us expli
caré altres dos casos interessants.
Un xicler, mclt amant de la
cacera
de cérvols, aprofitant que
el seu
us

van

tar el

"hato" —allá

en

patita

dejen "hatos" deis

tinters o els arriara
estava prop
duna sabana, ebria algunas vegades,
i en la tal sabana feia la
cacera de
cérvols amb Ilanterna.
Aquesta mena de cacera consis
teix a posar-se una llanterna de
Ilau
na, que faci coma un reflector,
II,ga
da al damunt de l'ala del gros barret
!notica.
El cérvol s'"encandila", com dinen
ele indis, i s'atansa vera la Huna.
1 quan el calador veu la brillan
tor ríela ulls a tret,
engega el pro
jectil i la feina queda feta.
Donas
bé: una nit aquel' noi vaié prop
Sell
la brillantor de dos nlls,
embadalits
amb la resplandor de la
Ilanterna.
Per casualitat que no pas per
—

a

per

tret,

pe
tal de

feixuga

una

així
cosa

botava contra l'arbre i una
urpada *terrible el feria en un
braca.
Acabava de disparar contra un ti
gre, i aquest, ferit
mortalment per6
pas mora l'acabava
d'escometre...
L'esglai d'aquest borne va ésser

no

tan

gran.

que

va

cauce

malalt

pila de diez.
L'altre cas és més irisa
va

una

Devia fer més d'un any
que astaal campament, .quan de
Méxic

per

fer de comp

ribada les febres el van colpir- To.ts
érem pocs per a atendre'l. Cor qué
vols cor qué desitges, várem pode,posar-lo gairebé bo del tot. En Gil
va
agafar el costum de donar ea
tom, a peu, per les bretxes, cap a/
tard, després de la feina. Acostu
maya a
sortir sol i cense armes,
malgrat del molt que ji aconsellávera
que no ho fas.
—Si no m'allunyo mai rnés ?'Un
quilómetre
deia somrient amb bon
homia.
Una vegada, no feia pee den mi
nuta
que havia eixit, quan várem
veure'l tornar
justament per la
bretxa del teléfon— blanc coya la
cera, corrent d:esma, esparverat
sens
Poder enraonar...
En Juanito Domínguez, el metge.
En Menéndez i jo várem retornar-ln,
car en asseure's en un
cadiral queda
gairebé desmaiat.
Llavors va dir-nos que anava ca
minant tranquillament pea la bretaál
quan en una recolzada va trobar-se
sobtadament a duce pasees d'un ja
guar que marxava també, perO a l'in
versa, pei mateix camí...
Va sentir un esglai terrible, i gi
rant cua va posar-se a córrer, sense
forces per a poder cridar, fina arri
bar al campament...
—

un

fer més ferma la
punteria. I
Que aivaia engegat el

enviar-nos,

tabla, un borne aragonés, el senyor
Gil, bellíssim subjecte, tot amabili
tat i correcció, ben educat, instruit,
en fi, un gran company.
Per dissort, ale poca días de l'ar

catnpaments improvisats que
fan al mig de la selva ele xiclers, ala

precaució, va arrambar-se
tit arbre, i s'hi arrepenjá

avís.

dice de gloria a la riostra boxa.
A la mateixa vetllada d'aquest.
combat es presentaran mis bascas
Sanguitua, Echevarría i Félix Pé
rez. Hora no ele anuncia
com a nos
científica sino coma a copejadors for
midables. Abans d'engrescar-s'hi, val
rnés que esperem a veure'ls. No fas
cas que sortissin tan
dolents cona ele
que va portar-nos el manager Ba
diola.
QUENSBERRY

que Gironés es pensa fer fortuna a
base de treure la rifa, aleshores ca
llana í ja es`ta, bé. Paró si es refia

Ja

nou

I

Wonfinuacid).

-
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INTERVIU D'ALTUALITÁT

DEL

josep Ferrer i Ametller, president del "Casal

L'EDUCÁCIO DEL CARÁCTER

MOMENT

Els estudiants de Barcelona

deis Esports" i delegat del quart milenar del
F. C. Barcelona, ens parla de la seva entitat,

En memóría del patrici Martí
Vilanova
espali
Havlem conegut
l'interes individual, deixa
Martí

rúltima segada

de les reunions de delegats j del rnoment actual
en el club blau-grana
„toser> Ferrer i Ametller

dis

sernpre pel seu provat amor
del F. C. Barcelona. Ac
color
als
tualment la seva personalitat apa
reje raes rellevant que mai, ja que

titigit

és, a més de ddegat del
quart milener deis socis blau-grana,
oresident d'aquesta simpática enti
na que és el "Casal deis Esports".
alein tingut ocasió de parlar amb
En Ferrer

el! al local social de rentitat que
piesideix, on haviem anat a presen
ciar un assaig de "L'honor del
harri", l'obra d'En Dova que s'es
trenará el día del festival pro-Rini.
La

conversa

amb .En Ferrer ha

co

meneat sobre temes d'iuna impor
tancia relativa, pena aviat hem en
trar de pie el el tema que ens in
•

teressava tractar, i que procurarem
transcriure amb tota fidelitat.

—S'ha parlat molt—li hem dit
de la reunió que viren tenir al Ca
sal deja Esports els delegats i sots
delegase del F. C. Bareelona. Ens
en voten parlar?
—Començaré per dir-vos—lia con
testat arnablement En Ferrer—que
mai com a delegat del Barcelona
no he dubtat ni un sol moment de
portar a les nostres assemblees les
—

•

murmuracions d'alguns senyors que
parlar a Can d'oeella fan tot el
en
mal que poden i que després, en

públic,

callen. Casos? El que afee
lava als senyors Figuerola, Torres
Ullastres I Forns. Un altre: rarti
culat que vaig presentar a l'actual
Junta directiva del Barcelona, re
ferent a directius, delegats i fundo
naris. Aquest articulat va ésser
aprovat. Tarnbé tinc molts afers
plantejats en les reunions'del quart
n'alertar. Tinc la convicció que els
senyors de les murmuracions no sa
mornent en que ens
trobe,m davant per davant per a par
bran

aprofitar el

lar amb sinceritat.

—Mentrestant, peree podríeu do
nar unes
explicacions de la reunió
hem esmentat.
--Donaré les explicacions que .sol
licite perque cree que tinc un dure
de fer-ho. De seguida que vaig ha
ver prej
possessió de la presiden
cia del tasal dels,Esports, tot rae
mal Censen directiu de la nostra
eetist va encaminar els seus es
forges a donar-li un color netament
barreeonista. Recordant el calvari
cnte

que

vis

.passávern

els delegats per a re
fou acordes d'oferir ofi

unir-nos,
cial:neta el 'lastre local a la Direc
tiva del Barcelona i a la vegada a
tots els delegats que ens fou possi
ble, per tal que sense l'obligació
d'ésser socis del nostre Casal po
guessin reunir-s'hi serapre que els
convingués. I aquest siricer corivit
nostre iota acceptat per diferents mi
lenars i hi foren celebrades algunes
reunions i encara segueixea cele
brant-se-n'hi.
—1 la reunió de tots els miienars?
—Vingué tin dia que ens va ésser
feta %tila petició conectiva per a re
unir-se els delegats que pertanyien
a ,diferente milenars.
Nosaltres, fent
llenar al nostre oferiment, rautorit
záreni, amb la condició que volfern
eue tinguessin dret a assistir-Iii tots
els delegats del Barcelona. 1 seguí
rlarnent aquesta decisió nostra va
?leer comunicada a la Directiva del

dale blausgrana.
—?Per que varett parlar com a
president del Casal en aquesta re
utii6?
fer-ho úniçament per
d'el-ir-nos en general a tots ets mi
leners. I si vais parlar va ésser per
dorar-se la coincidencia de tenir
dret d'entrada a la reunió. cotit a
delcgat del quart milenar.
—?Per gta no váreu Ilegir els
ones dels que
signaven la petició?

—Senzillament, perqué

a

la

vigi

lia de. la reunió la Directiva del
Barcelona va publicar una nota a
la premea. i davant

d'aquel'

tno

viene prévies unes
consultes, acere
tiarem fer-nos nostra la petició.
?qua és el que volien els
slgnants .d'aquesta petició?
—La
finalitat que la inspirava
diao
asser més bona. Volien una
einigable ieunió de delegats per a
sin
canvi d'impressions. Per ab(?), i
amb el bon fi de

Ila

no

desvirtuar

aque.-

finatitat,
tinguérem inconve
aient. els diferente delegats que som
al Casal deis
Esports, de fer-la rios

tra, per ereure que alxí
podríem fer
tm bé
del que mal interpretat po
día ésser
perjudicial al Barcelorta.
Airea
tota la tedian Si
oferírern
le riostra casa fou
amb tota since
rital i en deeig del
millor profit del
c. Barcelona. Els
que

sense

cen

icions personals
dirigim el Casal
deis

Pepene obrem amb el ter a la
raá. sense
posar-nos en intrigues da
cap mena. i tambe
eense necesita
de
treballar amb dues caree per ;Ase
gurar mines cl
memela. Per aixei
nferírem amb Set desinteras i
sense
idaposar condieions el
nostre local.

que continuaren fent, sempre
i quan sigui a profit de resport de
cosa

tense
podrítu parfar una mi
ca corn
a cleleget del quart
milenar,
despullat del cárree de president del
la nostra

—Bé,

,

ara

Casal.

—En aquest aspecte es diré que
dia vaig tenir la satisfacció de
parlar ami) carácter particular amb

altra

club,

personalitat

del

vaig dir-li: "?Vós

i

no

nostre

creieu

futbol ?" "No va dirsme --, de
Crec precisament tot
el contrari. A les directives, bons
administradors, i l'entrenador, l'ho
me absolut per a la direcció
del fut
—

se

Cap manera!

eaal
eaeastat
""

eteetelei

Jo després d'aquella conversa
"?I si un cha l'entre
nador s'equivoca?"
—Parleu-nos de l'afer deis juga
bol."

vaig

etaaale .~«

pensar:

ala

dors.
—Davant el fet actual, que amb

jugadoas professionals

quaranta
dóna el
vuit

partits s'obliga

a

un

equipier

a

en
cinc llocs difegents, jo
pregunto: —?Sobren o falten juga
dors al nostre club? ?Per qué, sense
posar traves ni dificultats a l'auto
risas de l'entrenador, no pca tenir
aquest un o dos o tres hoteles de
talla indiscutible com a competen

formar

.

cia,

despullats

que

de

Les

tot persona

lisme assessorin l'entrenador tant en
el cas deis jugadors professionals
com en
els amateurs?
—Sou partidari deis delegats?
—Jo $óc partida'ri dele delegats,
sense discutir ara la forma. Les ad
meto totes, i valdría que el nou re
glament recluías encara niés el nom
bre de representants de milenar,
amb l'obligada que el que acceps
tés el arree de delegat quedes pri
vat, per espai de dos anys, d'ésser
directiu ci funcionani del club. Així
podria ésser méa possible la germa
nor dels
delegats. per recordar-nos

rideálaque ens porta al costat
del nostre glorias F. C. Barcelona.
Cree que la Directiva ha de donar
de

totes les facilitats alar delegats. per
reunir-se ella amh elis, i ainb els
socis deis respectius milenars, pe

ri6dieament i almenys dos coi»
Jan y.

a

club amb ao professio
nals, i pagats bé, té l'obligació de
un

valen

i

—

,sóc inclicat per a parlar
del qüe va passar a reaSsemblea sus
pesa per falta de nombre de dele
gats, assemblea convocada per apros
var el non
reglament. Celebro (lee
o
arribée
celebrar-se. Jo. vaig
assistir-hi pes complir amli la nieva
obligado de delegat, i a enes permie
portava unes guantes esinenes que
cm creia que sthavien de discutir,
—Així votarieu per en nou regla
ment?
—Cree sincerament que faena!
Junta ha de portar a l'aprovació de
l'Assemblea un nou reglamente que
respongui al veritable sentir deis
socis del Barcelona, i que amb es
perit democatie procuri i admeti
la máxima collaboració, orientació
i discussió. I aix6 precisament com
Inés aviat poesible, perque ho cree
d una ne.eresitat absoluta.
XAVIER PICANYOL
i

immilimummumnommmilow

I a. rambla
únicament?

No; ciutadania, cultura,
democrácia

Llegiu-la!
Subscriviu-vosli!

un

animat,

tren

sota

el

signe de

les

amargues

sevep

que

crec

per Ilur actuada eiutadana

els estudiaras no han
deixat cresser .menys esportius. La de
fensa de !es idees més .altes i mes no
bles tindrá sempre un caire engresca
dar d'aventura gesportivem
En fi: no s'ha perdut res. Ara, igual
que abans, en sonar
una
hera
de compromís, ele estudiaras han oca
pat dignarnent el seu Iloe.
•

nern
tet

anat

d'aquests die...

la febre

ta

interessava de

En s

com

colla

una

nostres

a

la Universi

veure

inapreciable

de color i de vida ala

nota

de pare de

fa-

carrers.

tant, la

figura

d'algun
compostelana.

romántica

ny) de la Tuna

mi

nene parlat amb uns cuanta estu
diales. A continuada mirarem d do
nar un resurn de la nostra enquesta.
•

*

*

El primer que hem observat és una
admiració general i tense •reserves per
la. perscna i les idees d'Antoni Maria
Sbert.
—Se'ns ha convertit en on legan
personatge—din lun.
—A aquest xicot el faran
—afegeix un altre.
I despees, un tercer, deixa
ami) un aire confidencial:
—En Camba el va cridar labre dia

diputat'

seva...

partem am b
estudiant de
Medicine, una de les figures princi
pals entre rorganització estudiantina
Ara

—La figara d'Sbert--ens cliu—he
tingut la viriut de fer fondre, no se
si momentániament o definitivament,
les diferencies existet:ts entre una
quanta grupa d'estudiants, i, per tant,
aquests dies Item pogut (amar l'agra
dable sensació d'un front únie, com
pacte i disciplinat. Demés les idees
d'Sbert han fet molt forat entre nos
altres... Qui més qui rnenys, avui tots
ientim federalistes.
ens
—De totes maneres-apbjeetem
Sbert i la seva obra de la Federada
ja fria ternps que existien...
—Si

Ara partem amb tan etudiam de la
Facultat de pret. Es un !ove •ode
ren. d'idees discretee, és a dir, un teme

de prop

La gran vorera de davant la. Uni
versitet está banyada per una amable
capa de sol. Fa bo de seure, de pat.
sejarsse, de discutir sota d'aquesta
confortable temperatura. Per el per
ha, nombrosos grups d'estudiante. Les
converses es porten a un tren animat,
seta el signe de la febre d'aquests dar.
rers die. Entre els grupa. de tant en

a casa

no

•

produien, com parlaven aques
de joves que per una dies han

es

donat

«

pera

a

Pareclona la immensa

maoria
deis estnaients
irebé no en
j
nothda.
Sbert !ele ha revelat
ferien
ha estat
ara, i eran eme el rnoment
favorable, és pes alea que el seu gas
ha deixat 'une iinpressió tan fonda.
--Políticament, ?trina crelen que és
la pesada general dele estediants bar-

fratteareent eressettilea-

—La taca negra de les Universi
eats—ens diu—són aquests estudiante
indiferente, estomacals, que no voten
.

soroll ni

compromisos,

que tenen cura
mertys intensa.

d'estudiar amb tués o
tan i prou. L'única preocupada d'a
quests mirryoris és de tenir =tense
els professors i per aconseguir aixb
san ben canos de cometre més d'una
baixesa. El que indigna, sobretot, ?a
que acruesta mena d'estudiant
gris 1 imperstmal, és presentat en el
si de les famíliee i en les divagacions
d'alg-uns professors eom el típus de
l'estudiant mostea Quin model 1 Jo no
cree gas que per asser
un .home de
profit per a la societat s'hagi de te
nir foreosament males notes, com
sernbta que succeeix amb tots els per
sonatges celebres. Ni una cosa ni l'al
tra. Perb l'estudiant que es preocupa
amicament i exclusivament de la ca
ca de les matricule
?"honor, cm fa
l'efecte d'una mena de producte mons

truós,

d'una

mena

d'aspirara

a

Aquest és

usen

• •

mati

un

que sembli

•

prediccions

craquests elles

encara

—San gent d'idees més repe>sades
es distingeixen
pas per Ilur afi
ció ala extremismes.
—I els estudiante canalice, ?quin
paper hi fan ama tot aireó?
—Els estucliants emanes tenen l'a
vantatge que san els únies. que fins
ara
han compras amb una organitza
ció salida, una org-anització que, a
més a vises, té la vida llargament as
segurada per raiut duna serie dele
menta
extra-universitaris.
Muceta
mena
de confort econamie el s dana,
naturalment, una •mena de superiori
tat sobre nosaltres, que per a les nos
tres organitzacions Item de comptar
amb resforc prora i prou. Política
ment, els estudiants catalics es decan
ten mes eviat per les tendencies con"
servadores. Aixa. no vol dir que entre
ells hi haei xicota de sentiments ese
esquerrans. Sense annr rnée Ihme,
aquests clics el s de la la. C. trla. C.
s'han Tierna molt bé i han format
com
tothons.
i

particularment ecmivocades. Jo

eren

que,

assegurar que el setenta per cent som
gent d'esquerra. En canvi, els de Dret...
—Qua passa amb els de Dret?

l'aeld panorama de la indiferen
cia general. ,Tots aquells que ando una
serie de pomposre argumente havien
tractat de demostrar que rafició a
l'esport havia eixerreit completament
el tresor dspiritual de, la jove gene
racha, gliauran ,pogut convencer ara
que

Ara,

tida, aquest sentiment varia segons les
Facultats.
—Qué voleu dir?
Per exerpple: a Medicina, es pot

entre

no

Esport

a

ra.

importara, i a més a més, respecta-,
de encoratjador duna joventut sen
sible i idealista, que ha vingut a po
sar un exemple de dignitat ciutanana

co

bren, obligant-los a complir totes
les ordres que la Junta directiva
doni. Aixó sí, admetent -.coas jo
admeto
que siguin de juetfeia.
—I del inoment actual del club?
—Aquest punt val inew no tocar
lo. Vaig donar el enea s.ot de con
fianea a la Directiva molt gustosa
ment, i ara cm toca esperar que
aquesta cregui arribada l'hora de
cridar els delegats i donar-nos comp
teddel per que de tnoltes coses; i en
especial de la nota publicada a la
pretnsa, i la veritat del que ha pas
sat amb els jugadora. jo.sernpre se
ré al costat de la veritat i la jus
ticia, acuse pensar-m.1d gene.
del reglament?

-.Jo

porten

Tothoin ho sap : els estudiante han
la gent del din a Barcelona, des
de fa dues etrnanes. Reprenent Ilur
noble tradició d'independencia, els
nostres estudiants han estas da que
anuests dies han arborat duna mane
ra mes ,franca, tnés decidida, la ban
dera de la ciuta.dania. A ells devem
la liquidada>, rapidíssirna d'algun afer

deis jugadois?
no interessa
retnarcar•-bo,

fer-los rendir pel que

es

estat

—.Aix6

perque

converses

aes.

es

cas de
canviar continua
els jugadors de lloc, i fins en

ment

del!,

abans de la seva sobtada i dolorosa
mort, fou en Ilegir el seu nom dintre
la Insta' breu d'aquells que saberen
concluir la realització del seu ideal de
Ilibertat fine MI límits máxime de
recetó. Ara, regirant papera, cm pos
sat davant nostre la fotografía del
procediment judicial seguit a París
contra aquel' estol d'entusiastes i al
cap del segon bine, darrera la figura
principal
el venerable bell deis ca
hells blanca i la cara eixuta
Mar
tí Vilnova, amb la mit a la boca, sem
b/a mossegar-la amb un gest d'infini
ta recanea, de rabia i de
dolor.
ran passat selament tres anys
Martí Vilanova, loptimsta, l'entu
siesta. l'heme de la voluntat de ferro,
ha caigut terraesat per la rnalaltia,
eremat pel foc immens que encenia el
seu esperit
amb la flama magnífica
ée la !libertan Absent, per voluntat
d'altri, de la patria amada, 110 ha po
gut tornar a veure-la, pera la seva
despulla mortal, emboleallada amb
l'emblema de les seves illusions, ce
ben* amb el símbol del seu amor, ha
pogut trobar en la terca natal el re
leas que havia sabut guanyar amb tant
d'esf ore.
Cavaller de l'ideal, borne de votan
tat que no eonegué
el defalliment,
Martí Vilanova restará eom un sim
bol ofert a ratenció de les genera
done, coni sin exemple de renuncia
ment i abnegado i de saerifici jeiós
i seré per rideel; per l'ideal 'huya
i difícil d'assolin pie de perilla, sense
arrivismes, capee de donar la mort
com a premi suprem de resforç,
fou Martí Vilanova, qui en mo
rir, delta erice del seu ajut la seva
espesa i un tendre fillet de tres anys,
Jordi Vilanova. Res no sabé ni pogué
delirar-lo; cap difieultat fou capee
d'aturar la seva perseverenca exem
piar, ni de lligar-lo en la seva ac
eile per amor ala sena, per afecte a
la dotes pau de la llar, amorós com
era de tota la rana, necessitat coto es
teva de tenir per llar la patria.
Fou d'aquells de qui digné l'insigne
advocat francas Oc Morogia Herri,
en la vista del procée Maciá efectuada
en la /2.* Cambra del Tribunal Civil
del
una emeea d'eigutesa i d'e
goisrne, en la quaI, la persecutia de

:

—

que la Directiva actual del nostre
club está mancada —sense ofensa
per a ningú —d'homes competents
en

poc

cultiti deis idealismes. Quan,.
per ateas, trobeni sobre la' ruta ho:
mes prou boigs o prou grins pet
I
comprometre
Ilibertat i llur vida
en
les resultes d'una trágica sort, el'
pot ésser obligat, amh reunen, a apile.
car-los un text legal, perra ningi
sabria re fusar-los el respecte al
país de Cornelite i de Cervantes."
El cas de Martí \l'atreva mostrse
bé la aaó dele que amb I. Baptista
Roca al devana clamen per l'edite
cada del carácter com a element bá«
sic i fonamental de la conducta. Mar,
tí Vilanova fou, abans que ton un
rácter, Co és, un homo. a qui l'acci
per al

—

un

una

Vilanova i

que varen] saber

estudíant d'enginyer,

—Jo

cree

que la

posició deis

estu

diante de sgeo davent riel problema
diguetnsne pairal,
rnolt diferent de
la que sostenien, per ex.emple, ele es
tudiants de reee. Jo cree que hi hem
sortit guanyant. Cada día són menees
eh s partidaria de les solucions extree
mistes, pera, en. canvi, aquesta manca
de romanticísme queda compensada
per un receneixement absolut de la
riostra persoralitat. Fs a dir: alta que
abans eonsideraven eom probletnes *
resoldre,
ja els denem per defi
nitivament resolts. Per exemple: fer
se les targetes ep catala ja no consti
tuelx tina afirmada de patriotisme,
perqua ha entrat entre els accidenta
de la vida normal. Hern millorat enor
memela per tot el que fa ,referencia
a
la nostra 'lengua. En teta els con
tacte, que hem tingut ainb els estu
diante de Madrid, ella mateixos han
cnmeneat sempre per reconeixer-nos
tots els drets, i en el eas de la Tiene
gua, eorn en els altres, es eolloquets
en
un terreny de franca igualtat. Vós
recordareu perfeetament que les co
ses no anaven pas alga abans. Tot al
ga serveix molt per a Ilimar diferen
cies i

crea

automatisamert

una

mena

espiritual que ha de fer
mes camode d'establir contactes i col
laboracioris per tal craennseguir la so.
lució de problernes- de democracia i
llibertat que, al cap i a la fi, són ele
que

conversen

ens

*

a

*

tots.
*

Finalment hem aconseguit parlar
ame+ un element significat ide l'Aseo
dacio Catalana d'Estudiante Cate,tics.
—Si més no, a mimares ros con
respon el marit d'haver aguantat tots
els anys—ens cliu—la bandera del sera«
timent petral dintre la Universitat.
Quant a eatblics nosaltres no hens (le
sentir preferendes per una determi
nada idea política. Entre nosaltres hí
ha gent de teta els matisos: des de
l'extrema esquerra a l'extrema dreta.
Es per aixb que és lamentable que
se'ns consicleri un bloc corn un grup
reaccionan. LaInie sentiment que cris
uneix a tots plegase
d'ordre reli
giós i aisb no ha estat, ara ni fetal
una bandera política.
•

•

*

•

na

.

cemnaració de sentit parallel entre
psicolagiament tan allu
des tipus
nyats, fies trobeu?
?acuest Idnus d'estudiara és

molt eneempet

a
Barcelona?
del nee cald-a. Jo no
es diré que és el tinus rnie demine,
perepie una pesicla tieratise no pot
dominar mei. pera si ene ronetitueix
un lastre que nn sé nes cem en el trau
rem
del damunt. Al/tests xieets pe
etriem dir qrs san els eeemplars n'e
pies de la generacio que ha entrat en
fa vida sota el signe de la dictadura.

trjs

Un resurn de tot pleget? Es dificil.
La impressia dominant és que els es
tudiante catan vivint aquests dies un

d'inquietud

mornent

espiritual

com

ida anys que na thavia dona. Di
riati que per damunt la Universitat ha
pagat tina ventada de romanticisme.
L'espectecle. encara que una Mic
cert. informe, ?i satisfactori.
No sabem qué pot sortir-ne d'aqueste
bullida. De moment, perb, ja ha de
inestrat

una

cosa:

que la riostra

joe

esta absolutament adormí
da. Conflem. dones. Conflem en qua
el derná cris portar á una generada
de veritablee eintataans gue sabran fer
respectar els setas drets.
Per la Universitat ha passat una
citada d'escparristee i de llíbertat
?Qui sabra encarrilar. estructerar,
aquest sentiment? Existeix una or
ca jos-e, deridian. per ésser posada a
emprenedor.
lee mana d'un heme
Qui será aques heme?
L'interreseent, angeitós, ha ae des
apareiXer. Si no, correr» el perill que
artmest triagnific moviment. pie de pos
sibilitats, es desvii en una politiceista
deu xiunintsig i de perticularitmes,
asolutament .negativa i ineficam
Ventut

no

JOSEP MARIA PLANES

pogué atetar per perillosa qu
fas, si, en realitzar-la, interpretava e
compliment d'un deure.
no

Per alga nosaltres cris ern unif
en bona hora amb aquella que :teclee
meo per al nostre roble l'educació
carácter, el cuttiu de la voluntat per,
severant, de l'espera cee solidaritat, ?S
rentetesa moral.
En aquest .sentit la vida de Mara;
Vitaneva ha de restar den un sírnbol,
el record del qual estimuli la nostra jora
ventnt en el compliment dele seus dele.
res i en la pulcritud de fiur formaci4

aigi pugui ésser més
eilment, perque les virtuts morals del
patriota quedin

coratjós

destacades 1 oftrtes

cera

a

netameni
model

magnífica exemplaritat, propoSem al
gr'ups esportitts, a tots els clubs i en<
titats que practiquen l'esport, l'orgaos
nització d'una carrera a pea anual
per relleue, sobre el trajecte Bareca
lona-Figueres, per tal de retre, ard
aquest esiorc esportiu, rhomenatge de
les nostres joyel generacions al Iluitag
dor de l'ideal nue tant ama la nostrá
terra,
son

la

sera

terne

on

avui dorm

ej

etern.
«

1. A.

TRABAt,

Gabriel Alomar davant
l'actuació política de
Francesc Cambé. Lle
la página 11,
l'interessant reportaba
ge del nostre company

giu,

a

Josep M. Massip

DE LONDRES ESTANT

Quan

surten pel mán, els boxadors
americáns deixen els títols grossos

de confort

maqui

calculadora. ?No l'imaginen un
país habitat per un estatal' lot de
maquines de calcular?
nostre borne cultiva una fendra
aversia a restudiant desprencunnt i
inda (creta.
—N'hi ha, pera
afegeix
una
altra mena, encera. ES restedirint pan
eraeontent que tira al dret, que fa el
mace, rtee explota la' joventia en el
sentit purament mnterial de la paran
la. A aquest no lí parlen ríe nolitiea,
de cap teriestia vazament
ni erestedian Es alta que en diem un
el t'ene, la seva pe
can de trors. En
encara més negative etie la
sició
eenininet
que hern
de l'eeemplar
abnns. I és curids de poder fer una

en

xicot finament observador i que
es preocupa moit
de l'alta missio so
cial que está designada a la gent que
pasea per les Taniversitats.
A una pre,glitita riostra, respon:
un

cal

a
Tan satisfets que n'estávem per ad
proper
mbat Berg-Gallaa,anl El
reclam s'havia fet com tractant-se
crun Campionat del món del pes wel
ter. I tot d'un plegat alta del tito' en
joc slta. tornat ?ligue poll..., amb un
gran

disgust

deis

anglesos, ja

que tot

hozo veía leí cenia a Kíd Berge
El combat ghavia de fer molt aviat ;
el "prodigi" anglas está fent els dar
rers entrenaments, i l'animada fa mes
de vuit dies que és a Londres, quan
la publicació d'una llieta establerta per
la "National Boxing Association",
de Nova York, ha produit una sor
presa
un trasbals deis grossas. A la
ten Ilista deis multare boxadors de
cada pes, la N. 13. A., en parlar dele
welters, diu que no hi ha cam,pió i
que els minore san des americana del
Nord (Baby Joe Gana i Goldstein) i
dos del Sud (Loma i Quintero). De
Mushy Callaban, que fine ara tingué
el títol, ni eta parlen.
Passats els pritners moments de
perplexitat, alta trobat una explicado
a
la inversemblant decisió vinguda
dels Batata Units. I l'explicada> és
aquesta: A Callaban li ha estat reti
rat oficialment el títol de campió del
mara perque no el perdí,
Han passat els temps que un ame
rica no podía perdre a Europa. Mes
ben dit, ha començat per passar
l'epoca que no es venia d'Atnerica per
pujar a dalt de rings europeue.
a
Dones, del moment que a Nord-Ame
rica s'han convermut que un dele seus
begedors pot sortir essent campio i
pot tornar sense ésser-ho, han portat
a la práctica record de fer-li deigar
el tito' abar.s d'embarcar, pel que pu
gui sser. El record del que li va
succeir a Genaro ele ha fet tornar

prudente.
Jack "Eid" Berg va guanyar ja
per punta. a América, a Musite« Ca
llaban, acose que el títol estés en !cc.
Mes aiab és una referencia massa se
riese perque ele americana l'oblidez
sin.
Amb tnt. el combat es l'ara, i, si
miarya Berg. ratnglaterra timara per
primera vegada. després de molas
anys, un campia del :non i, el que val
més encara. un campi6 digne del tito?.
PER A ANTMAR FT, FUTBOL

casa
"Athletie News", rtferent a fer can'
viar de divisió cada any a més clubs
del que ara disposen els reglamente.
La veritat és que els partits de proa
nació, que són ele mes interessante
després dele semifinais i final de la
Copa afilíese, escassegen massa. El,
per posar remei a ainb que
periódie fa la seva proposició.
,
La idea lia estat acollida amb si
patia pel públic ; no era possible, e
efecto, que aquest l'acollís d'altra
neta. Pero, en canvi, els clubs se n'h
ha anat de pele com no hi perded
del tot la serertitat, aquesta serenita

resmentall

ele1
'

,

tan

británica...

L'Athletie Newsa proposa 'que e
guiri almenys deu els clubs que es v
gin obligats a fer el cama de divisiá,
en
acabar la temporada. Deu
i en pujarien deu Inés. Ea,s
jugadera dones, deu partits de máxie
iris emocid,
en lloc deis tres o quatr
,

clubbaxarien

que

es

juguen

nra.

Hem dit abans que els clubs s'op
testen, en general, á la modificad
Expliquern de seguida per que.
En té le culpa el professionalism
EN partits
que
jug,aria cada clu
amenaçat d'anar eral', serien els ma
teixos que ara: un cada un. A le
guixetes Id entrarien rnés diners, per'
no proa perque el club no cridés cm
iban perjudican
Aeuest perjudici tindria per fona
ment él cars que són els bons jugae
dore. Un club que, en començar I
temporada, slagués despres de fortell
quantitats comprant jugactore, tro
Lent-sc, al cap dame guante rnesns,
entre es deu clubs obligats a
sar el lloc i, tser dissort, ferçat a ba;
:zar de categoría. burla fet un
desestrés.... Lis balanços serien esgarel
tifosos.
.

defen-,í

afefl

Darterdment, "Arsenal" va adquirir;
Helliday per sis mil Iliusl:
e
esterlinee, i "Birmingbam"..,

el daventer
r

a

"Shcffield" i “Bradfor,1" tenen !t.t-•
gadors nous de tras de tres mil Iliti-1
cada un.
A llores d'ara no se sap si la peo
posició vara endavant, o si elels
ressos deis clubt teran els vencedor.,

res

Cal reeenlixer, perb,

que

salas:ríe de aer per anima el
ni ,"i,"-.
t s;i::
bnigut ''
e

,*

quelcom
futbol
•

ANOLES
Fa

enraonar

molt 1 dona molts mea
feta ped diari

decaps la proposició,

u?oi.

Lohdre), feJrré rpáo.

IJERIVITT

•

la
un parta que huela d has er
guanyat l'equip egarenc...

HOCKEY

lar

El

Barcelona guanyá ahir magnifica
ment el

aquest, Barcelona

Polo

tinguérem la sort de veu
re aquest partit; amb tot i alai)
podem assegurar que el joo es
porta amb rnanifest a‘antatge
per part deis blau-grana, a qu1
correspongué el domini en el
transcurs del partit, i sobretot
a la segona part.
Marca el primer gol el Polo,
per mediació de Caralt, que
fou precedit de falta, no obs
No

El Terrassa va vencer al Gimnástic
i els A. O. de Vilanova, són campions
de segona categoria
•

EL,13 PARTIT3 D'AHIR

diplomática

PRIMERA CATEGOR1A
Primera equipa:
Barcelona Polo, 2 a t.
Gimnitstic Terrassa. O a 2.
SEGONA CATEGOR1.1
Camela A Art Espanyol (va
guanyar el b punta aquest dar
re•).
A. O. Vilanova -U. A. d'Itero
-

-

-

la, 3

onze

O.

a

Sesione equipa:
Polo -Junior, 3 a I,
Terrassa Ciencia
Art (ro
sa cornparélxer liquen darrer).
Tercero equipa:
Polo B Junior A, 6 a O.
Terrossa Polo A (aquest no
-

-

-

arriba

a

teMps).

Junior. B

Barcelona,

-

:Equipa

infantil*:
Barcelona Espanyol,
Polo -Junior, 0 a 1.
-

-

J

COMENTA111...
rancament,
sabern

a

4

a

com

1.

O.

eo

menear aquest comentad a una
jornada de tanta importancia
•orn la d'ahir, i que resulta ab
solutament decisiva pel que
respecta a un deis equips par
ticipante en el Campionat d'en
guany.
L'equIp del .aoio natut pet del
Barcelona!
Quan, dea 9e !farragona, on
varem desplaear-nos amb l'e
nuip del Terrassa, ens en varen'
assabentar per teléfon, gairebé
no ens
ho créiem, i els ega
'yenes. als quals el resultat es
inentat era d'un interés capita
aíssim, foren ele mas incré
•lule.
;
Mes afortunadament per a
tole, aquelis dos a un cren ve
xitat, 1 ho celebrem com cal.
I avui ene ve a la membria
Pn fet, que no sabdem com
nualificar, Je que entra dins
ls Ifmits de l'inqualificable, i
apee va océrret erran del norne
aearnent dele delegatss deis
!clubs dins el Comité. Un d'a

Itiests delegats no fou.admés
rgracies
vot
blanc,
a

1

abstinencia que feia
banda emparant-se
en uns reglamenta lels amb els
peus, a un deis homes que sen
se soroll de bombo i platerets
ha treballat, tanmateix, force
pel nostre hockey, al cap de
la Sudó d'aquest esport del
F. C. Barcelona.
El trionif d'ahir, assolit peis
deixar

un

en

una

de

dubte dedicaren
borne del qual par
lem, II compensara sobrada
ment, de la indigna "traveta" de
qué fou objecte en comenear

mata, aconseguint

sens

aquest

aquesta temporada.
Al doctor °dines, la satis
receló que ahir Ii degué pro
duir la merescialissima vielbrla

obtinguda pel

i diem seu, ja que a ell dedica
tots els seus entusiasmes, el
compensara sobrerarnent del
passat, tot 1 que de cedes coses
cal pensar abans de tenir-les
en

compte, en 1 aprocedencia...
Altrament, de l'ensopegada

d'ahir

surten beneficiats: el
Barcelona, per dret propi, i el
Terrassa, de retrtic, 5 tots dos
peden aspirar al títol; tot de-.
pén del parta de diumenge vi
nent entre el s rnaLeixos equips
d'alar, i que té tanta o més
transcendéncia...
També l'hockey de la riostra
regió en surt beneficial, ja que
en aquest Campionat no trlom
fara, ja no hi ha res a ter,
l'equip de la superioritat atri
buida a 1'11.er:elida, 5 gracies
les seves primeres figures, pro
cedents d'altres Clubs de Bar
celona, que amb l'esquer, més
o menys legal, d'un viatge Tora
fronteres no ~ten en passár
augmentnr el nombre de ju
gadors de Ilur rengles, sin6 que
almenys per ara, els llorers se
ran per n! Barcelona, si acon
segueix repetir la seva gesta, o
bé pel Terrassa, que ja tingué
el titol a les mans el din 2 d'a
quest mes, i d'unamanera In
versemblant va veure's empa
en

d'ahir,

que

precisament

ELS VUIT CILINDRES
En linia
S'U generalitzat tant avui dia la
construcció de vui cilindres, que
mereix parlar-ne detingudament, si bé
no he farern amb l'extensió
que Ilur

persistiria.

que

requereix, tota vegada
ompliriem Maltea planes i segu

rament

no

pot dir-se

vells,

diriem

encara

d'aquests,

tot el que

relativament

no

motora.

El motor de vuit cilindres pot Fa
construit en línia o en V. La pri
mera
forma ha estat adoptada per
gairebé tots els eonstructors europeus,
ser

americana,

que els

mentre

La

com

Selle, Cadillac, Wiking, etc., han

pre

ferit la construccid en V.
Tots dos tenen els seus avantatges
i els seus inconvenients. Eta primera
són duna construcció més fácil i rá
pida; s'assemblen en tot ala corrents
guatee o sis cilindres; lea hieles són
iguala, l'accionement de les valvules
també són semblants; el carter és el
mateix, exceptuant la major llarga
da que és precissment el més gros in
convenient d'aquest sistema, tota ve
gada que el eigonyal ha d'ésser doble
Ilarg que en eta guatee, i per tant les
vibracione torsionals són molt més
pronunciades i si l'arbre de leves no
és compensat per un doble acciona
ment hom corre el perill de la dessin
cronització del cicle deis darrers ci
lindres.
Creiem que practicament eta ame
ricana he solucionen millor amb el
8 en V, l'avantatge principal del qual
Ilargada, que si fa o no fa, és com
la d'un guatee cilindres eorrent; el
cigonyal simple i curt, la carburació
és resalta en la majoria d'ells amb tul
sol carburador col4ocat entre els dos

El públic també aplaudí d'alió
més el magnífic gól obtingut
per Santos.
Als pocs moments s'acabava
el partit...
L'equip del Barcelona el for
maren ahir ele següenfs juga
dors:

Cabrera, Bagunyá.
Agusti, Borras, flibes, Jon
quera (capita), Santos, Martí
Soteres,

en

tusiasme feren el mirada d'a
quest gran triomf, la nostra
enhorabona, molt i molt meres
cuda.
—o---

A Tarragona. el Terrassa,
després d'un partit d'escassa
qualitat, guanyá merescuda
ment a l'equip tarragonf.
El Gimnastic aronseguí evi
el
'

WW WW WW
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o

en

V?

blocs de cilindres. HeM de fer no
tar que els vuit en línia porten qua
si sempre dos carburadors i algunes
vegades patee.
La construcció deis en V éa, natu
ralment, més complicada; la meitat de
les hieles han d'ésser partides en for
ma de forqueta, el carter ha de tenir
cines bases treballades en lloc d'una i
el mecanisrne
d'accionament de les
valvules és mes complicat, sobretot es
fa més remarcable aquesta complica
ció quan es tracta d'un motor sense
válvules.
L'acoblament en els cotxes moderas
d'apesta mena de motora de gran
nombre de cilindres no és pas fet per
caprici ni per l'augment de la poten
cia, ja que aquesta está en relació di
recta amb el cubicatge i saberla que
hi ha cotxes d guatee cilindres, la
potencia deis quals és o pot ésser do
ble i triple que la d'un vuit cilindres.
Ha estat portat a la práctica degut
els seus avantatges tan dignes de re

importancia

ava...

WW WWWW WW

Terras a. 8 5
Barcelona. 7
Polo.
7 4
Junior.
8
2
Gimnhstic. 8 1

MOTORISME

l'empat.

tar, a la primera. part, que
Terrassa marqués, acta) en

C. Pa
7 12
2 1 11
2 1 17
6 10
1 2 18
6
o
1 5 O 22
5
0 7
3 17
2

eón;

regularitat
de
motor com a conseqüencia
del nombre considerable d'explosions
efectuadas per cada volta. Aquesta
regularitat és causa d'una gran fle
xibilitat de maraca del cotxe; el mo
tor ralanteix ntolt, té una capacitat
d'acceleració molt important que per
marcar

com

amb la marxa directa una gama
considerable de velocitat.
L'eneesa en aquests motors sol efec
tuar-se per bobina en Iloc de magneto
i els distribuiews tenen dos contactes
en lloc
<:'un amlz els plats correspo
nents als cilindres cada un d'ells.
Tant el vuit en línia com el 8 en
? catan en un període de franca ac
met

•

WW

S'ha celebrat ja,. finalment, la pri
reunió ciclista al Velódrom de
Sans. Hi assistiren els veritables afi
cionats, els que acaten amor pel pe
dal, per& per desgracia, aquests no
demostraren ésser tan nombrosos
eom caldria esperar.
La carrera, per equips a l'ameri
cana, fou molt disputada, degut prin
cipalrnent a la igualtat de !orees en
tre ele diversos equips combatents.
En primer Roe cal citar Farra
Mural!, que feren una brillant car
rera; abrí cona Campanil, que tot
i ésser la primera regada que cor
ria per pista, ens demostri posseir
excellents qualitats d'sprinter.
En ordre de merits, per la volun
tat posada en la lluita, cal citar la
parella Aubalot-Ortega, sobretot el
primer, que fou un gran animador
de la carrera.
La carrera, de dues hores de du
rada, constava de vuit sprints, que
foren adjudicats
Primer sprint: Plans, ?vieran, Cam
mera

pama, Benages.
Segon: Farró,
Vich.
Tercer:
Vich.

Plans,

WW WW WWWW

WW

González,

Camparna, Mural!, Relg,

Entre aquests sprints es dispuir
tres.primes, guanyades per Rc,
sés, Burrull i Reig.
La elassificació establerta fou la
ren

següent
Parró-Murete
1.
voltea, 65'535 kaa

21

punta: es;

A tuna volta: Rosas-Campama, 24
punta;
20 punta; Vich
Clemente. La
A dues voltes: Monreal-Sales, 2
punta; Plaza-Capdevila i punt;

liner-Domenech,
sa, o punta.

BurrulleVilagras

A cinc voltes: Sucarrats-Juliii, 3
punta; Aubalat-Ortega, o purits.
A nou voltes: Blasco-Calvo, cap
punt.
Per al diumenge vinent" es prepa
ra el Campionat Interclubs. Lluita
ran, segons esa diuen, la ti. E. Sans
contra S. C. Cabila i la U. C. Bor
deta contra A. C. Montjuie.
Rernarquem ala organitzadors que
caldria comenear a l'hora per tal de
no acabar maese t*d. Es aquest un
detall que creiein nosalares que cal
terar-lo en compte, si es vol tenir
un cert nombre de públic en les fu
tures matinals sansenques.

P, ABELLA-MASDEU

Quart: Catnpamá, Ferró, Plans,
Plaza.

Vich, Rosés, Reig, Ferró.
Sita: Vich, Reig, Campamá,
Sete: Murall, Reig, Rosés, Plaza.
Vuite: Campamá, Sticarrats, Vich,
Ciegue:

Restaurant HIERA

Moliner.

Passeig de Grácia, 100

•••••••11111111.1¦.¦1111.

la gran

l'aparen

WW

La primera reunió de la temporada al Vele•dror
de Sans

a. G. E. P. F.

I, per acabar, remarcarem,
vegada més, l'éxit blau

A la begona pea ja liem dit
que domina el Barcelona, perb
sense que eta davanters atines
sin a tirar a gol amb éxit.
Mancava un minut per a aca
bar, 1 l'empat semblava que

nez, Brull i Graells.
A tots ells, que ami) Ilur

LA CLASSIFICACIO
DELE PRIMERS EQUIPS

una

Santos agafh la pilota, es
driblá al mig polista, u Calla, i
en
sortar Castillo fou també
batta.
'Elegol de la victbria bu aco
Ilit amb un entusiasme insupe
rable pels seus companys, que
materialment saibocaren a San
tos abrneant-lo i petonejant-lo
per la seva magnífica jugada, i
més que res pel que represen

primer equlp,

seu

Aimous VALLS

—o

grana

era

ciifícilment

perioritat.

tant l'arbitre Romeu no l'Inva
lida, malgrat de les protestes
dels barcelonistes.
Al cap de poca estona, el
Polo és castigat amb penalty
córner; el tira Santos, fou pa
rat per Agustí, i Cabrera el re

braus jugadora blau-gra

na, i que

Terrassa...

o

equip

Els Alumnes Obrers de Vila
nova, en qui saludern els cam
pions de Catalunya de segona
categoria, venceren ahir l'equip
de la Unió Atlética d'Horta, per
tres gols a cap.
Un partit en el qual els gua
nyadors palesaren la seva su

—o

obtingut

per ésser

—o

Campionat d'Espanya, dignas.

al

per aquest
ha causa una gres
se alegrin,
i ar easant un ata
puc
assegurar-vos que
més, sí
pel que a mi respecta, la meva
satisfaeció ha estat máxima,

menear el segon temps,_Roig
ola dos gols que aa
vien de proporciono: la N ictbria
al seu equip.

obtingué

Celebrem el triornf barcelo
nieta, 1 eonfient en el repre
sentara que Catalunya enviara

'El Campionat de Catalunya

17 de febrer de 1930

rambla

tivitat, construint-se

gran escala

en

Teléfon 75075

a

Europa per les fabriques Renault,
Minerva, Voisin, etc., i a América, no
cal ?ir-ho, ja que foren ela iniciadora

EL PREFERIT DELS

i fina avui se'n construeixen de peces
tan económica que aviat competiese
amb els senzills guatee cilindres.
Entre l'un i l'Otee sistema no sa
brem pas quin triar, si bé és roba
ble que en el ea d'haver de possek
ne un ens decantarien Del 8- en V si
disposavem Ilargament de capital i si
lieguassim de "mirar més prim" nd
tindefem inconvenicnt a quedar-nos
un vuit en línia.
A. aIGA
WW

WW

WW

W11 WII WW

GOURMETS

Salons propis
per a banquets
Servei per co
berts i a carta

Recepció diária d'ostres

WW Wli WW

WW
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HUIDSON
ESSEX
STUTZ
Delegaeló Rosengart Espanyola
ar

AUTOM VILE
Inatiguració de

la

DIAGONAL,

temporada amb la rigurosa im plantació del PREU FIX i práctiques netament

com

ercials

en

VENDES AL COMPTAT I A TERMINIS
A1

EfItrAr
HUDi

Ates. 10.995
"

11,750

DESCOIAPTE 15 per 100

descompte promete pagament

Més

2 per 100

122

MOÓEL

Standard Sedan 5 placee

a

110

Cabriolet 2-4 places

MODEL

7

la venda d'automiibils

Sedan Standard

etUPElt

Togn Sedan

ODEL

~s. 18.850

places

"

19.950

SUPER SIX

Més desoompte promPte pagament 2

Prei.

Limousine 7 places

"

DESCOMPTE
per

100

139

Sedan 7 places

DESCOMPTE 18 per 100

1

389

Més

29.750

20 per 100

desoOmpte proMM pagkm_ent

2 per

190

o

iTUTZ
1

MODEL

Sedan 5 placas
LlmousIne 7 places
Cabriolet 2-4 places

127

8' CILINDRO.,

Ates. 28.750
29.950
"
29.000

MODEL

DESCOMPTE 23 per 100
Més descompte prompte pagament 2 per 100

1

14E

placea

Roadster 2

MODELS

1929

Torpedo comercial
Camioneta 200 quilos

DESCOMPTE 8 per 100
CAMICUETES

ESSEX

chasels

750

quilos,

Ptes.

7.509.

-

Promete

Ates. 4.960
4.995
5.075
pagament 2 per 100
"

MODELS

"

Desocmpte 1S por 100.

Ptils. 47.1500
415.500

DESCOMPTE 25 per 100
Más descompte promete pagament 2
per 100

RO/ENGART

1

Liniousine 7 platee
Cabriolet 2-4 pitees

"

5 CV.
ClondUcoló interior 4 placee
%upé 2 places
DESCOMPTE prompte pagament 2

Ates. 5.530
5.580
per 100

1930

"

IDAMIONS SANFORD 6 cyl. ohassis 1 1/2 tones, Ptas.
9.950. Descompte 17 per 100.
AVIS IMPORTANT: Esperem que el públic sabrá
nprcelar la riostra inundó ce Implantae tes normes de
de preus, les onganyoses valoracions de cotxes usas, la
preu flx, que no és altra cosa que acaba'r amb
les errbnies inflacions
imposlció d'aquells Intermediaria que medlatitzen el
cilent I g rayen la mercaderia, I aconseaule que
desconfianga del públIc. Abans de decidir-vos a comprar, tingueu present,
desaparegui la ,Justirioada
dones, les nostres normes de serletart, ele nostres
de garantia.
descomptes, el nostre stock de recanvls I el nostre servel
--

---

•

AUTOMOBILS HUDSON
6

•

,

~rodrIVI

-

wo.

31.
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a
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en

suposicions,
ense

tersPOIR1

fogar

estor
a ocupar tots els nostres
os per a aquest altre any d'actua
ció. I per a fer-ho seguirem el ma
teix ordre en que ala formularem:

gres

installar

una

de familia per

casa

obligadas

les sacies
la llar.

a

a

residir fora de

ea

moltes conseqüemcies

obrar

o

almenys

per

a

les que

no

en

tinguin,

fi,

en

com una malaltia física, com
exemple, l'atrofiament del gust,
la resignació a la miséria, o l'ex
trern oposat, o sigui la consecució
del luxe a costa del que sigui..., cls
matrimonis desesperats com a pre

una

casa

a

on

d'aquestes

feu

zález,

organitzadora
o

es

La

ardolina, diumenge

vegada

tota

al bon

ordre del Club.

Un

re

expulsar

a

A LA

A-QUESTA

PISCINA DEL C. N. B.

Ahir al matí a la piscina de la Societat degana de la natació fou rnolta
la gens que va assístir-hi amb clesig
de veure una vegada més la lluita enBassols i
tre les senyoretes Merca
Maria Lluisa Vigo.
I va sortir
part decepcionada degot a causes fortuitas. La senyoreta

mostra el JANNINGS

ingenu i &crujir, el
JANNINGS devcrat per la passió paternal, el
JANNINGS ernpés al mal per una aventurera,
el JANNINGS en boja carrera darrera la ri
guasa, el JANNINGS vencut i esgotat 1 una al
tra vegada ressorgint per la tendresa i l'amor
ens

ES LA PELLICULA QUE VEUREU
MES D'UNA VEGADA

Vigo

no

va

notar

en

L'hornenatge
Josep Arévalo

Per as aficionats, dirigents de cer
clep esportius, funcionaria i ádhua
per la Comissió Organitzadora, no ha
estat pas cap sorpresa el bon aolli
nieiit que hom ha dispensat a aquest
homenatge. Les adhesions i coopera
cions rebudes responen amb sincer en
tusiasme. Totes les adhesions consig
nen amb mota de cordialitat i joia la
magnífica, terma i abnegada aportació
d'En Josep Arévalo al gran sector ea
portiu de la nostra terra.
Ileus acl la primera llista d'adhe
sions i cooperacions rebudes:
Adhesions
Unió Esportiva d'Hospitalet, "El
Mundo Deportivo". LA RAMBLA,
"Xut"„kgristí Juno. Josep M. Ta
liada, Enríe Cardona, Miguel Valdés,
Eureliá Mas, Lliga Amateur de la Fe
deració Catalana dé Futbol Associació,'
Gregori Sierra, Joan FerMández, Mi
guel Sals-at, Josep Rosich, Josep Ger
má, Josep M. Guiral, Joaquim Mont
serrat, Antoni Campmajor, a part de
la relació general de dependents ta
quillera, acomodadora i altres funcio
naris deis campa de futbol i altres es

En Iluita per al Trofeu Kappel, la
senyoreta Mercé Bassols, sortí vencedora en la primera eliminatOria
deis zoo metres estil lliure

Les indos delos pites

ATLETISME
Grau Garcia, vencedor- absolut del III Campionat Peninsular de marxa
atlética.
El F. C. Barcelona copsa gairebé tots eh primera llocs
—

Aquesta vallada hem encertát
pronostica : Grau Garcia ha estat

els

el
vencedor absolut de la proaa; el F. C.
Barcelona copsa gairebé tots cita pri

l'oca de !es diferents cIaslca
cions ; la carrera sla desencabdellat
amb tota normalitat i en la forma que
nosaltres várern pronosticar en el nú
mero de dilluns
passat. Ene donem,
mera

darles,

per satisfets.

uns
tretze quilómetres ben
bé per
hora, es desentas de Castelltort, que
ja no aconsegueix atrapar el seu corn

pany de

Club.
Així hem arribat al Salo de Sant
Joan, on una gran gansada. mar con
tinguda, trenca amb grans crits i aplau
diments qua C rcia 'fa la seva entrada
triomfal.

Alguna vegada

*

haviem d'ésser profetas.

Desglosem,

major claredat,
els diferents aspectes d'aquesta tnani
per

a

festació.
Deis 55 marxadors inscrita, varen
declarar-se "forfait" catorze.
Es
dora la sortida als presents prop de
dos quarts de den del matí, a la ma
teixa entrada de Mataró.
La sorticla la prenen els concursants
a torta manea. Encara no
s'havia co
bert un quilómetre, quan el primer
escamot estava format, integras per
Garcia, Urrutia, Castelltor, Med:na i
Aris; és a dir, quatre bornes del Bar
celona i un del Badalona. Els altres
atletes, amb Cardona al cap. C0117:cer
a perdre
terreny.
Als 28 minuts de carrera, arribern
a

Vilassar,

per

on

passen els

marxa

?era de la següent manera: Aris, que
porta el cap, seguit de Garcia. Urrú
tia ; a 5o metres, Castelltor; a ION
Medina; a 250 metres, segueix un al
tre escamot format per Crespi. Pérez
Pasqual; més lluny, encara, se
gueixen : Cardona, 011er i Ca:tel;a,
del Sant Andreu, Mira, etc., etc.
Per ara ro hi ha altra novetat que
la pérclua de contacte amb el primer
escamot d'Urrútia, Medina, Castelltoa
i Cardona, un deis peferits que petd
terreny d'una manera molt acentuada.
A Premia, després de 46 mimos ?e
lluita, cada vegada més terma, entre
García, del Barcelona, i Arfa, d'A Ba
dalona, els corredora ocupen aluesta
posició: Arís i Garcia; a 30 metres

Urrútia,

a

so

Ca.stelltor,

a

300 Me

dina, etc.
Des d'aquest moment, Grau Garcia,
que es dóna compte que els seus com
cada ;regada
panys de Club perden
més terreny, procura dominar el seu
adversari i ralenteix, suaument, la ve
locitat, sense que Aria se'n doni comp.
te (el marxador del Badalona dóna la
sensació d'estar bastant fatigat i d'ha

d'esforcar-se per a poder seguir a
(arcia), fins a aconseguir que prop de
Masnou, a una hora i cinc minuta de
carrera, Urrútia 1
C,astelltor s'apro
pin amb ella.
Els desigs del campió són acom
plena. Poc després de passar Masnou,
Urrútia 1 Castelltor han aconseguit
agafar contacte amb l'escamot que
marxa en primer terma. Des d'aquest

poder arrenguelar-se en
perdé

la carrera; per Sana' aquesta
molt del seu interés.

vectacles esportius.

moment la Iluita augmenta d'una
nera

extraordinária,

com

que Garcia ha realitzat
de les més
brillants gestes en

aquesta prova. Ben preparat, coneixe
dor perfccte de la válua deis altres
corredors, s'ha dcsentés d'ella quan ti
ha semblat; així, tal com diem.
SiGrau Garcia s'ho hagués pronosat, hauria cobert els transa quilbmetres de la carrera tot sol. Vol dir,
1r:z6, rp:e la classe d'aquest marxsdor
olment, molt superior a la dels
altres. Grau
c:a s ha concluís
-

un

com

gran company.

Grau Garcia ha

estat,

per aquestes

campió.
Cal fer l'elogi, també, de Castell
tor, primer de la cateaoria juniors i
causes,

un

gran

gran segon. Durant bona part del
eorregut, ha hag,ut de lluitar tot

re

sol,

metres perduts.
Urrútia, com Medina, han realitzat
l'estora máxim i cal aplaudir-los la
regularitat amb que han actuat; el
primer sobretot, després d'haver per

amb més de 15o

dut contacte amb els

pritn'ers,

ha

acon

seguit novament recuperar la distáis
aia perduda, ocupant un tercer lloc a
partir del cluel que hern descrit més
amunt.

Dediquem, també,

un

aplaudiment

Artur Medina, F. C. Barcelóna

4«
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Cardona, U. E. Sant Andreu (senior), 2 h. SO XII. 15 a.
6. Angel Villach, C. E. La Mola
(neófit), 2 h. 54 m. 30 s.
7. Antoni Aris,
F. C. Badalona
(senior).
8. Manuel Llobregat, U. E. Sant
Andreu (senior), 2 h. 59 m. 41 3.
9. Pau Cots, F. C. Barcelona (neó
fit).
ro.
Andreu Castellar U. E. Sant
Andreu (senior).
Josep Martínez, C. D. Europa
(junior); ra, Francesa Baxauli, A. D.
Telefónica (neófit), militar; r3. Josep
Pasqual, U. E. Sant Andreu (neófit);
14, Jaume Font, independent (neb
Gt ; 15, Pera Crespi, F. C. Barcelona
(nior); 16. Batel Ferrando, C. Ci
ls
.anmosta (neóílt); 57, Manuel
Casals, A. D. telefónica (nebfitn ; 3S,
Ricard Gil, independent (neófit), mili
tar; 19, Ramon Peirats, independeat
(senior); 20, Manuel Archa, F. C.
Barceloa (junior); ir, Enrie Maytnó,
A. E. Tagamanent (nebfit t; 22, Jo
sep Mora, F. C. Barcelona (neófit);
23, Caries Gaspar, U: R. Telefónica
(neófit); Aureliá Pellin, F. C Ba.rce
lona (junior); 25.• Érifie. Valls, A. D.
Telefónica (neófit); 2.6, Tomás Blan.
char, A. D. Telefónica (junior); og,
Ramon Pino; F. 'e-Barcelona (naba
fit); 29, Francesa Llamas, indenendent
(neófit); 30, Vicentg Royn. A. D. Te.
lefónica (junior), i 31, Esteva Çaillri
mand independent (junior).

Clia

a

l'actuació de la gent jove, dels neó
fita, que, portats per una gran dosi
d'entusiasme, han cobert tots els trenta.
quilómetres del recorregut sense per
dre el ritme de la marxa. t, d'aguaste,
fern menció de Villach, el primer clas
sificat 1 únic representant del C. E. La
Mota.
El F. C. Barcelona ha copsat la
rnajoria deis primera Ilocs en les di
ferents elassificacions, i aquest fet és
prou eloqüent perqué els nostres lec
tora es facin cárrec del gran triomf
obtingut pel Club blau-grana.
1 res més.

SENIOI7S
Grau Garcia, F. C. Barcelona.
2. Josep Urrsítia, ídem.
3. Artur Medina, ídem.
1.

s

CLASSIFICACIO ESPECIAL:
f.

a.

Grau García,

(senior),
2.

2

h. 35

ni.

2

3.

s.

5-10.

C. Barca-

Martínez,

C. ID. Europa.
Manuel Archa, F. C. Barcelona.

ÇLASSIFICACIO

ESPECIAL
NEOFITS

1.
2.

Angel Villach, 'C. E. La Mola.
Pau Cotsg F. C. Barcelona.
Francesa Baxabli, A. D. Tele

fónica.

CLASSIFICACIO PER CLUBS

F. C. Barcelona
42

Romá

lona.. josep

3.

CLASSIFICACIO GENERAL

.

CLASSIFICÁCIO ESPECIAL'

MURPHY,

F. C. Barcelona: 1-2-3, 6 punta
U. E. de Sant Andreu: 4-5-6,
15 punta.
3. A. D. Telefónica : 7-8-9,
punta.
1.

Rorná Castelltort, F. C. Barcelo

(junior), 2 h. 4o m. 28 s.
Josep Urrútia, F. C. Barcercna
(senior), 2 h. 45 m. 16 s.

na

3.

a.

41~

ma

la velocitat

deis atletes.
Els tres representants del F. C. Bar
celona, animats i posats d'acord, ini
cien un pla per a desfer-se del ba
daloní Aria. Eis atletas blau-grana
surten amb la seva: Aris es desinfta
i perd tontacte; el mateix li passa a
Urrutia,- si bé aquest continua amb /a
rnateixa moral que abarra,. Iluitant
amb aquella energía que Ti és tan ca
racterística.
Satisfets, Castelltor. que está realit
zant una prova magnífica, plena d'en
tusiasme i amor propi, i Garcia, que
d'esgntament,
no <Iba cap sensació
i sense que el turó de
marxen sois
marxa.
Monicada els faci afluixar
A Santa Colnrna. Garcia drína el cop
de grácia, i foraant la velocitat. a

gsS

sr.

....‘artrago
EL III CAMPIONAT D'ESPANYA DE MARXA ATLETICA,
El vencedor, Grau García, del F. C. Barcelona, durant la prova

Cooperacions

-

*

Convinguem
una

ver

la' superproducció

Paramount Ce
!'incomparable
intérpret de EL PATRIOTA
ifeure un pellícula JANNINGS és admirar
un centenar de JANNINGS

pres

interessa per

ATACIO

AVUI, ESTRENA

catxet

elS
primers símptomes, fa aturar
abans d'una hora (sanse cap
perfil) la molesta secreció nasal
De venda:
CENTRE D'ESPECÍFICS PELA.
YO, FARMACIA PU1OL I CU
LLELL, Pelayo, 56, i els altres Cen
tres d'Específica i principals farmá.
cíes

passat

COLIS E U 14
de'

que

de Nas

Catxets Eupita

del local o qui se'n fes mereixedor.
Per a tiquets de senyor i reserva
de taules, adrecar-vos a l'estatge
Club, Pas de l'Ensenyança, r, pri
mer pis,
primera porta; al Restau.
rant Granja "El Padró", Rambla de
Catalunya, 6o, i al Casino del Parc,
teléfon 13723.
Es recomana a tots els que desit
gin adquirir bona amortitzables deis
que ha emes el Club Femenf i d'Es
ports que ho facin com més aviat

millor,

país

els

guareixen rhpidament

careta.
el dret d'admetre

water-polo

a

Constipats

o

La Comissió

quant

LI. G.

mantó de Mamila és
obligatori per a les senyoretes, perb
queda absolutament prohibit l'ús de

a

i

de la porta varen fer de providéncia.
El domini correspongué més a l'e
quip vençut, el qual no en sabé treure
el profit necessari.
Rosers, Palatxí j Valdés foren els
més destacats deis vencedora, i Bena
vent i Artal deis vençus.

deis Gran Casino del Pare. El ball
será de vestits i es concediran va
luosos premis als vestits mes ar
tístico.
L'entrada és per rigorosa invitació
entre leo sacies, llure familias i arnis-

Un mal pata

crenguany.

Els equ ps que tocava jugar vann
ésser el D i el B del grup A i B.
En el grup A l'equip D es pot dir
que va lluitar ajudat del factor sort.
En la cursa de, rellena estils l'equip
B va abandonar per manca de Gon

cl'Esports ha
acceptat de 'a Penya Boyal Eagles
el ball que a benefici seu organitza
per a dissabte vinent, dia 22, a dos
quarts d'onza de la nit, al s salona

serva

en

vera

El Club Femeni

tatLa disfressa

categoria in

Amb la jornada d'ahir va acabar
la primera volta del Torneig d'Hi

ENRIQUETA SECULI

..aer¦—•••¦•••11111.MI•Mil

la

dora.

tres

obra veritablement racial.

una

me.

Soriano, que de
dia va progressant molt.
a de
tenir en comiste, degut a la
seva
poca edat, que la braçada doble
no li és apropiada, ensems que apro
fita poc la braçada. Encara que es
tracti de curses de velocitat cal tenir
en
compte que la rapidesa deis nro.
viments no significa córrer més. Ara
que si és a temps é,s molt fácil
de
corregir-li els pocs detectes, i amb el
canvi pedreas fruir d'una bona neda
d:a

l'hora de

paraules? sUs sem
bla si té' demora? Ajudeu amb la
vostra cooperació, perita .o grossa,
el Club Femení i d'Esports de Bar
celona, i tingueu la seguretat que

confianca per als pares forans. i on
s'ajunten un nombre considerable de
flejes, la majorin treballadores o es
tadiants, i més necessitades, per
tant, d'aire, Burra sol, confort, hi
giene, bona alimentació, per ter
se
creus
que no siguin Més les
rnalaltes, ;tan+ hi són migrats aquests

vencedora de
fou la nena

La
fantil

Peró, senyors, a tot aix6 sha de
tirar endavant amb l'empréstit arnés,
i si els lectors i amauta de l'esport
no ens
ajuden haurem d'ajornar un
projecte que interessa a tots i que
es resol
en tres paraules: fer dones
sanes.
sCompreneu, lector, l'abast

Nosaltres, en abraaar aquest pro
jacte, he fem amb tot l'interés que
implica un gros mal, paró extermi
nable, Només cal acure certes cases
de sojorn femení rare mereixen més

xoo

tingut.

de gran activitat.

causes.

parqué els

pan,

en

terrosa com feia molt no era accessibie
a les nostres dones.
La senyoreta Bassols va demostrar
tenir Un alt interés esportita ja que
.en veure's vencedora no afluixa pas :a
saya' marxa, ans tot el centran, i ho
demostra amb l'excellent temps ob

un

l'any 1930,
any que per al nostre Club (i per a
la rostra terra, sembla) ha d'ésser

tan

per

tasa solució... i tantes altres

Veritablement, si no és en pen
siona caras, la majoria de les noies
viuen en cases tan inconlortables que
dóna.• pena de veurels l'habitació
que ocupen, la taula que compartei
xen, l'atreç que usen, l'alimentado
que rebana. ;no és perque sí que hi
ha tantes anérniques, clorótiques i
tuberculoies! Kfi de comptes aquests
són els única resultats que veu la
majoria, 1 orle deplora primer, penó
és tan considerable la influencia del
medi sobre el psiquisme, que deter

a

Diem

9

rambla

tres que va fer la senyoreta Bassols
foren correguts molt bé, assolint un

cada una trobi les comoditats que
necessita tota persona que a la vida
aporta el seu treball; un fogar on
hi hagi sin ambient de bona con
versa per al que en tingui ganes. In
dret a usar els articles d'higiene com
a
ta's i no corn a 4rticles de luxe...

Els nostres projertes
mina

inciten

ens

parlem per
certituds les

no

són

no;

El nostre Club vol aconseguir

CLUB i''EMENI D'ESPORTS

Anirern desgranant eis plana que

dir aixó

intentar-ho!

a

LA DULA .5110

van

a

-

Ptes.
,

AVILÉS

Esa.:

I AZNA

5.000.000 de pessetes

Vía Laietana,

28.

-

25'oo
25'00
25'oo

Félix Soliber
Josep M. Ferrándiz
Claudi Fernández
Josep Rosés
Jaunse Llovet

Societat Anónima
çapítal

Unió F,sportiva de Sans
Josep Quatrecases
Miguel Pona

BARCELONA

SALS

TO0'00

litíniques Dal si a

25'00
25'o0
5o'oo
25'00

Suma i seguelx

300'00

Donant-se el cas
majoria de
les adncsions interessen figurar tainhé
coperadors a l'acta; havent-se
com
a
rebut les quantitats esmentades, la Co
missió organitzadora ha decidit accep
tar adhesions i cooperacions, l'import
de les quals passará integre a nodrir
el fons comú del qual s'adquirirá una
valuosa placa que será ofrenada a
'homenatjat com a testimoni de la
simpatia i agraiment que senten per
En Josep Arévalo tots els esportistes
de Catalunya. Ultra l'album-recorda
ton deis festivals realitzats que li de
diquen els dependents a les sayas or

rz=

Pro duete nacional

---------

que la

CARBONS
1111111MIMIS

•¦•¦¦••
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INERALS
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,

ssc'

ACents de Dua.nes Collegiats
Consignataris de Vapors
Transports Internacionals
DIRICCIO

TELEGRAFICA I
TELEFON OFICINES 19447

TELEFONICAmun
MAGATZEM:

per

1

a

preparar la unillor

algtia de lauda

-

dres.

En la impossibilitat
adreces de

:

1.7401
._-_-,-

Sotas

aquelles

de

Dipositaris exelusius:

saber les

persones que

coneixen la válua de la tasca reata
rack fina aa-ui per thomenatjat, es pre
ga a les que no hanin rebut la comu
nicació oficial de l'homenatge que es
considerin invitadas i se serveixin di
rigr Ilur adhesó o cooperació el més
aviat possible, a la Via Laietana. 40.
entresol, segona, per escrit o personal
ment tots els dies feiners,
de dos
guaral de. vtiit a les nou del vespre.

Si A.
=7:

Princesa, 1

BARCELONA

s
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10

rambla

•
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‘JILII

Biblia...?

HOLLYWOOD OBSCUR

El drama que la pantalla

projectará mai

110

—

vaig preguntar, burleta.

week

-

end

juntets...

No vindrá cap
i aixó

dona, peró farem camping

refará una mica... Els meus amics
.ha,n d'ésser valents...
—Dieu-me
va afegir
Fred amb
misteriosa... ?Es cera el que
veu
m'han dit de Mistress Z i el nostre
amic Rudolf...? En sabeu quelcom...?
—Veig que el que teniu és la in
fluencia d'aquestes históries. No feo
cas de ningú. El cas de Valentino i
Mistress Z és massa delicat per a
ésser comentat. Creieu-me. No us
hi preocupeu. Ara, ?qué hi podríeu
fer...?
Fred va callar. El seo silenci esta
us

—

per P. Ventura i

?Ceratín-ii-atió.).
ile"---po-liCia de Los Angeles, vaig
parlarJi d'aquest assurnpte, i Ii vaig
fer avinent les meves pospites.

cap

Mc. Tabisch va dir-me:
—Amic Bill Z... Si Jesse James
hagués estat ací, aixó hauria tingut
altre acabament. He rebut anó
nima amb Iletra de dona í delatant
amuest senyor a qui us referiu. No
podern, perla fer cas d'aquests aro.
nirns: m'está Prohiba. En aquest as
surnpte m'han lligat de mana, i no
puc obrer. Si Jesse hagués estat ací
hauria treballat pel seu compte i
abans que eh s altres tse n'haguessin
adonat jo hauria pogut intervenir.hi.
Ara... no tenim cap prova, els met
ges i tot refusen cap explicació con
creta del caí-. Tots els indicis són
que Rudolf Valentino mcrí emmet
zinat pel polsim de diamant,
També és perillós acusar sense més
provee que aquestes... Tot ha estat
ben meditat i fet a la perfecció...
—I donce, Me. Tavisch, sabeu
quan vindrá Jesse?
—No crec que trigui molts clics.
Ha viscut una história ben triste el
—

amic..
—?Creieu que trobaríeu molta gent
que no haguée viscut algun capítol
del drama d'aquesta babilónica Ho
llywood...?
—Per Déu... La tragédia us fará
perdre les vostres facultats. ?No se
ria millor que procuréssiu oblidar
el passat? Si molts no ho fcssin així
vostre

alzó seria
a

la

que

produccions.

era

un

home

Paramount, podia proposar-los

per

mig—

xafarderiel de
respandre, malhumoras.
Fred va reprendre la sel a vida
desigual i misteriosa. Dies que el
vélem arreu on anávem, i aleres que
desapareixia com si no existís. Un
conegut meu va dir-me que la pas

de

sió

religiosa

s'havia emparat

va

altra

estaven

Inés ben allotjats que moltes

persones.

Aquell

Sterting m'havia
dit que es parlava a Paramount si
Jesse James arribara dos dics des
prés. Era un divendres; podia con
fiar, doncs, que la setmana vinent
la incógnita de Fred quedarla acla
dia Ford

s'arreglará

confio

massa

simpátic

actor, i

vaig

visitar-lo.

de Fred, duna arquitec
tura cspanyola interessantíssima, era
refugi força acollidor. Allí els
un
!libres í eis anitnals retenien Fred
moltes vegades. El vaig trobar dibui
xarit uns nous locals per a edificar
les quadres. Els cavalls de Fred
La

tot.

—No hi

hi ha

casa

rida. El noí va dír que ja no Ti feia
cap illusió aquella interpretació. Va
estranyar-rne aquella variada, d'idees
en quinze dies. Vaig atansar-me a !a
tauleta i vaig posar la rná en un
llibre: era una Biblia.
—I dones, Fred, ?os repren la re
—L'amor

—

va

dír-me

seva

estrena.

a

atansa

ara...

Hl ha

cn

que

tinc

una

hastóría semblant

ia de Valentino.

(Continuará.)

Ciutadá:

Ja

sou

subs

presentada

será

la- magnífica pellícula

nacional de

la MEDITERRANIA

tan

un

a

criptor de la rambla?

la

al

FILMS

DEMA,

DIMARTS,

ESTRENA
DE

ESPIN DE

<

Operador: JAUME PIQUER.
FRANCESC GARGALLO.
Intirprets: CONCEPCIO ROBLES, ROSER COSCOLLA, EMILI ARNÉ, RAFAEL DE
MURCIA, TEODOR BUSQUETS, GERARD PENA. ARMAND CISCO
L'ESPORT
CATALUNYA amb els
formosos panorames
i potents indústriest Bar
seus

celona, Terrassa, Mataró,
Torre Pallaresa de Santa
Colonia, Tortosa, Cama
rasa, etc.

LES
EXPOSICIONS
de Barcelona i Sevilla;
Galicia, Andalusia, Lle
vant amb les seves més

notables

Lelleses,

monu_

i principals fonts
de riquesa.
ments

3
1

ció, Éutbol, Atletisme,
Motorisme, Rugby, Rega
vela i meter, Cielis
me, Hipisrne,
etc.; i el
grandiós E stad i de
tes

a

Tot aixel ha estas portat a la pantalla en aquest film emb claríssirna í artística fotografía,
entrenaos emb una trama amena i subtil que cntreté, delecta i instrueix al mateix termas.
Aquest álbum meravellós de fotogra mes artística es limita a demostrar, SENSE
TENDENCIA POLITICA DE CAP MENA, el progrés del ncstre país, presentant-lo tal
com Ea, i a destruir l'odiosa llegenda de PFspanya de pandereta, que tant ens ha perjudicat
i ens perjudica encara.
Causaran admiradó les apoteesiques vistes deis Alts Forns de Bilbao, i provocará espon.

tánies ovacions

3

les seves diverses ma..
nifestacionG: Boxa, Nata
en

l'Exposició.

3
1

l'espanolada".
—

nuteummusamutPOI eusarfutim

Rftmus ous

MIRARA RN 111SNI

Asso

que no té ni massa, solta n:
excés de perfecció... No tot (tan d'és
ser obres d'art.
ramount

LA TRAMPA AMOROSA

sonora,

Presentada

la

ous outRosaafuiougmisousPAovePAAA NIAA

EL
DE

Laura La Plante.

Argument: Entretingut.
Interpretació: Molt gentil.
Comentan: Heu-vos ací

públic estima
versal i

CAPIT'OL
Y

LIDOCINE

"joies"

les

Laureta és

com

noia per

una

representable qualsevol argu
ment per poca solta que sigue. "La
trampa antorosa"

té cap ni peus,

no

argurnentalment. Aquella trampa

no

dubte i

no

és

prou

comprcnem
es

esvair

per

un

aquell

com

casat

novell

deixa convéncer tan facilment.
Peró el cas és que seria demanar
voler que

massa

producció

una

•

de

complement

de programa fos una
meravella. En el cas present dístreu
a
l'espectador les infinites
grades i facécies de Miss La Plan
te. Neial Hamilton, discret.

i entrete

ARICIA BRUN

algunes ocasions, d'Alex
Francis. Aquest excellent actor es
veu que amb la paraula perd mantes
en

PARIS

qualitats innates de ca
La fotografía i paisatges,
igual que les escenes de conjunt, de
noten el gran talent directiu de Ca
rewe,

el

com

de la Uni-'

fer

de les penes de Dolors i que
fés mofa del gest tan poc "pas

seves

evinguda

Portal dc

l'Angel,

11

1 13

Avui estrena

talent que hauriem pogut ad

de

plaer si la producció
hagués estat presentada tal i com la
dirigí ell. Es natural que aixó, te
nint una censura tan... severa de pel
líenles és demanar un impossible i
creiem que "Evangelina" no ha es
tat considerada la bella producció

la

grandioNa producció

nacional

a

LA ESPANA DE HOY
vistó clara

Barcelona
tot

el

de les

1 de

notable

Exposicions

Sevilla.
que

alxf

'conté

com

la

de
de

pen

ínsula.

1144444+144444.44+44.44.44+

TI V O L I CINEMA SONOR amb aparell Photophone.
Avul, dilluns, Nit. a les acti: atrarció sonora; "Lo que ponen las ga
llinas", nibnixos pel conillet Blal. Noticiaris Fox movietone muns. 15 A 1
la B, 1 la grandiosa cinta d'Exclusives Diana "El. LOCO CANTOB". Scr AL
ioLsoN. Betty Bronson 1 josephine Duan. Es despatxa sense recarree.
F EM IN A Cinema sonor amb aparell Western Electric
Avui, dilluns, nit, a les den: NOU PROGRAMA S05011. REVISTA MEXI
CANA, lecnIcolor, canta en espanyoi. mur HEARST METROTONE NUM. 7
1 estrena de la cinta sonora M. G. M. ORQUIDEAS SALVAJES, per Greta
Garbo, Lewis Stone 1 Nils Aster. Es despatxa sense reearrec.
KURSAAL I CATALUNYA
ainuns, nit, a les 9'30: ESTRENES. Cinta cbmira. La cinta RIP
"'UN BESO A CUENTA", per Dina Gralla. Reportaje' Vi-T(1,11411er, 1 la
cinta
verdaguer EL PECADO FINTETICO, per Colleen Moore, Antoni -Atoren°, Gcrtrude Astor 1 montan LOve.
CAPITOL I LIDO CINEMA
Avul, dilluns, a les 9'30: Darreres prorcians
p
d'aquest programa. cin
ta cómica. La cinta universal LA TRAMPA AMOROSA. per Laura La Plante
1 Nell Harnilton. Diarl M. G. M. 1 cl Illm Paramount INTROMISION, per Cilve
Brook 1 Evelln Brent.
Demá, ESTRENES: "EL PRIMER AMOR", per Do
rothy cnIllver 1 George Levis, 1 "EL BARBERO DE SEVILLA", per Arlette
Marcial, E. van Duren i Oclette Talazad.
PATHE PALACE

Versió cinematográfica de la celebrada obra
d'En Beaumarchais

la Universal.
N e i 1 Hanalton,

per

Protagonistes:

canses

mirar més

~MIL

ISire'26ísticat

Artistes

pellá.

efectuada al

PARIS

-CINEMA

pels

que el descabdellament de les esce
nes sigui molt més lent. Aquest fac
tor és el que ha fet que el públic es

de les

mo

Gran Teatre del ILieeu
DEMA, DILLUNS,

tagonista, el del simpatiquíssim
Charles Rogers. Amb tot i ésser una
producció que no és sonora ni muda,
el públic es distreu perqué en aquest
ambient poden intervenir-hi factors
que el cliverteixin una miqueta.
Es de les poques produccions Pa

Perqué si la pellícula, en presentar
hagués millorat, la suprcs
rió de la paraula tindria una excusa,
pero resulta que la pellícula ha es
tat, artísticament, del tot desfigura
da, i el públic decepcionat.
Aquesta producció, magistralment
interpretada, en passar-la muda ha
perclut moltes de les seves qualitats
cinematográfiques, com són la rapi
desa d'acció, puix que la paraula fa

toril",

m'allunya

"spleen
insuportable que hem mataría.
—?Fs aleghores (pian torncu
ments

el dia de la

eaya de viure

ligia...?
«ella i m'hi

DESPRES DEL GRANDIOS TRIOMF obtingut

Protagonistes: Nancy Carroll,
Charles Rogers.
Argument: Comédia sentimental
de la vida deis artistes de varietés.
Interpretació: Bona.
Comentan: Un argument molt
passsat per aigua, la bellesa del qual
está en la gentil interpretació de la
bella Nancy. Aquesta producció té
mornents molt distrets, com tambe
és molt superior el treball de la pro

la muda,

a

Paramount

sonora

JAZZ BAND
Presentada per Paramount Film.

flores.

vegada del

1023)

Nit:

--,

1

primera sono
la caneó de la qual ja
ra de Dolors,
havíem tastat en "Barcelona-Tray-ler", ha estat projectada muda ací,
tenint tants locals de projeccions so
projectada

córrer

6'25.

padres

del Rio.
Direcció: Edvvyn Carewe.
Comentan: No fa més ques-barri
nar:nos el cervell la idea del perqti.
aquesta producció, feta per a ésser

pie de pressentiments. CO-ftien

ANIIIINZ13

1

4'23

Superproducció

Protagonista: Dolors del Rio, Do
Drew, Alee Francis.
Argument: Molt dramátic.
Interpretació: Magnífica, Dolors

va

—

Los pecados de los

les

nald

CLARA BOW, L'ESTRELLA MES POPULAR D'AMERICA

PARAMOUNT
Nlt:
SONORS
1011)

SONORA

4'11 1 6'13.

tot moment

en

Presentada
ciats.

avançava

si

en

punt

en

ParamoUnt)
Nit:
1000)

sonora

sonores.

EVANGELINA

—Avui m'han assegurat que Jesse
ofert per super
visar-la. Si aixó fos ccrt, vós la in
tcrpretareu. Peró el que més m'es
tranya és que essent vós qui l'havia
d'interpretar un any enrera, i per Pa
ramount mateix, avui us ho rcfusin...
?Esteu enemistat amb algú de la
Paramount...?
—Gairebé podría assegurar-vos que
respondre Fred. Peró la
no —va
seva
franca mirada no va "soetenir
la interrogació deis meus ulls.
—Ja váreu fer bé de penjar la
sotana, Fred... Amb aquesta cara de
noi bon minyó també sabeu fer de
les vostres. Et mal no és fer-les
les coses, sinó eue algú s'assabenti
que les fem o les hem tetes.
—Bé, no en parieses més... Accepta
rá un altre contracte... Es una his
teria que m'atreia, la de JesSe James,
pesó.- es veu que no l'haig d'inter
pretar jo.
—No perdeu l'esperança; a pri
i potser
men d'any vindrá. Jesse

Tairiscle cada veapre hi 'savia a la
meva tenla dol
coberts. Esperava
Jesse James. Un dia. un cop de tele
fon soná... Fred Thompson volia
parlar-me; acabava ?'arribar d'un
viatge per Europa, un cop acabat el
seu contracte amb la F. B. O.
Vaig tenir una alegría. Fred era
i atrae
un home de gran timpatia
tívol; no era tampoc gene despre
ciable el seu talent com a dibuixant
i corn a artista de la pantalla. Se
goza eIl mateix deja, no tenia més

trobat

10

6'02.

1

DISUIXOS

,

Jamee mateix

seva companyia us guarirá.
Vaig acorniadar-me del cap de po
licia i pon a poquet vaig retirar-me
a caia. Des d'aquella conversa amb

hem

4

(Tarda:

sonores.

—No.

La

vegades

•

(Producto
(Tarda:

REVISTA

no

les

a

La inspiración de
Schubert

(Tarda:

Es molt notable la influencia que
l'argument i en el públic té les
en
aspiracions duna gentil criatura a la
pantalla, que ens fa pensar si és
possible que no sigui ell l'inspirador
d'aquell meravellós "Sonny Boy".
Exclusives Diana tenen una inte
ressant producció i la Warner Bro
tlyers s'acredita una vegada més
d'excellent productora de pellícules

un

(aixa era pel desembre det 1e26).
vaig parlar francament a Fred.
—Sabcu qui revisará la pellícula?
—vaig dir-li..

sou

I

qui l'esté la
pie
producció. Les belleses d'Anita Pa
ge i Betty Bronson, hi són perqué
el treball d'ell destaqui més.

vaig aconseguir.
alguns dies Ose
guits. Les intriguee, tan corrents en
els interiors deis estudia, feien que

no

tusiasmar els seus compatriotes, i
fins a nosaltres i tot. La pellícula és
interessant i té una sostinguda nota
dramática que enterneig al públie.
cinematogrl
El descabdellarnent

i

tornar

contracte

Avut, nit,

Al Jolsson sos
pellícula!
Es ell sem
té el pes ,le la

no

va

Excellent.

Comentan: Una producció inter
pretada pel més popular deis can
Jazz de Nora
tors i compositors de
América. Al. Jolsson té el do d'en

produccions

mica no hem permetia cultivar mas
amistats que no fossin les del
meu
estudi, peró Ford Sterling, el
simpatic rival meu d'interpretacions,
era
estimat per Paraumont i force
amic mete A ell vaig adreçar-me,
res

interessant.

Interpretació:

peques

sa

Fred

pero

ciats.

pot ésser més no
table, l'argument té una ilació que

contracte amb Fred.
Certament que la nieva vida diná

peró

1

degut al minuciós tre
ball d'estisora deis censors. Ho sen
tlm pel públic i pels Artistes Asso
que deu ésser

EL LOCO CANTOR
Presentada per Exclusives Diana.
Editada per Warner Brothers.
Intérprets: Al. Jolsson, Anita Pa
ge, Betty Bronson, Reed Howes.
Argument: D'un lirisme accentuat,

fíe de la cinta

nou

sumpte del

seva

Amic Bill X.

Fred

hagtd

temperament fred i alegre; s'ho pre
nia tot des d'un punt de vista humo.
rístic i d'allí no el treia ningú. Va
sobtar-lo force la mort del seu gran
amic Rudolf, peró no va deixar-se
aclaparar com jo. El cert era que
no havia viscut tantes tragédies com
Big Bill, que en deia ell.
La visita de Fred tenia per motiu
interessar-se pels estudis Pararnount.
S'havia parlat duna nova revisió de
valors per a començar (aquesta ce
gada tot seguit) la vida del s'ornan.
tic bandoler Jesse James. Si ta cosa
es realitzava i jo tenia amistats amb

erm, tothom hauria tor

un

tant

el aeii táVall blaric,
d'éxit obtingué en les seves

Fred anés passant temps sense cap
seguretat. Un día, veient que l'as

obscuritat primitiva.
excessivament im
pressionable, i alzó, que artística
ment és una qualitat, per a viure éš
un gran defecte...
—Puc assegurar-vos, Mc. Tavisch,
que faig tot el que puc per distreu
re'rri...
VeiÉ que tie fa molta falta Jesse
James. Trist o aconsolat, Jesse és
un borne que se sap prendre la vida...
nat

Vervidoa que

Vírgili

pei

brea de

—No feu brometes, Bill. Ni els
dibuixos són el que jo voldria avui.
—Voleu que anem a passar el

-

EXCELSIOR

MIRIA

-

Avui. dinuns, nit, la cinta Verdaguer ADORACION, per Billie Dore, 1 Art
toni Moren°. La cinta Gaumont
SU MEJOR CAIIIIFRA. por Jobvna Raiston
ned Grange. Cómica I Pian l M. O. AL Als Pathe ',Alece 1 Excelshar, a més
d'aquess programa, estrena de la cinta Príncipe "LA NUEVA GENERACION",
per Jean Harsholt 1 Ricard Cortez.

MONUMENTAL BOHDMIA IRIS PARK PEDRó
'evite ditiuna. nit. Estrencs: La cinta Fox ESTRELLAS DICHOSAS. per
!anal Gaynor 1 Charles Earrell: Cómica, dIbuixos 1 Reportatge Nerdaguer. A
més d'aqueas programa. ars BOHEMIA 1 IRIS PARE la eolossai cinta d'Exclu-,
Diana "EL AID,
A DE 110E", per Dolores Costello, George O'Brien 1
NOah neery. 1 ale Monumental 1 Pcdró, LA SEGUNDA VIDA, per•Greta Reln-

-

-

DIANA

-

COMTAL

WALKYRIA

-

ROYAL

Ami, 'dmuns. ntt. ESTRENES: La cinta dels Artistes Associats AMOR
ETERNO. per acain Barrymore. cómica. dibuixos 1 Revista Paramount. A mes
d'aqueas programa, al Roya! 1 waucyria la cinta EL ARCA DE NOE, per Do
lores Costello, George O'Srlen 1 Noah Beery. 1 als Diana 1 Comtal, el 111rn
Fox BRAZOS

VACOS. per June Collier

ARGENTINA

-

1 Lluisa Dresser.

BARCELONA

-

COLOM

Aro!, dinuns, oit, ESTRENE: F.1 flIm Paramount "LA mtuEn DE MOS
COU", per Pola Nerrl 1 Norman herry; el 111m Fox EL CHICO CALAMIDA
DES, per Itex Bell.
Cómica, dibuixos 1 Enciclopédin Palié. Al Barcelona,
a mée d'aquest programa.
represa de la cinta Verdaguer "AMBICION DE
MUJER", per Eleanor Boardman,' conran Nagel 1 William Tramites.

febrer de 1930

17
Un

90m-entarl
'

pleura

de Gabriel

2CAP ON

la
sobre la Manoomunitat Catalana

POT DECANTAR-SE LA JOVEN

TUT CATALANA?
La ptema+ura caiguda de la Dic
tadura (i que no s'alarmin els lec
tora) ha produit, com era d'esperar,
després edl forçat dejani de sis
anys,

desorientació

una

en

el camp

polític. Crac que en aquest sentit,
l'acabament sobtat del régim d'ar
bitrarietats que- venia desgovernant
el país, no ha afavorit gens els
ideals que avui bateguen en el cor
de molts ciutadans, de Catalunya
de fora Catalunya, identificats en
absolut amb la sobirania popular que
només pot encarnar la República.
Sense volar significar que la Repú.
blíca hagués d'éeser una "panacea"
a tots els mala que patim, és in.
dubtable que amb ella es sanejaria
l'arnbient del país, i faria desapa.
r!ixer, a la llarga, tota la política
de casta que és la que ha vingut
imperant en els destins d'Espanya,
d'enli la unitat estatal aconsegui
'da si us plau per farsa.
Se deis convençuts que la per
llongació del govern dictatorial, so
'bretot en aquests moments en qué
ezlescornposició ja començava de
fer-se visible, hauria escursat un
període que fatalment ha de presen
tar-se en la histbria espanyola: La
renovació de les sayas Institucions

fonarnentals.
Perb l'instint de conservació —fra
je feliç que copiem d'un comenta
rista— aquesta vegada ha frustrat
l'obra que tan bé venia preparant
la Dictadura i per una vegada més
liara de veure ajornada la realitzaci6
'd'aquest ideal
sotmetre'ns á la
realitat del fet present.
La represa de l'activitat política
'després de tant de temps de no
fer-ne havia de senyor-se, donas, per
aquesta desorientatió que hern se
nyalat abans. Cal reconeixer que

Han volgut escoltar
del
estimat recó
'én la pau
seu
'mallorquí, quiet i clar—pagania de
silenci blau, no superada per les
agulles austeras de la Seu, amb les
seves horas de bronze—, la gran veu
catalana de Gabriel Alomar. La veu
que

Catalunya reclama, imperativa.

ment,

ordenadora—en prometences

o

en

amenaces.

seva

Ilarg áfienci daurat de la
Mallorca—pati plascívol del vell

casal

(ciutadá,

En el

tertúlia familiar de la

rebotiga, aula tranquilla de l'Ins
titud, pinedas vellutades de Bellver,
ametllers en flor de Son Roca, sire
nas llunyanes de la mar—la veu
del mestre ha guanyat, encara, novas
ressonáncies de passió, nove,s pon
deracions d'elegáncia, novas
novas
i joyas —vibracions de sinceritat. En
el elarobscur de la sala vuitcentista
pueril de la cava llar mallorquina,
el repórter ha pogut escoltar un Ga
briel Alomar jove i inquiet --més
jove i Inés inquiet que mal. Tarnbé
raes europeu que mai. La cinquan
tena
que pot mostrar, orgullosa,
una gran executória senyorial de pea
aarnent i de lluita,-• ha deixat, en
passar, un front més ample i una
pell más fina. Una mirada més dolça,
darrera les ulleres, i una curiositat
més viva. Potser, també, un gest dur
en el llavi, i una elegáncia
suprema
en el verla'.
—

—

Un interviu més?

?En acjuests moments, saturats
d'intervius i de manifestacions? No.
En acostar-nos a Gabriel Alomar
més en deixeble que en repórter --t

—

anávean

a

precisament,

cercar un

interviu més,

sinó

ensenyança i
que,

tina
a

una

orientació. Una orientació
través de les copiosas frases

pro

nunciadas davant els fets nous, no
havíem sabut trobar prou neta i prou
clara per servir, concretament, de
pauta.
I 1:4: a la nostra demanda, Ga
briel Alomar —paraula viva i ac
tual de les avançades del pensament
catalá— ha respost amb tota la se,va
sinceritat. Una sinceritat vibrant, dita
aúlla la seva veu ponderada i els
Sell3 gestos violenta, que han tren
cat, de vegades, la pau en clar
obscur del seu recó mallorquí, avar
de silenci.
A la pregunta del repOrter
sobre l'actual moment polític o, més
ciar, góvernamental, Alomar ha tin
gut un acusat gest d'impaciéncia

d'escepticisme:
—Qué ?ítem, amit?... El cop d'Es
tat de Prima
de Rivera consumava,
Per dir-ho així,
l'evolució de la Res
tauració. ?Quina era aquesta evolu
ció?

Simplement, restablir

el sistema

consubstancial amb la Cdsá. borbbni
ea... Ja m'enteneue. Aquest era, en

elfons,

fins

hem sabut veure cap
norma clara
que ens permeti orien
tar-nos í prendre posicions.
Ni el propi Camb6, a jutjar pel
que ha manifestat en les sayas decla
racions, ens ha deixat endevinar si
realment pe,nsa continuar en el seu
catalanisme d'antany (regiolanisme

el veritable m6bil que im
Pulsava el pronunciamient de Bar
celona, amb Primo de Rivera al cap.
Paró, sortosament, la nació no
respondre, no ha respoat. La pas
kieitat del país fou la seva salvació.
per tuesta p,a417.itat el sist

ara

no

d'Espanya gran)

o si decididament,
emportat per les sayas dots de go.
vernant, cerca en el gran Estat l'a

plicació d'una nova política, concep.
ció personalíssima
Els qui per raó de l'edat estem

polític

d'un aprenentatge

mancats

l'antiga, te,nim dret, no obstant,
saber a qué atendre'ns abans da

a
a

filiar-nos a cap bándol.
Crac que molta part de la nostra

burgesia (pobre d'esperit com m'i.
magino que deuen ésser totes les
burgesies del men) es decantará de
cididament per la política del se
nyor Cambó, que en aquests mo
ments

pot ésser més que suport
a les institucions vigrnts, en l'afany
i esperança d'un profit positiu.
Paró ern penso que a Catalu,nya
existeix un nucli més desinteressat,
mes idealista i que voldria ésser
orientat envers una política no tan
utilitária i més en consonáncia amb'
les seves aspiracions ideológiques.
Seria absurd volar atorga,r pa
tents de catala.nisme; cadaseú en les
sayas posieions pot reportar un bé
a
l'ideal que ens agermana; jo ma
teix cm lamento que el catalanisme
no
compti amb una fracció socialis
ta

tan

no

important, almenys,

com

la

del seu sector conservador. La to
leráncia ens ha de fer mirar amb
respecte si el senyor Cambó i els
seus seguidors entenen servir a la

manera

ens

hagués

—

propósit

que

eas

demostrat prou

com

espanyols,
aquella Corpo

tria del dinar de tots els

ja és sabut

quan

que

ració havía de viure deis seus pro
pis recursos, ben escassos per cert,
i no pa: tan abundoso' com ara au
tnritza l'Estatut provincial per a les

iputacion s
millor

hem de deixar-nos ernportar
per illusions que ens semblen contra
produents. Si els partits catalanistes

dit,

del

país,

ha d'ésser arnb

un

matís

no es

deis nostres pares, que

en

les Ilui

no

han d'actuar

en

la política general

COMIAT DE

Sense anar més lluny, tenim avui
el cas del comte de la Mortera, que
segons sembla ha coincidit punt per
punt amb l'antic líder regionalista
respecte la seva actuació en l'esde
venidor i que, per tant, hem d'ad
matra com un deis que més ben;volament mira les coses d'aquí, en
el seu "Bosquejo histórico de la
Ditcadura" aparegut fa pocs dies,
comenta així l'actuació de la Man
comunitat Catalana:

feren sempre en
de llibertat. Els
nostres joyas que aviat hauran d'ac
tuar en política, han de raflexionar
hi bé.
VICENTS BERNADES

"TUNA"-

debidos al favor ministe

AWC,-

repetidamente, escisiones entre
los propios, acres censuras de los
extranos e irritadas protestas de los
solicitantes desahuciados. Amén de
las cuatro Diputaciones provinciales,
actuaba en Cataluna desde hacía diez
anos una Mancomunidad, fruto ile
gal de turbia intriga política y acti
vo agente del proselitismo catalanis
ta, con el dinero de todos los aspa
otea..." (Págs. 102 1 503.)
ya,

I guinea impresa:0ns us erdporteu de la nostra ciutat?
Caram! Unes impressions molt fortes, a més d'un seguit d'ensin-ts,
enuigs, mals de cap...
Dones torneu d'ad a un quant temps 1 us rebrezn en fauna.
—

—

Espanya

CATALANA

el

cas

Cambó

capaç

de

superar, al

veure, les ruralitats existents

d'elles el clericalismd— obtenir,
aquest 1930, una victoria noble i

digna de 5830.
Una agradable sorpresa
—Una agradable sorpresa
sorra
riu Alomar
ha estat per a mi, a
desgrat de tot, la pacífica liquidació
material de la Dictadura passada. No
la creía tan planera, francament. Es
difícil que sistemas instaurats amb
un
cop de força no necessitin un
altre cop de força que els tombi.
?Causes del cas Primo de Rivera?
Potser una manca d'ajut, per part da
la suprema institució de l'Estat, a
—

national...
—?Veieu, dones, el futur amb op
timisme?
—Sí, ara sí. El que falta encara
és més de substáncies que de forma,
i per aixes ofereix dificultats més
un

sistema

massa

considerables.
el

nostre

Pesó, sigui

front

més del que,

en

únic

com

sigui,

s'haurá estés

general,

es

creta

Aquest Moment...
Ern sembla el definitiu deis
esforços polítics realitzats a Espanya
par alliberar-se de la forma de govern
tradicional. El primer fou el deis
afrancesats, taz Mal compresos. El
segon el trobem en el canstituciona
lusHale
el'a_PYa, enrunate i

reivitat.

Dues posicions
—Vaig creient—concreta Alomar
que, per a molts, el catalanisme era
un refugi contra la possible liberalit
zació d'Espanya, i que mentre Cata
lunya sofrí les persecucions que tots
sabern, aquells homes van adherir-se,
en el fons, als perseguidora.
—Per qué?

—Parqué

acom,odaven l'Espanya
a l'ideari d'aquesta
petita Catalunya seva. Que bé van
perdonar l'atac a les aparences par
que els lliuraven l'imperi d'alió que
ells creien substancial. Si rea'rnent
aren
separatistas, ho eren només
d'una possible Espanya alliberada.
Nosaltres, en canvi—senyala Gabriel
'Alomar—, unitaristes d'Europa, sois
hem imaginat, com a refugi espiri
tual, l'apartatnent d'una Espanya ab
solutista, en quant aque.sta Espanya
fóra separatista d'Europa. Es a dir:
en nom de la unitat espiritual euro

'pea.
Els interesaos contra ola
Metas
--L'acció atenuadora i confusiona
ria exercida per Cambó a Catalu
nya —resumeix
Alomar —, com a
dissolvent i neutralitzador del cata
lanísrne romantic, voldria, ara, esten
dre-la a l'acció espanyola parqué Es-.
panya, felilme,nt, es troba en l'estat
mateix d'esperit que féu possible
l'exaltació de Catalunya. Per a mi,
el problema catalá i el problema es
panyol són una mateixa cosa. Ho és
parqué en un Estat liberal no pot
,

haver-hi, simplement, qüestió
nia

nacional. A

Catalunya,

com

a

panya, és Francesc Cambó...

GABRIEL ALOMAR

tfir altre, es moment de la dinastía
de Savoia, i, finalment, abans d'ar
ribar a 5930, la República, que res
ponia i era una conseqiiéncia de la
violéncia Militar. I jo veig el mo

ment, del

Carnbó. Un gran inter
rogant llançat• a l'horitzó de Cata
lunya i d'Espanya. Alomar ha re
trobat„ ara, el seu gest més dttr:
—Espanya— ens ha dit ha estat

ça governs

i per aix6 cm sem
actual
bla el definitiu
com
un
producte
dé l'evolució començada l'anY 73..

successive,s oligarquies,
consemblants a les antiguas castas
orientals. La primera, i aparentment
més.profunda, és la clerical, que per

semblant,

ment

--

—

?Será aprofitada

la

lligó

histórica?

-eL'entronitzact6

de la dictadura
de Primo de Rivera
continua Alo.
mar
representa el iracas de les
institucions traclicionals, com a pacte
entre elles i la revolució. Fracas
sada
aquesta transacció, resten,
doncs, front a front dos antics ad
versaris: la sobirania de la nació •i
el representant d'aquestes institu
cions tradicionals esmentades.
—Veieu, dones, un carni viable?
•si la lliçó histórica ha d'és
Parlametit.
ser aprofitada. Si, si el
compleix el seu deure i comprén que
els odis que li tenen són la revela
ció de la seva missió histórica. Ales
horas veig el cansí viable. Que pot
venir d'una manera incruenta i
—

digna
Les tres oligarquies
Ilem

parlat

a

Alomar, exteksa
.

cas

—

sottnesa

a

lanientables p-él• a- la
democracia com els de Poincaré
Tardieu.
—I bé...

Les

esquerres

tan

Hem portat la conv,ersa per ue
altre cansí. El cas Cambó, vist per
Alomar, quedava ja prou i mas
sa
aclarit.
--sCom veieu les esquerres aspa
—

—

—I bé:

cris
a

trobem

en

un

moment

Espanya. I el gran repre
la plutocrácia naixent és

sentant de
Francesa Cambó.

nyoles

en

general i,

en

esquerres catalanes?
—En les esquerres

especial,

les

espany-oles

políti
altra oligarquia:

l'eternització deis mateixos principia
polítics de la Dictadura, per má. d'En
Fraricesc Cambó. Estem en un
rnoment d'intensificació de l'esperit
sortosament contrari a
nacional
l'exaltació del seny —, ?'intensifica

existéix una prévia qüestió de gran
transcendencia. Formen dos nuclis
que encara taran difícils d'unir: sbn
els que podem anomenar amb el
nom genéric
de repnblicans, i els
socialistas. Entre ells existeix un dis
gust que caldrá liquidar. Es el de
carta passiyitat davant de la Dicta
dura per part dels socialistas', cosa
a la qual ha alludit persona tan poc
sospitosa en aquest concepto com
Indaleci Prieto.

Cambó

ció de valors. I ara, precisament ara,
es voldria apagar acinest foc, es vol

serven

—Aquesta oligarquia és la que mal
barata, a Europa i a América, tot
el profit que podía, treure's de la
tremenda lliçó de la guerra euro

dria fer de bornber amb les mangue
ras de la plutocracia, deis interessos
dissirnulats
en
aquest cas
sota
les aparences del catalanistne de

sisteix...
—Creieu?
—Mes que

L'acusació d'Alomar
com

a

realitat,

com

a

superficial, que disimula
altres oligarquías. La segona és la
militar, que culmina en el cop de
força de Primo de Rivera, i de la
qual cree que assistim, ara, al comen
aparença

çarnent de la

aquesta

és

que apunta
ca

seva

decadéncia... Paró

l'hora—senyala

eapanyola

Alomar

l'horitzó de la

a

una

la plutocrácia...

pea.

Es la que, einicament,

en

nom

del patriotisme, va enrunar, amb una
rentable conspiració de banquers, el
govern Harriot i ha instaurat a Fan

—Es molt curiós, amic meu, que
aquella part considerable del cata
lanisme reduit al silenci per l'obra
agressiva de Primo de

vulgui

Rivera

ara

cooperar al retardament i

a

—

—

—

dreta.

pregunto jo
?Si el catalanisme
és un moviment idealista, com és
noss,ible,soe vulgui ara actuar sobre
—

—

En canvi els republicans, que con
encara el sastre de la selsa
antiga divisió, representada avui per

l'Aliança

i

a
fora s'escrivia. Rebre datar
minats diars, determinadas publica
cions, era una mata nota. rodia atreu
re repressions insospitades. Hi havia

que

persones que

es

vejen constretea

pels radicals-socialistes,

compten amb una extensió consi
derable d'adherents, produida per les
circumstáncies i, tal volta, amb la
formació duna ala dreta que podria
afiançar els primers temps d'un canvi
ade régim. La gran qüesti?, és acon

a

fer-se enviar el seu diari preferit o
la seva revista a un altre
Les mes temerosas o mes deseznpa_
radas havien fiiss i tot de renunciar
a

procurar-se-la.

Pesó no és solament que hom es
veiés obligat a dissunular els propls
ideals. Es que sovint havien de de
fensar els ideals que més els repug
naven. No ons
referim als qui es
veien obligats a formar als rengles
de la U. P. i a pagar la corresponent
quota. Aixb tothom sap prou que
s'ha esdevingut per igual a les loca
litats importants que a les petites.
Paró és que a les viles hi ha hagut
persones que per la representació
social que ostentaven es vejen obli
gados a assistir a tota mena d'actas
que organitzés la U. E., i fins i tot
a presidir aquesta
bufa mascarada.
Hi ha h.agut poblets que han pas
sat realment una época de terror sota.

•

l'imperi d'algun d'aquests delegatá.
La vida, l'honor i la hisenda de mol.
tes familias hi han
en

estat

realment

perill.

Es per abcó que cal atendre el clam
de "responsabilitatsl" que avui s'ai
xeca a tota la Península. No
ens
podem acontentar amb una quants
exilis més o menys voluntaria; no
ens
podern acontentar amb une
quants trasllats. Cal que horn punei
xi amb prou severitat porqué a taingú
no li
quedin ganes de fer tornar
aquell estat de coses. Cal que hom
paneixi també per a salvaguarda de
l'ordre; altrament, aquest desig de
justícia que hi ha avui en 'espera
del poble podria desviar-se en la
mentables i pertorbadores escenas de
ven

jança.
DOMENEC GUANSE

seguir

que

es

formi el front únic per

superació—per part deis socia
listas
del seu problema de classe
i una integrado, en l'ideari repu
blicá, deis principis essencials de
l'obrerisme, que a tot Europa són ja
patrimoni comú de les esquerres.
A Catalunya
—Quant a Catalunya—explica Ga
briel Alomar
la meya posició és
ben coneguda. Jo no he de fer altra
cosa
que insistir en el meu idean
de sempre. A Catalunya cal véncer
l'apoliticisme deis obrers, que haurá
rebut una lliló histórica calossal.
Aquest apoliticisme
que jo he cre
gut sempre noble i generós, paró ra
dicalment equivocat —haurá tingut
el trist privilegi de servir d'excusa a
a

una

—

—

—

a d venim ont de la Dictadura i d'inu
tilitzar l'obrerisme catalá per a tota
reivindicació verbal durant el temps
de la tiranía,.
Els dos pretextos

—Es mes: aquest pragmatisme,
aque,st sistema predominant d'inte
reasos parcials, ha equiparat l'obre
risme catalá, políticament, a la con
ducta deis seus mes grans anemias.
o sigui ola elements de la Lliga.
Uns i altres han servit de pretext
a
l'acció, i als suposats éxite de la
cateuda de la Dictadura.
Jocrec que tots els esforçot de
l'esquerrisme catalá han d'adregar-sc
a la nostra unió amb
els obrera, i
formar a Catalunya un nucli soca
li&ta superiol en vil» atititat polítIca
a
aqieli r.iiclis cartellans que ara
tenen, davant de les esquerres aspa.
nyoles, un precedent lamentable..

I la joventut?

de tira

Espanya, el gran enemic és la re'acció
dels interessos contra els ideals.
I, avui, el profeta o messies d'aquest
nou
corrent, a Catalunya i a Es

una

en

?'un sistema d'in
gens dissimulats?

del cop d'Estat

meu

—

local del

•

—

celléncia,

l'encarnació

en nom
no

teressos

Gabriel Alomar davant els problemes de
l'hora. en general, i especiálment davant

—Aleshores la institució de refe
rencia, perdut aquest reforç, ha fet,
aproximadament, el mateix que en
la seva hora féu Ferran VII. ha re..
corre,gut a 1 altre reducte de reti
rada: els palatina. I darrera d'ells
s'ha atrinxerat. Cal, només, recor
dar una noms: Damas Berenguee,
duc d'Alba, Matos... Aixb és, un
ministeri d'extremes dretes.
Ara...
—Ara éš el moment de la batalla
concreta Alomar—. De la batalla
entre la situació present, d'una ban
da, que és una continuació de l'etern
"camoufflage" del constituclonalis
me —tradicional 'de
la restanració,
des de Cánovas—i, .d'altra banda,
l'herencia, en bona hora desparta, de
la República espanyola, que no fra
cassá per incapacitat deIs nuclis di.
rectius— poden figurar, honorable
ment, entre els millors del món
sine> per incapacitat de la unen..
Entre els dirigents 1 el poble existia,
en 1873, un desequilibri intens que
impossibilitava un mínimum d'esta
bilitat. Ara, després de l'experiment
de Primo de Rivera, s'ha demostrat
una carta superioritat receptiva de la
nació espanyola comparada amb' la
de l'any 73...
I, despréa d'una paula:
—Dintre d'aquest país, esteuene
segur, sota la passivitat aparent es
forja una anima nova. Alguns nuclis
selectes—universitaris, intellectuals
han mostrat recentment una gran ex

estat

horas governava. Esser verament pa
triota, en el més bon 1 ample sentit
de la paraula, havia esdevingut en
moltes viles el pitjor i més odiable
deis estigmas.
Si a les ciutats era interdit d'ex
posar amb un mínimum de llibertat
les idees, a les viles es pot dir que
fina era interdlt de llegir el poc

—

—Aleshoret...

essen

actuació, ans amb la simple exposi
ció privada de les sayas idees, es
mostrava contrari al poder que ales

se

VEU

va

cialment dirigit contra el cap visible
de la dictadura, contra l'home que
aconseguí alçar-se en amo del país.
Paró en cada ciutat, en cada vila,
pot dir-se que aquest clam va dirigit
també contra alguna petita figura
dictador. En uns ha estat l'alcalde;
en
altres, el delegas governatiu.
Emanas el seu poder de la dictadura,
van erigir-se en dictados ella matei
xos. Que açuest és sempre el pitjor
mal del despotisme: no podent el dés
pota atendre tots els detalls, ha de
posar al davant d'ells algú que el
representi amb la mateixa autoritat
irresponsable i omnímoda.
No direm, és clar, que no hi hagi
hagut delegats honorables. Paró ben
sovint el seu poder els ha pujat al
cap. Aquests delegats han fet que
l'atmosfera fos més espessa i enra
rida en les viles que a les ciutats
importants. Sovint e1. caprici sense
control les governava. Holla hi vivia
exposat a maree de la delació de
qualsevol ximple; hom hi vivia ex
posat a tota mena de venjances per
sonals. Molts exiliaments amenaçaven
constantment ciutadans pacífica. I no
cal insinuar de quins perills es vela
voltat aquell qui, no ja amb una

,

1.•

rial, y, en virtud de ellos, manejaban
pingües fondos del procomún, cuya
saignación y reparto había motivado

Es ciar que aqueas clam
,

que ha

LA

•

.UNA GRAN

Ves act el crit unánime que s'alça de
nord a sud de la Península. ;No bas
ta
reparar! Cal punir!

energies, ho,
defensa dls idea's

"Los militantes del regionalismo
catalán, trocado por reciente evolu
ción en'franco autonomismo, estaban
poseyendo, no sólo cargos electi.,
vos, sino otros oficiales más inequí

Pot veure's com els sentirnents
de monárquic l'ofusquen fins a l'ex
trem de fer-li dir coses tan incas
tes com que la Mancomunitat es mi

Responsabilitats! Responsabilitatsl

eixorçues del segle passat, en
les quals s essaren la sang i malvcr
tes

nárquies.

vocamente

RESPONSABIL1TATS

republicá. Després de ton,
fata més que seguir la tradició

netament

saron

isfo heni 'd'enganyar-nos o,'

han

fracassat cada vega& que han vol
gut fer compatible el seu progra
ma amb
la manera de mirar-s'ho
Ebre cilla, cada dia ee'ns donen
casos de la visible aversió que en
vers les ,nostres coses senten eh s mo

mancat en la seva -mateixa
base. Amb una agravant importan

tíssima: la situació ha perdut ara, en
dividir-la, la seva força: l'exercit, en
molts sectors del qual
els re.:s
solvents i poderosos
existeix ja
una tradició libtral...
Parran VII

un

és cornil a tots.
Pero aquest mateix respecte ens
obliga a mirar-ho amb recel i no
deixar-nos endur per una confian
la que res no justifica. Si la curta
histbria del ,regionalisme catalá no

caigué,

aquesta hora única que

en

prenyada de turbulencias que
poden convertir-se—segons la má
passa,

no

el camp catalanista (el de la dre
ta, el del centre, el de l'esquerra)

en

seva

rambla

Bus dol cansar arnb més qüestioul
aqttesta gran cordialitat expressiva
d'Alomar. Paró no podem resistir la
temptació d'una <lanera pregunta, de
tema

car

al mestre:

—1 la joventut, Alomar?
Heen vist, en evocar la joventute
una dales sayas passions —, el millor
Alomar:
—Ahl La joventut acaba de donar
una tal prova de força i d'exceHIncia
internacional amb el moviment uni
versitari que es pot ésser optimista.
La joventut mereix el primer borne
natge, com a factora de la situació.
Mal no m'he sentit tan honorat cona
ara del meu
títol de professor...
)

Gabriel Alomar:
Varen parlar-me, encara, de imi
tes altres coses. Coses de la vostra
vida mallorquina— tébia de sol i de
silenci —, coses del passat i del pre
sent, projectes, esperances. Tot amb
aquella paraula 'vostra, precisa i brie
Hant com un capítol signat per vós...
Váreu dir-me él vostre propOsit de
venir aviat a Barcelona, d'escriure, de
collaborar, de parlar. Activament.
Al pati de casa vostra, recordeu?,
m'ho váreu repetir, encara, en aco-,
miadar-nos. No tarden, Gabriel Alo
mar. Catalunya —la joventut de Ca.
tálunya— espera, encara, moltes co
ses de la vostra veu vibrant i deis•
vostres gestos d'emoció
JOSEP M. MASSIP

alma,

13 de febrea

Penes

CARBONZ

Brillants
Joies
Plateria martellada
•

VALLE/1W

Joan Valentí
16,

Passeig

Grácia,

de

CASA FUNDADA

aepeciantat

16

setmanarl

d'esports

Dues...

1

L'home que

Caiguda la Dictadura, en camí de
plau per força—el Go
us
nou

i

seu

el

tot el que Primo de Rivera
escamot havien anat des

fent, les organitzacions polítiques
anteriors al cop d'Estat ja preparen
els encenalls del foc que es propo
sen
abrandar, flama cridanera que
aplegui' eh extraviats de sis anys i

Dega
Collegi

Per aquest
del

nat

El cas,

dinari
Centre

d'Advocats
en
possessió, altr a
regada, d e la
—

lkfarti Trilenow. Un heroi. Disiabse
Irobi la torra
terra civil
en el
!perfil consentir; de Figueres. Catalunya
caiga, abcms d'ahir, s
bon fui. un
.gron fill. UIS home qus pass() fam de
?libertas i fas» d'igualtat. I per elles
'sabé jugar-se la vida
aquesta pobre
vida apagada
sabé donar, genero
'sament, lotes les seves forces, tots els
seis entusiasmes, toles les hores que
'haseria pogut viure en pau sota els
—

?libertas i
sobirania esta tu.

seva

—

se»,

ce!:

Un

que,

—

En

una

cm
de

hora
de

les

quan

r

carrer puja e) soroll
deis•_
i

que passen

un

nou

grup

ocnVaaix

la sala del restaurant. Dos,
,tres, quatre, ritels colles de barcelonins
's'amenas a la Tora nostra. .Ens salu
?cm. Són sbneguts e amics, de tots
p 'd'alguns- deis que seiem entorn de
la filla d'En Maca, que presideix la
'riostra taula. Tots s'ón companys
,d'ideal que han vingut a oferir llur
,darrera devoció a Martí Vilanova.
,Han fet quilómetres per a fer-la efec
tiva. No són molts; porten, peria
l'adhesi6 cordial de tota una ciutat.
A quarts de tres anem tots a l'es
*tejó. Pel camí trobem escamots d'ho
'mes que fan la rnateixa ruta; poc a
'aloa la gentada revesteix el carácter
manifestació. La multitud
a l'andana. Un amic ens va
presentant les figures més destacadcs,
ligueeencs i gent de tota la comarca
losopprdanesa i de bona part de les
leontrades gironines; hoteles vells que
recorden les Iluites d'altres temps, jo
seenalla que, per bé que inédita del
gros púhlic, els iniciats ja en comí
xen la ,vilua i n'esperen un fruit im
enediat. Es tot un tros d'história de
política de Catalunya la que es can
centra a S'estació de Figueres; són

'114IrruPa
d'una

.

:diverse generacions que se tuperpo
ille Malgrat totes, se solidaritzen

en

fI

ara.

4,

en

tl'os

1

ii

Tres fragmerils,
zuriosos, de tres

•

~44

telegrames

q

lee

alutnnes

barceloneses

calgut

cuando todos

súbditos,

Fou...

dies, el ministeri fran
cés de l'Interior ha prohf it a Maca
!'entrada a Franca. L'entrada que Ma
cla sollicitava per acorniadar, a resta
ció d'Austerlite, el cadetver de Martí
Vilanova, comí de Catalunya. Pretext
per la negativa?: L'estada a París de
tres

jutjada...

l'ex-dictador Primo de Rivera.

Figueres

Ir

sol anhel: retre el postrer borne
natge a Vilanova, guerrer de l'ideal.
Es tot un poble que es reuneix allí ;
4ot Catalanya fa octe de preséricia;no
tan sols a l'arnic (mólts deis forastere
no el coneixen, molts
dels ejoees gaV
rebé no el recorden), sinó a l'heme
que represerta el sentiment collectiu
Llibertat per als homo i per a la terra
és el fervor que tots anem a oferir
a
Vilanova. Es el símbol en aquell
moment d'aquesta doble idealitat. Nn
hi manca eingú, vells republicanse els
federal s empordanesos, la joventut ah
qui els antics lirismes progressistes
s'han transformat en forcss históri
ques, en pensaments
ben vius ara,
nacionalistes d'esperit
ceimunistes. Tot eh preaents es-,
pseen l'ansíe o el símbol de Ilur mea
un

,

sament

•

*

*

•

*

Del vagó ixen prime- corres i
de flors. Són lo o.f.renes que
vénen de la terra francesa, pe..5
rebé totes posades per mans' Catala
nes ,:-, de la seta mullere deis seee
ansíes, deis seus comPanys de treball,
deis seus companys d'exili. deis seltz
cornpanys d'armes, (I'Pn Macla
Els ofertes han inscrit tots Ilur es
perit en eis mots breus que caben en
una cinta.
Alguns les han`portades
por•s

—.

iins allí; d'altres, una duana dictato
'rialsencara, les ha aturades a Cerbera.
En babeen" moltes de corones i poms
quinze, setze, vint
Es veu que
els exiliats no han volgut que l'amic
que s'absentava per sempre perdés pel
—.

camí el

seu

record.

Després el
?soguera

taiit. Una caixa gran de
tanca el ,cos
geantí de
,

Martí Vilanos-a. Era un bon tras
"d'hotne En Martí...
Els presents es treuen capells i gor
res. Un silenci solemne plana damunt
de tothom; les converses es trenquen
i sobtadarnent els rostres s'entristei
xen.

Damunt les espatlles deis seus amics
és issat el taüte Sembla un trofeu de
guerra. Una bandera sembla. Així de
vien ésser. postrats damunt d'un escut
eis herois Ilegendaris pels seus com
panys d'armes. I així també era en
tesa per la gernació la seva mort: el
leu .cos ebria a un poble ample camí
per a talts destins. Darrera el cos mort
les'nissagues seguien la ruta vers la
,va Ilibeetzt i la seva eirandesa. Com
darrera el ces mort de Martí Vila
nora.

*

*

•

Evitant el tránsit pels carrers cen
trals de la cititat ha avançat la comi

Qui podia fer-ho, va prohibir
que passés pel centre de la ciutat, coin
ha prohibit tota bandera o emblema,
com
ha privat discursos i panegírics.
Es temía aquella transfusió de sang
ardent 1 oxigenada.
tiva.

amb

no;

,
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Salvador Abril
J. M. Segarra.
Josep M. Massip
Pere Esteva
Lluís Aimamí B .udina

objeto

Unes sensacionals de
claracions p olít i qu es
de Gabriel Alomar, fe
tes, expressament, al
nostre redactor Josep
M. Massip. L'actuació
de Francesc Cambó hi
és severíssimament

digáis: reclutas
vasallos, no."

rA RAMBLA

Jaume Llopard
J. G. C.
J. Garci
Eloi Aragonés
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te realitat de mates
—
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A favor de la vídua 1 el
fillet de Martí Vilanova

estudiantes
por elementos extranos
son

ha

que +reir: "?Cuándo acaba
rá del todo?. cuando todos queráis,

protegidos Policía..."

amargament, de la tris
coses. Una cara
vana catalana
catalana com la que
va donar la sang en el: camps de ba
talla
bu declarada, a Franca, in
desitjable. Fou vexada i expulsada.

Salamanca,

seus

l'Espanya

de

protegidos !‚olida atropellaron ig

"...atropellos

es

patit

que ha

gestos irimpaciéncia,
una
rectificació; ha da, en nna frase que
pot ésser un resum del pensament de

ses..."

convéncer-se,

a

de

persecució i exili, !'horno que ha !'o
gua ésser, en aquesta hora, la concre.
ció ?'una Espanya nava, europea i li
beral, ha deixat d'ésser ja, per a Cata
lunya, un enemic. No vorem recordar
les, perquel don Miguel de numero,
els

nominiosamente estudiantes barcelone

sentar.

No valen; recordar-les perqué

te»: segur: que !'heme

la Facultat
de
Dret i la Fede.
ra ció Catalana
d'Estudian,: Catalics han adrecat al
Govern:
"...atropellos víctimas estudiantes
salida concierte Tuna Compostelana
causados provocativamente por pisto
leros Protegidos por agentes autori
dad..."
"...salida
pacíficamente concierto
Tuna Compostelana individuos extra

de la democracia i de la !li
bertas deis pobles, milers de voluntaris
catolans, allistats a l'exércit francés,
van matar i van
'morir, sobre el:
camps de batalla, per la Freno; i !‚el:
ideals que la Franea volgué repre.

Ara, fa

emo

Miguel

ment. Paraules dures i hostil: per a
Catalunya. No volem recordar-les,

el gran ven de

tls

dtfensa

Han passat ~1,s anys. Ha

massa

el de

reaaaanta, peratsé vulguem recordar,
ara, paraules que sortiren, anys enrera,
de la seva ploma i del: seus !latís;
paraules d'incomprensió i d'allunya

vista.

armes

alemany,

exemple

un

ciutadarria,

—

Franca

vasor

Ha estat

cionan! de

—

enw

Enterrátnent de Martí Vitanova
Dett del

•

Fila que s'aixeca.
ven, contra l'in

Un d'aquests 'dios
té anunciada la
seva
sortida do
Buenos Aires,
cap a la Penín
sula, el magnífic
ex-and'usixador se
:19er don Ramiro de Mazan,. No sa
,100 en quin vairell s'embarcara ni a
gsin port desembarcara.
Pera ti per aquelks coses el mal
:pro« pondera senyor 3feeztu vingués
a
desembarcar a Barcelona, és ?'es
perar que se li fara la rebuda que
~reir. Una rebuda apoteasiea, tan
-digna COSO es pugui de les idees i els
,feas d'aquest recomanable diplomátic.
flgunr deis catalans que han passat,
aquests darrers anys, per !'Argentina,
han pogut apreciar de la vera les qua.
litats del senyor Mereatu, especialista
;1» discursos, insulte i cifres excessos.
Za rebuda se la té ben guanyada.

autoraóbils

diner deis catres.
Deis drets, de la Propietat i del di
ner deis
altres, sí, repesim-ho. l en
cara
encara poddem
afegir, potser,
alguna cosa Inés.
Ara que rafer del Collegi d'Advo.
cals está ja en zies de saludó, cal
propugnar,'enérgicament, la saludó de
Valer del Centre de Deperrdents. Les
persones que ovni integren la seta
Junta
ni'merrada per R. D.
i les
torees que avui remetiera les 'cireres,
escandalosament, dintre redifici del
número 25 de la Rambla de Santa
Manjar, san una befa permanent al:
trzés elemental: principis del Dret i de
la ciutadania. Per mol!: motius; per
mies modus deis que sembla a primera

en

cal que

ceptar un !loe que era roza vergonya
per a el! i per a la professió, que era
una vergonya per la ciutadania i per a
!libertan Albert Bernis llagué de
sofrir un procés i una condemna, que
rimpossa'.ilitaren, durant anys, de
l'exercici de la seva professió.
N'hi ha prom. N'Al ha ben bel poi
perau? -el vot del: companys sigui
unánime. Albert Bernis tnereix el De
pones del Collegi. L'executaria que
pot tnostrar és digna, molt digna, de
?'honor. De !'honor que el!, sense va
ciliar, sobé defensor enérgicament.

—

Diksabte

nom

—

21fart1 Vilanova Iza caigut en la
Iluita. Pera la ferra
la terra que
migué redimir
es recordará d'el!.
El primer gesi ha estat, ja, una oira
cada Per la muller i el fill, desempa
vais en la fatalitat. I la terra vetllarcl,
sompre, per ells; la terra sobra re
eordar-se, eada dio, de la mere i 2ei
fin d'aquel, estimat absent que sebé
ésser, per datmant de tot, un ciutada.

—

—

I per haver-se negat en rodó,
amb un noble ges? de dio:risas, a ac

—.

encara.

—

mer.

—

cions popUlars. LA RAMBLA ha
trames al gran espanyol 1411 telegrama
de felicitació't
Un telegrama sincer, cense reserves
mentals, tense desconflances. Hem
volgut saludar, en Unamuno, el dret
vexat i glorificat; hem volgut saludar
el liberal, el pensador, el rebel que
en nom deis Drets de
!'Honre
no
calla ni en les hores més enverinades
de la Dictadura.

d'indigna Usurpad('
que en el Codi
Penal té una classificoció ben explí
cita
dels drets, de la propietat i del

desgreuge i en re
sigui saludas, undni
mamen', amb el sufragi de cada Col
legiat: hem parlas d'Albert Bernis.
A el!, com a ningú, correspon, ovni,
el lloc d'horror del Collegi d'Advocats.
Quan el direotori destituí la Junta
del Collegi, Albert Bernis fou nome
nat
governativament
diputo: pri

-

Don Miguel de Unansuno ha tornat
del sets cxiii, en mig de les aclama

—

pare:ció,

Martí Tritones:a. Exemple i símbol.
Exemple de fortitud, de noblesa, de
&vació, d'heroisrne; cxemple copec de
regenerar les joventuts d'un poble i
encendre, en les mirades, una Ilion
ávida de !libertas:, d'igualtats i de fra
!ermitas,• Limbo! de les coses que no
moren,
d'olla immutable de !'anima
racial, d'olla que és sang i esperit, re
divisa, d'una hitharia i d'un esdeveni
•dos.
Martí Vilanova. Un rostre noble.
Una mirada encero i líela!
la mi
rada recta deis heme: que porten a
l'anima u» gran ideal
Una boca
enérgica, fácil al somriure, a l'entu
siasme i a la pietat. Un pensament
audaf, colorit d'albades roges, arnbi
ciós d'un ample gest fratern de !‚ro.
tejan: del nt.6n, vencedor: i orienta

reían

dejuni d'expressió, ja que no de sen
titnent, han posat arrels de coses
noves en els cors, i gens procedent

De

Cal crear, companys de la Premsa, de
Sola la Premsa liberal, un estat d'opi
nió que sigui una foro i 'una deman
da per /a rápida saludó d'aquest cas

rorgull, lote la independéncia, tota la
justicia viva de la Ilei• vulnerada i del
Dret trepitjat.

en:pardas:osos.

de

pendents del Cc
merl i de la Indústria, no esta

Ad

tdria
un nom s'imposa. Categarica
ment, expressivament. Es el nom d'un
home que pegué representar, en unes
hores de claudicad& tal l'esperit, tot

eh reuneixi sota un mateix redós,
el pensament máxim. Sis anys de

l'extraor
cas,
del

1

de diverses banderies sent també la
necessitat de reunir-se a l'entorn
d'una mateixa llar' on espetegui el
foc de la comunitat d'uns altres pen
saments.

Més arrauxats o més catites, amb
més seny o ainb més temeritat, s'es
tan forjant els agrupaments de la
gent diversa de Catalunya.
No és pas el poble el que intervé
,per ara en aquest període gestatori
de programes polítics i d'idearis doc
trinals. Són els caps-pares, els que
se
senten amb
condicions de cab
dills, els que tenen temperament de
conductors de masses, els que for
mulen definicions.

Potser, particularment, prefeririem
procediment més democrátic. Pot
ser preferiríem que fos el poble ma
teix
el que primerament digués:
—Volem aixól I després digués:
Aquests bornes ens han de conduir
a
la seva obtenció—que no pas la
un

fórmula present, totalment a la in
versa, on
uns
senyors formularan
uns programes
redactats dins unes
sales i alcoves i dqprés diran: El
ens vulgui seguir,
que vingui.
Aquests dies '.'está preguntant on
va
la joventut. Potser del resultat
general de l'enquesta no se n'arribi

que

deduir on va. De jet va desorien
tada. Peró el que sí que es dedueix
a

evidentment és

on vol
ariar. La jo
ventut expressa clarament que vol
anar cap a un régim de llibertat, en
el qual el militarisme quedi simple

ment redult

a

exercir funcions

de

policía de seguretat, on els pobles
es governin per si mateixos, i on no
sigui possible l'explotació de l'horne
en la forma avui empareda pel ré
gim capitalista.
Les organitzacions polítiques de
Catalunya no han encara llançat llurs
manifestos. Suspeses encara les ga
ranties, interdit el dret de reunir-se,
segurament esperen que la Consti
tució sigui restablerta i garantides
les més elementals llibertats ciuta

3,—

tienes,

Evarist Múrcia
Francesc Sant
P. Llorent
P. Vota
Joan Beloire
Manuel Martín

o'so
0'50
0'50

J. Foguet

5,—

camí—un mal camí—seguit d'a
bans que vingués el régim de dic
tadura. Voldrícm que aquestes orga
nitzacions polítiques que el dia que
sigui aixecada la suspensió de la
Constitució s'adreçaran al poble, de
la mateixa manera que deuran defi
nir-se en l'aspecte de la forma de
l'Estat, i en els procediments que
s'han d'emprar per a procurar asso
lir la realització del respectiu idean,
es definissin davant el problema so

a_

2'—

2'50
2'—

T. Golós
Granier Barrera

2'—
---

Total ,
oberta la

(SoSgüeía

xig'—

subscripci6)

La corrua d'homes ha seguit densa
darrera el mart. Tres o quatre mil
persones carninaven leníament'i tot so
vint es pararen per a donar temps a
canviar-se els 'portadors del cadáver.
Per balcons i terrats guaitaven les
dones, i eh seus ulls traien el -seis es
perit que segnia la manifestació.
* ..•
*
,

que

es

RBLA.

Salamandras

a

rectifiqués

in

cial.

CATALUNYA, fin

•

•

La infortnació ens arriba de
Pla.
senda. Al poble reí de Nava* del Can.

szejo

defineixi coneretament
dé
res,
i que passi la maroma
davant
damunt de cada problema. Agnests
ja ni ens interessen. Per si
zos quedaran blasmats.
Petó, llevat de poques excepcions,
i encara referint-nos a grups de po
es

ris

consisténcia,

cap

'

entraren

quea

•Precisa

quina época. Pera
no trObetren yes
per emportar-se, cal creure• que
el fet

matei

ca

766.58

—

un-tercer aspecte

I aquest és

no

A,R CELOY A.

blau

del moment present.
Es ciar que hi batirá alguna d'a
questes organitzacions que és possi
ble que

13

,—

Con;

:s'ha

vihravi4

agrupament po-.

no

en

que assegura que

corras aquests darrers dies
f
sis
Ys

o

si.

ditea

lftic del nostre.,pais,- deis que s'en
duien aquelles gratis quantitats de
tracto ?'un intent de ro
vots de dins de les lunes,. no s'hayia
balan? En tot.cas,.no és un fet
preocupat ni poc ni molt de l'obrer
vers vulgar. A falta deis diners de la
catalá. L'home que va vestit de blau
caixa, els !ladres se n'endugueren uN
no
interessava. Interessava, en tot
retrat del general Primo de Rivera.
cas, per a procurar fer-lo anar.a vo
Un retrat de ros sencer, naturalment:
tar, pagant-li el vot si se'l volia ven
com correspon a la importancia
de la
dre, o fent-lo coaccionar pel seu pa
municipalitat de Nava del Consejo. l
tró, si ell era de matéria coacciona, ad comenca el dubte. Ehs autor:,
lión
ble.
un: !ladres ordinaris?
?Són simple
que,
Per6 els problemes que l'home
ment un: "amateurs" de pintura.
con
va vestit de blau té per resoldre, no
temporania? .?Sén colleccionistes de
interessaven els agruparnents' poli
retrats ?'honres !Ilustres? ?Són ene
tics ni als caps-pares dels mateixos.- .:mies
jurats del general i del seu-r2-'
Semblana com si els homes que van
d
són un: fervents admira
vestits de blau a Catalunya, no compCatalunya,
tessin per a res a
i se'n.
Descartem tot seguit la hipatesi
prescindia, horn es donava per no
?'un:
!ladres corrents. En tot cas, no
assabentat de llur existéncia, i llurs
passarien
d'uns lamentables aprenents
reivindicacions eren negligides. SeM
de !ladre. Per poc que hagreessin co
blava com si Catalunya íos tan sois
negut rofici, no haurien atacat la tal
el. burgesos i la classe mitja.
xa
municipal que per force: havies
Catalunya és també l'home que
d'endevinar buida. r
ve vestit de blau. Els 'problemes que.
La del collcccionlda d'imatges
aquest borne té per a resoldre han
contemporanis
significa!: es fa tnés
d'interessar tots els partits. Aquest
versemblant. !Hl ha una gint tan es
home que va vestit de blau té tant
tranyer! Hl ha qui mal ha Ilenlat un
valor com l'intellectual 1 él banquer
bitllet de tramvia. Pera un entrenia
i el botiguer del carrer dt la Bo
ment ain és difícil d'aquirir a Nava
quera. Aquest holle ettOtit de .blau
és el que ha fet l'txposíció de Bar
del Consejo, on no hi ha tremoles.
celona que ha permés que gent de
si es tracto de forasters, ?per gréé
tot el món vingués a cbnlixer Ca
anar a cercar el saló de
sessions d'rin
talunya, i és el forjador tliecte de Ajuntament un cromo que es pot obre
la nostra actual
nir a preus irrisoris a tots els estar:es
No volem que cap akftipament
del regne?
-

•

.

polític incorpori

en

el

seu

prOgrama,

si no les sent, les reivindicacions
obreres. Volem, simplement, que ca-;
dascú digui l'actitud que hi adoptará
enfront. I esperem que aquells agru-'•
pament que es definiran amb un
idean i liberal, no negligeixin, .com
s'ha vingut fent fins ara, aquest as
pecte de la vida catalana, i' tingtiin
per a la gran massa deis bornes
vestits de biela aquella consideració
que aquesta massa es mereix, per si
mateixa en primer lloc,, perqué és
la més pura de totes les nostres
masses, i per la força que .repre
senta, que no pot ésser negligida.
I en demanar que tothom cs edefi
neixi i que l'home que va vestit de
blau sigui tingut en compte, natu
ralment. que ja s'entén que no ens
acontentarem amb declaracions d'a
quelles que de vegades fan per a
sortir del compromís gent d'ánima
antiproletária, que diuen propugnar
per "unes certes millones enrasena
des amb les quals l'obrer; de mica
en mica,
anés caminant cap a cert
bencstar..." fórmula difamada que
encobreix instints pretorians contra
aquest gran món de's bornes que
van
vestits de blau.
•

j. VENTALLCI

Evidentment, qui
volgut evitar
se

retrat ha

n'ha .ndut el
aquest greuge.

No pot ésser, dones, si no un endc de
rhome que salva el país i el .governa
duran! sis anys i quatre meso: per a'
mejor tranquillitat de tots. Els llá
dres foren uns previsors clutadans ítte
no volgueren que aquesta qüestió ha
gués d'ésser plantejada en una futura'
sessió municipal. Qui sap si amb aqueSt
senzill acte han resol! un greu t,roble
ma de consciéncia que velen venir. Qui
sap si el: mateixos que cerimoniosa
ment havien acordat de penjar !'efigie
del general no tenen la secreta espe
renca d'ésser cridats a dirigir cls
afers municipals de Nava del Consejo
en nom de la Constitució... La silueta
deis probables autor:es precisa. Si no
haguessin estat el: propis regidor:,
qui seriar
I desPrés, hi ha un indici grua,. La
informació en: din que el: !ladres' no
trobaren res a rAjuntament. Si nir Id
trabaren res i ningti havia estot per
seguí!, és que rhavia desembralát qui
podía fer-ho. La cosa és clara: el re
trat del general
estat °brida, in.'"
advertidament! i el: seus amics han
torna! a recollir-lo.
J. F. PUIG

encomanen la dona i el fillet de
Vilanora i que entre tots alliberin la
hipoteca que l'espós i pare hagué de
posar sobre el seu patrimoni per
cri
l'exili.
Catalunya complirá
aquesta comanda.
ens

vire
J. AIGUADER

I MIRO

Vlasea,

•

.

El cernentiri
s'ha •vist -ple de
gent. Petitet; d'un" fort r'egisst román
tic, ha vist toibat el seis silenci de
mornents chasis per aquell álé ale vida
i d'ideal. No ha pogin englotir a la

multitud;

per a encarar-se amb el po
ble i fer sentir llur veu.

Voldríem, peleó,

Teléfpn

1351.1.

vestit de-

va

refer—si
vern

anglesa per
CalefacIld central

•

1 d'actnalitats

...figures

286

1875

Antracita

en

ARMA

L'ANY

majaría

fore,
el seu remor de cosa dinámica, viva,
entrara per la porta i pujava per da
munt de les tápies.
Els fossers han complert llur fun
dó, i en nínxol han tancat el aos
de Vilanova, mentrestant la multitud
es dispersava. I
es dispersava segura
la

ha restat

rnent com.volia Theroi mort : a com
plir els alts destins d'un poble, tot

pensant en Ilitites properes per la 'li
bertan Catalunya i la Ilibertat. i jus
ticia deis bornes eren els amors que
acabava de revifar l'heroi mart.
*
*
•.
Fels exiliats han voIgut pagar les
despeses de trasllat del difunt. Són
molts milers de pessetes per a nns ensi
grants que no tenen altres mitjans qtte
el seu trehall en terra estrangera
que molts cops els ha teeetat cate a
enemics.
No cris demanen res per a ells, pede

NOMS I ADHESIONS
CORONES

Germans, vídua i fill Vilanova;
"Opinió", Amics Figueres, Partit Co
munista Catalá, Treballadors d' En
Vilanova, Foment de la Sardana de
Casa Catalá de París, Pe
nya Dissabtes, Lógia Plus Ultra, Ate
neu
Enciclopédic, Dalmau Costa. Hi
ha altres rams deis quals no se'n sap
la nroceellncia.

1 Figueres,

ADHERITS

Noguer i Carnet, Pi i Sunyer, Al
bert Quintana, Miguel Santaló, Lau
ra Dalmaue Adolf •Fargnoli,
Ver
Vicents -Bernades, J. V. Foix,
Xavier Regás, Joaquim Ventalló, Pc
Mialet, Felip Graugés Domenec
re
Guansé, Eugeni Aroles.
torporieions representades, ultra
les de Figueres: Ateneu Enciclopédic
Posarlas- de Barcelona. Atriles de Per
pirryi, Polytechnicum, Arnics Bélgica,
Foment de la Sardana de Barcelona,
Partit Comunista Catalá. Joventut
Sardanista Pep Ventura. LA RAM
BLA, "La Publicitat",
"La Nati-,
Ateneu Errflordanés, Aaociació de

Una

curiosa

fotografía de Martí Vilanova. La seva mulles i
presa poc temps abans d'abandonar Barcelona.

familiars,

Viatjants, "Opinió", "Diario de Ge
rona", Centre Unió Republicana de
Girona, Ateneu Armantera, 'L'Auto

nomista".

les persones representatives de Figue
Doctors Aiguader. Cabrer, Boni

res:

faci,

Muntanyi,

Lluís P. Roíg,

Vivancos,

biegre,

Nadal, 'M. Alba, JoseD

Representants, entre altres pobles, esCasals, Carbonen, Llobell, germans
Terrades, Llers, Vilasacra, Vaa
Bernadó, gerinans Garrós, Farrero,'
bert-an, Castelló Pan Port-Bou, Llan
Castanyer, Josep Vilá, Modest Palahí,
sa, S. Llerem. Pont de Islolins, Mas
Negra Balet, Pere Pasqual, Magí Se
sanct„ Canet, Malgrat, Arbúcies,
etc.
rés, senyoretes Maria Maca, ASa
Persones que ,recordent, ultra totes
Angelina Bordes.
•

de

