•

Barcelona, 24 de febrer de 1930

11)iputat eatalft, regidor

eatalt

AIIMIPNr

Recorden-vos deis ger mans

presonats

d'esports

setmanari

1

cm-

exillats. »emanen
justicia per ells

d'aetuallítats

o

j

ammammm¦

Any I.

Número 3

—

Redacció i Administració: Via Laietana, 48

DEL MOMENT

que

dura

i

va

que

el

El futbol

sen

no

únic

sificar_se

perdre

fa

primer

a

al Barcelona

cantilisme que els féu concertar els
partits de París en pie campionat

En primer terma ens cal insistir en
qte? no rolen: barrejar l'esport i la polí
tica, de tal manera, que horn no sapiga
eantença
i on acaba. ?'al/re. No
volar: que actuacions espertives tnis
serÇiriíe plataforma per a futuras
nc;,ozeivers polítiques. No volcm for

política, i hem dit
bé: ?Es que als homes

que

Per

a

!tomes

poden ésser

oblida.des

de la nostra catalanitat.

la repablka,

Socialment

ienim

un

Parqué

ja

hi havia

res

sentí,

DEL PARTIT EUROPA-ARENES

L'Arenes, gairebé dominat tata la tarda,

millar

seus

Lliga

ataca que

que fria molt

par/ern més,

per

fet moltes peasetes...

ara.

Els directius

del Barcelona

ja deuen preparar un
equip més jove per als partits
vinents. Ara ja han fracassat- tOtS.

altre

dir, pe- 1,
ajará és el més
important, ségons sembla, que s'han

també

Aquesta protecció

perdre

va

la innocén

joya

ros

va

experimentar

una

•

•

sentim; disposats
qualsevol oeasió.

sentint i tal .con: ha
a

provar-ho

en

Reconeixenicnt dr !cris els drets pa

tinas

a

la- dona.

En el moment oportú comentaren:
iimplament cadascun d'aquests punts

esa

ni

básics de coincidencia deis homes de
LA RAMBLA.
El que acaben: de dir no és u:: peo

grama, perque,

ja hem dit abans,'
aspiren: a constituir

con:

ná constituir:: ni

caP'Parta patine. FiXem únicament la
postra posició de catalans, de repu

Fins

blicans i d'homes d'esquerra.
Aquella frase de "República?, Mo
narquiaf, Catalunya!, noscdtres rhen:
convertida en "República? Monar

en'

amplis

,

pia?: Catalimya i, pee

tizne

Repúe

blical

JosFp SUNFOL 1 GARRIGA

lar

de

que

quedaría
"La Sinagoga"
no

hi tenen

res a veure.

per

qué

i

va

con

siderar que, .fet i fet, la noia ja nava.
per bon camí i que, per tant, la 'are
séncia
ja "no era del tot _neceasá
ria. La Carmeta va rebre la carta 'de,
comiat en plena funéló" i la' va
cuita corrents, n'entre' pujava• les e'sca-'
:es per anar a la seva éambra a can-,
viar-se de. vestir.' Com 'qu'e de 'seguida
havia d'estar llesta per al qu'adro de
gran espectacle Les charmes de l'a
mour, no va tenir temas de plorar

—

12se'n

Cal tenir serenitat, especialment
aquests moments difícils. Que
es deixin de personalismes i de !ter
cine el teurps orgnitzant maniobres
i altres coses poc esPortives.
La cosa esta nialament pera no
perduda encara. Que facin única
ment esport
bareclonisme, i
tots els socis del club campió de
Catalunya s'uniran con: un sol ho
me coliaborant andt la Junta per
s'euro Si es pot treure els estime:1s
colorsblau-grana d'agitcst mal pas.
Insistim que altres tecgades el
Barcelona ha passat per aquests
soments difícils, i desPrés ha rrei
xit.

•111111•Mams~~ramr
•

.

,

en

aquest mateix

'loc." Després d'a'xó,
m'ha donat una estampeta que s'ha
ses
que .ajraden
esser• .feliç.
tret de dintre el barret, i ha
rugit
Vánitna de .canti de •I'Estrellita- s'a-. en el primer taxi que li ha vingut
nava formant a l'ombra d'aquestes
a
sa
rná.
La Socarro, que havia escoltat la
ludables reflexiona .Haviaagafat una
gran amista-t-i 'un' gran resPeCte per la
historia amb molta atenció, va que
Socorro í trobava (me abasia dona
dar une moments abstreta en profun
das reflexiona. Després va fer:
estáva carregada de raó. La va con
—El cas no en ve de nou. Cotice
vértir en la seva consellera permSnenta
moits romansos per l'estil i, pel que
'rota la vida de rEatranita passa va,
ahans .0 d-elprés
esdeveniments, he pogut comprovar, tots acaben bé.
pel- control. rigoros Ú la valla tan
'l'otes les nieves amigues que han es
tat protegiáes per la clerecía han fet
guista.
Un día,. l'E:o:e/ti/a ara comparéixer
alió que se'n diu una sort. El capellá,
al. ;" Catalán
particularrnent excitada.. per un regular, és un horne reposat,
laa -Socorro
ho, va .conéixer de, se- el seu mal no vol soroll. Jo no sé
gu¦cia i la va cridar a comPte's en un
aquest ten reverend de quin peu es
recó confartahle de l'establiment.
dol, peró estic més que segura que
t'encarrilará bé i que podrás acabar
—Filia .meva—ti va dir—, a tu te'n
aassa alguna. No cm diguis que
la teva vida coro a mestressa d'un es
no. He Vist que només haviés:tret una
tanc, o en una situació per l'astil,
agradable i lucrativa.
ampolla 'de xatimany del recaptador
En dir aquestes paraules, la Socor
de les contribrucions de Granollers, i
aixó és mal, senyal. A vente: ?qua
ro
no
va poder reprimir dues
llágri
hi hade bou?
mes que se li van escapar furtívament.
—En fi—va concloure—em sembla
Davant .revidéncia dels fets, l'Es
que
la felicitat ba trucat a la teva
trellita no va poder dissimular. I va
porta
i series ben ximple si la dei
seva
estranya
contar la
aventura :
es

en

co

•

'

'

.

'

•

"

.

•

es

deia

vuit

germans

s'havien

aconsolat

no poder tenir
entradas
de franc per al teatre Cómic, davant

de la pena de

FALTEN ADEPTES
'A la psnya que a migdia, de dos
quarts d'In:a a dos quarts de dues,
per lloc de reunió el Popular café del
Tostadero.
e_

borne.

agitada del cabaret.
Segons l'opinió del germá gran, la I
la vida

en

quan me n'anava
sopar, he notat que cm seguia un

a

—Jove o vell ?--va

preguntar la S•o

De l'esmentada penya ha estat nome
tia: president el nostr• lamia XatrItch. I
en són directius honoraris Gallard. Sas

tre, Cr:ie, Molina, etc., entre cifres, i
el conegudíssint Lorén.
Els que vulguin inscrirMe's en agites-.

assessor

fer'-ho a non: de la
mateixa penya. Es titula "Institut del
la !'cuya han de

—Aquest vespre,

de la remarcable época de prosperitat
que havia marcat l'ingrés de l'Estre

•¦••

4•Te

no

fer res".

corro.

relacionava actualment ami) el
bo i millor de Barcelona. El pare, que
era

la dictadura..

dures cornençava a passar de moda.
Qué fan parats els delegats? I nos.
altres, els socis andes, ?qua fem que
tolerem tota aquesta disbauxa? I
l'entrenador, que és el que fa els
cquips, qué hi diu en tot aixo?
—Mariano, Mariano, que vosté des.
barra Está excitat i nerviós, 1 el
pols Ii tremola. Miri, delxi la navalla
i assereni's, parqué' si no es calma
no
cm deixaré
pas afaitar. Primer
sóc capaç de deixar-me la barba 1
fer la competancia al senyor Do.

.

Estrellita i fria de tanguista al "Gran
Café Catalán". Els seus pares i els

noia

segons

que ho dic?
de dicta.

régim

"

Al cap d'un any, la Carmeta

!lija

hi ha

no

compra amb diners, pecó,
canea pata comprar moltes abres

es

gaire.

seas

jo

una

l'esport

a

L'OFICIAL DE TORN
no

t'atiamoris. L'amor, és una cosa reta:
per als que :iuen de la plaça çle Ca
talunya Ver. rnunt. : A. les ..zitte caten
entre el Liceu i el snonument de, Co
lom, no ens prova.' S'hi pardea ditiett.Parqué dóna la casualitat que setna
pre ens enarnorem precisament, d'algú

la d'ahir
a

creu

ménech.

desinteressada.

lintitava, ben
tés, a unes: llargues tiralloagues de.
eonselis i; d'arnotsestacions,,que _la le-:
giairpa, experitimdia: de laaSotoaro feiéo.
sucpsos i reconfortants., ;
'maja dit—, sobretot, no.

'l'aventura

eta

L. A. B.

,

cansar-se

a

i

—

1

sorolloslament batuta.

cordial

nada funesta per
I ala?, que ja

diuen

Els atletas catalans que van anar a
a córrer cross peninsular han

Vigo

protecció

(e„,

Fou, evidentment,

'

a

estat

en

tot 1 dominar más.

val

i la

perill

sempro més Impressió de

va causar

l'Europa,

pérdua d'un prestigi,
bonie, a París. No en

de la

E R

íntima satisfacció en veme la Car
meta dintre el mare prestigiós d'un es
cenad. De totes manares, cap allá a
la divuitena renresentació va comen

co

eje: de comprensió per. tal
el que consideren: deets legítims deis obrers, no
Pas cantes:ion& Ko
emPreon. aquests
**Os ,a manera de
tópic. Diem c que.

el

ras.

no

—Donas,

no

a

Em pensava que el

día, de casualitat (ha
hem dit cinquanta vegades en un
mes), un equip fet a esgarrapades va
guanyar ISlavia, de Praga, horn va
que

sencer

pica.

prestigi internacional.
Pon constar de seguida que cl
Red Star té poca vd/ua intrínseca,
i menas, mo/t menys, de prestigi
internacional. Una cosa que no
camprenem, és la de que si l'e.v
cursió a París ha esto per a pre
miar els "cachorros" no hi haya
cumt l'Urloch i En Perera. ?Es
que aquests dos jugadors s'han ton
nat "cacharros" de sobtef
En: diran Potser que ha calgut
que anessin a refarçar l'equip de
Santander Per assegurar la victo
ria. El resultat ja 1he,,i vist. Dos
puras a l'aigua.
Sins dira que si be s'Izan per
ditt els dos partits, 'Izan guanyat
una colla de !rones que en el can
vi actual són lata al/pa colla de
Passetee. Airb seria una sonido
de jo, sobretot per a aquells que
tnolt justament han combatut
ideei. de sórielat atta:anua en els
animes de fittbol.
Tot aixa ens fa suposar qnc al
gnus directius del Barcelona
aquells que gaveta:en, que, natural
Iment, no són tots—astan des
orientats i han perdut alió que en
di;, "la carta de va-

tinguem
veu

Santander.

on

seis

ma

Mas?

un

disset any-s. Les coses varen
així: un bon dia va entrar en
un estanc del carrer
e Borrell i, men
tre comprava dues capses de llumins,
es va enamorar d'un jove ros que,
un
pian més enllá del taulell, escolli arnb
rima de compte un parell de fáries.
L'endemá passat varen passar la tarda
junts al cinema Royal i, tres setmanes
més tard, la Carnieta va tenir ocasió
de plorar amargament en una habita
ció mal iluminada d'una fonda de la
Ronda de Sant Antoni, mentre el jove
ros
es feia el, nus de
la corbata, da
vant d'un mirall que penjava de gai
rell.
En perdre la virtut, la Carmeta va
tenir la compensació de sentir-se cri
dada pels catnins de l'art i e la g16ria, i. poc temps després, debutava
com a noia del conjunt en una r.,tista
del -teatre Cómic. De bones a prime

/a monarquía;

solantent, dones, podent confiar

una

anar

El nostre sentiment de democracia
i el nostre ~capte
de la dignitat hti-aama ChS
obliga a ésser rcpublicans;
també ho som com a conseqüencia in
a

confirmen

cia als

en

aro saben& qué devem

el

més.

La Carrneta

tots els puf!: socials i po
caldria incloure en un pro
grama de partit. Ens uneixen, pera, a
tots, uns punts basics.
Per damunt de lotes les coses hi po
sen: l'amor a Catalunya,
a una Catalu
nya be:: liberal, puix que la ;lastra ter
,a ha d'ésser
sempre una terna de lli

•vitable

Santander

no

tinguéssím ja

en

hauríein

campionat de Lhga. A París, anib
la desfeta del sis a tres, li han
clavat una queixalada (d'aquellas
que deixen marcades les dents) al

—?Que potser alludeix aix5 d'En

PLANES

qua

no

que

mARIA

de LA

bertat. L'estimació a tetes aquelles
ses que per
als bons catalans sán

mer

JOSEP

ovni ctmb aquests mots creietn

scncials,
sacrificades

de

i

que

a

l'ha

ens

A Santander el Barcelona ha
perdut dos punts que l: eran pre
ciosos i precisos per a guanyar cl

Passeig de Gracia.
—No s'exasperi que la Junta sa.
brá exigir responsabilitats.
—SI, que nomenin una comissi6
depuradora i que acabin posant una
multa a En Samitier i a En Plattko,

mucho

vegada

contestat: A París i
Aquí precisanient és

del

Lliga. Diu l'adagi castellá: "Quien
abarca...", i els fets de París

de

no

cap vidre

desfer

a

i per aquest excés de

ve

este»: certs que, arribat el cas, entre
els mateixos
amics de LA RAMBLA
no 1i
hauria una perfecta i total coin

lítics

i

P

RAMBLA. Per endavant una decía
Oció: No constitzeim partit polític, ni
eapelleta política, ni per ara han: pen
sat a constituir-lo algar: dia. Es Inés:

cidencia

fer

REVEREND

un

deis

equips

elements

mania deis
a

si

EL VALS

sera

polítie

aquesta

directius de jugar

recomanant-nos

un

BARCE-

Si aquesta pregunta
guessin fe: divendres,

la nota de

altre remei que fer

—Encara més? Que

I tot, per qué?

almeammatameansuas

?frrou aclarida aquesta coincidencia es
'portivo-política: Si calques, un altre
dia insistirem.
Ara, dones, anem al caire exclusi
vament

França.

catástrofe. La pérdua del primer lloc

obrer, independent
especialització de tre
ball, poden actuar en Política, ho po
'den fer també els homes que Izan sen
•iti que senten afici6 esportíva.
o

Per

de

som

seny.

els uns, i amb els "cacha
rros" els altres, hem anat passant
aquestes setmanes fina arribar a la

metge,

un

nifest

la match

a

charras"

'Orejona una organització esPortiva,
UN partit de futbol o una
cursa d'atle
test Evidentment que sí. Entenem que
fabricant

capital

xa

guanyar

es va

raó4. tfaa van guanyar una partits,
horn arriba a veure's amb agal'
per a fer dos equips. Anala e/s "ca

ritat. Ara
es
Portius els esta vedat d'actuar en po
lítica? ?Es que un aficiona:: a l'esport
pot Unir altres preocuPacians que
les propiament esportives, ni sentir al.
tres inquietuds que aquelles que pro

inent de la

anys,

tres

voliem barre

i la

quedará

bo

al

vaina indiscutible del moviment espor.
tiu 'calda, contribuir, molt trodesta
ment, a endegar-lo. Anar contra aquest
corrent esportiu és tata inconsciencia.
Intentar barrar-Fi el pos, una temeri
tat. Es una rivada tan forta que s'en
dura tot el que s Ii posi al clavarte
Cal, dones, aprofitar aquest moviment
esportiu de Catalunya.

un

una

que

futbol.
—Calmi's, borne, calmi's. llena de
veure qué dirá la Junta.
—La Junta? A veure si fará una
nota oficiosa com aquella vegada de
l'Slávia. A veure com es justifiquen
ara. A veure com s'espavilen. No ele

-

partit esportiu-polític ni tan:poc ,polític-esportizi. Voten: únicament,
després de reconeixer
força i la

manera

bona,

veu

el Racing de
Santander, i deixar-se'n fer sis pels
francesos, uqe són la negació del

níssima part d'afanen prestigi que, fa

creure

:in

de la mateixa

una

ho

no

0:N'Al/1A

tothom? Perdre amb

i de retop

—

Essent aixf, ?per qué els honres de
:LA RAMBLA no poden: fixar la
'ostra posició i aclarir futures actua
cionst Deis d'aquesta casa no n'hi ha
cap que hagi tingut mai la sort d'es
ser una personalitat, ni tampoc que as
piri a ésser-ne. Aleshores, ?en nom
de qué o de qui he;; de parlar' En
non: de
'linar/ i sí tínicament com a
ciutadans catalans. Creían& que amb
airó n'hi ha prou.

l'esport

?Que

lloc. La segcna

al futbol catalá,

ar

Vigo

primera divisió, i fa per
Barcelona una bona, una bo.

constatar, no sois en els per.
sonotge,s consagrats i en els partas
polítics representatius d'un sector d'o
pinió importan!, sinó també en aquells
personatges que estan per consagrar
encara, en grEps i capelletes.
Repasseu els diaris d'aquests darrers
(líes i ens donaren la reté.

no

a

níssima part de probabilitats de alas

poguda

Hens dit abans que

desfeta

la

a

die al

entara

fixar posicions. Aquesta afició

a

una severa

colloca l'Athletic de Bilbao de líder

de Premsa, o per al
no prou
acta
rides, que hom observa arreu una ir
resistible ofició a fer deelaracions i
avui

raons

experimentá

sigui

que

l'enhorabona. El felicito pele dos
axial. ?Que encara és partidari de fer
els equips a base de sang jove?
—No en parletn, amic Mariano.
—Com s'entén que no cm parlen!

lea rnés transcendentals. La primera

.• informacions
Wes

cross,

L'agostara,

—Senyor

I

1

~HA

ment, les de Santander i París són

diuen

com

un

Pa

De les quatre desfetes, evident

saben& si a fer
compres als nia
gatzoms
pari
sencs,

a

rís, al Guinard6, a Bilbao... els
equips de Catalunya foren batuts.

anal..

París,

a

ahir

Santander,

papar ben Iluít. A

Primo de
Rivera, general
de l'exereit es
va

fer

va

se

nyor

panyol,

catalá

IDIMEG

El Barcelona ja perd dos partits en un sol diumenge
A Santander i a París, els blau grana foren batuts
per 2a116a3: L'Europa va perdre al Guinardó
i l'Espanyol a Bilbao, per 6 a O : L'equíp catalá de

••'5

....

Dicta

la

Preu: 15 céntima

Teléfon 19603

--

Una mala diada de Fesport catalá

POSICIONS
D'ença

11 i 13

LA JORNADA. ESPORTIVA.

FIXANT
catire

Impremta: Barbark,

Teléfon 14355

--

es

un

andalús

esceptic

---,De mitja edat. Aquest borne ve
rnaterialment enganxat sis meus
talons. Cada cine passes cm deia :
"Senyoreta, ti haig de parlar". Ja saps
que quan rala pel carrer no estic per
gresca, de manera que no m'he aral.
allt girar ni contestar-li res. Per?).
tant i tant ha insistit que. a
•

nia

d:intre el pes

no s'ho va començar a creure
fins que, per Nadal, la xicota va coas
parlixer a casa amb un gall d'indi i
tres ampolles de xampany Freixinet.
De joveneta, l'Estrellita havia lle
git imites novelles de trenta céntims,
amb Cobertes de colors. en les quals
el tema del cabaret era tractat amb
una evident
predilecció. La noia, per
tant, havia cultivat una idea literárla
i suggestiya d'açuests loas de perdi
ció.. Un any seguit d'e contacte directe
a'mb l'atmosfera del "Gran Café Ca
talán". li va •donar ocasió de compro;
Var qué anava considerablement lluny
d'osques. Va trabar que el personal:
no prenia tanta cocaína corn marcava
el protocol i que la broma que es feia
en aquella casa tenia més aviat un aire
simple i familiar.

simisrne,

tanguista de carta
edat especialitzada en la conquista de
pagesos tímids, es va prendre l'Estre
llita pel seu compte i u va dedicar una
La Socorre,

ern

que

no

té ni

hom, penó

clau. Bona

un

cara

sapigues fer-te

que

a

tot

respec

tar. Amb aix6 del respectar vull dir

dranis mai de halla 'alió que
donar pagant. Ja m'entens.
Trobarás geni que et dirán que 'els. di
que

no

puguis
ners

gula"

no

ielicitat. ;.To

fan la

pas

Está: 'dar

que

tela

cre

la felicitat

CATALA:

Llegeix,

la pigIna 14, la
nostra demanda de Justícia.
a

una

AJuda'ns

crear

a

d'opinló

I

un

un

estat

ambient

propicl

Paro

mal

en

sea, dono

—Déu-lo-guard,

ja

era

vaa

"

sorpresa. Pera) ara no es ansi
que. *aquests habas tan respectables
oculten un Personatge de anal s :-nti
ments. Res d'aixo. Haig de fer-li Ines
proposlcions molt interessants, de les
quals depén, potser, el seu benestar.
De mes maneras, per avui, ja
prcu. Vo.sté esh' n-.assa nerviosa per
a
poder tractar afers d'importancia.
Denla, en aquesta hora, l'espero en
,

amic La Rival
lis

porta

—A vture ji resalen: l'ingrés de
Sola al Barcelona.
—ea saben que són quinse mil pes-.
sctes per a nasa/tres i set mil Per a
En Sola.

Senyoreta
faig arrea de la

seguida.

parlat

SET MIL

arnic Caries. Que
lee bo per aquí?

dines qui era?

m'ha
seva

WeINZE MILI

mitja volta,

—Un capellá?
—Justos 1 Un capellá cona una casa.
He quedat tan parada que no he sa
but diC ni una paraula. El!. en sanvii
ha

‘.

4>

rada

xessis escapar. De manera, que et
coman° l'aventura.
«

*

—"Bueno", ja parlaré amb En Do
menech i

es

?Queno ha veieu que aixo és
enredada? Amb guinea mil n'hi

—Que

tava molt ben installada en un piset
de la part alta del carrer de Munta
ner. Es seus pares i els vuit germans

(Segueix

a

donaré la res/tosta.

—?Que us sembla Domenech cii.r,)
quinze
i set milf

r

Quinze áies després l'Estrellita

us

re
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de cap de tes molieres, ha.

me.

una

he;:
bé de sobres. 1 si no els calmé que di
guardin, que ja procurarem que torni
a

estar de moda En

Plytko.

la

PARIS

L'Europa va ésser batut per
l'Arenes, per dos gols a un
del Guinardó

El Barcelona fou batut pel Red Star
C. A. P. per sis gols a tres!

dominar tot el partit, arribant-en alguns moments a l'embotellament. L'Areva

nas

aconseguí els

Ahlr, al

dos gols

seus

camp del Guinardó l'Eu

Loycila

amb

cal

remarcar

l'eficacia de l'Obiols, que quan, com
ah•r, el joc es porta a l'atac, és sem
pre un dala animadora de la davan
tara europeista. Gamis, sense tersir
cap tarda masa* bona, va cooperar
ami eficacia a la tasca deis seus
companys de ratlla. Va tenir la acial
que el joc de l'atac atener es féu
Inés per l'ala esquerra que per la
theta.
!Per qué, dones, si l'Europa va
dominar tota l'estona, no aconseguí
el triomf? Dones parqué els davan
ters de l'Europa, tot i el joc afili
granat que practicaren, r.o saberen
decidir-se a provar el xut, i les ve
gades que no els manca decisió, len.
certada aetuació de Zarraonandia i
els seus defenaes evitaren que la se
ra porteria fos batuda.
De resé, a Inés, l'Europa, que jugá
superbantent tot el primer temps
part del segoa —fina que Gurrucha
ga

'conseguí rempat—,

desmora

es

litai així que eta arenera marcaren
per primera vegada, i a partir d'ad

va

Amb

Red Star-Cercle
L'armad de la

blau-grana

decepció

ELS

ele

entre

EQUIPS

COMENÇA

Entre el públie horn nota la presén
cia de molts catalana, els quals salu
daren amb entusiasme l'equip ~pió
de Catalunya.
A les tres en trunt el senyor Gerber,
despréa dels raquisits d'habitud, orde
na
el comenaantent de! partit.
El me, de ti-romana sembla que se
rá molt afta Són assenyalats dos foca
de joc sagitaa contra tI davanter cen
tre frantés. I al .cap de cinc ndnuts,
na gaire més, d'haver-se comenot el
partit. una centrada de l'exterior dret
del Red Star, no encarta ,a blocar-la
Sola, escapant-se-li la bala, aprofitant
ho Roze, el qual marca el primer gol.

"Europa.
Ploreaca, Bigueres,
Alcoriza, Obiols, Loyeda, Gamis, Gironés, Bestit, Escrita, Ciórdia i Pe—

llicer.
Els. tres gola foren rnarcats a la
segona part. El primer fou obra d'Escrits. No poguérern precisar qui ii
fétt la passada que motiva la maja
volta que va valer rúnic gol de
l'Europa, perqué davant la porta de
l'Arena,
havia &ale o morse

ea
1&, 4

EL SEGON GOL

a

Hl

ha

una

Deu minuta després Id ha un alda
rull enorme' davant la porta del Bar
celona. L'equip blau-grana actua amb
Un
desconcert lamentable. El públic
catall dóna evidents n'ostras da des
iRusió. Amb tot aleé, Pinel aprofita
una fallada de Busaot i marca el ter
cer

gol.

QUATRE

asae=e3pg
el dornini, més insistent que mai,
rnancava de cohesió i era una cosa

deamanegada

per
e

complert.
*

Hem parlat de la magnífica ac
tuadó de Loyola i en conjunt de la
Unía inedullar de l'Europa. La de
fensa, en general, estigué encartada,
oreara que Bigueres tingué alguna
indeciaid que ji poda costar cara.
La davantera va fer —com hem
dit —trn joc brillant de combinació,
perb ala seus dementa no tingueren
encert a l'hora de xutar. Unicament
es velaren alguna xuts perillosos al
primer tennos, obra de Bestit, Giro
nés i Cibrdia. Paró l'encert del por
tar de l'Arenas els féu ineficacos.
A la segona part no van prodigar
el xut, i les ocasiona que van tenir
no les saberen aprofitar. En des
arree seu dircm que no var. tenir
pes el sant de cara, ja que Id va
haver alunes ocasiona que la pilota
no entrava per veritable miracle.
Individualment Ciórdia va ésser
el més regular. Gironés comerla&
rnalament i després s'ana afinant.
A Bestit Ii nace( el contrari

peró
deaprés perdis fácilmerst la pilota.
Escrita argucia sense convéncer, en
tara que ahir fes el gol de l'Europa.
o

sigui,

que

comença

encertat

^,:dasl;1.:-:.-":‹REa •:— 5:
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"De Soto" MI
MODEL 1930

(
:4 Per

a

provea i demostracions

!Fernandol
de

El de
nuta

de

forla

palie,

nombró,.

es

natastra

en

LA

RAMBLA

ara

ALTRE

GOL...QUE

S'ANUL.LA

Segueix

la pressió del Barcelona i

Rama. en una jugada individual, mar
ca un altre gol que l'arbitre,
mena aflulša. Hi ha grana protestes
del públic, que fina ara ha eatat cor

injusta-1

dectiasim.

seguí

EL SEGON GOL DEL BARCE
LONA

actitud molt cota
cebra l'irbitre
xinlada.
va

amb una lleugera
El partit es va acabar que ja era
fosc i era difícil diatingir la pilota.
Es masas aviat, aneara, per a comencar els partits les quatre.

juguen

UN

amb interés les incidéncies del parrecta. Uniearnent

d'una trompa
un al
amb ruolt d'entu

causa

I EL PRIMER GOL
Goiburu fa una de les sayas carac
terístiques arrancadas. En el moment
preds pasea a Bestit i aquest, d'tm bou
xut, marea el primer gol a favor del
Barcelona.
artier contra el Barcelona que Za
balo aclareix, recull Arnau la bala.
la passa -a Ramón, aquest a Diego i
la jugada és malograda per aquest.
El públic aplaudeix la combinació
.deis jugadora catalana, que ha tstat
realtnent rnagnífica.

Va arbitrar el senyor Hernandez
Areces, la tasca del qual passá gairebé desapercebuda, degut a qué no
féu gaire .ús del xiulet. Es limita a
assenyalar ela kiks, els gola i els
córners i alguna falta, de tant en
tant, parqué no fos dit. Expulsa
rAlcoriza i_l'Echevarria perqué s'a.
grediren mútuament. Demostri un
interle :watt ample en la qiiestió deis
penal:, traer; que nosaltres compartina i 11 aplaudan. Amb els off-sides
tarnbé seguí la norma de no aseenyalar-ne cap I amis aixé ja no hi
estem tant d'acord.
El

a

siastué.

•

,

Manquen pócs ~anta per acabar,
la primera part, i rernatant un avena
de tota la davantera blau-grana, Ees
tit aconaegueix, d'un xut niagnífic,
el segon gol del Barcelona, que és re
but amb

una

gran ovació.

LA SEGONA PART

JOAN B. TINTORER

Arocita pasea .al lloc de laman .1
acta* ,c1s. ruig centre. El canvi
tia es traduebt pa& ert-positiu avartat
ge, car durant el* primer; quinte mi
nuta, la selecció 'francesa marca dos
gols mes—i van sis !—obra de Roze
i de Rossi: el primer en un aldarull
el *clon d'en aut reolt fort i

-Arnau
el

encara

cinema
un

de censura.
aeva

peraleteli
réglm
trebalIair

hermétlo
Cal

completa des

aparlold. Lleglu,
1 propagueu

tre, tots

centrada de Saro la recollí Menchaca I d'un ,cut fort i collocat ti
transforma en el tercer gol de la
tarda, que va ésser el de la victória
de l'Arenas.

momo.

1,111TADA:
Lleglu

s'havla retirat,

da, reapareix. L'equip sembla

una

Per la
ales11~.~~

al cap de set mil'anterior, el va marcar

Gurruchaga, en rematar una paseada
de Menchaca que al seu torn havia
rebut la pilota de Saro.
Ala quatre minuta de l'anterior,

En

Rambla Oatalunya, 127
Baroelona

•

l'empat,

Vizeayal
8. L.

tenen.

jugadors. Encara que ens va aemblar que la posada venia d'En Bu
la. Es produl aquest gol ala tet mimita de représ el joe.

tit i

ArTOITIORILS

cm

A CAP!

Segueix el joe franeament tavbra
ble a requip francés. I una nova in
decisió de Sola ocasiona el quart gol.
LA REACCIO DEL BARCELONA
El Barcelona, •davant les propor
eichs catastrófiques que va adquirint
el marcador, fa un esforg. Zabalo, que

a

la noi.

tra plana de cinema,
tiole de P. Ventura

Ilttny,
Són

Ilanaats

francesos

cinc cbrners contra ala
i dos contra els catalana.

í

enorme

'

celebra ahír a la
tarda l'interessant partit de Lliga
Barceldna-Racing de Santander, el
qual acaba amb el sorprenent resul
tat de dos gols a un a favor de l'e
concurrancia,

quip

'

se

local.

flora.
Escullen camp eta catalana i posa
en joc
la pilota el Racing el qual
realitza una escapada infructuosa. Ele
primera moments eón de joc de tan
teig per ambdues parta. Ele ataca
catalana comencen d'iniciar-se amb
gran precisió i domíni de la pilota.
Es tira un comer contra el Racing
tic Santander. L'enuip cata :a des deis

primera

=menta

demostra

millor

joc. Realitza un avenç mit
jançant Samitier, el qual, en pie off
sida, 1-mata la pilota i acOnsegueix
un gol que és justament anullat per
calitat de

—No ho hauria dit mail Hern d ivit lea forcea 1
la meitat.
Mocha falla una «asió propicia per
a marear i en els última moments Aro.
cha marca el tercer i últitn gol de la
tarda.

han

ens

partit

per

petit i Diego. Excenent, Bestit i
lament Sola.

,

L'arbitre, a despit d'algunes follas,
ha estat imparcial.
HA ESTAT OFERT UN NOU

FINAL

PARTIT AL BARCELONA

Ha guanyat l'equip francés per 4
a 3. El públic envaeix el
canap i s'en
duu en triomf els jugadora loada.
L'equip del Barcelona ha fet un mal
partit, especialment Bussot, Goiburu

A BILBAO

L'Atlatic, •eguint la sena
triomfant, ven s l'Eepanyol
..

sis

a

Ehs

organItzadors

s'espera
fará

per

zero

Amb una entrada formidable s'ha
celebrat al camp de San Mames el
partit corresponent a la primera di
visió de la Lliga entre l'Atlétic lo
cl i el Deportiu Espanyol, de Bar.
celona.

pie no es degué a la categoria
del partit, puix es donava per des.
comptat el triomf fácil de el'quip
biscaí, davant l'onza reservista que
trameté l'encara campió d'Espanya.
El

L'aflojó acudí a San Mamés única
ment a exterioritzar amb
la seva
protesta la tasca dels espanyolistes.
Per tant, el públic des del primer

estigué contra l'Espanyol 1
l'ambient es caldejá fina a arribar
a l'expulsó de lai tribuna d'un aoci
-espanyolista que contesta grollera
rnent a unes paraules no molt cor
recto que dirigia
públic biscaí ala
jugadora catalana.
En el primer temps l'Eapanyol.
moment

que

d'aquesta

tila és
mama

parisienes han
partit, í
nou
l'aquí!) blau-grana es re

ofert al Barcelona

un

severa

aprofitat

desfeta.

també amb el cap

Iraragorri i aconsegueix el cin
qué gol.
I mig minut després Gorostiza
torna a llanear una estupendíssirn
centre que va ale peus d'Unamuro,
d qual fácilment afusella el sise gol.

per

I amb le resultat de sis

a zero

ter

mina el partit.
Melcon féu un arbitratge molt re
gular. Contínuament fou protestat,
per la seva falta d'energia
castigar el joc 'dur d'alguna
jugadora espanyolistes. Ehs equipa

sobretot
en

no

s'alinearen abrí:
Atlétic de Bilbao: Biseco, Carea
ga, Castellanca Garizuriets, Urqui
zu,

Iraragorri,

Roberto, Lafuente,

1.7a---aaa Chirri Gorostiza.
rse----st. Aznar. De Mur, San

queie, Tonijoan,

Larcos. Tena
Prats, Broto, Zamoreta, Xifreu

"

Jover.
•¦•••¦••••1•1.1.111101.11.••11
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Copa Barcelona

els seus reseraes es defens!
hl hagué moments que in
quieta la porta bilbaína, paró aquests
foren poca i deis 45 minuta de la
primera part es pot *asegurar que
mitja hora, domina l'equip vermell
blane.

SANS I BADALONA EMPATEN
A TRES GOLS EN UN ENCON
TRE INCIDENTADISSIM I IN
ACABAT
A les ordres del collegiat se
nyor Santiago s'arrenglararen
els equipe en la següent forma:

Peró cora que l'actuació del por
ter foraater era afortunadissima finé

BANS.--.-Casanoves (a la ate
gona Part, Ros), Wonredeflot,
Bortolf, BOBOD, Duran, Pauses,
Caste116, Calvet II, Ferret, Roca

tot 1

kilt=

ala' 33 minuto no aconseguí lAtletic
el seu primer gol, degut a un xut
d'Unarnuno que reldota al pal i que
Iraragorri des de prop llança a la
xaras
sense
dificultat. Seguí en
aquests última moments dominant
requip biscaí i ala 42 minuta un xut
d'Unamuno és rebutjat fluixament
per Aznar i la. iplota av al peus de
Garostiza que afuselía el segon gol.
Amb el resultat de dos a zero termi
na la primera part.
El joc durant aquesta primera mei
tat fou naolt dur, sobretot per part
dala jugadora espanynlistes. Sobr-ser« per les seves entrades bruS.
que, i esncurablea el mig espanyo.
lista Tena, el qual posa cátedra del
que és joe Per a inutilitzar en con
trad.
A la segona part el doinini atlétic
fon corriplet. L'Espanyol sola jugá
a la defensiva i ele seus
dos inte
riors jugaren molt retardats per aju
dar la líala mitja en la tasca defen
siva.

i

Segura.
BADALONA.

Ros, Orriols,
Borras, Querol, Forit Plana,
Sangüesa, Bonal, Forguels, GaZ
riga i Tejedor.
El primer en marcar fou el
Sano, cl'un superb xut de Fer-,
ret, el gua!, aprofltant una pas
nada de Roca ,fick la bala dina
la xarxa, entre 4es aclamacions
—

deis incondicionals sansence.
Després d'aquest gol, els bae
dalonins no volgueren ésser
menys, i en marcaren també un
altre per obra i gracia de For
gues.
No havien transcorregut en
cara cinc minfits, quan Roca,
recollint un centre de Castelló,
fort i desernpatá hoya
ment.
A partir d'aqttest moment, el
dorriini badaloní fou intens i
dürá fins a la fi del prirrier

?uta

Iraragorri, des crun metre, co
rona d'una capcinada imparable, i
marca el tercer gol.
Me iq minuta i en un marnent de

qtte l'otgUeta
Bona] assolissin das gola més,
que
asseguraren l'avantatge
déla blaua, i els feren esperar
la segona part arnb una mica
!tés de tranquillitat.
En cóménear el segon temps

perill

que

contiatia el

havia baixat per a defensar La situa
ció, fa una falta descarada a Una.
muno, que castiga Melcon amb pe
nalty. Chirri s'encarrega de conver
tir-lo en el quart gol. Cona que mal..
grat tot, Broto protesta a grana
arias de la decisió arbitral Melcon
expulsa del terreny ,el jugador Bro.
to. Segueix c1 domini biscai, i als
36 minuts un altre centre de Goros

tenys, perb

dOmini dele ces
ele sanaents, amb

una

maniobra,

Ah s

rapid

set

minuts, Gorostiza arranca
un
magnífic centre

i 'tanga

que

per

a

l'Espanyol, Broto,

teraps,

no

hábil

sanee

s'apes

doraren de la pilota i organit
zaren
una
arrancada que els

valgué

un

gol, obtingut

per

Ferret, d'un magnífic xut que
baté a Roa malgrat d'una opor
tuna estirada d'aquest.
Arnb aquest gol ele snliaefica
comenearen ola incidente. En
•

l'árbitre.
Dominen ele catalans.Llur control
de pilota éŠ molt superior a l'equip
local. Als quinze minuta, Fiera tira
un comer que no troba rematadora.
El partit segueix arnb les mateixes
característiques. Ara el domini és
més igualat, paró eta catalana seguei
xen tent més
bon joc.
Després logren els santanderins
dos corners infructuosos.
Ala 26 minuta arriba el primer gol
eatalá, el qual origina protestes in
justes per part del públic. Un xut
de M. Garcia, des de Ilurty, el de
tura el portar, el qual es triaba sobre
la aja de gol, i en donar ama .volta
per tal de lliurar-se del setge deis
contraria, entra la pilota dina la por

L'arbitre, ene que de lluny, ha
apreciat bé la jugada i concedeix el
gol que origina enormes protestes
entre el públic, acose Metiu, puix
ta.

fla5ínia.

que el porter ha trastá
Segueixen dominant tëti5lais; 1
jugant ala locals amb gran coratge;

paró alueils controlen -milfor la
Iota. Domine ndesprés .una estona
els local, els quals tiren tres corneta
sense que cap d'ells ala dongui resul
ta tprictic per ésser molt oberts.
Més tard, s'origina un batibull da
vant la porta santanderina i els ca
talana entren fortament al portar.

Garcia fa un faut a Hernández i
rárbitre anulla el gol que havien
aconseguit, per aquesta falta, perqua
la pilota ja havia arribat a la xarxa
De seguida ala catalana tenen una
altra ocasió sumament propicia. Una
canonada de Piera gairebé resulta
un altre gol.
Després domina el Ra
cing, el qual tira altres dos córners
cense

resultat.

entrar

pilota, Forgues i
tenir unes paeaules
amb l'arbitre, al qual apostra
faren durament per no sabem
la

va

quina motius.
L'arbitre, paré',

no es

'dona

per al•udit, i l'encontre conti
nua, si bé amb una mica de
violencia en el ion.
moments després
hi
trompadas davant de
la zarza entre Garriga i Torre
deflot.
Si l'arbitre haguéls tingut una
miqueta de decisiÓ 1 energia,
Peles

hagué

ele hauria

tret tots dos del
amb aixb s'hau
ríen evitat mala majors. Perb
no fou aixf; sigui per massa

-camP, 1 potser

condescendéntia, sigui pel que'
es vulgui, el cert és que el par
tit continua amb més violencia
que mal.
Més tard, i per una senzilla
disputa, Roca corregué furiós
vers Orriols, 1 aqueet, veient el
temporal que li venia sobre,
allargá la cama, i fent ballesta,
etzivá un fordidable cop de
peu a l'estómac de Rota que el
féu rodolar per terra serlosa
ment lesionat.
I allá fou Troya. Amb aixb
vingué una altra cosa rtiés greu,
encara. La irrupció de públic al
camp i les corredisses de tots
els jugadora, en especial Or
riolls, que cenia amb el terror
pintat al rostre, fugint d'aquell
monstre de cent caps que ame
nalava engolir-lo.
No cal dir, dones, que hagué
rem de veure novament aquell
lamentable espectaele que ole
Oía la gua.rdia civil a cavall
eavaine la gent del terreny de

joc.

nífica posició,
faut. La falta

penalty,

Part amb

gn°11aLoredo,

va

-

magxutar, li fan un
és castigada ami)
en

a

no

qual cosa el públ:t
escridassa contra l'árbitre.
En el quart d'hora segiint el dr)..
niini és íntens per part del Racing ej
qual

per

la

tira tres

corners

rematadora per

que

la mala

no

troben

collocació

Dominen novarnen tela catalana
Piara tira un precie comer que tata.
poc no té sort. A continuac'ó lii ha.
una magnífica jugada catalana que
origina un cerner, tirat el qual,
ved torna a tirar la pilota a cornea
que tampoc no sé conseqüancies.
Altra presió del Racing, peró els
seus davanters eón lents en les ju
garles, sobretot Orear, que fracassa
sorollosament i amb la seva lentitud
anulla tots els esforos dclslos deis
seus companys. Altres corners locals,
resultat. El portar es troba
sense

2puradíssim

en

alguna

momenta.

En vista que, amb tot i dominar
1
estones, els locals no obtenen cap
resultat, Ilur entrenador, l'ex-jugador
Pagaza, disposa un canvi admirable.
Fa passar Oscar al mig-centre i Ba4
regarlo al centre de l'atac. El canal
dóna magnific resultat i immediat,

puix

que

seguit,

tot

quan

van

3.2.

minuta de joc, Oscar pasta la pilota
a
Baragafio, el qual la. cedejx a Lo
redo, aquest 1 apassa, avancada, a
Lata inaga, que tira la pilota a la zar.
xa
i és molt ovacionat. El públic,
delirant, salta al camp
porta en
triomf el jugador victoriós.
Després d'aquest moment decauen
ele catalana i donen la impressió de
no trobar-se
al camp. Realitzen al
gunas jugadas cense entusiasme. Els
locals, ajudats pel públic amb
es tiren a un impetuós
Ala 35 minuta tiren un altre cor
contra el Barcelona, sense re
sultat, i segueixen dominant.
Als quaranta minuta arriba el gol
de la victória. BaragaPto passa la pi
lota a Santi, aquest centra i novaj
ment remata
el gol Larrinaga. La
pilota en la seva trajectbria havia to
cat Walter i des d'aquest aria a la
ner

xarxa.

En jelifralarrers
lana

moments els cata:

-talaban impetuosament tararira'

•

rempat

que mereixen. Tiren dos cotd
que no tenen rematadora, i aca
ba el partit amb la victória imme
ners

rescuda del Racing per dos a un.
El Barcelona ha jugat més, molt
millor, i ha merescut, almenys, em
patar. Ha dominat més temps i en
la seva classe de joc bu molt
rior al seu contrincant. Els dos gols
Ii foren justament anullats, paró, en
cairel, en pocha marcar d'altres.
Uriach ha jugat bé. La defensa cont
rol!, essent el millor Walter. La rata
Ila mida actua arnb encert, perb es
tigueren millor les alas. I de la da
vantera, els millors foren els ex
•

trema_

Del

I amb el resulta d'un a zero a fa
vor deis catalans acaba la primera
pat. Resultat juat, puix que a part
d'havtr dominat mes, el seu joc fou
rnolt millor.

Garsiga

ilaqusae

Ala Camps d'Es

espléndid

partit,

EL PARTIT.., I ELS
GOLS

jugadora

—

Els catalana ofereixen, abans del
als santanderíns uns rams de

,a

M.

El ami), bastant pelat d'herba i re
fou de bou prineipi un des
avantatge important per ala aostres,

24.

ga i Amos.

tola

lliscós,

•

de

•

es

TRES A CAP!

capita

111

I L'ARBITRE

L'arbitre fou el collegiat mía
Gerber.

asa'

un

I
•

mon, Bettit i Goiburu II.

#

—No volleu

SANTAIDE R

presenta in
tegrada pels següents jugadora: The
pot, Fidon, Dalioue, Fuvot, Colomb,
Laurent, Monsalier, Final, Roze, Fi
namore i Jana.
El Barcelona arrenglera e seu equip
aja!: Sola, Zabalo, Bussot, Pedro!,
Amaba, Arnau, Diego, Goiburu, Ra

chaca i Echevarria.

JOC kry
génít? Donas aquí

P

405,-

una

reaccló del Barcelona.
Bestit xuta sanee &caló. Tomen els
franceses a l'atac, centra Monselier i
ruruguail Finamore, després d'unes
mana de Roza que l'arbitre no veu,
aconsegueix el segon gol. Eh s jugadora
catalana protesten, perb l'arbitre dona
ei gol per adalid.

L'ALCORIZA

rpRI5

selecció del
Athletic de París.
formació de requin
causat, de moment,
aficionats. Mes tard,

La selecció francesa

a.

Jar

havia

Santander,

port, amb temps

guipuscoá Steim
.born formaren els equipe de la se
güent forma:
Barcelona: Uriach, Water, Martí,
Castillo, Guzman, Carulla, Piera, Sas
tre, M. Garcia, A. Garcia i Parara.
Racing de Santander: Jover, Pico,
Mendaro, Hernander, Baragafio, To
men, Santi, Loredo, Oscar, Larrina

ase'

reaccionaren amb resperanla de
retire batut un equip tan farnós com
el F. C. Barcelona

—

al,

Nva

ex

perá,

equipa s'arrengleraren de la
manera segiient:
"Arenas".
Zarraonandia, Idantada, Careaga. Silaune. Urresti, Bilbao, Saro, Rivero, Gurruchaga, Me:a-

ab

el Barcelona i

entre

-O

y

gran entrada i molta

una

El Barcelona perd un partit en el qual li foren
anullats dos gola i domina gairebé sernpre

A les ordres del

pectació s'ha jugat ranunciat partit

Els

/0--

te 1 egr f ica

corresponsal).

del nostre

coordinació,
a

(con f e réneia

PI $, a3

tenir poques ocasiona
d'intervenir, i no va pas fer res de
raItra salón.
Dels elements de l'Arenas, remarcarcm la magnífica tasca de corj.:nt
de mitjos, defenses i porter, cls quala
feren una defensa heroica del seu
marc.
Individualrnent el portar i els
defenses estigueren al mateix nivel].
De la línia mitpana el rnillor foe
l'Urresti, encara que peca d'abusar
de la seva corpulencia.
La davantera va ésser la :astil* més
f-laca de l'equip. Els dos gola que
aconsegui foren marcats en jugadas
individuals. Van ésser, perb, els que
treballaren menys, degut al traba!!
dala majos de l'Europa. El millor
del quintet atacant arener fou
cutiblement Sato, les escapades del
qual aren sempre molt perilloses. El
seguí en mérits Menchaca, que quan
tingué la pilota proa'. de donar al
joc de la sena nula una m;ca de

va

junt

i Goiburu pet t tingueren una actuad()
deficientíssima.— El millor fou Bestít

jugades aillades

en

I Pellicer

tenir una actuació molt re
gular. Va exercir un domini constant
damunt l'Arenas, i en moltes estones
la pilota no passava de mig camp.
Causes d'aquest domini? La magní
fica actua ció de Loyola, pletórica
d'entusiasme i de facultats, que jugá
contra
l'Arenas una partida im
mensa.
Talla tot intent de joc per
part de la davantera güechotarra, i
serví als seus davanters unes pilotes
matemátiques. La seva labor va és
ser la nota destacada del partit, jun
tament amb la meravellosa tasca del
tercet defensiu arenera
ropa

Bussót, Solá, Diego

•

_

1930

A SANTANDER

AL GUINARDO

L'equip

24 de febrer de

rambla

Racing

els millors foren Her

nández, Baragafio, Pico i Toros.

L'arbitratge

de Steimborn fou

guiar.
a

NOTI SPORT

No n'hi hagué prou amb aixb:
Orriols, expulsat per l'arbritre,
hagué de pasear pel mig d'un
passadís de bracos i punya que
eaperaven el seu pas per a col

júrelos.
Novas diseussiOns i novas
patacades entre sis partidaris
d'una 1 altra banda. Homes per
terra que aliaren a bufetates
arnb altres 1 crits de dona es

garrifada.
Finalment, 1 després de vi
víssimes. discussions entre las
policía, jugadors i h.rbitre,
aquest suspengué l'encorare
entre les 'lagrimes de rabia de
Forgues 1 el malhumor de tots
els altres.

L'arbitre,

custodiat per l'au

tonitat, se n'aná a la caseta en
tre ele insults i els crits de

Efectivament, el seu arbi
tratge, si bé bu encertat pal
que a, direcció del joc es reía
reix, fou detestable pel que toca
a la reprcsaid del jan. brut. Ami)
tot, no tenia ehl tota la cuil"
del qué va pasear, Al molt
rrienys.
I, per acabar, sentim haver
de manifestar una vagada Inés
la riostra més justa protesta
per l'actitud d'alguns "senyors"
grollers i mal educats, que de
seguida que passa qualsevol
cbsa es posen a insultar la
premsa amb adjectius tan in
decents com immerescuts.
Aquests uncivils farien millor

quedanGse a.

casa.

Ej guanyatien ells, hl gua
nyarfern nosaltres i en sortirid.
beri'efitiats el'hon noM de 1 es

port.
A. PreAZZO f!.

•

•
•

•
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la
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A MANRE3A

Manreea,

Per Canaletes &len...
Que eje prornestice d'En Fina, soere el partit de París han obtingut

Que

Paleftugell

el

els rajolers.
555

ézh seinellós.

un

*

*

Que tenint en compte que sol* ha.
vía de jugar sis partitz era una mi.teria el que radquesició de Cabales
representava pet a l'Atlatic.

*

cecee d'ironia que
Que
hagi
perd'ut •amb els
Bareelona
el
francesas, ele pitjors futbolistes
?'Europa, i amb el Recite de San
aajeder, que anava a la cua de la
ha eetat

un

5

Que ituj, arbitre "inriateur". t*
para de la Lliga Comercial l'oboe
qui d'una camisa.
*

5

*

Que

*

rieien raltre día que el
a

Que

cae

de Solá

e

e

•

de momeen ja compta anal, un
regidor al Masnou, que és el directiu
Pau Bertrart, 1 un altre a Sant Sadur.
ní, que és el pare del jugador Miró,

*

e

5

*

l'obtenció del seu pa.
per de comeciiant no ha estat precisa
intervenció de radvocat
e

*

5

Que

l'arbitre amateur Ganado ha
fa un :de maese fort, ja que vol 'ezi,
gir que ele desplalartertts ele hi pa
guin per via alria.

*

Que segueixen a altes horas de
matinada els entrenaments en ter.
ten» de la popular barriada de/

SI

•

Que ideó ée degut

les dificultate
que li porte l'haver d'anar dele campe
a reetació dele ferrocarrüs.

ralle].
*

Que

en

*

aqueste

•

entrenaments

.

Que ara velen desplegar el "acere.
tarillo" a Maxic per sí pesca la pre.'•
sidancia de la República per al pare
del jugador eesta.

pro-Rini.

a

*

5

,Que

Qtre Loren no dóna l'abast a ob.
sequiar els entice des que li han do

Que per

un

Que l'Europa aviat será acapara
dor d'alta carreta

*

nat paper en la funció

vetada acabat rarbitratge
ele collegiats

555

Que el pintor Vendrell prepara
lee sinos per al quadro del camp del
P. C. Barcelona que ha de figurar
en les oficines de la Penya Nap.
•

una

de la Lliga "amateur" es donaven
to de auperloritat encisadon

*

Que ene agradarle sentir-lo des.
tecle dele sis gols de París.

*

55

d'Hernandee-Areces,

era un raye.

*

5

*

•

barcelonietes "enragés"

e

5

Que *hit- a la tarda Herniedee
Areees, erbitre del partit Europa.
Arenas, va fer grans elogie de rubí
tratge del collegiat amateur Ganado.

*

Que aquesta será, a canee de le
que fa pocs dies varen estripar-11 en
de xiulet,
un dele seas concerts
une

5

més demanava 3.000 percutes per al
Club, 5.000 per al jugador i eGo pes.
setes cada mes per al mateix jugador,

*

e

*

Que per al trastees del seu jugador
Cabanes a l'Atletio de Sabadell no.

primera divisió.
•

F. C. ja fa con1

no

representacions de les Pe
Nap, Brinco i l'Institut de no

a

hl falten
nyes

fer

Que ahir a la tarda hi bague

*

*

*

e

teta cervesa

guin

a

cada

a

fi que les

6

a

en

.5

,

a

nyies

un

arbitre els diu
desposes no si

a

bessin que

*

no

5

havia anat

perque
a

serida

a

Que

erbitrei professionals
com

a

la

no

tar.

Que Antoni Castells eetá melt ea.
tisfet que el Barcelóna l'hagi ca
rnes a Santander en qualitat de...
"massatgista auxiliar".

•

a

•

merxador eseungce En RuIl. del
va
apuntar-se
punt d'honor.

e

Que ele equipe del Barcelona i
l'Esparvel van anar a Bilbao en cl
mateix vagó. Ignorem en quin es.
tt dele* arribar el vagó...

Collegi d'Amateurs,

•

.

Que Aréválo a correcuita 1 per no
teser menys hagué de refer el que
que ja tenien sienat
*

•

Restauront RIERA

Que la rivalitat Europauleadalorta
eegueix mes enverinada que naai.
555

el Badalona

Passeig de Grácia, 100

s'aeontenta
areb cercar jugadora de l'Europa ai
ree que els pesca
directiue.
no

Teléfon 75075

*

EL PREFERIT DELS

Que per abcb fou nomenat preei.
dent del Badalona l'antie eutopeista

•furlbund"
Vicente Vea.

GOURMETS

amic d'En Matas En

Salons propis

555

per

Que degut a un "Canaletes" de la
betraana passada un conegut mernbre

a

banquets

Servei per co
berts í a carta

Collegi d'Arbitres

"amateur" féu
extlamacions mol indicades per a és.
ter recomanades a la Lliga del Don

Recepció diária d'ostres

41111~¦~,,,,,,~usem,

Restaurant Ca;alanya
gida clientela

i al

públic

en

eje':

Plaga Catalunya,

4-Barcelona

Recomana

sea

genétal,

SOPA DELS PESCADORS
Anea.

.ens

imprevista, precisamente
produir Una gran de

-va

Qué ha paseat,

55

cal que vigili per establir-se
cleueula deis en durete.

Que

ele

tractar

•

Que

• *

-

LA RAMBLA

calla ahir
da ele árbitres *"amateurs".
varen

durets cada setmana.

un

Crosso Peninsular de Vigo,
una forte sotrega
da. La ,desagradable nova, no

•

Que sea, el non párter del Bar
celona, cobtará de moment trerta

• 5

va

yárem rebre

seva

Que amb motiu d'un certificat

QUan tl telégraf, lacónie, ens
antinciar atril., a (terrera ho
ra, la ;derrota de Catalunya en

e

el

•

la

Cerdá, decanta el marcedcr a
faovr de l'Alfonso. L'Atiene,
tingué també «asió de poder
empatar, per un penalty amb
qUe fou castigat l'Alíense), perb
Coll, que fou rencarregat de ti
rar-lo, per enes per picardia
el llançá, per pece millímetres,
a kick.
I amb el reaultat de dos gols
e, un favorable a 'l'Alfonso,
L'arbitratge del senyor Benet
bastarle acceptable i imparcial.
A VILANOVA

Alumnas, 3

Després

Martlnenc,

1

primera part
de dornint igualat, succef un
segon tenlpe de jce magnífic
per part do l'equip local.
Acabá el primer temps sense
haver-se marcat cap gol. Al
d'una

cap de deu minuts de la ségo
part, Marca el Martineno,
na
per mitjá de Xifrer, i tot seguit
els Alumnes aconeeguiren tres
gols, per obra de Peidró i Ca
llao (2).
Sota les. ordres del senyor
Planell, que no estigué molt
encertat, els equips s'arrengle
raren de la següerit maneta:
AluMnes: Olnea, Roca; Pueyc,

Bertran, Alíes, López, Bertran,
Callao, Peidró, Olaeia i Torres.
Martinenc: Codina, Bracons,

Vinyes, Climent, Pujals, Serra
no, Creixells, Cases, Xifre, Mor

públic

nombrosíssim, s'ha celebrat el

rajas

i Gareia.

VIGO

la

a

la

l'equip catalá

victór

Bilbao.

*

*

aconseguí rempat. Durant la
segona part, incorregue en pe
nalty l'Atlétic, el qual tirat per

de Cross

ea

Que a la vetada, valent-se de la,
diplomada, recomanava a tot
hom que no llegissin la ressenya in

"repartidora".

*

8

mitjan de la primera part,
aconseguí el gol de l'At

létic, 1 al cap de poca catana,
Cerda, en tirar un freekIck,

—

un

l'Atlé
la lluita

Martí

Alfonso, 2
Altétic, 1
Ahir a la tarda, amb temps

Una desfeta de

,

era

555

Que un fulano badaloní repartla
que detuve gust
*

A

'de

en

gran voluntat.

El XIV

vete

capellanet erisenyava a tot.
heme com un diploma, l'acta de lell
tirn partit Tarrega-Mollerusa.

*

Sane va contener la

una

A PALMA

A

5

•

•

Que

la tarda, al carnp del
e

5

•

de Tramvies.

Que ahir

!'ja de les arrencadee

tic, que han posat

MURPHY
A 'VIGO SE CELEBRA AHIR
EL XIV CAMPIONAT NACIONAL
DE CROSS COUNTRY
Vigor 23.—L'Estadi de Batel
dós estigué ahir pie de gom a
gom d'espectadors des de molt
abans de començar la interes

cOmpetició.
organitadors no s'havlen
liteitat a qué el descabdella
eant

Ele;

ment de la prova estés d'acord
amb les norínes establertes per
a aquestes cerrares; no es con
tentaren amb assenyalar clara
ment el recorregut, posar nom
brosos Jurats de pista i cure,
adoptar els requisits necessa
ris perqué la puntuació fos
exacta. No; ultra planejadors
d'un Cross de gran renomena
da se sentiren infults per la
bellésa de la [erra, i van aten
dre, tant con] a mímele al detall
colorista 1. delitós.
Prepararen cotonas, habiaren
amb el vestit típic gentils aojes
i distribuiren bandes de músi
ca
i parches de gaiters que
ameniteessin als corredors Ilur
eXCéS i al públic la seva expec
tació.
De més a "més, tingueren en
compte aquesta influncia es•
-Mica per a confeccio.:ar el
traçat a recórrer 'pels atletas.
,I3oscos, campe, planúries, de
tot hi havla en el recorregut que
ahir cobriren les nostres "águi
les" del pedestrisme.
Amb aquesta varietat es va
eatiefer la conveniencia de qué
el traçat tos divers i amb tota
terrenys, faóils i diff
mena de
cils.
Des de divendres passat que
ja eren aquí els equips de les
set regions. Tots elles, en con
junt, o per individualitats, re
.

ahir a la nit per tetes les penyes
de Barcelona.

contracte amb les compa
*

l'Alíense, per bé riere la línia
mitjana, í la defensa han jugat
excellentment tallant la majo

re

Que mes endavant faran gestione
per

El partit ha transcorregut
insípid, sense veure cap jugada
digna de menció. L'Atlétic ha
pressionat én general més que

31, PRAT

i davant

•

Alfonto: Oliver, tiras, Pena,
Xifré, Delvalle, Tomas, Cerda,
Hernández, Morant, Piza, Ramis

Comes.

espléndid

Martí, Maycl, Mbelja

o.

Que horn diu el

*

za, Coll,
i Coll.

López, Batet, Pesque', Inglan,
Carpio, Besolí, Sanui, Sánchez

cosa molt convencible te
compte el a a r, el 6 a 3 i el

Que Gallard procurá deixar-se

tan crescudes.
*

.41 camp del
aquiet eneontre corresponeet
al troteu LA RAMBLA. El par
Lit fbu melt efeetista i mogut,
perb mediocee, amb tot i po
tar-hi rateen d'entusiasnle els
dos eohtendents.
Pecnriem d'injustos si digués
eim que el Menrese mereixla
guanyar, con) tarnbé fóro injust
que diguéssim que mereixia
perdre. La victbria d'un o altre
equlp, per la mínima diferen
cia, és justa. El tricmf corres
pongué al Manresa pel seu me
jor encert davant de gol, encert
que no sabérem veure en cap
dels componente. del Sant An
dreu, atnb tot i les ganes de
guanyar que palesaren durant
tot el partit.
Del Manresa bastant fluixets
tots plegats; Correms, a la por
ta, tingué poquee ocasione, i
bempre se'n sertí bé; oir deten
tes, millor Martí I que el seu
eempany Remen; deis mitjos
ti millor Delgadc, per bé que
abusa bastant del joc brut.
-Martí II també força bé, 1 Tórt,
compli igualment, encara que
als seus
én un pla inferior
cornpanys de unja. Els clavan
lers ro feren cap gran partit:
Serra i Pequerul, molt cobejo
les 1 bastant encertats, sobre
tot, Serra, que en dues ocasions
llena dos xuts imposants que
toparee al pal i que foren molt
aplaudits; Codina debuta d'ex
trem, canviant el seu lloc amb
Balegner, no s'hi cenegué pas
en res: tan desencertat estigué
d'extrern cona d'interior. Bala
guer ceeinplí i fu bellament
rtinie gol de la tarda, d'una
falsó magnifica. Galobard, bas
tant fluixet, tirante clolent.
Del Sant Andreu cal esmen
tar en primer termo Palau, que
jugá un gran partit, sempre

Que és
nint

tractes donaran

a

Andreu, O
Pujolet es jugá
11ant

molt efinats, pelea amb mona
indecisió davant de porta. Co
mes en una ocasió que xutá una
pilota va rebotre en el pal I no
fc-u gol per miracle. Aconsegui
ren dominar gairebé durant tota
la segona ved, per bé que amb
poca efectivitat.
L'Unic gol de la tarda fou
aconsegult d'una forma excel
lent: una paseada justa de Co
dina a Balaguer, i aquest, d'un
xut rápid i creunt, aconseguf
vietbria per al s.eu equip.
L'brbitre, seny-cr Baró, dolent
la majoria deis que cor
com
ren per aquests camPs de fut
bol; amb els seus falls perju
Després
dica tots dos equips.
diran que el públic és cridaner,
si el.principál promotor, la ma
joria de les vegadee, són aques
ta gent que fati darbitres i no
tenen la Inés mínima noció de
com es juga el futból.
De sortida, ataca fort el Man
resa, perb Palau allunyá tot pe
rill. Lleugeres incursions de
les davanteres en terreny con
trari, que les defenses, segures.,
allunyen. D'una bella arrenca
da, Balaguer aconseguí rúni0
gel de la tarda. Un piloteig in
Suls j acabá la primera part.
La segona fou més moguda, i
el Sant Andreu domina més que
el Manreaa. El perill a la porta
manresana abunda, i les pata
cedes també, sota 1.1 mirada
impassible de rárbitre. Entre
átacs del Sant Andreu i una
defensa desesperada del Man
resa, acaba el partit.
Es tiraren tres cbrners per
bandol.
Els equips eren:
Manresa: Corrons, Mrat1 1,
llamen, Delgado, Martí II, Tort,
Galobard, Pequerul. Serra, Bae
laguer i Codina.
San! Andreu: Palau, Soler,

•

*

Que si arriben

vaga

—

de la següent manera:
Atlétic: Moragues, Nieto, Bau

eonjunt
jugaran tots

al camp del Guinardó.

*

Que la Lliga Comercial de fetbol
té en estudi un contracte amb una
fábrica de cervesa per considerables
Iliuraments setmanals...

menges

pisearres

do

res.

1

111 14 A

triomfár un

A les ordree del senyor Be
net, s'han arrenglerat els equipe

en

técnice, va
deis
altre snadrileny,
Domínguez, la revelació del
qual fou la nota mes comen
tada per la preffisa.
Ara, a Vigó, ha succeit una
cosa semblant. També ha ven
çut un madrileny, gairebé des
conegut, revelant-se com ha
fén Domínguez en 1919.
El cas és encara més xocant
per quant les característiques
fiel :es de Rateros s'assemblen
rnolt a. les de Domínguez. Tots
dos són xieots de poe pes 1
d'una apariencia enganyadora.
Exteriorrnent, ni un ni l'altre
donen una clara sensació de la
seva suficiencia física.
La gran carrera realitzada
per Ramos no solament Ji ha
valgut l títol de camp16, sirtó
que fina ha aconseguit que la
seva regió obtingués un tercer
lloc, per a ella moit brillan
tíssim.
I, ara, ebperem que altres
noticies ene perneetin de co
mentar el comportament de tots
els corredors, i sobretet déle
que formaven requip catalá de
Croe de 1930.

pronkstice

partit eorrespcnent a la segona
jornada d'aquest torneig, entre
els equips Atlétic i Alfonso.

amb molt d'encert, i Iliura ele
bella
d'una més gran desfeta;
els (lateases molt hé i molt
bruts, també; els mitjos bes
tant dclents. Pesque] a este
res; ele davanters

St. Andreu

¦•¦•••¦¦••¦•••....•
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Resultas d'ahir:
Aluinnes Obrers-Martinenc, 3-1.
Manresa-Sant Andreu, i-o.

Sentbola-Sabadell,

rambla

Vigo? Quin
comportament dels
a

h aestal el
corredors seleccionats de Ca
talueya? Com justifiquen els
delegats de la Federació Cata
lene d'Atietisme i ele membres,
eh pee, d'aqueSt beganisme el
destilen papen exei-cit per Ba
le idos ?
Havfern previst, i h ohavfern
deíxat escrit en aquestes ma
teixes -cealunanes, un formidable
dtiel Biscala Catalunya per al
primer lloe en lá classificació.Biscaia ha sortit arnb lá saya.
Pedí Catalunya ha hagut de
°enfermar-se atnb Un quart,
Ét primer eórredor de la.
nostea Federació ha entrat,
-

támhé,

quarta posició.

No tenite, en aquests moments.
preu eleMents de judici per a
dedicár un Ilarg comentare a la
desfetá de Catalunya ni per a
poder ésbrinar les causes cele

nprodifida.

a

i

deis biscains

.Esperem que els senyors Cali
i Santillana, que hán aeompa
,nyat l'equip a Vigo, a la seva
tornada ens explicáran que!
,com.

classificació regional, pel
que fa referencia al primer llora
ens
sembla una cosa normal.
Biscaia lia obtingut una vic
baria beta mereecuda i no hem
de regatejar-li cap deis mérita
contret s. Amb moltes menys fa
cilitats que els nostres, els
calris varen traslladar-se a Vi
go, i han realitzat una gesta
brillantíssirna, mereixedora de

raplaudiment general.
Individualment, els biscains,
han éomplert, igualment, amb
la sevá

rotunda

una

oligació. Penya

i

Oyer

bidé, ocupant el segon i tercer
!lec de la classifícació general,
han arribát on ele ha permes
Ilurs facullats i possibilitate.
NÓ leniin, dones, res a dir de
.Ésiseaia amb referenciá al com
portament deis seus represen
ta nt s.
La claesificació guipuscoana
ens servible, també, normal. En
tete moment la vb.lua de Gui
púscoa ha eslat inferior a la
de niscain, i si bé és cert que
en el da rrer match entre aques

reghans ele.donoetiar
empoetar?se la víc
tbria, fou degut a la desgracia
Les dues

eorregueren diverges vegades
la pista marcada, com a entre
nament per a la preve. d'ahír.

nsól horpe de
classe indiscutible Ramos, ha

Déls cenjunts, el catalá era
el que detnostrava Inés homo
geneitat, i aviat fou l'afavorit
de l'ofició gallega.
Com a preParatbria de la
magna competició, dissabte el
president de la Confederació
Nacional d'Atletismé, i cornpe
tent periodista, director del eet
manad especialista "Deportes",
de Barcelona, doha una confe
rencia en un teatre local sobre
el tenla: "Importancia de lá
eultera física en la formació
integral del poblé. L'organitza
ció deis esporas i de ratletis

aconseguit

rne

res

varen

amb que varen actuár els de
l'Arbre de Guernica, que sofri
ren rabandó deis séus corre
dors.
Donades eorn a regular s les
actuacions deis dos equips es
mentais, del Nord, ens trobern
que la tercera regió classifica
da ha estrit Caolella, a la qual
eingú, ni ele n'in telares técnics,
havien dipolitát la Mes mínima

confiança.
Cástella, amb

u

yacer

CetalunYa.

Aixb ja és una cosa inexplica
ble. En realitat el-1s sembla mi
llar dir que Catalunye ha per
dtlt daVaet CaStella. peequé no
enbut 4uanyttr...
La reeeleció del Croes de
:Vigo ha eslát Ramos, el camPió
de Calten, cainpió inselepitat
d'Espanya. Ningti, ni éls seus,
creien atrib ell.
Pel qué fa refererítia a la
elassificaciú iedieidual i a la
gran
eeta del rtiadrileriy Re
mos, e'ha reprodult el fet del
Cross Peninsular de l'any 1919.
celebrat a Sant SebaStia, en el
contráriement a tets els

a

Espanya".

Trabal descabdella tan inte
ressant tema amb la mestria
en eh l provervial, dernostrant la
silva sblida preparació, i fou
Ilargament ovacionat pels seus
e.

A l'hora de cernençar lá des
tilada de corredors, respecte
del carnp non podia ésser mes
magnffic. Era ocupat totalment
per 20.01:50 persones.
A tres quarts de quatre co
menearen els equipe de les re
gions a sortir al camp. Porta
ven
davant Ilurs banderes i
eren rebufe pel públic amb for
tes ovacione.

cedits de Ilurs banderes.
Vuit regions concorreguerén
a la provee Guiptascoa, Biscaia,

Catalunya, Castelia, Andaluein,
Astúries, Galicia, Múrcia I la'
Muntanya.
Les representen 78 atlétes.
MtIrcia j la eluntanya no pode)
classificrtr-se perqué la prime
corre-.
ra només ha portal doe
dors, I la segona, un.
Es

favorablemeni

comenta

resforç realitzat per aquestes
Federacions.
Tarnbé es parla planyéntese
del forfait de Valencia a causa
de dificultats econbrniquee. Zl
gran mal de ratletisme a Es

panya.
Amb gran emoció del públie,
les quatre en punt ralealude
de Vigo engega el tret de pise
tole, i els atletes es l'aneen en
nodrid escaMet envere la porta
del caMp.
En el curs de la carrera tor-.
i el
a travessar l'Estadi,
nen
seu
pas, especialment deis que
van, al cap, és rebut amb Boro,
lloses ovaciona.
Des del primer moment ele
catalans comencen a fer la Ilui
ta de conjunt. Els seus hornee
prefereixen retardar-se a per
dre el contacte els una dels al
tres.
Penya e Oyarbide, seguits 'de'
llurs companys d'equip, mar
quen el tren i es IlanCen a una
velocitat no despreciable. PrOp
d'elle va Reliegos, i n oneolt
distant Ramos, ajudat pel seu
company de colora, Florian.
Peny ai Oyarbide han d'aflui
xar el tren. Reliegos sels acos
ta 1 Ramos es posa al seu abast
seguit de Florian, Redondo i
a

Egafía.
El nombrós

públic, escampat

Ilarg

de la bella ruta,
comenta favorablement i sor
prés la bona carrera de ran
dalús Pechen, els colore del
colors del qual sorpren a al
guna en el' grup de cap barre
jaats emb ele triomfadors Ae
sempre.
El castellá Ramos VenCé per
a

tot el

IntelligeidtNo be >yolgut

cip ita r-sevetee..
deixat

leantnele

etí-~ ceYinpeetelowejue,x

censessin clqs. 'tins ale eltres
Ell anti segon rn4s‘ de la mitre
de la cerreta, i qtían ja vele
l'efecto que la distáncia eecor
reguda causava als altres con
redore, es Ilanea a un alee a
fons, fina a eollocar-se al cap
i separar-se d'ells.
Quan Penya i Oyarbide eh do
naren compte que el madrileny
se'ls escapava, sortiren darerra
ell per atrapar-lo. Feren un
nou esforç i escurearen la dis
el

táncie, pera) no aconsegulrer
avamaar-lo.
Ramos, fresc, ágil I volunta
riós, arriba de nou a l'Estad,
de Balaidos, essent el primer
deis coreedort.
Tarda 32 minuts 22 segons
a recórrer els 9.312 metres.
Després de Meros, de l'equip
castellá, arribaren els *Urea n
la forma següent:
2.—Oyarbide, Biscaia.
3.—Penya, Biscaia.

4.—Reliegos, Catalunya.
.5--Egaria, Cluipúecoa.
6.—Campos, Biscaia.
7.—Pachon, Andalusia.
8.—Florian
ila

Redondo,

9.—Domínguez,

Caetee

Biscaia.

10.—Asebal, Guiptescoa..
L'arribada deis vencedort,
des de que s'acostaven al camp,
fou saludada amb tocs de ola
rins donats per una secció del
quinzé regirnent d'arttlleria de

Pontevedra. Toca

mana

una

triomfal.
Es indescriptible l'alegria del
joya Ramos en veure's vence
dor. Tapat Ileugerament arn.
una gobardirta, no donava
se
nyals de cansament, Saltava
emocionat, j no es mostrava ex
ténuat.

Llavors s'acostá

gentil

floja

gallega,

a

éll

1 II

una

iliterh

rata de
flors.
Tan emocionat eslava Rá
rUns, que no encertalia a doner
un
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Que En Miles Dalmau, el veterá
del rern tarragoní, cerca fer 300 so
A TERRASSA

ger.
*

Que ela barcelonins no saben res
d'En Surroca. Ara juga d'avant-cen
tre amateur

T'irroga.

el

en

Aviat

aquest noi jugara de porter.
*

Que rAthletic

de Sabadell ha per

tdut el "Mecenas" i

tot irón

ctue ara

raons.
•

Que
badell

• •

jugadora el Sa
qué fer de Giner.

per excés de
sap

no

*

*

*

Que la Federació de Boxa, quan
hagi de trarnetre un árbitre a Giro.
na, teeel srá l'Uscudun...
,

*

Que al junt arnb aquesta defensa
hl hagués bona davantera, el Saba
dell seria perillós.
•

•

•

Que Sureda, l'Onima de
gironina, tirtgué un k. o.

la boxa
que fou

comptat per En Rizzo.
•

*

•

Que rnalgrat del que s'assegura
va, l'Alfonso, de Palma, no ha co
mengat encara els treballa per a con
vertir el ser: camp en terreny d'herba.
e

•

•

Que ha causat sensació en les pe
deportives belears la notícia
prbrima reaparició d'un famós
davanter, respecialitat del qual és
nyes
de la

enganyar els portera.
•

Que
vanter

per

oposar

a

hom penas

aquest da

a

entrenar

un

por

barrétic.

ter

*

Que

jugador que
ofén greument un árbitre,

a

insulta i

Mallorca

un

només és amonestat.
*

Que malgrat

*

diu, Fer
Constancia, no ha

del que

es

el porter del
si•nat pel SabadelL
rer,

•

Que

de

un

Palma

perd

•

•

cronista d'un setmanari
trenca de riure quan

es

l'Alfonso.
•

•

•

el Collegi d'Arbitres
Balear i la Federació s'ha suscitat
gran tivantor de relaciona.
una

Que

entre

*

*

Que el motiu senabla que és que
els nois del xiulet no volen consen
tir que els delegats de la Fede en
facin la crítica.
•

e

•

Que rassumpte portara
•

Que

•

els Clubs,

raons.

s

vista d'ala& i

en

volent-se'n aprofitar, pensen dema
naz una revisió deis Arbitres, ja que
abunden els dolents i són comptata
els acceptables.
*

Que

•

*

quasi Iota els partits de
la seva ignoráncia o manca

en

mostren

d'entrenament
*

Que si la Fede

aprova alió de la
revisi6 haurá fet un gran bé al fut.

bol balear.
5*

Que En Piera fa una creació del
d"'Angel" que representará a

paper

Novetats, el tila ir de man,
fundó a benefici de Rini.
*

•

sa

en

la

•

Que promet 65ser
Nportiva que finará

un

éxit la festa

lloc

a

Molleru

el 27 d'abril vinent.
*

*

Que no era precisament dintre el
ring en va tenir lloc aquest combas
leiMP
les grácies. Cridat pels aplau
diments del públic dona una
volts a la pista, a tal velocitat,
que semblava sue no havia cor

regut ti deu metres.
Totohom que ha presenciat

quedat gratament
cross ha
impressionat de la magnífica
forma del Stadrileny.
Per equipe, com era "d'espe
rar, ha triomfat Biscaia.
L'equip catalá, bon conjunt,
el

deixaren als catalans la se-.
de sis o set primeres

va serie

figures.
I Castellá, amb Florian, Re
dondo, en forma sorprenent,
relegá l'equip catalá al quart
lloc,
Les regions obtingueren els

Éegüents punts:
1.—Biscaia, 37 punts
2.—Guipúscoa, 71,
•

3.—Castella, 72.
4.—Catalunya, 75,
5.—Andalusia, 93.
6.—Galicia, 143.
7.—Astúries, 159.
fra
El trionnf de Ramos i
cás de Catalunya, fou nliir a la
,nit l'objecte de totes les con

versee.-e-Meni Sport.

boa

partit

al camp
del 'Terrassa, amb motiu de
jugar-sli el segon encontre
del torneig d'eliminació entre
aquests dos equips. Pctser fut
bolís.ticament no es va veure
gran cosa, peró el desig de
guanyar que es veia en els ju
gadors que defensaven Ilurs
colors res'pectius, féu que el
partit fos de bon veure.
Evidentment, el triomf fou
de qui més se'l va meréixer. El
Terrassa mestrá mea cohesió
qúer l'Atlétic, i, per tant, guanyá
l'equip que palesá mée compe
netrado en les' seves línies, 1
que jirgava amb més serenitat.
Els sabadellencs, ja sigui per
la nerviositat o per altra cau
sa, no donaven pas la sensació
d'ser un equip perillós, si ex
teptuem que, de tant en tant,
leixaven entreveure un joc no
molt recomanable, que, sense
ésser declaradament brut, l'ar
bitre. havia de castigar amb fre
un

qüencia.
A la primera part, amb tot
jugar el Terrassa *contra

1

i

saberen decantar el marcador
a favor seu, per mitjá d'un gol
de Santillana, premi a una ma
jor iniciativa del joc que els
permetia ésser la major part
del temps en camp contrarl.
Val a dir que els defenses del
Terras.sa i la Unja de mitjos,
especialment Santillana i Ca
dafalch, jugaren excellentment
i desferen totes les escomeses
deis datlétics..
Al segcn temps, i en el me,ment d'iniciar-ae el joc, Canals
arreena fine arran de la porta
d'Odena, peró un defensa sa
badellenc cedí córner. Tirat per
Lavilla i centrada mea bé, San
Liliana novament, duna capci
nada, obtingué el segon gol per
al Terraasa. Alzó anima extra
ordináriament els jugadors que

portaven avantatge,

i

bregaren

de debb per tal d'obtenir un al
tre gol, perb els sabadellencs
també feien esforeos per impe
dir-ho, i aconseguiren tirar al
guns xuts contra Ulldernolins,
el qual féu paredes exce•lents.
Els terrassenca, peró, pogueren
augmentar llur haver amb un
altre gol, obra de Valls. Els fo
rasters no es desanimaren, i al
cap de peca estona Fluerva ob
tingué el primer. i únic gol per
als seus.
Aleshores el partit
i els terrassencs es desmoralit
zaren una
mica, puix que les

la

diferencia de

Sobre

el paper, la victória

sernblava

que havia d'ésser per

als

tarragonins,

creare

abrí ho

feia

el primer temps, durant

el quals els gimnástica lluIren
boa joc, no sempre aprofitat, i
que acabá amb el reaultal
dos gols a un a favor, seu.
A la segona part, la línia
mitjana deis gimnágtics s'es
fitada pels..del Rens, 'que mar
fondrá, la qua l cosa fou apro
Els gols del Reus foren de
guts a Climent, Randuá (2), i
Domingo (2). Els del Gimná
tic els marcaren Ferrer j Al
varez

Els jugadors 'deis Reus ac
tuaren tots amb gran enhielas

'me,

-

va, que

efectuó,

sense

distinciene.

Dels jugadors gimnásties no
cal assenyalar els minores sino
els pitjors, que (oren sens dubte
Avió. i Ortuno. Els altres, Ilevat

d'algunes excepcions, no feren
sinó contribuir. a perdre miSil
rablement un partit que havia
de guanyár-se per tots eoncep
tes.
Els equips s'arrengleraren
de la següent manera:
Reus Deportiu: Sans, Cort,

Planxadell, Moragues, Marga
lef, Llopis, Miró, Randuá, Do
mingo II, Climent i Domingo I.
Crimnástic: Sanahuja, Wen
ceslao, Berdes, Martorell, Bor
deus, Ortuno, Ferrer, Tarragon,
DelcUss, Alvarez j Aviá.
Almansa, 3
Laura, O
Aquest partit del torneig "La
Tarde", ha valgut una victória
mea als equipiere del regiment
d'Almansa, la quals el s asse
—

gura el trofeu.
Els soldats de Inés empenta í
joc venceren netament. Sobre
sort1 la tasca de Sancho i
Cuenca:
Arbitró. Guinovart.
Els equipa' (oren:
Almansa: Pujol, Montserrat,
Garcia, Martínez, Cuenca, San
cho, Nieto, Ginés, Esquirol, Mit
javila i Queralt.
Laura: Calduch, Obiol, Ba

seda, Avelino, Jornet, Fresquet,
Barberá, Vardera, Martí, Ruiz i

Aiguader

II.
A VILANOVA

perd amb els
Alumnos Obrera per 3 gola a 1
El F. C. Ilflartlnenc

Corresponent

al

Torneig

passades

•

AteneuIgualadí,

be?414-¦
/
íI

Amb l'obtenció d'aquests dos
punts, els Alumnes queden
més ben elassificats, lo que
demostra que els brrilants re
sultats conquerits en el passat
Campionat no (oren casuali
tats, sino que actualment és un
equip que no desmereix en res
deis altres equips pertanyepts
al mateix grup,
A SANT

Sota les ordres del col•egiat
senyor Espelta, .s'han arrengles
rat els onzea adversaris de la

i ens impressioná
xuts que eón de la
seva exclusiva factura.
La primera part acabá arrib
el resultat de tres goIs 11 cap.
Dtrrant la segona marca dos
gols •mes l'Ateneu i un la 13.; E.
Vilafrancl.
INIalgrat ei reSultat deofaves
rabie, requip vilafranquí causa
bona impressió. Alguns deis
seus equipjers tenen el defecte

manera:

Morral, Rou
Salanguaral Costa, Giner,
Sitges, Bertran, Plazuela Sala
re,

1 Cabed.
Santboiá: Marly, racall, Puig,
Cífuentes, Elia.s, Guardia, Mi
han, Tarín, Cabrera, Avellanet,

Castanera,
El partit ha estat intereseant
per la incertesa del resultat
final, encara que mantes vega
des ha arribat a erisopir el pú
blic, sobretot a la segona part,
en qué estant dos a cap favo
rable al Santboiá i donantho pis
jugadors morats per guanyat i
els blanc-blaua per perdut, el
joc ha degenerat en vulgar 1 in

de protestar contínuament con_
tra tot 1 de tote, 1 ala?) motivá

generalment un embrutiment
del joc, que en aquest encontre
sabe reprimir l'encerta 1 enér
gic arbitratge del senyor Just.
Els equips s'arrengleraren do
la següent

quinze

minuts abans
'd'acabar, un freekick tirat per
Bertran, .entrá, i aixb dona es
perances. al Sabadell i negui
teja bastant 'els riberenys, que
perderen l'esma i per. poc dei
xen de guanyar un partit que,
atenent-nos al joc descabdellat
per ambdos equips, ItrA ban just
que el guanyessln.
La primera pare, bona de
debb, ha estat favorable al Sa.nt
boiá, que ha dominat i ha ju
gat molt més que el Sabadell,
encara que ha.uria acabat sense
cap gel 8.1 Eárbitre, rectificant
un error, no hagués fet jugar
cinc minuts que inveluntária
ment treias
Ha estat pl•ecisament en
aquests cine minuto que el
Santbolá ha marcat els dos gols,
obra de Cabrera i Avellanet, els
quals, junt amb Cifuentes i
Puig, s6n ele que han Sobre
sortit del seu equip.
Resumint: el partit ha estat
de joc fácil, net i d'amic, Oense
un crit
del públie, sen.se una

Eárbitre,

de res.
Aixó ha passat

sense

a

Felui Aparicio,
Pallares, Penya, Girald, Gime

U. A. d'Horta, z—F. C.

Vilafranca, 3

Partit corresponent al torneig de
campions, de forces bastant iguala
des.
El

Vilafranca,

primer gol de

exem

F. C., 3
L'Escala F. O., 2
Amb aqueet resultat ha aca
bat el darrer partit del Campio
nat gironf. L'Olot ha quedat a
quart lloc, i apartat del tercer
per un punt.
L'encentre ha plagut al nom
bros públic que hi ha as.sistit i
ha estat molt, emocionant a la
primera part, degut a la forte
pressió que ha fet l'Olot. a la
porta es'calenca, en la qual el
portar ha pogut destacar-se,
car ha salvat el seu equip d'un
resultat desfavorable. En dues
de les poques incursions que ha
fet l'equip de L'Escala al ter
reny clotí, aconseguí marcar dos
gols per un d'aquest darrer.
L'esfore de l'Olot en aquesta
part
deixat sentir a la se
'gana, car el joc s'han mantin
gut més ,anivellat, i elr locals
.s'han apuntat dos gols més,
Els de L'Escala desaprofitaren
un penalty, que
tiraren a les
mans del porter.
Els gols han estat aconse
guits: Lis de L'Eacala, per l'ex
trem 1 l'interior dreta, i per Co
romina, Ferret i Güell els de
l'Olot. Aquest darrer jugador
marca el de la Victbria quan
mancava només mig minut per
acabar l'eneontre.
L'arbitratge, a cárrec del col..
legiat amateur Urgellés, bé
—

distingueren Maciá, Aiguader,

Es

—

vaMaimó, Novell, Manonelles,
Pont, Segura, pel Tarrega.
A GIRONA
La Unió Esportiva Figueres, empata
a un gol amb la U. D. Girona,
al carnp d'a:tuesta
Ahir, a l'Estadi de Vista Alegre, va
jugar-se el partit revenja del que es
jugá al camp del Figueres, i del qual
sortiren guanyadora els figuerencs,
per 4

la

ha demostrat és
de la
ser un &sis equipa millors
centrada, ,ittgant en camp centran i i
amb un arbitre parcial a favor deis
glronincs, s'han imposat per corn
plet, dominant-los i demostrant és
ser millors que els propietaris del
ter' cuy.

figuerencs

han jugat bé, i els
gironins han fet el que han pogut
Els figuerencs consideren que la par.
cialitat de l'arbitre altera el resultat
veritable.
Els cadelli de la :Unió guanyen el
Els

per

Esportiva Vilanova,
Tárrega, 4

A les ordres de Penella.

2

de Vi

lanova, s'arrengleren: Cost, Argills,
Aiguader, Tell 1, Cos, Martí, Llo
vera, Tell II, Brufau, Maria, Dal
rnau, per :a U. S. Vilanova; i Cam
pabadal, Novell, Sanllehi, Trilla,
Pont, Maimó, Siriol, Calderó, Se
gura, Puig, .Manonelles, pel Tarrega.
Es un partit amistós. Pertoca sor
tir als locals, contra sol. A la poca
e*tona, Puig marca el primer gol
pel Tárrega. Hi ha jugados emo
cionants; les portes són atacades in
cessantrnent. El joc degenera, i
tre, res. El públic protesta i s'a
gita.
Comença el segon ternps dominant
els locals.

Manonelles obté el

se

Calderó, el tercer. Els vi
lanovins es defénsen bravament
Manonelles fa un altre gol (el quart).
El joc és brutíssim, i l'arbitre el
tolera, encara.
gon gol.

Hi ha ua mornent d'atac a la porta
que aprofita Macia per acon
sPguir el segon gol a favor deis vi

local,

•

guanyador esteva
format per Suries, Castells,
Pruners, Maeo, Güell, Pau I,

larovins.
Des d'aquest rnoment, el partit es
devé una batalla. Quan falten cinc
minuts per acabar, Pont resulta le
sicnat per una jugada violenta de
Martí, i aquest ha de sortir del camp.
L'arbitre dóna el partit per acabat
davant l'excitació deis jugadors i el

Puig, Vidal, Ferrad,. Corernina. i

visitant
,

tre

ro

defraudá el

nos

interes, peró s'.ha de corregir de

a;

Al camp figuerene jugaren els ca
dells de la Unió i el Castelló, i els
figuerencs irtomfaren per 3 a o, des
prés d'un partit interessantíssim, en
el qual han abundat les bones ju

gades.

-Els propietaris

del terreny han

marcat tres gols, obra d'En Bajo
i En Gos l'altre.

(2)

Els del Castelló, davant un equip
jove i pie d'entusiasme, i amb un
joc ja bastant igualat, no han po
gut fer

res.

CAMPIONAT COMPETICIO

Manacor,

o

—

Constáncia,

z

El passat diumenge se celebra a
Manacar aquest partit, primera sor
presa que ens ha donat aquesta com

no

sigui exemple d'actua

cions menyspreabies.
Alla que cal más ís

el

ENRUN4Mi-k11.1

Desprg

de pega.
les Ilusiona ~mudes
arritar al tercer lloc del CamPionat,1
ara sels hi enrIrticit la Sanca del camp.
de joc degut als forts temporals.
D'aguaste feta augurem 1
del pu al ststnitic.i roe/aura' ifirecílul
de

Papi

veure

caigudal

Carbatón.

•
a

4G1Rn

BOXA
'A la vetllada de boira que se celebra'
darrerament, l'arbitre senyor Rizzoti
sorti esbroncat de mala manera
declaró nul el ccmtbat revenja del tel.':
brat al .Nou Món, de Barcelona, Beir
san-Rich
Acabada la vetllada, En Riza
'es
tornava boig volent fer entendre 01
Sureda que la decisió fou justa i antb
tota
imparcialitat; la discussió durli
fins a les cinc de la »satinada, que en
cara anava dient En Sureda.
—Bé, sí, En Bensan ha pegat molt
i bé, ha Portas sempre la iniciativa del
combat, ha fet un combat
Bis Rich havia de guanyar.
L'anda Sureda, pera, es descuidara
de dir el per qué

pervie

ego

Arbitra molt bé i imparcialment
petitó arbitre senyor Font.
A LLUCHMAJOR
Lluchmajoar, i
Athlltic,
—

3

També de Campionat jugaren
aquests equips. Aconseguiren vencer
els atlética que s'apuntaren una bri
llant victória.
L'arbitre senyor Bonet, bé.

PUNTUACIO
Partits
Athlétic

,

.

Balears
Manacor.
.

.

.

2
2

4
4

•

2

2

•

2

2

•

.

.

•

•

.

.

.

Constancia.

.

Punts

Lluchmajor
2
Hispania
2
PUNTUACIO ACTUAL
.

•

•

.

O

.

•

•

O

Partits
Balears
Alfonso.
Athletic
Constancia
.

Punts
2

•

.

•

.

•

.

.

•

.

•

2
•

•

2

o

o

o

PARTITS AMISTOSOS
a

—

Llibertat,

Colt competit bu aquest partit que
jugaren el passat diumenge els equips
anunciats.
Aconseguiren els gols, pel Lliber
tat, Bauzá i Pizá, i el de l'Espanya,
per

Company.

Constipats
ls guareixen

de Nas

rápidament

Catxets Eupita
catxet

o,

EXCURSIONS ECONO
IJIQUES

El dia 9 del mes que ve, la Unió
D. de Girona es trosIladard a Mont
peller a jugar un partit de futbol con
tra el club local.
La Junta ha convidat tots els socis
que

reguip pei

vulguin acompanyar

nt&lic preu de so Pessetes, cosa que
comentava un ex-directiu.
—Em sembla que un viatge a Brean
i mitja dotzeneta de gols que els
donaran, no pot pas fer-se més eco
nbrnie.

legMf
hfirílt`iiiVi¦

(I>
NERLA
Es el pseudanim d'un clític de bola
de Girona, del qual no ens podem es
tar de copiar un tros de la se-v
rera ressenya, cosa que no dul;tem ens
sabrá agrair l'arbitre senyor Rizzo:
"Rich-Bensan, el plato fuerte de la
velada, disputareis un buen combate,'
digno de figurar entre los mejores 'que
disputan los "amateurs".
En el primer round acusó neta ven
teja nuestro paisano; el segundo asal
to logró igualarlo Bensan, más ducho
y experimentado que Rich; el último
routui

fue ligeramente

favorable

a

Bensan.
..••••¦¦•

Un

renita;

.s

olo-filis-'estan

petició.
El Constancia, fent un gran es
forl i jugant amb molt d'entusiasme,
aconseguí apuntar-se la victória.

Espanya,

Unió

Tarragona

primer de l'Emphrium de Castelló,

aconseguir el
tarda, agafa em

TARREGA

reto-manar-la pis que achull.
ment figuren. al davant del Chtb
nastic de Tarragona.
El: dirigents de resmeostada
tat que hato abandonas llar:
eárres
per tal d no sofrir les
conseqüinciés
d'una Dictadura san una colla, per n,
dir jets.
Avui que (sisa del dictador
sat ja a la histaria, és convenient que

a r.

L'equip figuerenc

en

penta, i a la poca estona, en feia un
altre.
Potser exercí mes domini la Unió,
que juga Inés rápid que el Vila
franca i amb passades més materna
tiques; porta algun element for
ça bo.
El joc, bastant dur. Abundaren les
lesions per ambdues partes.
La primera part va acabar arnb e!
resultat de dos punts a cap, a favor
del Vilafranca, i a la segona meitat
.del partit, es marca un gol per
banda.
L'arbitre, senyor Bertran, defi
cient; perjudica tots dos equips.

A OLOT,

Pau rL'

•

per tal de contendir arab el pri
mer
equip de l'esmentada lo
calitat. El resultat fou de tres
gols a den favorable a aquests
darrers, després d'un partit no
ble 1 bell.
V/LAFRAN CA

una

imparcial.
L'equip

•

L'equip reserva :de l'Ateneu
Igualad' es traslladá a Tora,

ROSSINYOL

Olot

i Ortal.
•

SERENITA?,

aquest saivant juBrutau, Cots
pel Vilanoinversemblants
gades

Via, Berroya,
nez

k

• •

I

baatants defectes. Quant a l'arbi
molt, perque, tot
tre hom el critica
i la seva bona voluntat, no aun
pos a per evitar el joc dur.

Tic J., Claramunt i Domenech.
U. E. Vilafranca: Inglés, Miró,

Sant Boi.

Que consti, :dones, per a
pie de qui li convingui:

manera:

Igualadf: Enríe P.,
Puiggros, Orcbetg, Macó,
Marcet, Soler, Morera, En
Ateneu

sípid,

a

eridh, fortament l'aten

joe práctic
amb alguns

Sabadell: Josá,

paraula
plstesta

5

Els

partits

Perb

•

una

Una concurrencia que donava
bo de veure ha presenciat aqueet

ir« C0111101ur
Cal

gran voluntat;
jugadora de l'Ateneu Igua
ladf compliren tots. Destaca,
perb, d'una manera notable, el
jce descabdellat per l'ala dreta
Morera Soller; aquest darrer so
bretot ens convence amb el seu

'BOI

El Santboiá veng Justament el
Sabadell per 2 gola a 1

següent

ab,

cid deis aficionat.s igualadinss
els quasal assistiren en gran
nombre a preaenciar l'encontre,
que fou favorable als locals per
cinc goils a un.
No crelem que l'equip del Pe
nedés pogués
sser batut per
aquesta diferencia, ja que cal
considerar que és un onze bre
gat i d'un notable conjunt. Pe
ró, de fet, la victbria de l'Ate
neu fou assolida netarnent, amb

desestroses.

verament

t

••¦•••¦••-•.%

entrarse

U. E. Vilafranca, 1
La vinguda de l'equip vila

franquí

wstó,,

liprP

:aras. ari,

A IGUALADA

me

ritóries; Pueyo, que es defensa
magnífic.ament, i Betran, II, que
fou un extrem perillosfssim.
L'arbitre estigué xnancat de
vista, 1 tingué equivocacions

(2).

LA
RAMBLA, va tenir Iloc ahir al
camp de l'Associacio un partit
entre els equips esmentats. Fou
presenciat per foro, públic i re
sulta interessant, degut a l'ani
-vellament de idees d'ambdós
escomeses
a Ulldemolins
eren
gairebé contínues, perb aquest contendents, que posaren tot el
seu esfore a conquerir la vic
jugador i el,s seus companys de
tória, i potser una mica massa
fenses aturaven tot intent con
d'energia, la qual cosa motiva
trari. En aquests moments els
una serie
d'entrades violentes.
terrassenes, malgrat de perlar
dos gols d'avantatge, no podien
que no essent castigades la ma
joria per l'arbitre, que es mos
pas donar el partit per guanyat.
trá benévol, féu que el joc s'en
La confiarme, terna a apoderar
e
deis egarencs, vingué la
durfs i perdés vistositat, en el
reacció i amb ella un nou gol,
que es refereix a tecnica del
obra de Lavilla. Faltaven pocs
fubtol.
minuts per acabar i els parti
Els Alumnes, anab tot 1 ésser
daris del Terrassa respiraren
els vencedors, no feren cap gran
tranquils, puix que per altra partit, i (oren superats en la
part els sabadellencs, veient majoria del temps pels de Sant
que els esforços que podien fer
Martí, que actuaren més aco
ere!) inútils
,defalliren un xic.
blats, llevat deis darrers mi
Aramburu, en general, féu un nuts de joc, en qué esperonats
bou arbitratge. Arrenglerá els
per l'obtenció del primer gol,
equips de la següent manera:
tornaren a jugar con' els mi
Terrassa: Ulldernolins, Vila,
llors dies, passant de dorninats
Bartomeus, Sebastiá, Santilla
a dominadors
fins al final de
na, Cadafalch, Viles, Sanmar
l'encontre; perís en conjunt, ha
tín, Canals, Lavilla i Calcina.
de dir-se que jugá mes el Mar
Atlétic:
Odena
Ressinyol, tinenc.
Vilalta. Colungo, González, Ju
La primera part acabá sonsa
lia. Canet, Marzo, Huerva, Go
funcionar el marcador per cap
mis i Calatayud.
bándol. A poc de comeneada la
El Terrassa palesá novament
segona partaescapa l'extrem es
que segueix el camí d'ascens i
guerra foraster, es passa
que les seves: Ifnies comeneen a
Pueyo, centra bombejat, i el
ésser completes, en quant es
davanter centre, amb el cap,
refereix a la defensiva i mit
jana. De la davantera, els dos introdueix l'esféric a la xarxa.
Quinze minuts després, en
extrems, bé, i Canals molt tre
una
avançada local, recull la
bailador. Els dcs interiors, la
pilota
Bertran II i fa un centre
part mé
fluixa de l'equip,
collocat
que remata Peidró to
creiem que si aconseguissin
cant la bala amb el porter
posar-hl elements només que
tornant
.a
rematar Peidró,
discreta el Terrassa formaria
mil-resta
vegada
amb éxit, esta
un equip que donaria molla fei
blint-se alai l'empat.
na als contraris.
El segon gol alumnista, tam
L'Atlétic de Sabadell no es
bé el léu Peidró en rematar
mostró, tan temible com hem el
duna capcinada un "free-kick"
suposava; creiem sincerarnent
que el seu valor real es deu més
molt ben tirat per Olária, que
a la força deis sus components
es pot dir que la pilota entrava
que a la seva técnica. .1
ja sola.
I el tercer el marca Callao.
A TARRAGONA
d'un fort xut, aprofitant una
Reus Deportiu, 6
Gimnástic, 3 passada de Bertran II.
Deis jugadors ens agradaren,
Aeuest partit amistós, jugat
pels forasters, el mil; ala dreta
entre els rivals d'altre ternps,
i els extrems, i pels locals, Oli
'ast donat la victória als reu
,

s'ha vlst avui acorralat per la
Urca de les individualitats.
Penya 1 Oyarbide amb Campo
1 Domínguez, en plen aforma,
o

Terrassa, 4 Atletic Sabadell, 1
Sense ésser res d'extraordi
nari, es pas.sat diumenge es va
veure

malgral
categoria.
senca,

-

•

1

,te) comarqueb

,sc;•;sY

cia per la acedó de Rem del Nintic,
empis per la illusió d'un nou outrig
*

0,

futbot "am

jan

f

,

4

mnrqijps

pres

notar els
primers símptomes, fa aturar
abans d'una hora (sense cap
perill) la molesta secreció nasal
De venda:
en

CENTRE D'ESPECIFICS PELA
YO, FARMACIA PUJOL I CU
LLELL, Pelayo, 56, i els altres Cen
tres d'Específica i principals
farmá
cita

Quizás

con

mas estricto y

un

espíritu

de

justicia

mejor equilibrado

y ol
vidando el juez del combate senor
Rizzo que Bensan era de Barcelona,
la victoria habría sonreído a Bicis'.

'Acaso sí; perd Rich, justo es reco
nocerlo, no se decidió nunca a tomar la'
iniciativa de la lucha; prefirió ser
pasivo cuando mas activo debía mos
trarse. Esto y sólo esto fué lo que de
terminó al senor Riera a declarar nulo
el match. Si Rich quiere ganar «tés
combates y mas rotundamente, procu
re tener ras agresividad, láncese a la
lucha con más ánimos y con más ari
dez de victoria."
./••••••••••••••¦•••••••••¦••

Preus de subscripció de
"J

rambia59

Trimestre: 2'50 pessetes.
Semestre: 5'50 pessetes,
Arly: 9 pessetes.

‘

de 1930
24 de febrer
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L'Alcorisa va debutar
eaPitá del primer equip
de

1

ta ctnar

a

com

un

!'Arenas.

fou expulsal del carnet.
diumenge vinent río podrá arrengle
Sebastia.
rar-se a Sant
ara.
Si
d dia de la funció a
U,•
Rini
ja 'el malees:a ja
d'En
bertafici

Resultat:

.

Amb el parta atiányat, 'els nrarcians
es confiaren un xis
circumstáncia qU'e
La Real Sociedad de Satit Se
aprofitaren
eis
corunyencs per a impo
bestia, en empatar amb el Real
sar-se buscant cobejolos de Millorar el
Madrid, s'allunya deis cuistes
marcador.
Al cap de treta° minuts de
Als 35 minuts de joc, Ramon_arriba
joc, una admirable passada de amb la bala al loas de la xarxa mur
Rubio, fou recollida en of-f-tide-- -cana:
per Comíngez, el qual, dun xut
Amb sis a dos acabá,e1 partís.
des de molt prcp i alt aconse
Montero arbitra. acceptablement.
guí el gol madrileny.
Els equipe es formaren aixit
Dos minuts després»i en sor
DEPORTIVO: Isidro;
Otero.
tir «un Córner tirat per Yurri
Vázquez; Jacobo, Esparza, Farina ;
ta, rebutjá fluixament la de
Torres, Ramon, Romero, Hilan° i
fensa blanca, i Marculeta des de Rubio.
molt lluny, amb un admirable
MURCIA : Garcia; Virgili, Escu
loe de pilota; Ilança un tret a tet; Mclgarejo, Prieto, Banos: Julio
Cangle, que no pogué parar Vi
Morales, Antothito, Gareia de la Puer
dal i que valgué
ta i García.
El partit fou molt enswpit,
A inurr
sobretot a la segona par!, en
Madrid surranbi
qué tots dos equips semblava L'Atliletic de
davant
la
Real Unión
que feien oposicions per,yeure
quin. ho faria pitjer.
Ahir, a l'Stadium Gal, l'Ath
Els
equips s'arrenglareren letie de Madrid jugit contra la
de la següent manera:
Real Unión, en parlit de la pri
Real
Sociedad :
Izaguirre, mera divisió der la Lliga.
111undain, Zaldua,• Orzuolaga,
sser
El resultat no pogué
Mareuleta, Murguia, Mariscal, pitjor _per a Vequip madrileny.
Ayestaran, Cholín, 13ienzabas i
'2i tics t'Unta& mar
Al cap
Yurrita.
d'Irún
el primer gol.
_els
caren
Real Madrid: Vida!, Morera,
L'aconsegui Alfaro en rematar
Quesada, Prats, Esparza, Pena,
una centrada de l'extrem.
A

l'Europa.
jugador

de

pinyes amb

a

1

DEBVT

ahir

•

43na.noariallilaIll~reing~~~11~1111011111~L.•
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que

estero salvats.

MADRID

partir d'aquVrt

.1

'

Mo

nent,

cadio, Alvarez, Pin. i nani.
Sport.

el

SOCIS!...

seguits

tres diumenges

pararte-

s'esgargamellaven
ocis de l'Europa
'arpricaat En Cros.
o__Tre ieu-lo I

els
es

retirif
jugar En Caos.
cop acabat el partit airar l'Are

—Que.

es

I alar

no va

auells

Lazcano, Comíngez, Rubio, Galé

Isaurieu sentit inolts d'a
altre s ditonen

pera,

als,

joc s'endurí.
moments,
rus
el sisé gol, i uns
.miriuts'_despré's, el seté
ES Ilcsiontt Cabo i fon subs
titult per Gil, i encara aquest

Els madrilenys, perb, no es
aconseguiren
desanimaren
i
l'ernpat al cap de deu minuts.
El marcá Costa el llançar un

I Olaso.

que cridaven els

A MURCIA

aes:

—Hi mancava En.Crosf
lafg :tí:En Cros!..
—Si hi
en—.
te.
No
n'in:. ca] Inés com
Cros!

penalty

El R. Murcia vencé el Deportivo

na,

jugar'en

el Múrcia i el

tat

DEU!
a

,

ni deis

és que ja no
deis "cachorros",

cas

"cacharros".

Els resultats d'alar ha; demostrat
cale tan dolents són els WIS con els
altres.

potsea

O.

són

en

Inés, encara, els

.qu'é fan' els equips.
AqUests, pera, Unen

loza

excusa:

per fer Pessetes i en fan. Enveo stgra a costa del prestigi del

que eran
-

un

Després (le l'empat, terná

Deportivo

gol.

l'equip

de

local

fou

qué ha.via incorregut
a

ressorgir

Al cap: de sis minuts feren el segon.
I4os minuts després obtingueren el set:
els gallees.
Al cap de vint-i-un minuts, pero,
fins a aquest temps, el domini murcia
fou persistent. Aleshores es marca el
tercer gol. Al cap de nou minuts
aconseguí batre 'per quarta vegada a
Isidro. Al cap de sis minats Inés ja
havia mareat un non gel. I el darrer

gol

en

Anza.

Corunés, per ample marge
Abir, a l'Stadium de la Condoini
dé 'La Corunya en partit de la se
gona divisió de la Lliga.
Inicia el joc l'equip foraer, pero
a seguida els murcians slavien apun

qui sigui. El
O
eeentieent parlar Inés

:0111¦11
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de

Al cap

El Sevilla guanya l'Oviedo per

obtingué

—

punts
maren

R. Oviedo:

Emery, Alza, Ariza,
Maya, René, Garnborena, Car
rasco, Regueiro, Urtizberea, Al
.

faro i Garmendia.

Barrena, estigué desencertat

perjudieá

i

GIJON

A

L'Sporting

ven el Betis

en

un

aconseguit

al cap de quinte minuts de joc,

més. potent que mai
domini
de
l'Irún, i al cap de
el
disset, minutá Alfar° enviá una
pilota que Iirtizberea convertí
en el segon gol de l'Irún.
El tercer gol el .marcá Re
gueiro quan feia disset que ju
gaven.
Amb el resultat de tres gola
a un acabá el primer temps.
Als setze minuts de la segona,
part, marca l'Athletic el seg'on

par

tit que hayia d'acabar amb empat

Cano, hielan-VALENCIA,
chon, Pasarin, Salvador, Moli
na, Amorós, Rino, Navarro, Vi
lanova, Richard 1 Sánchez.
.ALAVES.—Beristatn, Ciriaco,
Quincoces, Urquidi, Antero, Mi
ralda, Modesto, Crespo, Oliva
res, Albéniz 1 Ibarraran.
En el Valéncia, com s'obser
vará, mancaven llurs interiors,
I en •l'Alavés, Calero i Modest

Per l'Alavés, Quin_coces,

vist

Be

ristain 1 Oliveres.

Aquest agradá, descabdellant
se d'acord amb la fama que
venia precedit.
Espinosa, en el primer temps,
bé, peró en el segon, francament

per tusa jugada personal de Pin.
Al cap de poca estona el porter del,

gol,

cau
terra i resulta commocio
nat. Per i els asturians fan un segon
a

gol.
l'únic

punt andalús.

equips formaren així:
Sporting: Jesús, Jesusín, Tondo,
Perales, Angel, Adolfo, Soler, Altu
na,
Herrera, Enrique i Delahoz.
Sporting : Luis, Quirós, Pena,
Chus, Cuesta, Tronchin, Pachin, Ar

Echevarria.
El Valéncia jugh: contra vent
1 contra el sol.
No obstant, al cap de pocs

(XIV jornada)
PAFtTITS PER AL

?nene antb la presa
le p ossessió de

DIUMENGE

equips, l'EsPanyol

Ü

en

ra

U pi

presentai

•

llía'aralaa•
-

Al, EUROPA!
Cal recordar i ti'--1w ken cresent,
çae l'equip que es elassifiqui darrer
al
canzpionat de: la Primera „divisió, hu
sera automedican:cal

4era significa

a

la segarla.

la ruina del que ki

L'esdevenidor no es presenta,
tienes; egaire falaguer per a l'Europa,
que, de monsent, va en .pettúltim lloc.
Si.en els partits que enanquen celebrar
ao fa el cerde gracienc un
esfore, en:
.tanent -que el: terrenys de La Salta
slianran d'habilitar per a centenario
cansa .que, encara .que sembli que
ii ferie .brometa, ho .senfirient de deba.

tiTr4

a

crir—„Ara

ene

castigar.

DES,AGRAIMENT
socf

del Parcelo:seo són snolt
mal pensats encara
que En Vielal i Guardiola criticant la
eituació administrativa dél barró de Vi
Ver. Imaginen-vos que alga fan córrer
•114e el "Real
Club Deportivo RePa
1iol" vz enviar un equíp de °cache>
'Tos" aEilbalo perquá rAtlátic tiigués

Pensats, -mes

victaria,j imposalilitar 1i.r1
campió de Catalunya guanyi

.çegura la
que el

tumbé la competició de

pergela vegeu el que sam les coses,
l'ofició bilbaína ha quedat decebuda
I

molestada amb rEspanyol per
entriat aquest equip.

haven
_

el

it

,

d

e

a

mol!: conciutadans.

Miguel Ferrer és un. honte
gCnt i sensible, dignissim. Era co
propietari de la Llibreria Italiana i
dentera dinamic de les "Edwions Dia
na", estroneades pel seu empresona
ment. Con:pie:A: la pena que li imposa
el Consell de guerra el 23 del mes que
ve. Bis tramits del seu cas, per raPids
que fOSSin, 90 abreujarien sinó cosa de
días el seu empresonament perllongat.
No és per- ell, dones, que partem—en
que volddem, és clar, avanear ni
fas en unes horas la seva tornada
la llar, prop de la seta bona arare

cara

que
a

solitaria que cada dio ti prepara el lía.
Es per tots. Pera tnai será sobrer
que recordem

aquest

l II

1

•

casa

El sen,yor J. Pe
liicena i Macacha
(que li deia En Jo
sep Cerner) és cala
que sea: diu una ex
cellent persona en
tots ele sentits de

.d./1

Vet act an deis
pocs acate del nou

la paraula: com a ame, coas a cava
Iler i com a Periodista.
Té, pera, el defecte de viure sem
Pre una mica lluny de les coses terre
nea'. Si alguna cosa rapassiona en
aquest sisón, será més un debat a la.
Cambra anglesa que no pas els pro
blemas plantejats en aquese reeó d'Ese
ropa.

no

dignes

de bien. Ara cal
11rnés, per acabar de reparar la injus
tícia'que canteté en aquest cas el rs?giat de Primo, liquidar totes les mara
festacions de la limita sostinguda al
voltant de la digna institució. TU ha
Ferrer,
un casa sobretot, el de Miguel
que mercal: ésser recordat als flacs de
memaria.
Aquest Miguel Ferrea—Miquel Fer
amic nostre, actual
rer i Sonxis, bon
ment recias al Presidi d'Alacott—fou
condemnat ja fa anys pel suposat dc
licte d'amenaces a la .Tanta usurpado.
re. Fin: i tot suposant que el delicte
fos cert—cosa impossible d'escatir se:.
renament en un període repressiu i de
delacions arbitrarles—, cal tornar
seva llar el nostre amic si lsons
eas represen
tornat
a llar: carreta
lea
taras

per

Collegi d'Advocats
ta
estat reposada.

aoven:,

Qua» En Samitier va saber ahir el:.
resultats de París' i de Santander, es
va posar a
tremolar com la falla crun
tirbre qua* tremola.
---Ja he- rebut!--va

e

La Junta

SAXITIPR .7/1 TRE
MOLA

tomaran

eles- ió s

broces contra Mo
Ventolló.
era i
L'auditor da guer
a dentani:
el pro
cessament de l'ad
vocat Xavier Regás, que acarea de de
fensor en aquesta causa. I potser l'a
consegueixi i jo!. Per be ;me cultor
del niÓn—ni a la Itelia eciaista, que
gairebé n'es fora—no hi ha precedent3
d'un atentptat seozblant contras la lli
1)er:ce de defensa, la jurisdiceió
d'escrti
tar cspanyola sol prescindir;
pols •ninsca. Si no hi ha precedents,
els: creara, i avall.
Pera, qua va dir, en Atiesa Regar
per fer-se wreditor a mesures d'aquese
ordre 1' Va comentar desfavoaablement
ractuació del general Milans del Bosch
i dígué que unitat i integritat són
conceptes diferents, i que una "quasi
confessió" no ha tingut ni cap valor
jurídic. Tot aixa són axionws de do.
!alai pablic i no justifiquen des de cap
pros: de vista el processament.

Els resultats, pelara foren els malea
tos. Un axil complet.

14,20,10

eas

sdealliwt

per vaglres, per amenaces a persones
institucions—igualment mantinguts
o
representi
un silenci equívoc, que
en
abstracta
la
desigualtat
termes
en
elvtertnes concerts el presidi i

legítima

ifquest delicte—dmena:és

a una

/u*

fa ,governatim--no entra tansPoc en
ramoistia promulgada pel govers de
Eerenguer. No són, dones, fan sois
els &lides contra la matee de la pa
tria, saló moles d'altres que no hi te
de
nen res a veurc, cts. exclasos del
casos
aquest
con
cret reparador. Hi ha
i mal!: d'ala-es—catases per; explosius,

No sera, encara, alisten Ajuntatnent
popular que nosaltres voleas. Sera,
pera,
que

Barcelona
Real Unión
A SANT SEBASTIA
Real Sociedad
Europa
-

-

A BILBAO

lao

'

es

molesta

Dualde, no
molesti, ara, en
escriure i publicar
opuscles' dc justi
ficació. No cal, se
nyor Dualdc, n o
cal. Pensi que els Ilegirá poca gen!,
molt poca—pacer sera, fins i tot, un
l'Usan negoci cditorial—i que la que
tingui la bona fe de liegir-los riura,
diseretament, per sana el nos. Penal
que la ha coses que no es justifiquen
així com OXl. Pensi que, tot esclavina
perdra un temps preciós i, cl que es
Inés tris!, potser el Pira perdre a al
senyor
es

Corn pot veure's aix,3 no s'agerma
gaire amb el carrec &recua ?'un
diari com el que ell té. No és, dance,
d'estranyar que cada vegacla que creu
haver de sortir en defensa del diari 1
del pareit ahorne es deixi oulur per
que
una nervio:jira í un entuaiastne
el que
no fan mis que comPrometre
vol defensa,. 1 el pacific Peilicena,
amb la ploma a la md, ás home que
perd aviat el: estreps. Ene n'II.° donat
repetits exemples,
en molt pocs ?íes
recotrent a tapies com el de poca

gun senyor candid i
bona persona.
Pensi que twenés se'l creurá la SCV3

honorable familia, i encara. Perisi que
el set mal enes aviat no vol soroll.
Pensi que ja s'han dit prou coses de
vasta. Petisa senyor Dualde, que un
company de vasta hagué de sortir reta
tre clia per una porta falsa, despeé: de
romandre una estofa ben. arnagadet.
Pensi que ni rabric es pegué Posar,
ami' aquell fred que feia, aquest atrae

a

Arenas.

-

d'Higiene

del Gozan&

temps que les

-

Racing

Duakle, cregurns. Qua en treurd, ara,
de ter una escena? No veu que li di
rae cul-d'olla, home!... De tate: ~seres, si s'entoseudeix

fascicle

pot Posar,

aquesta frase que
.

rera.

nosabem

famíl'a

nara"?

no

a

a

a

Vallt
on:

dória dret

publicar
tau l

sentir,

de

el

seu

lema,

anys

no

en

"L'ésser pare de
a no tenir dig

ha devoren

tot i fomenten la peste. L'extermina
ció de tots el: rosegaclors samPosa.
No canee les retes sud-africanes,
pera en: faig carrec deis estralls que
reálitzen al Cap de Bona Esperar:ea
latitud:, no ;n'admiraré; que le; campa
nya que anuncien els telegrames Pren
gui les proporción: de la guerra dels

"boers".
El bou pare Noé féu una mala ju
gada a la Humanitat en acollir a la
seva arca un: anímalons tan execra
bles.
O, almenys, tingué una
nul
desastrosa per a escollir la l'arena que
havia de perpetuar l'espacie. Hi ha
una versa; que assegura que les rates
cavrairen l'arca del navegant diluvia
contra la sesea eeoluntat. I si tenia ace
dó de contemplar cont la gcnt de mar
batalla intitilment per foragitar-les de
la cala deis vaixells, no os costara de
creure-ho.
Trobareit aquestes bestioletes noci
ves a tot arreu on la ha alguna cosa
per roscgar. Per aiza lene,: una Pro
pensió funesassima a imstanar-se a les
corporacions públiques. Tothom
que ls qats perduts de la Barcelona
vella
rs
refugien a ca la Cada( :
i bé, mal no han pogut acabar-se Ics
roles de l'Ajuntancent.
Sant un: parasits scgurs de tot el
que representa riquesa. Per criad !ro
baren rases a les fábaiques i oís taller:,
al: magatzems i a• les Fatigues. Tots
el: locals que Poden ésser ineervin

esportius

—

ren en

entredit.

!Sabes la darrera pensada que han
tingra per a sortir en defensa d'aeuest
Nomenar arbitre internacio
nal el soasar Mor-te-ro.

dir que no iilhi hatria Prou
el coneguéssint nosaltres? ?Era
interessant de deba que els aficionats.
(Federes paisos civiliteats conegiessin
tota
la valua del senyor Mon-fe-ro?

Esgarrapen,

rose,guen i mangan de

pressa, avidament, l'arena inquieta, el
posat murri, antatents a fugir a la
primera alarma. Saben que per a la
gent decent cometen un delicte, i fan
Ilur fet voraces i inquietes coM el que

roba, coas el que estafa.
ottalt torna la Usan i Vaca-vitae, des
aparearen. El taller, la botiga, la cor
pareció, que han convertit en sala de
mcniar, queden sembrats de deixalles
del banquet tenebrós i lamentable. Tot
ha estat rosega. t una mica, tot ha estat
empastifat una mica.
Llevar: les rates tornen a les clave
on la foscor i la seguretat eón
permancrits per a elles. r merare l'es
combra el: envía an:b &tic la bru
tícia que han 'deixat, ser..er; esperar
en el fang
latrinjs el bou montera de
tornar a atacar les provisions dele que
7..quen i ireballen a la 11~ del día.
guares,

EN SOLA I ELS SOCI
DEL BARCELONA
Barcelona
tenia 678 clavara:a
El
majos,
463
defensas
i 3 majos pa,
355
terso

La Junta del Barcelona va resold,
un
9101i porten que fos u
porter sencer, i pensara així va peu
sar Co En Sola i pagar per al 15.00

d'adquirir

pessetes.
Zot feia preveure

quisició

que aquesta ati
de la Junta del Barcelona Se

ria molt ben vista i

aplaudida pels

so

obstant no ha estat aixío,Ja
n'hi ha que disten que d'aquí a un paren
de meso: el Barcelona es vendrá En
Sola per 15... canams.
També n'hi ha que asseguren que
En sota té un defecte físic en una nui
que li impedeix de blocar bé les pilo
tes, i que per aara se l'ha tret de .so
bre l'Espanyol.
En Sola és cl portar que ahir va de
bufar ama ele colors blau-grana a Pa
rt.s.

cis,

i

no

Cal

revisar la

causa

de Garraf. El tribunal
dicta les sentencies

dita
que
era

incompetent. Ciutadá: Ile
giu la nostra demanda
i ajudeu-nos...
4.

ArReneLgs
Saikinnulails5
REDUrra,

PREUS

5. F. PUIG
e

No

aneu

corbat!

4%.01

-

El pa enfonsat és causa de grane
malalties, la base de tota salut és res 1
pirar bé. Utilit
el

zeu

nostre

adreçador
PRI-NCE ",
"

per

Més val que ho deixi córrer, senyor

etc.

guts pels camitas paritaris són els pa
radisos d'aquests rosegaires. Hi cona
parearenaa la nit, quan les maepainci
callen i cls obrers reposen. El tretall
actiu el: esPanta, i solament traten el
cap protegits per rontbra i el silenci.
De dia, les raías eón porugues. Te
men la llum del sol, que les fa epa
reixer vils, Iletges i llefiscoses.
No
gosert treballar a plena claror; tothont
vcuria con& ataquen el formatge. No
poclrien dissimular que són perjudicial:
i golafres. Necessiten tara mena de
censura. El control públic és la mort
per a elles. La nit les protegeix del crit
d'alerta, de la persecució i de la pun
tada de peu estabornidora.
Per °ara amen la foscor, i llar s.gins és el régim de les tatebres. Ouan
styian assegttrat que tot calla, van sor
tint sense fressa dels cataus.inconfcs
sables i comencen les °regles. Ratea
desvergonyieles, tot ensenyant les cien
tetes refilades de llur voracitat
toda. De vegades es barallen pel mi
llar iros, pera els petits grinyols de
ren poc: n'ki ha per a tothom, i la Pan
és aviat fetd.

sud-africá. Les
que ja fa

ratea

crítics

que

'Atinen° Madrid

informacions afegeixen
mas:a

alguns

'Volea

A MADRID

heus
ha de quedar una rata viva!"
aci el ntet d'ordre que ha (larva, se
gons el 'allorning Post", el ministre

que

gro.

Pera el que enolts no saben és que
oirebé cada vegada que Mora surt al
diari sol rebre un avis telefOnic del
carrer Duran o bé de la Via Laieta
na,,eu el qual se li sol-dir: "Digueu a
aquest .r... daaliberch que no insistei
xi Per aquest cansí, porqué eles esta
comprometent a tots".
No cl dir que rAliberch no en saP
res, de tót &ar&

una
ens

Verecninging

a

que

tots el: espectadora del: eamPs de fut."'
bol
en rara coincidencia
el posa

prestigi?

Athlettc Bilbao

—

arribaren:, 1(0 dio o altre, telar un Con.
sistori totalment. elegit pel poblc.
El panorama _que el nou Ajuntancent
té datara els sesea «lis és una mica
tris!. Les disbatares d'aqtwsts sis anys
han deixat les catres netes cam una
patena i la ciutat empenyorada fine al
coll. No volem pos exigir-las que ho
posin a to en un abrir i tancar
El que s'ha desfet en sis anys s'hentra
de refer en molts més. No ene sena
bla, pera, tan difícil—cal siamés ganes
de fer-ho—d'arranjar altres coses. Per
exemple, tornar al: earrers i places i
passeigs de la nostra clutat llurs notas
primitius. Será una befa per als cinta
dans barcelonins que seguearin lluint
aquells norns que ens recorden el pa:
de la dictadura pels magnifics carrers
de la nostra ciutat. Uns 110111S 7111P0sats zianitosantent per la força i quo
per dignitat clutadana s'Itan d'esSorrar.

nd

solfa", "ignorant encielopadie",
Éter", "traquiavelisme d'opereta",

aProximació. L'aproximada,
fa confiar, precisament, que

"De Johannesburg

Tfik

El: arbitres cada dia citan minar.
Cada dia fan nzés coses per a salvar el,

prestigi

A BARCELONA

LES

GUERRA A
RATES!

nous

A juntaminfs de la Península.

ELS UNS PER elASSA.a
altres per poc. llenero el Basa
felona va presentar simultaniamena

ANEM. GUA1V.YANT,
RENla

-a

VINENT,

Dema
prendra
possessió el no u
Ajuntament de Bar
celona, eintultania

ots cl s altres

esportiva,

PRIMERA DIVISIG

111•11111~

thib,

TORNA LA DICTADtalaeLe
No us espanten. No ens referim a
la dictadura del general Primo de Ri
vera ni de cap altre general. Aquests,
aia que diría un ex-soci de la n P.,
ja no tornaran. Fem esmera de la dic
tadura esportiva. El primer que la va
assajar va ésser el Barcelona atnb
aquell famós acord de prescindir de
"las viejas glorias" per a tots els pur.tits de Diga de segarla categoria.
Després rEspanyol, ami' la resol«.
ció recent de prohibir el: jugadors que
facin declaracions a la Prentsa. Una.
altra vejada en regint de dictadura_,

El Campionat de Lliga

.

cara'

significats-esportius

de

noms

—

Els

Als vint, mniuts, obtingué él
quart l'Irún.
Alá vint-isel
aconseguí el cinqué gol de
l'Irún.

subscripció a faz
filleti
del malaguaeee
de la vídua i
compatrici _Martí Vilanctera, hi
En les !listes do

desasteós..

Deportiu Alavés
Ahlr, a Vestalla jugaren el
Valncia i el Deportiu Alavés.
Els equips formaren alai, a
les ordres d'Espinosa.

de bo.
La segona part comeneá antb bon
joe de l'equip asturiá, que al cap de
dos minuts aconseguia el seu primer

es marca

Caliche, Tru

A VALENCIA
El titular empaté amb el

res

després

Oscart,

ELS ESPORTIUS A MARI
V1LANOVA

e

El Valéencia obtenia un cór
ner, i un gol magnífic.
Es llannaren quatre córnes
contra l'Alavés per cap contra
el líaléncia.
En el segon temps el domini
del Valéncia fou complet, perb
la falta deis seus interiors ti
tulars foren la causa que no
aconseguís véncer en un partit
que Ii era fácil.
Un tret, de Richard entra a
la :carxa, perb l'árbitre, molt
Iluny, no va veure la jugada i
no concedí el gol.
Amb l'empat a un, degut es
pecialment a la sort deis ala
yesos, acabá el partit.
Aquest fou molt preciós, de
ion noble i entusiasta.
Pel Valéncla destacaren Pa
sarín, Molina i Vilanova.

pertit.

primer temps, l'equip local, des
concertat. No jugaren amb entusias
me ni feien
bones jugades. El públic,
excitat, es posa amb ele jugadors, i
aquells es mostraren més apatics.
El finalitzar el temps es refeu quel
com l'Sporting, per?) no arriba a fet
Al

Dos minuts

ma

aconseuí el quart punt als dtti minuts.
Quan mancaren quinze minuts per
acabar Oscar va regre un cop e peu
lloc a harem de
a la boca, que dona
retirar-lo del carnp.
Finalitia el partit amb el triomf,
andalús per quatre a zero. Fou, com
ja hem dit, un partit rnolt dolent.
L'arbitrate de Vílalta, a to amg el

Ahir a la tarda al Molinon se ce
lebra el partit de Lliga de la segona
divisió Real Sporting-Betis Malompié
de Sevilla. Finalitzá amb la victoria
deis asturians per dos a un, pere hau
ria d'haver acabat el més amb un era
pat.
Partit francament dolent, els sevi
llans foren molt superiors en encert.

Betis

els equips de la segitent

cha, Chus, Tomás, Avilesu, Fernan
do, Barril, Urrútia, Colón i Tamargo.
villa : Eizaguirre Iglesias, Sedeno,
Rey, Abad, Airoyo, Roldan, Benítez,
Campabal, Carreno i Bran.
En el primer temps domina Ileuge
rament el Sevilla que marca tres gols.
El primen als quinze minuts, el se
gen als 22, de Roldán, i el tercer a la
mitja hora de joc, de Campanal.
En el segon temps la pressió bu
indistinta i el joc ensopit. El Sevilla

'Peiró i

Costa.
Irún:

cap.

nera:

Arteaga,

Santos, Ordónez,

a

pat.

A les ordres del catala Vilalta for

Atliletic: Cabo, Lafuente, Ola

Lecube, Conde, hiera,

am

pie marge
Sevilla, 24.
Ahir se celebra el
partit Oviedo-Sevilla, del torneig de
Lliga, favorable als locals per quatre,

pórter -Veié'noVarnent,perforada
la porta madrilenya.
,Els equiPs s'arrengleraren 'de
la següent manera:
so,

minuts- obtingué un córner, que
no va, tenir. conseqüencies..
Ale den minuts. aconseguí el
l'eqüip de Vitbria.
gol
•
Poo temps durá el triomf deis
forasters, ja que tres minuts
després s'havia marcat l'em

Noti

—

,

.
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la rambla
Esport

únicament?

se.

se

No: ciutadania, cultura,

nyors. De pes

mínitn so grama
de %aplana tedia el seu ús no oca
siona cap molestia en portar-se fácil
rnent sota de la roba. Demaneu opus
eles a l'INSTITUT ORTOPEDIC
Sabaté i Alemany, Canuda, 7. Bar
tr

celona.

1
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no
una
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ANUNOIANT:
haveu adonat de la po

Pularitat I de l'expansió de
t..A

RAMBLA?

1

ej

--Je`

la

24 de febrer de 1930

tors

rambla

Uf'
UN 1NTERVIU

Ertrie Mas

REPORTATGES DE LA «RAMBLA»

LA CAMPANYA PRO-RINI

L'esport femení
po.ítiea

1 l'aetualitat

futbolística
e

•

—Aisci, d'abete deis -cachorros",
que ine'n dius?
—Que está moh bé tenir un equip
de xicots joyel, encara que de vegades
l'experiéncia hi
joventut.
—11ein llegit
acordar obligar

fa molt més que

reportatge polític?
reportatge esportiu?
Una mica de tot. Hem parlat llar
gamente espontániament i sense la
Un
Un

coacció d'un formulani periodístic,
amb les dones més representatives
d'aquesta simpática entitat que es
din "Club Eemení d'Esports". No
és cap aacret per a ningú que dintre
d'aquese centre femení s'hi aplega
la més selecta representació de la
noia catalana. Sota el magnífic ban
derí d'eeport i cultura, el "Club Fe
inení d'Esports" ha realitzat una
beillantissima, una prova de
tasca
qual
ha estat aquest darrer cicle
la
de conferéncies donades a l'Ateneu
Barcelonés sobre temes relacionats
amb resport 1 amb l'educació física
i espiritual de la dona. Sortejant les
árdues dificultats d'ordre cconómic
amb qué ha hagut de lluitar des de
la seva fundada), relativament recent,
el ."Club Femení d'Esports" ha co
mermat a crear una Biblioteca en
les social de l'entitat podran Ilegir i
estudiar oompletant així les hores de
repós que exigeix l'exercici físic, la
seva formació espiritual...
No és admirable tot ;Ibas? De
quan d'enna les noies catalanes ha
vien desplegat tantee i tant eficaces
actie-itats fent convergir vers un ma
es
teix ideal aquests dos factors
que fins fa poc sem
port i cultura
blaven alltnyar-se amb una empenta
divergent que ens havia fet posar el
crit al tele
Plomes jesuitiques, clericalotes i
mal intencionades han escrit Inés
duna vegada contra aquella "Diada
de la Modista" o aquella, altra "Diada
de la Mecanógrafa'', que ara fa un
any vaig organitzar a Barcelona per
primera vegada, ami) la gran illusió
d'iniciar un rnoviment de simpatia de
les nostres noies vers les coses i
les tradicions catalanes, distreient-les
i desviant-les a poe a _lepe de l'indi
ferentisme espiritual en que les tenia
cl xarleston, el fulletó i les mirades
castigadores de Rodolf Valentino.

no

pas la

sionals

a

que el Barcelona va
els jugadors profes
assistie a tote els ,partits que

jugué, el primer equip al

Vexcellent defensa del Barcelona
parla de la penyora que li ha

ens

estat

insposada, de la lesió que
futbed 1 d'elles

el té

apartat del
d'interés.

Coses

casualitat ha fet que trobéssim
EII Uta en el prec3s. znornent que
ac.abávern de llegir que li havia eatat
imposada una penyora de dues-centes
a

einquanta

pessetes.

—Véns bé

—

hem dit

Parla'ns
multa que fhan

miqueta de la
inaxreat.
—La Junta del Barcelona enla pe
nyorat arnb dues-centes einquanta pes.
una

Vaig

aliar

de la

casa, i

a

tenia el permis

no

junta.

—I

vas estar

molts (Les?
vespre.

—Vaig tornar l'endemi, al
..-?Que vas faltar a algun
—Que jo ho sápiga,
que, a!
fora de

El

no.

és

cas

cap de poqtes llores

d'ésser
Barcelona, van portar-re al
taen domicili d'aquesta ciutat tin co
niunicat del club indicant-me la ne
cessitat que
teix da a

cm

presentés aqueli

ma

el tnetge. No hi
hav:a temps rnaterial de tornar, i vaig
presentar-me el aluna al metí.
casa

—?Aquest

cornunicat, era algun
acord de la junta?
—No; era con: si diguéssim una
circular. Hi havia elsegell del club,
per6 noar.ara signat per ningú.

—Ah!,

?al Barceiceta donen les or
forma de circular? Segueix,
segueix. Con: va la lesió?
—Segons en va dir el doctor Gr
tiner, en tinc encara per un mes.
—Quina n:ena de lesió és?
—Un esquine en una cuixa. ja el tinc
de molt temps. sinó que quan ja
gairebé el tenia guaiit
nornés ern
luedaeen un parell de dits
vaig
ir,gar el partit amb el Madrid, i en
tina entrada en fals, quan Rubio va
dres

tenen

cap mica

tots

d'importancia.

els clubs fessin e! metete,

ele repórters no ens podrícm guanyar
la vida. S'han acabas, ara, els inste
vius amb els jugador, de l'Esparvel.
Una altea cosa. ?El professionaLsme
el

creus

un

encert?

—L'únie avantatge que té el prqr
fessionalisme é3 que cobres. Res més.
Quan érem amateurs, se'ns tenien les

en

i no ens man
el tenue; per a dedicar-nos a al
tres coses. Ara hi ha jugador que es
troba amb qué a la Junta del seu
cara

club sembia que Ti sápiga greu que es
pugui guanyar alguna pcsseta fora de
la seva entitat.
ha molts directius
que no es rolen fer arree que un
futbolista no loe pot ésser tota la vida,
i que és qüestió de buscar-te un sis
tema de vida per quan les facultats
faltin.
—Et suposava assabentat. també.
del festival a benefici d'En Rini.
—Si, i no puc sterys que felicitar
els iniciadors d'aquesta obra caritati
va.
Es de les coses més eimpatiques
que en el món esportiu slan fet a
nostra.

casa

XAVIER PICANYOL

CIUTADA:
„

Llsgiu 1 própagueu

fer

aquel! primer :gol,

se'rn

va

RAMBLA

tornar

.-.?Quatit de terrips feia

que no ha
del nietge del club?
—Unes tres setmanes. Es que ell
estiva malalt.
precisarnent se'ls va acudir
anar
aquel! (Ha ? Escolta,
?com ho va saber la Jmna que te
anat

a

casa

•

n'havies

anat?

Perqué

t.et

En Mas ha rertat

eafM, i ba deixat

una

ciar.

pen
contesta la

mornents

eense

notara darrera pregunta.
—1 qué penan fer ara?

multa?
—Es

ple

estrany...

gat. és molt

Pagarás

Quin remei (4neda.
?Que n'opine.'

fut.

!a

de

l•actual motaent del Bareelo-a i del
tortieig de Iligues?
—Que no ho veig gaire Llar.
—Ah, no? Per' qué?
—Perqué l'Atlétie de Bilbao está
millor qne nosaltres, no té tants le
ca:ate i perqué sentpre jnenen pis
rnateixo* jugador,.
—?Creus que el Barcelona fad al
gun paper ridícuI. en els partas cele
.1i manquen jugar d'aquest torneig?
—Si es fan eIs equips tal con: s'hau.
--:ers de fer, no.
•

DIPUTAT CATALA.

EspereM que, demb, sabreu
complfr amb el vostre deu
Hl ha, encara, germans
empresonats, germans sai
nete. Hl ha, encara, moltes
re.

famfffes desolades...
Démaneu Justicia per a ella

endavant,

siasme. -La demanadissa de hicali
tate és extraordinaria., i consti que
no ho diem
per dir-ho. A hOres
d'ara pa. dem din tette l'éxit está assz.
gurat. Tan assegurat, eme
teatre
de Novetats resultará ,insuficient.
Ele "artistes" •que han d'interpre
tar "L'honor del, barri". segueixen
e!s asaaigs ami> veritable devoció.
Futbolistes, federatius, periodistes i
les nenes del basket del Barcelona
arribaran a fer-nenina excedo... si no
s'espanten el dia que vagi de debb.
Els assaigs celebrase fin's ara al
Casa! dele Esports; galantment cedit

nent

propietaris,

Se1111

han estat.

En Caries Capdevila, el qual s'encar
també de la direcció el .dia

del fektival.

ra

El Ball dela Esports

a
la vetllada.•
El riostre- amic August

Berenguer
Ilegid unes •quartille, escrites ex
presainent per•a•aquest ate; i tot fa
preveure .qué la proSa. dél. 'festiu i
celebrat rededor. dé "La•Publicitat"
aconseguirá darninit'réseenari de No.
•

vetats el rnateix•beit que obté a les
págine's del nostrei es'timat collega.

•

,

?Ja

ho saben, esportiu, que el
a la nite tindrá lloc al Teatre

dia 4,
de Novetats el ball deis esports?
Ja heu encarregat la vostra llotja?
?je ho saben que aquest ball de
disfresses del dia 4. sed una cosa
mai vista? ?Una cosa que quedará
definitivament instaurada, com una
tradició?
Els organitzadors. han rebut ja
valuosol premio, deatinats a les dis
fremes que agin amb mé3 propietat
amb més art. Totes les penyes i
tots eIs clubs esportitte de la nostra
ciutat hi cataran representats. El
"Club Femení d'Esports", anuncia
aquella nit. presentad dos
que
equips: un de basket-bolistes i un
altre d'esquiadores. Será tina nit de
fraternitat esportiva. Una r.it de :si
rinola i d'alegría. Ulla cosa memo
rable.
Sabem que resten gairebé adquiri
des toses les llotges. Tothom e'ha
donat cornpte de la importancia que
tindrá aquest ball i del "cachet" de
distinció que els organitzadors volea
donar-U, i ningú vol deixar-l'ho per
?re.
Aqueil dia
miller dit. aquella
nit
teta la gent que practita. ad
mírs o istervé en esport, es trobará
reunida al Te:are de Novetats. Será
el darrer da de Carnaval. Dimarts,
die 4. el día de Ranear-he tet ner la
finesira.
Esportius, tant si son sarauistes
com si no en son. Ar.en dimarts. dia
4, al ball de dieíresees d Novetats,
al "ball deis esports" i us en recor
dareu tota la vida.
—

Una bella gesta méi. La !casa
Sabadell i Companyia, d'arts gráfi
quese ha fet, gratnitament, el tiratge.
deis' cartells 'anunciadora del festival
del die ir; dibuixats pel nestre amic

•

.

•

mallare proauccions del teatre ca.
talá.
"L'honor del barri" és assajat ara
sota la direcci6 del senyor Fontanet,
l'entusiasta element del Casal dels
Esports. Mes endavant, i correspo

e

•

improvisats...

.

,

La volts c;clísta

-

meréixen.
No -se sap,

com

•

encara,

'equina

obra

en

'tot el que val.

no veure que a la tarda
al cinema i que al vespre no
falten al ball o Ilegeixen novel-les
més o menys cinematogrifiques.
—La qüestió és que vagin a missal
—disten.
Vet ací el que és essencial, indispen
sable.
Aquest procediment absurd d'ex
clusivisme a favor de la dona devota,
oblidant o menyspreant el seu des
cabdellament físic i la seva formació
cultural, cris ha portat generacions
i generachens de dones educades en
Collegis religiosos que saben cenit el
pare-nostre toses les oracions del mes
de Maria i tetes les cançons dedi
cedes a l'infant Jesús, peró, que no
tcnen la menor idea dels deures so
cials de la dona. Aquestes noies, que
són legió a casa nostra, o arriben
al matrimoni sense saber gran
cosa
més que tocar el piano i llegir no
velles blanques o de color de rosa.
I bé: no n'Id ha prou. Si, de
moment,
no podem aspirar a quS
la dona entri
d'una manera immediata a prendre
una
part activa en la vida política
del nostre poble, hem d'aepirar, fent
ele possibles per aconseguir-ho, a que
a
interessar-se pele
problemes eulturals, socials

No hi ha res pitjor.per a un borne
de prestigi que .perdre la serenitat:
Li s6n me& més vistes les errades
i en suscite dones, mée,que els altres.
Henri Desgrange, rhome que ha
portat amb el en, esforl•e! ciclisme
francés a rakária on el veu el món
avui, es troba en aquest ces... Cert
és que rhorne més seré lii comença
de veure Irbol quan alió que li peri
ha és l'obra de la seva•yida.

va

A Desgrange
perilla :
?rete,
la eréva, la mes que 5eVi Volt:: a
Frenes. Es cotnprén que herí per
dut ele estreps... Cenad, pertir, que és
ell rnateix qui ¦ha fet que la cosa
eigui greu de cap i volts.
L'afer ha nauta en decidir-se,' a
la reunió de reniitat que dirigeix el

en

quedés als organitzadors de Mili

Es diu que,
cussió

la-

carrera

va

que

ferm.
en. arribar,a París,

varen

en

els
tenir ,una forte dis

amb .Desgrange,

i que aquest

,queixá que no fossin capac;os de
ter frecassar la dita. carrera. ,Bé prou
es

•

.

se li era din que, no
hi havia res a
fer davant el pacte entre les dele
gacions francesa- i 'belga! Al cap i a
la fi, la Volta, a França no era cosa
que interees4.5 directament a Itália
•

'

3

a

Bélgica.

propieari

de i'L'Aute" ailt1no
11 cabia a la barretina, i el pítjer
és que es va enfurismar... Rumia- que
rurniaris,•Déss-range va cercar i va
trabar—
Cada arty, -el- fundaejor director
de la VOlta a Franca fa retocs a la
Al

•-

'

•

ciclisme internacional, la celebració
d'una carrera,inter-europea, una gran
carrera: Mila-Brussellee.
Ele dele
gats francesas s'Id varen apane, mes
,

cártera. De-l'any 1924 en.
4, la Volta .asFrançaS s'ha eorregut
amb reglamente diferents cada any.
Aquest any, •doncs, Desgrange ha
sesea gran-

Brusselles ni
menada. Era,
de

un

sol ciclista d'ano

naturalment, qüestió
diners; puix que era qüestió de

cornercialitzar la carrera encara més
del que ho está.
Per a aixó Desgrange ha nogal,
podríem dir, la seva gran prova anual
a
tantes marques de preductes co
mercials com etapes tindra la carrera.
Vol Desgrange que cada casa es que
di amb un trajecte, pagant, natural
ment, la publicitat que representa,
que per al seu negoci pot represen
tar el que ni una sola de les
etapes

deixí cle• ?ir-se "etapa Tal".
Hi hura, &anee, a la
prbxima
Volta a Franea l'etapa del encolate,
la del sab6, le deIs neumátics, la dele
herrete, etc., etc. Per cinc mil
franca
qualsevol article podrá gaudir d'un
bell reclatn a. la próxima "randon
née" deis cíclistes franceses.
terrible
prova,

naturaltnent, será un cap
l'esportivitat de la gran
ja tan poc esportiva aquests
a

?arrees anys. La Volta
rá ni més ni menys que

a

França

una

tics que tenim per resoldre. Hem de
divulgar la necessitat d'establir
una
igualtat de drets i hem de fer
veure
que si la dona té deures
religiosos
a acomplir per
quedar bé

davant

Déu,

té d'altres de molt impar
tants en relació amb la
societat i
en
relació amb la pátria.

se

caravana

en

PRESIDENTA DEL
ENS DIU...
que rentitat que presideix
imposat altra missió que
LA

CLUB
no

s'ha

aquesta:
laborar per reducació física i
cultu
ral de la noia catalana.

Que creu fermament en l'alt in
terés de les reivindicacions polítiques
de la dona, peral que, al nostre
país,
hi ha encara una gran feina
previa a
fer en l'aspecte d'educació social fe
menina.
Que aquesta labor, iniciada ja pel
"Club Femení d'Esports" ha de con
tinuar-se activarnent per maja de
cursets, de llibres i de conferancies,
Que són un miler de sócies, per?)
que aspiren a quintuplicar el nombre
de les associades...
Que el "Club" ha hagut de Iluitar
i Iluita encara avui arnb dificultats
económiques, peró que aquestes són,
indubtablement. més suportables que
les dificultats d'ordre moral 'crearles
per l'actitud hostil i jesuítica deis
intolerants, d'aquelles mentalítats me
dievals que critiquen totes les mani
festacions a través de la lupa con
fessional.
I LA SECRETARIA

AFEGEIX...

periodistes catalans•hem d'a
judar el Club Femení d'Esports amb
tot el nostre entusiasme, cosa que
ja fem, com sap la senyorcta
Que ractualitet política és propi
cia a que la dona catalana se situi
que els

també al seu Une de combas a favor
de les reivindicacions socials i de
mocrátiques de la dona.
Que les, dones són una opinió i un
nombre que cal tenir- en considera
ció en la ikida política: present 'í fu
tura del nostre noble.
Que ja és hola que les dones de
casa
nostra comencin a opinar per
compte propi davant de tots els pro
blemes collectius del país.
Que les dones catalanes tenen el
deure d'ajudar i d'encoratjar els lo
mee de
Catalunya a qué es disposin
per

a

política d'acció, pairalment

una

energicament

democrática.
augmentant el nombre de
les noice del "Club Fetnení d'Es
ports" que fan compartir els seas
exercicis de natació, gimitástics o de
basket-ball, ami, 'la lectura quotidia
na
de la premsa riostra de la qual.
actualrnent, no passen per alt la sec
ció política...
sincera i

Que

va

,

COMENTARI FINAL
parlat amb d'altres elements
del "Club Femení i d'Esports". En
tetes hem vist un esperit cultivat,
una educació europea, un gran inte
rés per la vida collectiva de la nos
tra terra. Dintre i fora del club es
mentat recordem lus nostres conver
ses amb Rafaela Ferro, amb les se
nyoretes Givanel, Arquitribau i d'al
tres, totes les quals coincideixen
també en aquest sentiment de la in
fluéncia social de la dona i en la
necessitat de traballar- per aconse
guir aixecar el nivell cultural de la
dona, no solament en respecte es
trictament educatiu, sinó en l'aspecte
social i adhuc en respecte !n'Isba
Hem

DOMENEC DE BELLIWUNT

polí

que fos grosse la modificació,
amb el fi declarat de fer que no
els

ágonítza

va;

projectada

delegats

•

O

ésser

dar

grane

volgut

França

a

esportívament

.

•

•

CARTA DE PARIS'

•

La comieriri organitradora .no tan
eolanseist es .veu atrafegada per aten_
dre' lees demandeS• de 'enaste, einó
pes atnadre ICI eeeltes oferte* de
coRaltetrateii, que ,rep. Entre altres,
É5de remarcar l'eferiment de lee
eenye'retes.d,e1. Cb Femení i d'Es
ports„ que s'han '.posat, ineondicionada:ene a les ordres deis organitza
dors, eis juais
consta
tenen
un e-eritable interés. a correspondre

rigraiin

els ulls per

comenci

•

tenors

CastanYs.
Aquest 'acte de' desprencliment de
la casa' Sabadell cal Venir-lo en comp
te, i

Aquestes mateixes plomes que es
satisfetes atnb que les
noies assistelxin, amb una devoció
imposada, habitual o rutinaria, als
actes religiosos del metí, acIuquen
donen per

van

•

Cal donar-se pressa a encarregar
les localitats. Qui ho deixi per a
aquell día patser s'haurá d'aconten
ter arnb sentir els aplaudiments des
del curen .••
Ultra el programa. ja•• conegut pm.
dem anunciar mi número force inte
ressant, que donará enct;ra més inte

un

éxit de public. Un éxit tan gran que
els organitzadors, del festival han
decidit• canviar de local, i feralop a
porta jet:cada.
Els que han presepciat ,aquests
assaigs.elen engrescas de de,b6,amb
l'"Anger, que. fa duna manera ex
cepcional En •Vicents .Piera. •Han
rigut, i no poc, -amb el dramátic
paper de "senyor Itiquel", que „in
terpreta molt rnillor que hp faria
En Moreno, l'eX feáeratiu senyor
Vila.. Es també' un motiu d'admira
ció el diáleg entre "Minguet", fadrí
barber (Sarnitier),- i un parroquiá
reurnátie-(Alcoriza). Les senyorete,3
i González, de requip de
basket d'el F.• C. 'Barcelona, capar
ten, també, com unes consumades
actrius. L'escena .de l'assemblea fa
anar en' dinas multitud de persona',
gee: Sunyola Perera, Gallard, Aro
cha, Padrón; Massoni, Aymamí, Fi
na, Meléndez—eloqüentíssim---, Sal
va, Lorén i 'una infinitat més. I no
parlera d'En Zamora, ni d'En Pava,
ni d'En Cros, ni del "Sereno de
Vahee barrí", ni del 1Difunt", ni de
la pallissa que En Samitier clava a
l'Abril, rnés seriosa a cada assaig,
ni deis cuplen que cantaran tres

,oferiments,

seus

regará

(D?

.

als

hi donará
els darrers toes el nostre amic el
culte dit'ector d'escena de Novetats,

tea.

de Novetats abaits de "L'honor
del barrí". Podém' asseg7irar, per&
que es-posará en escena una de les

entu

amb gran

companyia del

tré

e

dia Ir,•al teatre de •Nove

van

la

,

—

PtEGIDOR CATALA:

tats,

representará

preparatius per al festSval
profit d'En Rin i tindrá lloc

que a
el vinent

Pel$
El dia 4 de marg

abrir. aquesta vegada més gros que

ves

Els

•

LA

—

a

—

—

cnnsideracione degudes

acte ofi

Club?

cial del

declaracions?
—Si, i trobo que aixb no és encert.
Está bé que els privin de fer mani
festacions que puguin perjudicar rar.
tire intern del club, perb no les que
—Si

—?Vota fer el favor d'explicar-te
miqueta rnés?

—Dissabte de l'altra setrrrana, a la
tarda, vaig marear cap a Palafrugell.

company d'equip.
—?Estás assabentat que l'Espanyol
ha fet privar els seus jugado re de fer
un

no

setas per haver-,,e absentat de Bar
celona sense el seu permís.
una

camp de Les
Cnrts.
—Si, i aixó, a la meya manera d'en
tendre, portará algun conflicte.
—Alai no ho creus efical?
—Em sembla que no. Hi ha dies
que presenciant un partit de futbol de
baixe qualitat, i en el qual no hi Ita
jugades d'emoció, acabes agafant :na
na a la pilota i perds totes lea ganes
de jugar. A Inés, tu ja saps que a la
tribuna de Les Corts, com a tot
arreu, hl van senyors que s'obliden
que un futbolista és una persona tan
digna cone qui més, i no se'rt saben
estar d'insultar. En aquests casos, no
él gens exposat suposar que es pro
mourá algun avalot. Perqui és de
creure que no hi hauris cap jugador
que es quedi impassiu si sent insultar

j la

que correrá durant cine e'
sis setmanes per les carreteres fran

publicitaria
ceses.

Entre el trist rentes comercial de
i la sentencia dele jutges
parisenes a una causa d'agressió du
rant una carrera ciclista per carre
tera, queda ben mal parada la Volta

Desgrange

a

França. Aquesta senténcie,

qtle

condemna el director d'una marca
de bicieletes que va apallissar en
plena carretera l'ex-as ciclista Hen

Pelissier, que, guiant tun cotxe,
s'entretenia a tancar el pes a certs
ri

corredors de ralludida marca que
eren antipatice, deixa obert el carei
a tothom qui vulgui, asnb un fi o ate')
un altre, destorbar els que corren
pedalejant la Volta a FranCa. tgi
l'interés eeportitt d'aquesta és ja MIL
enigrat, a causa de les mil i tina ce
ses que s'oposen a l'esport pur, Po'
suposar-se el qué será aquest
Unes guantes refórmes més corte
les d'aquest any i la Volta a França
!latirá deixat d'interessar per sempt
el món deis esports.
I será Ilástitua de debó.
JORDI ROS
París, febrer 'de 1930.
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DEL MOMENT

Cal jugar net, senyors
l'hora de denunciar que
Ha arribat
imposible d'en
entre

'

callar

un

nosaltres
debat d'idees

sense

insul-•

esgarrifa.
duna manera que
tar-se
ja
articles
tres
Al cap de dos o
la conscian
Tinc
l'insult.
sarriÉsa a
haver comas mai un
da veta de no
mena.
d'aquesta
error técnic
té
en aquests moqüestió
Aquesta
gran importancia. Cot ina
mnts
e
política. Haurem
l'acttat
roença
passió sobre te
més
amb
homes i
doctrines,
sobre
eaus,
•ire
mica
juguin
una
que
ceses. I els
article
els
qué
cada
a
fords'eaposen
d'insulta,
arma
renglara
una
aaigni
cornodissima que evadeix l'esséncia

tal. Ara fa uns quants dies, en un
article sobre l'afer del Collegi d'Ad
vocats, va sortir a "La Veu" el nom

del

senyor Carrasco. L'omissió
hau
ria cstat massa visible.
Eretn molts
que vigilavem la probable

ornissió.
La setmana passada he pogut fer

'

aillstió.

Doraos la Dictadura cris entrete
literaris. La dis
nías] amb temes
útil,
paró l'espectacle
'cussió ha estat
limentabilíssina Un comentani ira
nicasenae citar noms, sobre una ba
jaita& literaria d'aquellas que ridi

Mazan tót un país. us valia, per
sar
part l'una tercera persona que
qualifi
taujá,
els
ti;& a defensa" el
catius d'imbécil i d'indesitjable. A
dotzenes d'escriptors
tules, guantes
succeit coses de tan !sial
ens han
•

gust.
,

,

?Qua (latirá

occirrer, donas, ara
.política? Si els de

que llene ae fer
bats fossin portats
cal suposar .que

aviat una
Ilenguatge

a un

igual,

rama

la compro

experiéncia periodística.

Catalunya

seria
En
algunas d'a
entre elles el

cm

va

con

testar que faria una obra bona, pera
que tingués en compte que "La
Veu" reaccionaría de mala manera.

colania de ataxia.

da baxa,
gacetas, irregularitats,

premia pell

mera

vació que l'"escola de la Lliga" con
tinua fidel a la seva tradició. Un ar
ticle sobre un tema doctrinal publi
cas a "La Publicitat", cm va valer
una
reprimenda d'aquellas tan típi
ques, amanida ainb algunas inconve
niencies d'aquella marca tagala tan
apreciada. Em preocupava el fet que
"La yeti" hagués concedit un vot
de confianaa, o hagués obert un cré
dit de confiança
aquesta diatinció,
segons "La Veu-, és transcendental
—al govern Berenguer, i que el aré
dit no hagués estat retirat en pu
blicar-se una amnistia que deixa tants
catalans a la presó. Vaig escriure que
el catalanisme havia de tornar a ran.
tic puritanisme i que els principia i
l'esperit de justicia no podien ésser
una carta de joc. I aiseó ho vaig dir
salsa cap aliusia> personal, conven
aut que tenia raó i que calla dir-ho.
En comunicar el meu propósit a la
mia A, que no té cap lligam amb
"La Publicitat", pera que té molta

aascriure

da la

la

en

Aixó

estimular-me. I, en afecte,
insegura m'he sentit dír
tot alló de la "insolvéncia política",
frase feta del diccicinari tagal. i sala

"cop baix", mereixen la desqualifi
cació iramediata. En el llenguatge
po' lisia, claquesta mena de manio
Lliga".
bra seas' diu "escola de la
Sosta'el meu amic A que l'haver
fo'nnat part de la redacció de "La
Vea" imprimeix carácter i que no
Inés, s'hán lliurat Taquesta emprem
ti.els hornea d'un gran tremp
'ela qui posseeixen un tresor in

va

amb prosa

parlat de la nieva "ignorancia enci
clopédica" tan unanimement recone
guda començant per isla
Evidentmant. aix6 és

cop baix

un

Taquells que no cm fan cap efecto.
perque en cinc s'egons jo en po
dria donar un altre tan poc, espor
tiu i tan gratuit cola aqueet.
Naturalment, rarticle de "La Veu"
no vulnerava les ineves nans., Pera
l'article tenia un final deliciós. Des
prés Thaverasie maltractat, ea par
lava de les Estaca entre germana..
l'ailtima linia sida: "No Iso tolera
rem". .Aquesta frase. o amenaça. ha
provocat la hilaritat general. Qua deu
voler dir? Qui sap si
s'han ;ntro.
dula a "La Vas" elements estramys!
Qua ens clama fa el simpatic se

esgotable crironia.
'Fa enés de vint anys que vaig po
dar fer des de Vic la primera cota
m'ovada de qua cosa és l'escola de
la raiga. alossan Josep Gudiol, el
conservador del Museu, sostenia una
polarnica 'amb En Caselles sobre pin
tara gótica. Voleu un tema més in
ofensiu? Donas, al cap de poca ar
tiales, des de 'La Vea", de la qual
Reman Caselles era redactor en cap,
dedil:aya a Mossan Gudiol la frase
iniatuat conservadoret del Museu
apiscopal de Vic". Cito aqucst cas.
perque Ine va fer rnolta impressió, i
parqué per primera vegada cm do
nava compteale la inutilitát de carta
insults gratuita. Des de Ilavors es

nyor

Duran

qui creiesa

als

periodísticament. Des
prés del pim-parn-pum vareta entrar
en aquella fase tan característica de
"La Veúa que consisteix a radiar
de tot arreu el non de l'adversari
d•un día. Es aquesta una de les fa
cacies més curiosas de 'La Veu".
Ara mateas hem pogut contemplar
cam el norn de l'ex-regidor senyor
Carrasco era esborrat de totes les
informacions en les quals podía sor
tir el nom d'aquest patriota. ?Qué
leavia fet el senyór Carrasco? Senzi
llament: s'havia separat de la Lliga.
I sense tenir en compte que el se
nyor Carrasco s'ha passat per la cau
sa uns quanta mesos en un penal, el
seu nota era eonaiderat inestampa

portiu.
Cal jugar

El dolor de l'ananistia
Cada día rebem cartas deis exiliada
o presos catalana o
visites de les
secas
mares
i parents
per pre
guntar-nos per la situaació deis que
catan fora. L'amnistia es ha deixat
atuits,. Tots l'esperaren per tornar
junt als seus i a la terra que tant
estimen, la Catalunya que han sen
as com un manament d'acció.
Les
vexacions i ofensas fetes pel Direc
tori a la nostra terra han estas per
ells un sofriment moral que els ha
jet saperar tota prudéncia porqué els
semblava una covardia en aquellas
hores, i aieshores ha esdevingut, tam
bé, un sofriment físic.
L'atnnistia els ha decebut. Precia
sament d'una manera ben explícita
n'han estat eliminats, i continua per
a
chis, encara. el calvari de rema
gradó, i continua, encara, l'infern do.
lorós' de la presó o el penal.
Esperen- de nosaltres i ens atleta
parqué temen que tarnbé els aban
donara per manca de coratge; que
ens estovin aquesta temor de vena
que recomanen seny i mesura; els
sembla que marxem estemordits i
recelosos com en as bons temps del
Dictador. La veritat és que per a
nosaltres dura el Dictador i la tira
ta. Precisament per fer efectiva
aquesta 'persistancia ha estat separada
de la pati la nostra gent. Perdura
l'hostilitat de qui ens ha colpit sem
pre arnb la clissort; de qui no perdo
na el nostre afany de llibertat ni la
riostra 'altivesa. Si com a ciutadans
el nou ragirn ablaneix el tracte, com
a catalaris es niostra ferreny.
"Friso per venir-, ens aterís! En
Fabregat des d'Anvers. I aquests
mote ~biela un eco, car us véren
semblants paraulee de Brusselles, de
París, de Perpiriya, d'América, i més
tristes. més doloroseS, deis penals
d'Ocafia. d'Atacara. de Sant Miguel
de los Reyes,' d'Alcalá. Catalunya
en' el Sen esplendor no havia tin
gut mai aquesta mena de consolase.
Consolats' de dolor i de trageclia,
trossos de terra catalana arab sang
i osses i mas torturada, pera, so.
bretot. alab. l'esperit aorturat.
Sembla que dais de casa nostra
respirem mihlor. veritat? No cal que
ens

partem

nei, senyors!
MANUEL BRUNET

I

,(Cantintxd11 de
Irrita aasistit
cia

lo Ilriera

amb

una

pagina)

punta d'amo

l'extraordinaria metamtarfosi de
la. noia.. Aquesta, per la seva banda,
a

creus_

de la

sean

sort. El

reve

red tenia la santa virtut de no fer.
se pesat ni gens
empipador. La venia
a
veure•cada tarda, ae quatre a cine.
Aqsiestes' entrevistes eran d'una lio
r,estexiat .exemplar. S'asseien tots do
tets a la galeria i el
reverend es lUu
a mes amables disquisicions
so
bre tenses moralts i filostifics.•
as-Cdtte tests veure—li deía—no tot
el .rnain está pervertit. Encara queden.
hinses sensibles que practiquen el bé
beraal aí, que és la milior manera de
Practicar-lo. Tu reo ho data entendre
tot.aixi, pero tant li fa. La ignoran
cia as el primar pas per arribar a la
perfecta .salta de l'espera. I ara que
asitlam lde la salut, ho será que et cui
ais. que mengis fcirla, sobretot caria•
Percate. i
t'ofenguis. quan et vaig
coSaixer. estaves rnolt inag-reta. NO
tinguis por crengreixar-tc. El greix

raya

no -fa

tornar més bones les persones,
Pera tarnpoc les ra. tornar "1('S
tes.

reverend Senia la m'a trancada
Per servir aquesta
coa-tails. a base

4.

realisma i d'espiritualisme, sale
s'empassava amb un posat
datil i *beca
Les ceses Van atlas atguint aquest
l'alai, fina que Un dia ea va presentar

Saaaraa•

Venja amb la cara dila
f4du rel e.ortatime
de l
araras oca`
:e.!•,‘„
—.a veare.

/1113 de tot
veu

nola, res-rnc'n
aixa—va dir anib

cb;
un

rnig. Senara, mig-aatoritari.

L'Estrellita.es

va

e.x-plicar i la

to

sera

amiga
de

va

arrufar el

nas

amb

un

gest

inalfianaa.
—

Les coses van continuar iaual una
pila de cliee. El reverend feia la sera
diaria aparició de quatre a cinc, coa
Iocava el seu sermonea 5 seas tornava
pie d'humilitat i de santas inteneions.
El hon home es limitava a e.xpressar
la seva satisfacció pels rapiciíssims
progressos que fria l'Estrellita en el

sobrealimentada.

—El día que pela setanta quilos
—li va dir—et donaré una sorpresa.
La sorpresa va arribar abans que
la noia arribas al pes asseny-alat
Aquella tarda el reverend presentava
Els ulls Ii bri
una cara moit alegre.
estranyament.
Es
va treure el
llaver
mantea i la teula i els va collocar so
bre una cadira. Va contemplar ',larga
ment l'Estrena i després. cons do
nant-se una ordre a sí mataba va dir:

—Sont-lai!
I atanores va pinar la cosa mas
extraárdinária (me us pasma: irnagi
revereuel
ras-. De bryls a primerelt. el
tr2zre una corda de dirrtre la
es va
sotana i va lagar els pela i les mana
de l'Esa-e/flia.
presa

mse

Aquesta

no va

Sena-

Paró sobretot els dolors de. l'ab
senda de la terra seva i el recer
familiar i de l'amistas. Recentment,

passejant-me per París amb En
Maurín, un internacionalista, un sen
se patria, ideológicament parlant, els
ulls Ii espurnejaven en parlar del
.

sol i deis nostres camps,
per enyorar-ho tot, fins els nostres
rnenjars tradicionals Ii semblaven
una Ilaminadura envejable.
?I el sofrir deis que. viuen a la
nostre

presó

format

a

un

pugui resis
penalitats. ?I el pobre
Ferrer? ?I el pobre Badia? En Fer
rer disminucix 20 quilos de pes sot.
mas a un ragirn de cástig en una
mala celta i a pa i aigua. En Badia
ni pa ni aigua. Durant vint i quatre
llores, en 'pie mes d'agoste no li donen
beurc; llapa les pedrea de la paret,
procura beura els seus propls orins
una

persona humana

tantas

-

i

ni així pot calmar

I el

castig

Cal que

seva

set.

die'
els catalans fan

dura molts
tots

forços perque

•

-

la

.

siguin

cris

es

tornats

aquests trossos de carn nostra, viva,
dalorida..E1 primer acord deis Ajun
tamcnts i Diputacions en constituir
se ha d'ésser protestar de la limita
da) de-ramnistia. Totes les entitats,
totes les penyes d'arras, samba han
de fer-ho i excrioritzar sense aovar
dies la seva protesta. I cada ciutadá,
salvar la eeva
com tina oracti6 per a
ánima, ha de prometre's treballar
perque ens tornin acitiests bornes,
deis persas i els de l'axil' que
són la Por heanica, la Por gloriosa
o.11* ha donat Casalunya en aqucstcs

per l'home estudiós en
rebeldía i Ti ha donat sentit épic.

"Son els irlandesos' d'Espanya", es
deia la gent francesa després. del
fet de Prats de Molió. Així lligaven
la nostra scrt i la nostra idealitat
a
una altra
epopeia recent, i, com
amiesta, teníam dret a la seva ad.
mirada.
L'home del carrer no en té idea
del que pateixen l'exiliat ni el pres.
No en sap res deis seus sofriments.
Mal miras, per estranger, pel poble
que restatja, i, coas a estranger
perillas, per les autoritats, es veu
combatut i acorralat allá on va. Res
no
se'n sap de la vida mísera
d'aquella minyons expulsats a Bél
gica, sota un clima inclement, mal
vastas, mal menjats, havent de cer
car treballa baixos per als quls els
.

horas de tragadia, per a l'esperit i per
a
la carn. Que darrera ack sena
dolors es vegi un poble que eas
fa costas i que sabrá respondee san
pre amb el sacrifici d'aaguns deis
seus fills a qui li barri el camí veas
el seu ideal.
J. AIGUADER 1 MIRO

.

estava

tan sor

estela ale dir ni

í fill de Martí Vilanova
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mateixos;

a--

Del* presoners catalana:
aautne Conste (Presa de Bar
celona

.....

joscp

ho ha

mena

La Conetitució estava suspesa;
hi havia ina senyor que l'havia tancada
amb pany i clau en un calaix del seu
despatx, i horn poda esperar-ho tot,
net.

ádhtic el més absurd.
Esperant-ho tot, un bon matí

/Mandil

Peralta (Presó de
Barcelona)
Jaume Julia (Pres6 de Bar
celona)
Josep Garriga (Presidi de Sant
Miguel deis Reís)
Deogracies Civit (Presidí de
Sant Miqual deis Reía)
Miguel Badia (Presidí d'O
canya)
Francesa Ferrer (Presidi d'Al
cala erHenares)
Miguel Ferrer (Presidi d'Ata
ca:A)
.

.

.

.

.

......
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destine es trobaven en les mans
guantes dotzenes de coronels
que havien de dir sí o no. Tots di
guérem mentalment un renco. Ossorio
i Gallardo es va sentir inclinas a es
criurel, i fou aquella carta que va
circular per tot el país el mateix dia
que Primo de Rivera era acomiadat
pel rei, carta en la qual l'ex-ministre
conservador feia una crida al senti
ment civil d'Espanya percata s'aixe
qués a arrossegar la Dictadura.

/'00

nyox- la mentalitat del qual queda re
tratada amb la darrera nota que ha
produit la seva caiguda: Éls destins
de 21 milicias de ciutadans aren cosa
de la qual podien disposar unes dot
zapes de coronels i quatre capitana ga
narais. Dintre de la seva teoría, i do
nat que havia tancat amb pany i chau
la Constaució. no tenia cap motiu per
a deixar
de pensar que obrara. bé, i
en consonancia amb el que havia vin
agut fent durant ele darrers sis anys
i miga Tenia al seu costas una colla

de gent prou tapada de cerval per a
estar conformes ami, que la seva vida
i la de tots era cosa de la qual poclia
disp9sar Primo de Rivera i les quatre
dotzenes de coronels esmentats, i no

ventut

15a—
25'—

En aquests sis anys de desgoverna
mena de dejuni absolut de llibertats
ciutadanes, de disbauxes del poder

af—

dictatorial,
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Conillera

peu
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es

treure

va

.

va

acure

so

recomanar

arremangar la

sotana

una

eres
«

tn,lo. Foiviljósa!
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Perqua resulta que el reverend no
rnés cata el famas varnair Fo

era res
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cavan 1. deaprés de

silenei,
va

200
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„

.

ravalla d'afaitar que
duia (lastre el mitjó. La va obrir, es
va tallar un cabal!. a mida d'assaig i.
satisfet de! resultat. va acostar-se a
la noia amb un gest rasas pm; tran
quillitrador. L:Estrellita va fer in
crit esgarriffas i va quedar desmaiada.
El crit va ésser tan esgarrif6s,
aue els vera van pujar, acomparyats
d'un pedida. Van rebentar la porta
del pis a caps de destral i es van tro
var clavant
ele! tegiient espeetacle:
rEstréllita estesa acuse santas i amb
tina gran ferida al col!. El reverend.
ansb eta %vis bruta de eang, l'estava
ceatemplant anda un posat beatífia
El policía va dir amb una ven de
i

Van
s'o°
2'00

•

•

.

nollosa (45 víctimas en dos anys). Dis
fressat de capella, el gran criminal
trobava rnoltes rnés facilitats per po
der xuclar la sang de les gases feli
greses.
Aix6 Ii havia ocasionat, és
ciar, més d'un compromis. Una ve
gacla, per exemple, fugia 4e la poli
cía i es va ficar en una església. Per
acabar de despistar els seus perseguí
dors, es va amagar dintre d'un con
fessionari i no va tenir Inés remei que
confessar dues valles i un senyor.
La histaria que acabem d'explicar
va
ésser, pera, la sev-a ?artera aven
tura. El tribunal el va candemnar a
muct, i Idi mata de novembre li van
demar garree al Pati de fa presa isla
del.
L'rearelTies sir va escapar ande -tes
n'esos de Ilit T'itere de la dissort, no
obstant. Ii va cabra la satisfacció de
vetire

publicada

la

seva

fotografia,

dele pares i la deis vuit germans,
tota la premsa gráfica de Madrid.
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Antoni Figueres
Baltasar Gua ny aben s
Joan Dueflas
Xavier Picanyol
.
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Total

(3eguei.e aT'erf

pels

carrers

de la ciutat. La. jo
que toca de

ventut la que aconsegueixi aquella am
nistia que retorni eta pares, els ara
mans, ele fills, els marits, a les nos

'00

I'00

.

.

Josep Roig
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han votat
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5. Vorn;

bre
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snot. El reverend la

TÚ'—

e

.

no

scu un horit
zó alas ample, més universal. I con
juntament amb aquellas reivindicacions
pairals, presenta avui aquelies altres
reivindicacions per les quals lluiten
els ciutadans de tots els pobles.
Mestre Alomar ha declarat la seva
fe en la joventut
'Mai
ha dit
l'illustre catalá de Mallorca
no
masa sentit, com ara, tan honorat del
meu
títol de professor. Aquesta de
claració sincera, de Gabriel Alomar,
ha d'ésser per a nosaltres, la gene
ració deis trenta anys, un motiu de
lógica satisfacció i constitueix el més
valuós desgreuge que podían esperar
després d'haver estat áusats, repetídament, d'esperits indiferente. de jo
sanan eixorca, ofegada per la deria
de l'esport. Recordas, entre altres,
aguaites calebres declaracions d'En
Francesa Camba).
Aquesta "nora" joventut glossada
per Gabriel Alomar és un deis fets
més importants de la post-dictadura.
14a estat aquesta joventut ha darrera
i definitiva ensopeeeada de la dictadu
ra
i ha d'esser aquesta mateixa jo

5,
5'—
5'.—.

.

.

evo

joventut
ventut
peus a terra, té davant

.

Vicents Climent
Manuel Vosees
josep M. Fernanclez
Josea Vila Cardona
lana catalana
F. Ll. C.
A. Vaca
e
R. Gonzalez
P. Mateu
T. Aldosa
E. Balata
J. T.
josep M. Pich
Antoni Lara
Antoni Oliver
Arrnet Gas'
Pera Lloberes
Joan Abril
Enriqueta Pero
Roseta Zaragoza
josep Guardiola
Jaurne Guardiola
Miguel Ferrer
Pare Font
Felip Abril
Isidor Ventura
Joan Cisa
Lluís Vázquez
Josap Vives
.

...ara.

ha

l'eficacia d'uns visques estridents, ni
menys encara en la d'una carrera a

,

.

mai

Jaume Monjo
josep M. Llopis

5--

joventut

nostra

—

2*—

Antoni Tríes
Enric Serramalera

5*—
5'

a

lucionat d'una manera notable Aquella
joventut catalanista de sis anye en
rera
hornea asna de trenta, que

Francesa Costa

2'¦•••

F. X. Cases Briz
A. Déu
Li. Mandado
Un francas
Un de la Fealeaa
Unes modistetes
N:reís Deop
Bartomeu Pena Cubilles
Vida!
Antoni 011er Bertran
josep Rovira
A. Rectores
......
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Adra

Antoni

•

que
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fi

Eins ara, les enquestes realitzades, i
els fets més que les enquestes, han

e'oo
s'oo

o

•

tres llars.

200

•

•

paiesat, a bastament, cap on va aguasta
joventut, amb tot el seu bagatge
Tenergies i d'illusions. Can a l'esquer
ra, francament i oberta. Cap on van
les joventuts de tots els pobles.

500

549'—

la 31419seripci5)

Tenim davant la vista un exemple
vivent. La dreta del cataIanisma

—

L'Atenas Polytechnicurn nrega
stas seas socis i als ciutadans en ge
neral que se serveixin contribuir a
la subscripció °harta a favor de la
viclua i el fill de Martí Vilanova.
El consergc de l'Ateneu, Sant Perc
més Alt, 72, principal, restaa_encar
regat de rebre donatius.

tenia,
Ilegeixrs Lliaa Regionalista
abans de l'ame 1923, una tupida xarxa
—

de societats o .casinets. arren de la
nostra ciutat Moltes d'aquestes socia
tats
quarters ganarais. places far
tes en tanps d'eleccions
'clan anat
—

•

desapareixent duran{

a necessitat urgent la revisió del
Cena El problema de la riostra lli
bertat no és un problema de tenir
un
Cens ben fet o falsificat, no és
cap problema de vots reals o tupina
des. El que volem els catalans no es
pot tenir guanyant unes aleccione,
perqua un Cens, per Inés leen fet que
sigui, no és, pa que volara una arma
idania.
Caldrá que fem saber a aquests que
s'esgarg,amellen dient que els catalana
Cens ben fet no podrían
sanee
un
viure, i el reclamen' com la necessitat
més urgent d'avui, que potser ja rala
ha prou d'haver víscut sis anys i flag
tense dignitat,
i que potser ja és hora
de comenaar a tenir-ne una mica.
J. VENTALLO
com

'

JOVENTUT

Taume P4txot

Joan Cosp
josep Figuerola

100

u

Fiera

Presos

I rnentre tinguem catalana a la pre
só i a l'exila trobem vergonyós que
hi hagi catalans que s'esgargamellia i
s'esquincin les vestiduras reclamant

e

particularitzar
haura aconseguit, tense praposar-s'ho,
naturalment, un fruit saborós i aspe
rançador: la reivindicada de la jo-'

Joan Costa
Antoni Costana6

1'00

amagados.

La Dictadura era aisca: Han estat
sis anys i trag sota el domini d'un se

La dictadura de Primo de Rivera

Carner Romeu
Carnet. Galofre
Carner Galofre
Sunyol Casanoves
Ribot
Faancesc Hidalgo

'ano

troba encara tancades les portes de la
frontera,. és scaaal
que el restaba.ment de la Constitució i de les Ili
és un engany.
bertats ciutadanes
Aquest Govern no ens mereix cap
respecte. E n a mereix el, mateix
menyspreu que el Govern anterior,
perque és fet a imatge i sembIanaa
del de la Dictadura, que no era sinó
ressa fidel del pensament i del sentí
rnent de persones més elevades i

era

d'unes

entenetn

Jaume
jaume
josep
josep
Joscp

s'

S'""
OSO
OSO

af. i F.
J. M. i
Un estudiant de Dret
Un fill de Valls
M. V. de F.
En!' le Amorais

J. lafayoks

s'oo

contra la Dictadura que l'havia vul
nerada, han d'ésser alliberats. Si
aquesta gent continua a la presó o si

tres

a•

pergialt s'alaaven

guita precisament

várem llevar i ens trobárem que el bé
i el mal de la nostra vida i els nos

Martí Estany
Taicard Cabot

500

,

que s'han atribula, misal.:
colonitzadora. Convenauts, eom el ne
gra,
que si hi hagnés justicia, aquell
cap del Govern que ha trepitjat les
Beis, com el Comissari o el Resident
que domina per la sola Ilei de les ar
presta Impotents o
mes. serien I a la
covards, aguantávena pera, aquel! Go
vern que no ay Mereixia cap respecte
i qua s'havia imposat dient: —Per a
mi ja no hi ha Constitució—.
Ara no.' Ara aquest dovern ha dit
que venia a restablir la Constitució,
aquella' Constaució que el 13 'de 'se
tambre de 1923 Primo de Rivera va
tancar amb pany i chau. I si ve a res
tablir la O:instancia, tats els perse

d'ocupada

atropellat tot. Era
d'embriag-uesa desen
frenada, i quan li venia aquella son
dolaa de les darreres hores del gaudi,
així com d'altres les agafen per dor
mir, ell los agafava per redactar no
tes parlant de les donea i de transa
mil coses lieterogInies. Peró jugava
una

com

de cop i

el Govern de la Dictadura no ene me
reixia cap respecte. L'aguantávens
el Comissari
com el negra, aguanta
el Resident que comanda les tropes

—.

LA

J. Sanchea
jame Fonolkda

ara,

•

(Segona llista de LA RAMBLA)
St1Ofd

excmple, que
vorta, el país Ii hagués
merescut alguna considerada.
Dins d'aquest sistema de governar,
lizturia e,tat

llene d'insistir sobre :a necessizat
_que. sigui' donada al país la :-resta
d'amnistia que -li ha estat retinguda.
Aquesta necessitat és prou evident en
el cor de tots.' Mentre tinguem cata
lans a la presó i a l'exili, aquest Go
no
pot meréixer-nos cap res
vera
pecte.
Primo de Rivera va fer el cop
d'Estat i va dir francament: —Aquí
ja no hi ha més Constitucia. Aquí no
es fará,
d'ara andanas, sinó el que
jo vulgui
Ha duras sis anys i mig.
Durant la seva dictadura ha ficat
gcnt a les prcsons, n'ha exilias d'atara
o ha fet que s'haguessin d'exiliar ells

•

que
tir

dignitat!

Una mica de

•

coneguda
una

penal? Inadaptables

i al

ambient social que no és el seu, per
seguits com a mas perillosos preci
sament perqua sóta. hornos d'idees i
castigats amb tot
de sentiments,
rigor amb fregiiIncia. la seva vida
és un suplici. Que tus narrin En
Comte í En Julia. i En Peralte
el que han patit. Sembla impossible

neguit que ha trans.
aquella injusticia només
seu

les

a

Per a ella tot continua igual. Els
mateixos sofriments, les mateixes ata.
goixes els colpeixen com ahít.,
I aquests bornes representen la
reacció noble de Catalunya davant
de tantas ofensas com ha rebut du
rant sis anys. Si la nostra idealitat
ha tingut un gest viril i amb ell ha
cridat l'atenció d'Europa, han estat
eas precisament els qui l'han fet.
Sense la seva acció, sense la F era
estridancia, Catalunya no existiria
davant del món gairebé, mis quarits
intellectuals n'haurien tingut esment,
paró el ciutadá misiá deis altres
pobles no n'hauria sabut res. Ha
estat el

vocació, o feines dures per
quals els 'mancava l'aptitud.

mancava

a

•

e--

clarar--. Ean sembla que aquest mes
tre en porta alguna de cap. Si cm
•ols creure, no te'n fiis gaire. Aíxa
fa una olor estranya. Demés, els metas
resserasamenta gcnerals i
cša particular, mautoritzen a afirmar
que no és pas aquesta la manera com
acostuina a comportar-se la clerecía
quau fa la soya mica de practiques
llicencioses.
L'Estrellita no ho va acabar d'en
tendre, í clan que la Socorro no va
poder precisar les seve3 sospítes. l'en
trevista es va acabar en mig d'una at
rnosfera de inisteri.

de !a

comencem

M.

—Hura!, aquestes dis'bauxes de cas
tedat cm fan mala espina
va
de

ram

d'orella;

can

poc

a

Subscripció pro-vídua

•

'El- fals reverend

a

d'entranar-nos a parlar en ven alta.
Atiam cleacant el to irania i ens

esbravar-nos,
amb esverament de molas homes
pust11;-Imes. Paró. per ala bande.
jata la mala hora encara dura. Per
ells la •tirania persisteix amb la
a
mateixa crueltat que meses enrera,
que dos anys esmera, que sis anya
entera. En Maca i els expulsats de
Franla no poden anar a París a retre
devoció al cadáver de Martí Vila
nova.
En Ramis, que l'acompanyava
quedar-se a
a terra catalana, ha de
Cerbera, perqua si entra a Catalunya
será detingut a causa de no sé quin
procés— ni dl tampoc no ,ho sap
i sobretot per la seva fitxa de sepa
ratista. Només pot entrar En Vila
nova, perqué la mort li ha posat en
regla el seu passaport.
atrevim poc

que han

passat els taima del senyor Planes
i Casals, tan combatut per ell i els
seus amks durant la joventut? Aguas
ta
manera
de ranear que té "La
Ven"? Aquest aire de majordona, de
padrina valla!
Encara no s'hais adonaa, a "La
Veu•. que ha passat -el temps
de racaparrament del catalanisme.
Hi ha rnés escriptors Lora de
"La Veu" que dintre "La Ven".
I som molts els qui ens hem propo
sat de parlar alar contra una polí
tica que consisteix a qué el senyor
Duran es mengi ningú, encara que
cris vulgui anestesiar abans amb per
furns tagals. 1 si amb el propasit de
fer-nos por, el senyor Pellicena es
revesteix amb el "sinensai" faba de
nunciarem el trua i el gest anties

tic vacualat

COMENTARi

elsdsit

anys

de l'ajut econ6mic de la societat mátriti, ajut tan
reiteradarnent sollicitat, coa: reitera
dament der.egat. Caig-uda la dictadura
així, almenas, ho volem creure
horn ha intentat revifar aquella fo
gars estratagics i no sala planyut alha
que durant sis anys s'havia denegat
amb persistancia: pessetes. Esa:era en
debades. Aquella jovenalla que sis

dictadura, mancadas

dipositar corones
d'En Casanova,
aquella jovenalla q u e comprimia
!'ideal en un Ilacet, o en una sardana,
aquella jovenalla que avui hauria das
ser
el braa d'acció d'aquests fogars
estratagics, no l'han trobada enlloc.•
De catalanistes, han dit, en soin més'
que mai. No obstant i aixia, o preci
sament per aixia, no podena venir amb
atry-s

enrera anava

a

al peu de l'estatua

vosaltres. El nostre iloc és a raltra
banda. Mas arda Han passat sis anys.

Votan la alertas de la nostra terra,
perd vokm, també, la llibertat de ca
daseun de nosaltres. ?Qua en farlem
Tuna

Catalunya

nova,

amb

go

un

?Qua en fariem
d'una indepenclancia política, si els
ciutadans seg,uíssim patint fam i set.
de justicia? ?Qué podem esperar-ne
d'una Catalunya regida per homes que,
vern

reaccionar i?

avantposen el mot ordre i seny

a

ta

sa

aspiracions? ?Qua podem es-4
perar-ne deis que donáreu un major,
contingent a aquell institut,
gloriosa, que esdevingué lantitesi del;
nostre dbrerisme i la foraa damunt la:
qual es va bastir la dictadura? Nosnitres. la joventut que treballa, la- jo-,
ventut
que estudia, no podem anar
amb vosaltres. Som un poble a mart.
tes

les

Vosaltres i nosaltres, volem

una

Ca

taltinya nova, certament. La nostra,'
pera, és una Catalanya totahnent di
ferent de la vostra. Una Catalunya de
ciutadans lliures. I vosaltres, volea.
una Catalunya plutócrata. No hi gua.:
nyarían res.
La joventut es decanta, decidida
mena cap a l'esquerra.
Aquesta jó
ventut, contra el que molts creuen, no
es deixará
conquistar fácilment; cal

qui vulgui atraure-se-la,
tifiqui, absolutament, amb els ideals
que la inspiren. Aquesta joventut té
una
bandera i una persanalitat pra
pies. Repetim els mota d'Alomar: las
joventut acaba de donar una tal pro.
va de força i exceliéneia internacio
nal atnb el moviment universitari,
que es pot éster optimista.
Sí, podern ésser optimistas. Més
encara, el día que sigui un fet la in
que

teliitzancia, la més absoluta compren
sió, entre la joventut de la Univer
sitat i la de les fabrique.
L. AYMAMI I BAUDINA.
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RUGBY
El

Barcelona, en
de

véncer el Sant

Catalunya

llarnar

Boj,

la

.estigueren rnolt bé. Massoni i Raben
foren els millors; els seguiren Ba
leaa, Balcells i Garrigosa. II.
Al natal, l!Universitari- va, ,vénatr
l'Olimpic per tretze. pauta a.sia •mb
aquest resultan i hayent .ve,nqut ale
primera echa. l'Olímpic, eta dos equipa
queden amb els mateixos ,punta, i per
tant ernpatats per al tercer lloc, en el
cas que cap d'ells perdi antb l'Ateneu

tretze a sis
tres punta

,

La icluseia d'abir

la segoria

era

ficientissim d'ell mateix, i en qué
ea reglameat .dóna amples facultats
a l'arbitre per a jutjar un fet 'd'una
manera o altra, i que per tant sisa
d'anar completament desproveit de

de la segona volta. I la rnés inte.
ressant del campionat. Zn electe,

jugaren tres partits, tres partides
que ningú sabia qui les guanyaria,
per la iguaItat de forces en qué es
es

trobaven tots els equips. I més que
els resultats. el descabdellament dels
partite ho demostri a bastament.
Després d'aquesta jornada el títol
de campió es pot donar per decida.
No succeeix 1 mateix en el que es
refereix al tercer loe i a l'últim. En
efeete, el
havent vençut
per duce 'regules el Sant Bol, és
de auposar que no perdra cap parta.
,Tothorn eap a bastament que fora
ale l'equip del Llobregat no n'hi ha
cap Inés que tingui prou forces per
a batre'l.
Lis altres estan poc bre
gata per a poder, no tan sois obtenir
un triomf, sine, ni un empit en cir
eumatáncies normals, s'entén, tot
que els progressos oue fan fa esperar que en
temps no Ilunyi la su
oremacia del rugby catall que es
disputen el Barcelona i el Sant Boj,
que acaba setnpre a favor del primer
d'una quants anys ençá, hi haurem
de posar algú més. I aquests algú
sub, ara per ara, 'són l'Olímpic
l'Universitari. Pera ens sembla, ens
agradaria que no fos alai, que aquest
fet, que mamaria una gloriosa lita
per al rugby catará, va per l'erg,

7ai

aaa
aa

tss

aa.
=a

—

.

són part interessada
d'aquests ruateixos equips? Un no
rotunci seguirá a aquesta pregunta.
?Per qué, dolies, la Eederació no va
pensar una miqueta en aquest cas?

veure

El partit

fou

pel fet d'ésser
La

un

de

parta força
campionat.

primera

part fou de bon tros
Superior a la legona. I alza fou
degut a qué en aquest tegon temps
el joe s'embauti, i degenera cada ve
gada més en una lluita per l'home
i no per la pilota per part de certs

-

jugadors.
la culpa principal d'alza la té
l'arbitre, que dcha que el joc de
'dur es convertís en mig cafre. Peró
per una vegada "Serena benévola amb
a'irbitre i lea emprendrem amb una
altres elements, que encara eue no
ho eembla eón els causants directes
d'aquest fet que comentera arran
eI partit corresponent a la segona
volt* del campionat entre el Barce
lona i el Sant Boi, de la mateau
manera late ho férem quan el de la
primera volta entre els mateixos

a

equips.
Aqueet element és el que
que regeix el
destins del

rugby,
com

i

es

que l'acarona i el

a una

diu

riostra

mima

criatura, i

gue li marca
ha de passar per

el cami per on
arribar a un lloc digníssim dintre
l'esport de la nostra terra. La Fe.
deració Catalana de Rugby és l'ele.
ment del qual parlen!. Sembla //sen
tida que hi hagi un organistne que
per fer créixer el nostre rugby
dicti les normes que ha dictat algu
nes vegades. I més mentida sern
ala quan hom yeti que aquest orga
tasase está representat per uns se.
alyors que del nostre rugby en co
neixen moit, que l'han implantat,
que l'han seguit pas per pas, i que
l'han viscat, i per tant que coneixen
teta els seus defectes i les seves
preferancies. I una d'aquestes nor
mes, en aquest cas esti més adequat
'el nona dattord, és eI que prengue
ert :erran de la composició del calen
.dari des partits del campionat de
Catalunya. Cert que es trobaren ama
un cae de difícil •solució, peró no er2
,pas imposible de resoldre.
El fet de qué partem és que la
ederació, amb l'acceptació deis dos
clubs interessats, no trobant cap ar
bitre de prou aolvéntia per a jutjar
ieB dues partides de eampionat entra
e' Barcena i el Sant Boj, que a més
os completament independent deis
llos equipe abans esmentats, pren.
gué l'acord de nomenar per a jutges

d'aquestes partides

per

a

la

pri

altre per a a segona, dues
directives de tots
dos clubs que fossin a més arbitres
collegiats; ele nomenaments recai
gueren en &a senyors Aleu i Balta
sar, dos deis nostrea minoro ir.
bitree.
sabern si varen arribar a pen
:sir en la reeponsabilitat que podien
catire. Creiern que no. percaté del con
trari no hanrien oses l'acord (11.1e Vát.
mera

i

un

Un

persones de les

(fui pensi una
mica en :tima ho podrá veure de se
guida, í es l'ara la següent pregunta:
Esv un joc en qué l'arbitratge és de.
re ti

prenstse.

-rot

el

i

en

vulguin

canvi

posar-se

bena als ulls.
Pensem que hauran comprés el
•eu tort, i si no ho han vist o com.
prés, ací van unes declaracions de
l'arbitre d'ahir en acabar-se el par
tit: —.Mai més acceptaré d'arbitrar
partits d'aquesta mena. I, per tant,
fórmules com la que hem portat a
cap. Abans que alai), i si ací no hi
ha prous arbitres, no está pa3 gaire

Iluny França

per

a

anar-ne

bus

a

un.

car

Una manifestació

d'aquesta classe,

són els d'a
cabar-se un partit. ens sembla
que
són el millor argumcnt que podem
oposar a l'acord pres per la Federa
ció. I prou.
El partit d'ahir, tal com hem dit,
tingué dues fases ben diferents. A
la primera part es jussa rnolt noble
ment, car l'arbitre no deixa embrutir
el joc. Aquest fou de molt bona qua
lisas tractant-se d'un partit de carns
pionat, en qué el joc és fet gairebé
sempre amb lluites més o rnenys tan
en

uns moments

coa:

I

siasmaren

a

hagués volgut veure, dos jugadors
blau-grana haurien seguit a aquests
esmentats. En mig d'aquesta batalla,
Ducros féu una jugada genial, que
permeté que Bori assolís un altre
assaig transformat per Fontanelles.
Els tres punts del Sant Boj els acon
seguí Elies II, poc abans d'acabar-se
el partit, en un col franc davant de
pala en qué fou castigas l'equip bIau

vermella, signe

féu mereixedor de la seva vicsória.
Tots els jugadors actuaren amb un
delit immens i amb rnolta noblesa a
la primera part. A la segona, algun
del Barcelona potser es porta rnés in

'santboians.
Deis defenses, el del' Sánt Bol,
Elles 11. tingué Una molt Dona ac
tuació, la millor que ti bem vist en
partits de l'envergadura del que par
lem. Valentíssinn moltes vegades te
correcte que els

-

meran, salva una pila de
per al seu equip. Llança ia

situacions
pilota molt
bé a touche i féu algun placatge visto
síssim.. Pesó en ens agrada més va
ésser parant L dribblings.
lloc on els

jugadors
rnés,

del Barcelona

es

distingiren

i que moltes vegatles para els
"dribblings" posant el cap endavant,
tot

Vilaespasa
es lesiona a començaments
del partit,
i a la segona part jugá de davanter.
FnIch, que el substituí, tragué pilotes
perillosissimes, pesó ni itin r.: l'aitre
arribaren a iguelar ractuació del petit
jugador santho'a.
!a

casal

cosa

ha d'evitar.

La linfa de tres quarts barcelonis
ta jugá. molt bé les poques vegades
que entra en jo. I, tal com hem dít,
parlarem del que sins acut dç a con,posició d'aquesta línia. La combinació
que presentaren ahir creiem que no és
la tnés adequada ten i qtse es presen
sin .elss

mateixos .elements, pueról etis,

sembla molt itns bon ala que centre, t
Bori al revés. Canviant aquests juga
d.a-a
la. Unía de tres <marta pense

:

preferim

d'oxigenació:

la

de vi

da. Potser sí que han tingut raó
que qualifiquen de "sang
blava" aquesta classe de la societat
que menys rendiment hi aporta. Sc
gons la teoria energética deis colors,
el blau dóna tot el contrari del ver
i aquest representa activitat,
vida. moviment. cnergia,

aquells

treball...

La classe mitjana i l'obrera. bene
mentes classes, aquestes sí que ens
interessa que vinguin' a la notra
obra. Elles són les que llegeixen,
les que es cultiven. les que vibren,
les que senten anhel de minora
tnent, les que necessiten oxigenar
se al sol, a l'aire, divertint-s'hi sani
tosament, per a estar sempre dispo
sades a la continuitat d'una vida

profitosa

próxim
general.

per al

humanitat

grana.

L'equip del Barcelona demostrá
posseir rnés fons, i per tant mes en
trenament que l'equip santbo:a. Gua
nya per aquesta causa, i per tant es

aris
pe: ó

consti que les poques que hi ha ho
veratnent. Per altra part, agraint
a totes les que vénen amb nosaltres
el scu concurs, no trobem pas a

aconseguí el seu primer assaig per
mitjá de Bori, després d'una arrenca
da deis tres quarts barcelpnins. Cotn
Inés s'acostava la fi del partit mes el
joc s'embrutava. L'arbitre es veía im
potent per dominar els nervis deis
jugadors, i fins els sens. Es velé obli
gas a expulsar a Gelabert. del Sant
Bol. no sabern a qué fou degut.
torna a jugar al cap de poca estona, i
a Carreres, del Barcelona.
I si ho

'

són

la sang blava:

en

i

per

a

la

Llavors, considerant el gran nom
bre que sumen les dones de Barce
loia
rodalies. no pot produje una
total satisfaceió cine només un mi
les respongui a la ctida que sovint
els fem. Qué ho fa afx-ó? Simple
ment, cm petiso que la causa pot
ésser la poca confiança que mere:xen certes filies i gernsanes a Ilurs
pares i germans. En ,aquesta des
confiança no hi ha res. mes que in
seguretat per part deis desconfiats
en
ells nsateixos o en els seus en
setsyaments o Co la.seva força exem
plan Altres no vénen per no dispo
sar
d'una quantitat mensual per a
les petites despeses de relació. Error
tatnbé deis jerarques familiars! El
disposar dl que lion: g"uanya, inte
gre o en pirt (par¦o a qui treballa),
predisposa a ésser una bona admi
nistradora, cae és pot ésser rnens s
o més generós, peró inai
no s'arriba
a

la

prOdigalitat,

l'experiencia
Altres

no

guau un hom té
del que costa suar-hol

vénen...

perqucl

—

els rnés bonics i interessants que
presenolat aquesta temporada.
Per manca d'espai no podem ésser mea
extensos, pesó podrem dir que els dos

'

equips

es

presentaren mancats

pionats

dEspanya—hem _tingut

ta

grata noticia d'assabentar.nos, pel
comunicat que ens ha tren:1U la

Unió Esportiea d'Hospitalet, que en
aquella ciutat es prepara un festival
que ,per la categoria del seu pro.
grama és de creare que constituiri

d'al

guns dels

seus millors
elements, de
més importancia, potser, per la manca
de substituts de chasca l'Olimpic que
l'Universitari. El domini fou alternat,
foren Inés decidits els segons que els

un

magne esdeveniment.
pot provar-se:

Efectivament

primen.

programa

A la tarda el Sans i l'Ateneu em
pataren a tres punts en un partit que
havia de guanyar sempre el Sans. A
Ja primera part el domini fou alter
nar, potser inés accentuat per part de
l'Ateneu, pesó en canvi al seglon temps
el Satis arriba a acorralar completa
ment el seu adversari, que marca els
seus punts de cop frene a la
primera
part, i el Sans els scus d'assaig poc
abans d'acabar-se el partit. Al Sana
la desgracia el perseguí, ja que la
transformada i tot fallaren, puix que
toca al pal la pilota. No essent fácil
que cap deis dos equipa pugui guanyar
a
l'altre, rer resoldre l'enutjós lloc
de la cua, haurem d'esperar la dispu
ta entre els dos mateixos equips del
partit suspes de la primera volta.

el

constitueixen

El

les

se

interclubs, a les quals
han estat invitats els principals clubs
de Catalunya: roo metres Ilisos, disc,
soo
metres
llisos, pea, algara,
güents

proses

nutres tanques,
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.ARENASLBAO
SEGURA LA PARTICIPACIO
LES

ES

bulidf Fer
ills

DEL F. C. BARCELONA
Finalment, com preveiem, la Fe
ha
deració Espan7ola d'Atletisme

Doctor
D

autoritzat la celebració de la
Arenas-Bilbao que,
a pcu Les

Sud, Collegi Nacional d'Arbitres
de Futbol (Regló
Catalana),
Unió Esportiva de Sant Andreu,
Michel Reynard, Narcis Masferrer, Josep Sunyol, Collegi
d'Arbitres de la Liga Amateur
P. A.,
F.5 e.

rera

organitzada pel periódic 'Excelsior",
s'ha de celebrar diumenge vinent en
10.500 motees.
un recorregut de
carrera
sera inter-regional.
Aquesta
noticies
que Senil:1 as
ara
les
Per
seguren la inscripció d'un equip del
Josep
F. C. Barcelona, format per
Hernández, Ramón Bellmunt i Jor

pdeerli as

no

tenen

•

que per desgracia encara en queden!
I per fi, altres tarnpoc s-énen por

que són,inadaptables

a

una

coliecti

vitat.

?Es

que

tot

aixó que hem dit.vol

suposar que estem descontents?, No,
de cap manera! El poc nombre ve

compensat per la qualitat. Ara, que
cal intensificar i propagar l'acció
que realitza el nostre club. Jo tinc
la seguretat que qualsevol lectora
no
sócia del Club Femení i d'Es
ports de Barcelona, i per tant des
coneixedora del que s'hi fa, si per
atzar de la vida trasllades la seva
residencia a París, a Londres. a
Berlín. etc.. i allí formava part d'al
gun deis múltiples clubs que en
aquestes capital s existeixen. si os
fos possible d'escoltar-la. ;guantes
excellencies no tindrien la tersa i
les 'dones estrangeres que tals coses
saben fer! I quan a casa nostra se'n
fortín un. mes complex que tots i
cada' un dels de l'esfranger (i no és
per ponderació cale parlen:). Ilavors.
en
tina
eituat de mes d'un milió
d'habitants, on hi ha unes quatre
censes mil dones. només un miles
s'hi acolleixen.
Amb l'any d'actuació intensa que
porten:, i ,per la manca que les diri
gents Iti dokem. les dones barcelo
nines clubwomen haurien de passar
de ciam mil. ;Llavors sí que dernos
trariern tot el que som capaces de
•

fcr!

?Yo votes: venir, dones, lectora?
ENRIQUETA SECIILI

viercadé, S.

A.

JOilePla
Trofeus

oríginals

Demaneu projectes

46, Passeig

EL "CROSS" DE CONSOLACIO
D'AHIR
RICARD I LA U. E. HOSPITA
LET FOREN ELS VENCEDORS

de Grácia

46

Comité

Provincial de Barcelona
Catalana d'Atletis
me va celebrar
ahir el "Cross" de
Consolació que tenia anunciat.
Teníem entes que la sortida als
corredors, 'savia de donar-se a dos
quarts d'onz.e del mafia. Peras si
els organitzadors es descuiden un
xic mes ho fati a la tarda, com en
de la Federació

el Nacional de

,

di Mesalles.
/gnorera si l'Espanyol i el Taga-manent, que també han estat invitats
per a coneórrerhi, acceptaran o no

E

Finalment, a les dotze menys cinc.
minuts, es va celebrar la prova en'
la qual varen participar-hi 35 coi-redors, quatre deis quals varen aban-.
donar la 1liita.
el

camp del "Sol de Baix" del F. C.

Barcelona.
L'ordre d'arribada deis corredora
el donen: a continuació, sense dedi
car cap mot mes a la carrera. que
de "consolació" no en va tenir res...
Primer: J. Ricard, independent,

46 scgons.
Segon: Migues Mur. F. C. Bar
celona; tercer, Didac Ventura. C. D.
Europa; quart. Isidre Rovira, U. E.
Hospitalet; cinque, Francesc Cle
mente, independent; sise, Anudes:
Pujol, ídem: nove, Joaquitri Sors.
C. D. Europa; dese. Tomas Val,
Hospitalet; Ir, Joan Bulbtna. Euro
pa; 12, J. Abe116. C. E. Terrassa;
13, Tomás Llopis. F. C. Barcelona:
14, Gabriel García, ídem; 15, Jautne
Mifiana, C. D. Europa; só. Pese
Ruiz, Espanyols 17, Lluís Rubia D'o
ment Molins de Rol; 18, J. Ripoll,
Barcelona: 19. J. Torres. Telefónica;
20, J. Font, Barcelona: ;21, Lluís
Canals, Europa; 2.2, Antoni Belen
guer, independent; 23. rrancesc Cots,
Telefónica; 24, J. Almendro, inde.
pendent;; 2$. Félix del Pozo, Espa
nyol; 26, Gonçal Cota, Telefónica:
27, Antoní Roig, Ettro'pa: a-,8, N. So.
teyran, Espanyol: 29. A. Tuba.
Hospitalet: zo. A. Ruiz. Telefónica, i
35, Manuel Fontanete. ídem
17

,

1
k

't

organitzadora, la qual Iliurará
els corresponents rebuts.

IgUalment en co que fa re
feréncia a l'albura que 11 dedi
quen els seus dependents, en el
qual, demés, hi constaran les
signa,tures de cada un crens, és
costejat per ota els funciona,
ris i se'ls prega, als que no ho,
hagin, fet encara, que se ser-:
veixin aportar Ilur.
Així és que l'acte
constará definitivament en un'
banquet al qual, com es
veure, assistirá també la pri
mera promoció del futbol cata2'
lá amb la més nodrida i entu-'
siesta cooperació; persones de
les quals avui dia ocupen

EL CANIPIONAT DE

OATALUNYA
l'únie

parta

que

jugit del

es

!grup

A, el Laletit baté difícil
ment el Juventus de Sabadell

empaten

a

cooperaeI6Y
homenatge'

12 punts

Ahir al metí es jugá un sol
del grup A. Fou el Ju
que
fa uns
ventus Laieta,

pot,1

partit

-

quants diumenges llagué
auspendre's pel mal temps.
Del grup B també es jugá
només un sol partit, entre el

esfcre i Ii representa
éxit empatar el partit,

sig-:

nificades representacions deis;
diferents estamento, socials, que
han manifestat la seva satis
facció de poder reunir-se amb
la promoció actual per testi
moniar l'afecte i estima que
senten tots per Josep Arévalo.
El preu del tiquet és de 15
pessetes, i a partir d'avui po
den encarregar-se a les ofici
nas
de la Comissió organitza
dora: Via Laietana, 40, princi
pal, ontresol segona, per escrit
o personahnent, de dos
quarts
de vuit a dos quarts de nou de
lai

re

un gran

que ben
segur que abans de
earnenriar
al donaren per perdut,
Els equips foren:
Badalona : Marine/a .-Serra,

Campoi í Crespani.,
Filatures: Ferre.r, Vives.

'

Pe,-

ricás, Oliva i Gómez.
Campal (6) 1 Crespani (6)
foren els autors dels punts ba
dalonins, i Pericás (2), .Oliva
(6) l'Gómez (4). marcaren
els
del Fila tures.

KOKI
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BOL
Puntuació
PRIMERA DIVISIO
J. G. E. P. F. C,
At. Bilbao

''13

8

5

46

17 21,

Barcelona

53

g

e3

30

22

ni

R. Unión
Arenas
R. Madrid

/3
13
13

5
6

4

37

37

14
14

3

3g
32

31

5

4
5
5

Espanyol

13

5

2

3

4

6
6

22

Sociedad 13
13
13

5

0

8

23

25 13'
25 .12
28 50
45 io

t

8

a

35

At. Madrid r3

3

2

8

22

39

Santander
Europa

2

o

26

SEGONA DIVISIO
S. -Gijón
13 7 2 4 23
Iberia
Alavés
Sevilla
Valencia
D. Corufi
R. Oviedo
R. Murcia
C. Leonesa
R. Betis

ES7'EVE RIEPA

n'IRA

RiEtV

8

/

/8

6

3

7

/

4
5

30
30

16
16
17 75
16 15

13

5
5

4
3

4
5

32

31

13

26

2a

54
13

x3
x3

5
4

2

6
6

24

32

12

31

39

II

13
13

4
3

7
8

22

30

10

21

30

8

3
2
2

25

13

Resultats
PRIMERA DIVISIO
.

Santander-Barcelona, 2-1.
At. Bilbao-Espanyol, 6-o.
l.

Europa-Arenas,
Ele Panets que

so

portin gra.

vada aquesta marca
'

inferior,

no

sc;n

de

a

la part

la

casa

Esteve Riera
b44.14.4~44~1144+44

x-2.

Zeal Unión-M. Madrid, 8.2.
Real Madrid-Real Sociedad, t-t
SEGONA DIVISIO
Real Murcia-D. Cortiía, 6-2.
C. Leonesa-Iberia, o-s.
Valencia-D. Alavés,
Gijón-Real Betis, 24.
Sevilla-Real Oviedo, 4-a.
S.

9
8

4

RiEl

RiERA

.

13
13
13

PA DE VIENA

CLASSIFICACIO SOCIAL

En un recorrcgut de cinc quitó
metres, va -Celebrar ahir l'Agrupació
Excursionista Tagamanent el seu

per 24 a 20
El. Badalona i el Filatures

inferior numéricament al seu
contrincant,',va.fer un rerjtable

m.,

Primer: U. E. Hoapitalet, o punta.
Segon: C. D. Europa, 45 ídem.
Tercer: F. C. Barcelona. S4 ídem.
Quart: A. D. Telefónica: 107.
EL CROSS SOCIAL DE
L'A. E. TAGAMANENT

Puig Gil, josep
Ricard Zamora,
Sarztama-

aviat siguin fetes les aporta
cions voluntáries a la Cornissió

BAILE

Mo,

moral.
F,ls equips' eren:
Jus-enlus: Mir, Noves, Merla
geg, Sangras. I.' asiman'gól.
Laietá: Pla, Romeva', Muscat,
Garrete i Guix.
Marcaren ela punts: pel La
jeta-, Muscat (4), Pla (4), Gar
reta (3) i Guix (13), 1 del Ju
ventus: Menages
(6), San
gras! (1 O) i Armengor (4).
En els segons equips també
en sortí vencedor el
Laietá aier
24 a 14.
El Filatures 1 él Badálóna'
jugaren el partit que tenien.
pendent i l'acabaren amb
pat a f2 punts. .E1 Badalona,

entrenarnent.

en

t

FiL Joan Bota, l'ene. I.
Interpretant fidelment el con
tingut de la totalitat de les ad
hesions 1 cooperacions rebudes,
que la placa que
es fa públic
será °frenada a l'homenatjat
sera costejada per totes les en
titats esportives j partioulars
per a definir en VeSmentada
placa la contribució de tota la
A ta fi e
a que ben

petim-ho, b'en honorable per'als
sabadellenes, tota vegada que
perdre per 'dos laskets 'dé' dife
rencia davant del Laietá, imba
tut durant el present campio
nat, censtitueix una victaria

Alguna deis corredora que havien
de prendre part en aquesta carrera,
cansats ?'esperar l'hora de
la sor
sida, varen efectuar, Pe1 sen cornpte,

fosen

ió

eo

la invitació.
La classificació social sera a base
de tres corredors.
Pel que sembla, la inscripció será,
molt nodrida, figurant-hi, segura
mena els millors atletes peninsu

ble als del 'Laieta, resultat,

Vigo.

La sortída i l'arribada

F
l

Real
p

Badalona 1 el Filatures,.
Del primer partit sorprengué
Sorprengué pel
el
resultat.
magnífic esfore que representa
per al Juventus de Sabadell, que
en el seu primer campicnaE en
el grup A ha aconseguit un
gran éxit.
Acaba el p•ilit jugat a Sa
badell clavera d'Un nombrós 1
entusiStá públic amb of resul
tat de 2 4 a 20 punts, favora

En edicioni sucessivei en dona
rem compte, ja que els organitzadors
ens
han promés posar-nos al cor
rent de tot el que es refereix a la
preparació crasis:esta memorable jor
nada.

un

1111~11111.11111EM~111~=1111~

Copes d'esport

panya.

El

g1s

Catalunlyaesps

femenines, les quals tarnbé tin
dran carácter interclub, ja que s'han
invitat tots els equips femenina Per
tal de donar tota la importancia que
les proves femenines requereixens
ha estat sollicitat de la Federació Cata
lana d'Atletisme que faci els tramits
corresponents pesque els resultata
que aquell dia s'obtinguin puguin
quedar con.' a racords.
Com a final d'aquesta gran fusta,
la secció femenina de basket
de la 'U. E. d'Hospitalet será en
frontada amb el potent equip del
Club Femení i d'Esports de Bar
celona.
L'entitat organitzadcra fa gestions
a
fi que aquest festival resulti, tant
técnicament corn espectacularment
considerat, un deis de mes gran im
porta/ida que s'hagin celebras a Es

tempsl ?Es possible que una per
sona no
pugui disposar d'una misia
hora diaria per al seu gaudi, si es
lleva, per exemple, a les set i s'acot
xa a les
onze? Si la falta de temps
depón d'un matcbc, vol dir que hom
no sel
sap bol distribuir, 1 si la
causa resideix en els altres, signi
fica. ens ho atrevim a dir, egoistne
disfressat d'alguna manera més o
menys encoberta.
Altres no vénen pesque del nos
tre club no en coneixen res més que
cl nom, i de vegades, quatre noti
cies errónies que els ha facilitat una
altra persona que n'hi havien dit dues
i se n'ha inventades &les mes— Altres
tampoc vénen pesque ens troben ter
riblement modernest Miren que és
grotesc que encara Iti hagi gens que
s'obstini a fer anar el rellotge a
l'bora de deu anys enrera! I encara
110 és nsés Si l'obstinat és un jove,

Arruga:

Europa, BarceFederació Regional'

car

ques

de Barcelona

Ermengot
ortiu

metres.
A la segona part del festival seran
intercalades algunes proves atleti

MALATESTA

relaeiú
cooperacions ye_

n

tara.'

3.000 metres

i la darrera

esioancs

Ilisos, javelina, perxa i rellena 4Xsoo

d'un any d'actuació

l'aristocrátic, o del que se'n diu
tocratic, hi són per excepció;

mancar

-

estat

d'Esports

Fet el baIanç anual estadístic, ens
hem trobat que el nombre de semies
no és pas tan elevat com
era des
petar. En un any i dos mesos d'ac
tuació, el Club Femení d'Esports
de Barcelona ha reunit un miles de
dones de tots els estaments. De

pel fet

UN. GRAN FESTIVAL EN
PORTA
Sembla que l'activitat atlético es.
portiva comença aquest any a des
cabdellar.se amb antelació. Valgui
per altres ocasiona, que el seu retard
fou excessiu.
Tan aviat com ha transcorregut
oficialment la temporada de cross.
country
com
pot considerar-se
així una vegada efectuats els cann.

1

no

IISPORT
I EA DObil JR9

Balanç

tothom. I més entusias
que :Imites d'elles eren
tallades en l'últim moment. Al comen
çarnent el Barcelona domina, el Sant
Boi, pese) com mes avançava el temps,
més els blau cel podien igualar el joc,
fins a l'extrem que molt abans d'a
cabar-se aquesta part els santboians
no tan solament s'havien pogut treure
el dornini blau-grana del damunt, sinó
que ells tren els que dominaven.
Al segon tcmps el joc s'embrutí de
seguida, i molt aviat el Barcelona
maren

cosa

CARRERA

-

Club Femení

cades, pesó que són cansades de se
guir. Hl hagué moments en que la
pilota arriba iins ais tres quarts, i es
veieren algune3 arrencades que entu.

Sans,

el

Ha eltat assenyalada la dala
lloc que tindrá_ efecte aquest

•

LA

gaire fácil, o gua
nyin el Barcelona o el Sant Bol, cosa
dificilíssirna, per no dir impossible.
Si queden empatats ens será grat de
veure un altre partit entre ells dos,
pula que els dos que han disputat han
o

.

una

dita

tura.

que

Si és així ens abstindrem de dir res
més sobre aixó. Ara que si penscn
alai, o no ho han pensat fins ara,
creiem que l'experien-cia els bausa
demostrat a bastament que anaven
errats, a no ésser que no ho vulguin

-

-

senyors

?Que per ventura es creuen que no
té importancia el jet de que parlem?

desgraciachunent.
El Barcelona i el Sant Boi s'han
trobat en tms moments de forea
r- isi
de jugadora. Ara, el primer
7
principaiment, l'han passada, i fina
n'Un «uta gruanyant. El Barcelona
va presentar ahir un equip
-rabie. Trobetn, un pera a l'equip, i és
=
r;
I arrengleranaent de la línia de freí
quarts. D'aix6 ja en parlarern m
endavant. El Sant Boi encara no
l'ha passada del tot. Sobretot el que
ala enanca "néa és un mig d'ober

de

mena

uns

iarcelona,

!a.

donar mts rendiment.•
Rues potser va ésser eÍ millor de la
unja barcelonista.
Deis santboians, el millor, Garrigo
seguint-lo Bisbal una miqueta
lhinyc Aleu i Gelabert compliren ex
cellentment. Si arriben a tenis un al
tre mig d'obertura haurien pogut en
trar moltes Inés
vegades en joc. El
'loa de mg d'obertura és on peces
sisen trobar con, més aviat millor els.
santboians un jugador. Déu, que de
davanter i fina de tres quarts és molt
bon jugador, principalment en, el pri
mer lloc, de :nig d'obertura no té cap
condició. Tingué rnoltes ocasiona de
Ilarmar els seus tres quarts, pesó en
comptes de fer aixó va ter un joc
tancat per retenir massa la pilota.
El seu antagonista Blasco estigué
com
sempre ia estat en tot el que va
de temporada: excellent, i millor que
excellent. Fou el que talla més joc i
el que en construí mes.
Deis majos de "melée", malos Ros
que Isart, tot i que aquest Ii hem no
tas un
millorament molt accentuat
des del primer partit, i sobretot des
del començament de temporada.
Dels davanters, e 1 s blau-grana
aguantareia tot el partir a un tren
molt fort que eta dona la victória.
Dominaren a la "touche" í a la "me
lée", i solament ho feren netament
durant el primer tres del primer
temps. En les Iluites obertes aconse
guisen treure gairebé totes les pilotes,
puix que empraren la millor táctica,
la de talonar la pilota, bert al revés
deis santboians, que s'entestarcn a

simpatia per cap Mi
dos equips que juguen, ?és possible
que semblants qualitats es donin a
cap

podria

que

Josep Arévalo

a
TINDRA LLOC EL VINENT
DIA 52 DE MARÇ EN EL SALO
DE L'HOTEL ORIENT

la següent manera:
Primer: Badia, 16 ni., só s., 3-so.
,Segon:. Fetnts a un tnetre.
Santseana;
Tercer: PabSo; quarts
sets. Que
Muster:
sisé,
cinqué, Grau;
Dubler,
iterS.
Palacios;
vulte,
sada;
'dese, Rit0;

.

L'Universitari bat l'Olimpic per
i el San* i l'Ateneu empaten a

L'homenatge

sificaretede

gran le extraordinizia. Placeta,

una

cinquena vegada seguida

per

Campionat de "Cross", en el qual
(lea corredors. Es clas
van participar.

pilota endavant. Ruiz, Car
reres
i Aguilar, aquest últim placant
sobretot, fosen els milloro
Els santboians- jugaren tots: amb

quasi segur campió

és

1980
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AVIACIO

El qul opina En Canudes de i'avioneta "A. K.-2",

construida
La premsa
enrera,

res

a

Barcelona pel

féu ressó, setma
la construcció del
volador a la nostra

es

de

tris

graf

primer aparell
duma Ampliarnent foren publica
das totes les caracteristiques —ales,
fuseilatge, grup motor -propulsor,

d'aterratge, etc.—de l'ocell
vida els entusiasmes del
lice-secretari de l'Aero Club de Ca
talunya, senyor Joan N. Klein. Tam
bé es feren públics els resultats sa
tisfactoris de les proves en vol efec
tuadas per l'avioneta "A. K. 2"

—pilotada

nom

L'avioneta A. K.

pilot

catalá que ha

estat

pri

el

i l'unic— que ha tripulat l'es
mentada avioneta, sobre
aquesta
mer

—

primera construcció catalana.
Per aquest motiu cerquem En Ca

diversos llocs, i ens diuen
pel nostre primer aviador civil En
Josep Canudes.
L'interessant —várem creure nos
nitres —fóra l'opinió particular del
que precisament ha anat a Lleida
lz:nb avió a donar una conferencia i
a
efectuar alguns vols amb passat
ers.
L'enderná arribará a tal hora.
mides

en

aeri.

-

—

seu

din Eu. Gaspar, el popular toto

a tal hora érern a l'Ae
rOdrom Canudes esperant que arri
bes Faparell volador arnb el nostre
horne entre les seves ales...
—Quina és la vostra opinió de
l'avioneta "A. K. 2"?
—Que es tracta d'un aparell /mg
nina— diu Canudes rápidament.
—Concreten.
—Abans que tot sla de terliz- en
compte que ha estat construida per
un amateur catalá mitjançant el seu

tren

el

Klein

I l'endema

que doná

aqUeS1 és

senyor

2

en

vol

treball individual i amb tnitjans de
construcció rudimentaris, tenint en
compte les facilitats que tenen les
cases establertes a fora de Catalu
ny-a que es dediquen a construir
avions.
Cal felicitar a En Joan N. !Caín,
per l'aparell, tan ben acabat, bo i te
nint en compte totes les Deis aero
dinárniques que ha Ilançat als aires.
Exemple que calclria que íos imi
tat, especialment pchs uostres capi
talistas, que amb una mica d'un
clínic" comercial veur:en que la

eonstrucció de petits aparells com el
"A. K. 2" no seria cap mal negoci.
A aquests senyors és convenient de
fer-los sabedors que la casa anglesa
Havilland" fa el balanç de 1929
amb un benefici net de 1.780.000 pes
setas. Havent-se repartit als accio
nistas un dividend del so per too i
destinant unes 600.octo pessetes ah
fons de reserva.
L'arnic Klein está ara acabant de
construir, amb la collaboració d'En
Manan Foyé, un altre aparell —un
rnonoplá biplaça—i té ferms pro
posits de dedicar-se a la construc
ció d'avionetas en escala, en la qual em
Tresa cal, pel bon nom de la nostra

11

1 O

S

T.30, equipats

i

aun)

o

de 23 HP.

Xassis T.19, equipat amb motor
"Pontiac", de 21 HP.
A la part posterior Id ha un ample
local amb un gran estoc de .xassis,
des de mig, fons a 5 tones, tots ells
disponiblas per al lliurament imme
diat.
El senyor Flotats ens acompanyá
també gentilment fins al taller de car
rosseries que des de tants anys té es
tablert al mateix lloc í amb el qual
ha guanyat una fama ben tnereseuda.
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Baltasar Fío1

S. LL.

que

tothom

hi uosi

el

seu

o

ajut.

••••••¦

—Tornant a !'avioneta. Creieu de
debó en el seu éxit?
—Ja ho cree! El primer éxit
l'aconseguí el dia primer d'aquest
mes, quan en linia recta de vol, al
nostre aerOdrom, es va aixecar per
uns moments. Els dies 2 i 4 ja volá
de debó. El primer dia, amb fort
vent de ponent, per l'interior del
catan), i el día 4 ene enlairárem
l'avioneta i jo— i trigirem dotze
minuta a tornar a tocar terra. Des
del moment que va volar vaisr te
nir fe en el seu exit.
—Paró...
—Sí, ja sé que voleu dir. El "sum
mum" encara no ha estat assolit per
culpa de l'hélix. Aquesta, millar dit,
aquestes, han estat la causa que en
cara
no donés el sets rendiment es
perat. El calcular una helix per a un
aparell és més difícil del que sem
bla, fins i tot per als tecnics pro

que ahir
acabárem,
d'interessant ens ha portat.
L'únic do veritable importancia ion
la victOria assolida dijous passat per
Criarte, victoria que, de tant en tant
esperada, se'ns començava a fer una
mica fantástica.
Després d'una colla de partits per
duts, Criarte, acompanyat de Navar
rete, o millor dit, acompany-ant a Na
varrete, derrotá per tres punts de di
ferencia la parella Ramos-Gómez,
en una partida en la qual no
s'hi huí

fessionals,

pas

i per

tant

en

el

cas

pre

més. La primera tenia
el que, en termes aeris, en diem
"massa pas" i agafava massa aire,
i la segona ens "patina" i cal tam
bé canviar-la, car fa treballar en va
el motor, i no aconsegueix gaire més
de soo quilornetres, quan en reali
tat, amb hélix de condicions nor
mals, adequada a les característi
ques de l'aparen, pot esperar-se
aconseguir una velocitat de 125 a 130
sent

encara

quilometres per hora.
—oVáreu sentir enlodó en enlai
rar-vos-hi per primera vegada?

vegada un aparell bastit a casa
riostra, i pel treball d'un aficionat
mera

mea,

sentís

una
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Fets prominents de la
MIME.

11111.011.

setmana
La

poca

setmana

cosa

classe,
joc predominá l'apatia
ha palesat en gáirebé

entreveure la

seva

gran

pero en el seu
i desencert que
tetes les sayas actuacions al frontó
del carece de les Corta Catalanes.
Arribaren a 39 per 31 favorables a
Criarte i Navarrete, F. el "papar"
s'oferia en una proporció de nao a 4.
Quan els mancan tan sois un punt
per acabar, a Criarte se ti acudí fal
tar tres o quatre pilotes seguidas, í els
tenían

paper vermell passaren una
mala estona.
Finalment, !a partida s'acabá duna
qua

Diputac'ó, 359 37 1 39

Tel. 3683

-

--

a
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bona tirada de Navarrete, que féu fa
llar la bola a Ramos.
Quan els pilotaris

es
retiraven,
Criarte bu obsequias amb una xiula:
da fenomenal per part dels que tenien
paper vermell.
S'esbravaven de rensurt que els
havia fet passar.
e

e

11111111110 a111111111111 a111111111111
una

tea partida i

Memportá

una

Ens plauria que aixO fos el prin
cipi de la "resurrecció." del famós da

ben secundas per Marcelino..Larrus
cain féu tarnbé el que va poder, pero

Gómez, malgrat sota la seva lona
voluntat, no l'ajudá gran cosa.
ZURRIBAEGUIGOIT I A

vanter.
e

*

Ahir a la tarda tingué oc una altra
victOria d'Uriarte, bastant tnés meri
tbria que l'anterior.
Acompanyat de Berrondo II, s'en
frontá a Echevarría, Elda II i Ce
laya, i els baté per deu punts de dife
rancia.
Sense fer res d'extraordinari, juga

se

merescuda victoria.
Bona part del seu lltdment el den a
les pilotes curtes que ji oferiren el
mig i el saguer contraris.

e

e

Ahir al vespre, hom combina no
encontre, que resultá excellent i que
divertí de debo els nornbrosos aficio

"El Carnet de Cuin,
de l'Excursionista"
per Ignasi Domenech
Preu: 2

nats que acudiren al Frontó Novetats.

Ramos i Marcelino s'enfrontaren a
Larruscain i Gómez, i els bateren

magníficament per 40 a 34.
Ramos jugá magnificament

i

ana

que

desitgin

1 Cencessionarí
de
o

Barcelona

oari

1

per a tes

provincies

á Girona

Flotats

Tamarit, 95 i.97

0.

Tel. 31506

BARCELONA

pcssetes

mulaa~.

Ciutadá: €Ja. sou subs
criptor de la rambla?
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ernoció

quasi igual al goig que vaig tenir
en
pujar per primera vegada a la
"carlinga" d'un aeroplá per a rebre
el meu bateig de l'aire.

senyors
tar-lo.

ab, ala
«MOMO
~MI/
Maff

gaire joc.

Hem de dir, en honor de la veritat,
que el partit no fou "guanyat" per
ITriarte, sino "perdut" per la parella
Ramos-Gómez.
Criarte tingue alguns moments
bous i alguna bona jugada que deixa
va

Oficinesi tallers:

consul

REPARTIMENT DE PREMIS
El día 26 del que son], a dos
quarts de vuit de la tarda, tindrá
'loe, al lo:al de i'Aero Club de Ca
talunya lacte de fer Iliurament als
primera classifica.ts deis premis ator
gats en el Concurs de models re
duits, organitzat per aquest Aero
Club, i celebrat el dia t6 del que

AUTOMOBIL'S

EXHIBITION

1

Concessionari de la

coneguda

marca

50111.

,r0

Lt

turisme í esport

O.M./

EXTRAORDINARIA
El dia 23 del que som, a dos
quarts de vuit de la tarda, se cele
brará, al local social de l'Aero Club
de Catalunya, junta general extra
ordinária per reformar l'anide t6
deis Estatuts d'aquest R. Acto
d'acord amb el projecte de regla
ment interior.
A la secretaria hi ha un exemplar
del dit reglament a disposició deis

111

"oro

Carrosseries gran luxe

JUNTA GENERAL

•

:47

••••

terra,

moit amic

A_UTOMNIBUS

T.42

"Buick-Standard",

11¦11•••

—Veis dicen! Encara que no ho
sembli, els aviadors som poc o molt
romántics, i és cosa ben natural que
en el moment de tripular per pri

neL151.....1.1141.10rAMIMINIMII¦¦~

Xassis
motor

Ha estat inaugurat el
nou saló d'exhibició
deis camions GMC
Atentatnent invitats pel conegut in
dustrial En loan Flotats, hem ting-ut
el gust de visitar el non local que
aqaests <líes passats es va inaugurar
al carrer de Tamarit, 95 i 97, de la
nactra ciutat, per tal d'exhibir el
ti
pus deis acreditats camions "G. M. C."
que construeix la "General LIotors

Corporation".
Es tracta d'un magnific local de
planta traixa i d'un pis, decorat t ell
amb molt de gust. Les oficinas, MG
derrament bastides, estan installades
al pis i el saló d'exposició ocupa tota
la planta baixa.
En aluest espaiós saló hom pot veu
re les darreres produccions
del popu
lar catnio "G. M. C." Entre tuts els
models despunten els segiients:
Xassis T.6o, equipatamh
motor
"Burek-Master", de 27 T-IP.

AUTOMOBILS
CAMIONS
Rambla de

Catalunya,

TELEFON NUM

RJWININIMINAMPIRROVIIMIRIORAIRIIIVII~PLANAROMI

PUMPINIROMINI

70052

123

10

la

24 de febrer de

rambla

I molt

---

Guanyá

el Sane per

vietóries

tres

Federaolons fundadores:
Bélgica, fundada en. 1822.---.
Socjetats afiliades, 353; Veló-

dues.

a

Match
Persecució

a

Bordeta-Montjulc
Guanya

droms, 42; Corredors amateurs,
304; professionals, 461; d'al-

la italiana:

Montjuic.
Velocitat: 'González, 'de la Mont-

juic.

4111

Camplonat Interclubs

9]1
I.

U. E. de Sans i l'A. C. Montjuic, vencedores'
en la primera reunió

lembla

finalment, el temps
comenea) está de bo-

que

aquí
lamb
¦er

ea

ir

el ciclisme. Dues reunions
eIddrom de Sans, i dues matini que han resultat plenes de sol
de temperatura agradabilissirna,
a nosaltres ens
han semblat
kmillors auspicis per a portas al
loltre "cubell" l'afició un xic disoeíta
its del nostre estimat esport.
evident que e1 temps és un
essencialíssim en ela velóirtris descoberts, i coxal que els
es (per ara) Eón d'aquests, per
diem que el fet que el sol cáidrsunMciador de la próxima priacompanyi les nostres reibas ho lnterpretem com un bon

infpr

fiera,

nwtoma.
De moment, si més
.via

ahir hi
al Velódrom mes gent que
no,

ftre diumenge.
També e„ns felicitem que els or.nitzadors hagin tingut en compte
que déiem la setmana passada:
:e calia acabar més aviat l'espec.M. En efecte, diurnenge, a la una,
via finit ja la primera reunió
I campionat en disputa. Aixó fa.11j1 en gran manera l'assisténcia a
:aísevol altre acte, esportiu o no,
tarda, i per tant, la gent acun més gran nombre a la pista
'

:13.

T. és per aquí per on entenem nos:res que s'ha de conaenear: serieít en les organitzacions. D'aquesta
ratera potser el ciclisme no fóra
xn ara un deis esports més llegits,
Jr6 tal vegada deis menys vistos.
• •

•

Ja hem dit znoltes vegades

que

,questes reunions a base de correlora modestos són altament beneficioses per al ciclisrae. Proves re::ts: la revelació de Camparná com

`Çpistard".
Pothom, o gairebé tothom, igno•'luí era En Campamá com a
Ará

no: ara

ha passat

un

ras

semblant

desitja

al

veure

Ferrando;

de

confrontaci

una

de

positives.
Per endavant, dones, aquest Campionat Interclubs
ja l'éxit asseuna

válua

gurat.
*

real, Campatná, Borrull, Rosers;
quart, Carnpamá, Borrull, Monreal,
Rosers; cinqué, González, Rosers,

Campamá,

es

forces entre aquest novell corredor
i els ja consagrats. Amb l'esperança de veure com es confirma una
classe i

Australiana: Vente l'cquip de la
lIontjuic.
Segona prosa velocitat: González (A. C. II.).
Carrera 6o voltes amb sprints:
Primer, Campamá, Burrull, 1tonreal, Tudela; segon, Campamá. Garcia, Monreal, Borrull; tercer, Mon-

•

4hir

lluitaren en primer lloe la
U. E. de Sans i l'S. C. Barcelona.
Vencé la primera, no sense que l'S.
C. Barcelona hi oposés una ferma
resistencia. Els qui més sobresortiren d'aquesta loren Alonso i Sucarrats.

Els de Sans, bé Rabentós, i en
ordre de meras, Benages.
La finita entre l'A. C. Montjule
i la U. C. Bordeta fou desigual des
del primer moment. L'asSociació del
Parallel demostrá una superioritat
que no deixá lloc a dubtes, com bo
prova el fet de vencer en totes les
proves. Cal fer constar que l'A. C.
Montjuic té amb Campamá i González dos hrillants defensors, en els
quals pot tenir fonamentades espe•

Coses i feto- de tot

Hernández, Martínez; segon sprint,
Sucarrats, Rabentós, Benages, Martínez; tercer sprint, Hernández, Sucarrats, Benages, Martínez; quart
sprint, Sucarrats, Benages, Rabentós, Martínez; cinqué sprint: Sucarrats, Benages, Rabentós, Hernán
dez; sisé sprint, Rabentós, Sucarcate, Benages, Martínez.

arreu

Itália, 1885.-Societats, 728;

Velhdroms,

"as",

nostre

un

103. Corredora

ama-

tenis, 108; professionals, 13;
d'altres categories, 519.
Proves per carretera, 74; per

-

deis millors (o
el millor) corredors nacionals, Mug
Miguel, té la satisfacció d'ésser pare
d'un formós non.
Rebi la nostra enhorabona.
Els Sis fíes de Chicago han
guanyats per G. Debaetsestat
Beckman Han cobert 3.754'530 quilémetres.
El

pista, 75.
Afiliats, 6.500.
tats, 70; Velódroms,

Federaolons afiliadas:
Alemanya, 1881.-Societats,
69; Velódroins, 62. Cortedors

Linari,
impossibilitat

atacat de grip, es veu
de marxar cap a
l'América, on havia de correr una
carrera de Sis Dies a Iova York.
-

amateurs,

417;

professionals,

395.

En una reunió" celebrada a
Berlín, Steffes ha veneut a Michard,
campió del món de velocitat.
-

Provea per carretera, •416;
per pista, 1.095.
Afiliáts, 62.417.

Setnbla que actualment l'holandés Maeskops, el recordman deis
campionats rnundials de velocitat,
está en gran forma. Ja cal que no
badi el frances Michard.
-

Austrália, 1894.-Societats,
71; Velbdroms, 92. COrredors
professioPals, 2.841; d'Aityps
categories, 95,
Provea per car,re.ters, 1.058;
per pista, 903.
AfIliats, 9.273.
Austria, 1922.
Corretiors
amateurs, 360; professiopals,

Les Federacions
tes

-

Mundial&

Arran del recent Congrés de
la Unió Ciclista Internacional,
s'ha publicat una curiosa estadística sobre el moviment
ciclista mundial. Per creure-ho
•d'un fort interés per als nostres lectora, les transcrivim
continuació:

Maj estic Hotel
Coberts

27.

Espanya,

a

preu fix I

a

1896.

-

Societats,

112; Velbdroms, 20. Corredora
amateurs, 17; professional s,
20; d'altres categories, 2.080.
Provea per carretera, 174;
per. pista, 91.
Afiliats, 1,055.
Holanda, 1898.
Societats,
60; Velbdroms, 31. Corfedors
amateurs, 170; professionals,
52; d'altres categories, 400..
Provea per_ carretera, 29; per
-

pista, 126.
Afiliats, f,332.

RESTAURANT

1

ELS PARTITS D'AHIR
Primers
Polo

-

equipa.
Barcelona, 3-2.

Polo

-

Ciencia i Arte, 5-1.

Tercera athaipa.
Barcelona Poto B., 4-2.
Jt11119r A. Junior 13. (aquest guanyá els multe).
-

-

EL GRAN TRIOINF DE L'EQU1P
DE TERRASSA...

Moltes d'altres Federacions
afiliades ,tenen ja
relatiu
interés, per la qual cosa no les
dopern.
Pene APELLA-MASDEU

la carta.

Orquestra. Salons especials.
Rodea, banqueta i testes

trya

El triomf de l'equip egarenc ene
satisfá en el que val. í réalment en

mereixedors aqueçts braus minyons que han sabut novament sor•
tir guanyadors de ta nostra

lunya de primera categoria.
I junt amli ella, l'aplaudiment.me
rescudíssirn de tots els esportius que
fer-se cabal del que repre
senta obtenir aquest títol a la nostra

sápiguen

quest esport...
Per aixó avui no sabem estar-nos
de felicitar molt i molt cordialment
Terrasla
Secció d'Hockey 'del
direcseus
elements
ea
F. C., els
tius i sobretot els jugadors que han
defensat amb tot llur entusiasme els
colors volguts del seu Club. Són
aquests Francesc Argerní, capitá de
l'onze Campió de Catalunya; Eran-

regió..
MARIUS VALLS

EL POLO VA VENCER EL
BARCELONA

Ahir,

Roig, Ignasi Vaneells, Josep
Boix, Josep Argemí, Jaume Chevariel, Antoni Sarrá, Salvador Indurain,
Vicents Fitó, Josep Badiella, Eze(miel Situó, Feliu Badiella i Carlos

tició regional.
Terrassa fou

L'any toaó, l'equip dé
campió de Catalunya

naturalment, arriba a la final...
Aquest cop també hi arribaran.
Més encara: esteta_ segnrs que aniran més
enllá, tan enllá com
guin desitjar tots ele seas simpatitzants... Tanmateix la mala astruga que els vencé a Mestalla, l'any
que foren finalistes no pot repetir-se.
I d'ala?) se'n cuidaran els onze minyons terrassencs que aquel! dia
amb la representació del hockey de
Catalunya i amb el nom t ele colors
del Terrassa, a Sant Sebastiá o a
Madrid, lluitaran pel máxim tftol

peninsular.
El hockey,

Terrassa, ha arribat
a
interessar fortament a tothom, i
és grácies a aquest Club i aquests
jugadora terrassencs, tots ells de
cor, l'equip és format amb dementa
locals. Sarrá alta identificat de tal
manera

am

a

b els

seus

copanys
m
que

i

tots

l'obtenció del titol
CAL

que restava.

Barcelona Soteres, Cabrera, 111_
gunyá, Agustí, Borras, Ribes, Iun
quera, Santos, Massana, Brull i Mar-

liii"zlO

competició regional

han contribuit

Polo, jugaren

Arbitrá. Macip i ele equips s'arren-

eta par-

en

Campionat

de

Biosca.

participat

al camp del

aquests dos equips el darrer partit

cese

nostra

ACABAR...

No volem deixar ere consignar no
vament la nostra felicitació ben sin
cera i merescuda a l'equip de hockey
del Terrassa F. C., Campió de Cata

que poden haver fet a una cintat
que sent veritablement el hockey, i
aix6 ho assegurem, que reuneix la
máxima assistencia als encontres d'a-

Tots ells han

Polo: Castillo, Saprisa, Cailá,

magníficatnent

Goicoechea, Grácia, Rierola,
tarruella, Rodon, Caralt V. i

regional.

REQUALIFICAR JOSEP

ralt

MgVa

uanyar el Polo per tres

Tenim gairebé

afer del qual

marcats per Rodon

que

la seguretat

un

BASTONS
Vegeu els

assortits i preus a la fábrica
PASSATGE BACARD1
Rambla Plaga Reial

sena associats,
dirigir-se al Coin
Regiotal sollicitant que sigui
aixecat el cástic a Jósep Argemí.
un deis
tenim entes que pensa

ell

-

C.Corts, 596

MOBLES DE FUSTA 1

gols,

i Caralt M.,

en feren els blau-grana,
obra de Brull i Santos.
Amb aquest resultat quedá Cam
pió de Catalunya el Terrassa, en se
gon lloc el Palo, 1 el Barcelona es
classificá tercer,

no

intervingué

Bodmer, Bé, S.

(a),

per dos que

cal ni
parlar-ne. L'interés que pugui tenirse en qué els representants de Catalunya comptin per a les próximes
imites amb tots els seus tnitjans
deurá, fer que a aquest entusiasta,
alguns cops potser un xic massa, ju
gador egarenc ti sigui aixecaada la
desqualificació que pesa damunt d'ell
arran d'un partit de la primera volta.
L'Associació d'Arbitres de Hockey de Catalunya, directament interessada en aquest afer ja que en ell
aquest és

acce

en

PER

cal considerar que el Campionat de
Catalunya, magníficament eonquistat
aquesta temporada, és la rnillor ofre-

tits de la

Comité

el Terrassa hl pendrá part en repre
sentació de la nostra regló.

decidir

va

que el

compte, tnés que la
del fet, la importáncia
de les Iluites a venir en les quals

,

son

hauriern d'equivocar si

importáncia

na

Segons cquips.

Ahir finí el

9. Corre-

dirá.
Cal tenir

Campionat

Campionat de Catalud'enguany i qui n'ha resultat
dora amateurs, 304; professio, guanyador és el Terrassa F. C. Ja
nals, 461; d'altres categories, tenirn, dones, el nostre primer Club
d'aquesta temporada i el que hauri
2.475.
de representar la. riostra regió en el
Proves per carretera, 1.547;
Campionat d'Espanya.
per pista, 1.287.

-

•

Resultats técnics:
Match Sans-S. C. Barcelona
Persecució a la italiana: N'ene el
Sane.
Velocitat: Veril Alonso, del S. C.
Barcelona.
Persecució australiana: Guanya el
Sane.
Carrera de 6o voltee amb sprints:
Primer sprint, Rabentós, Sucarrats,

Montjuic, cinc

El partit Polo-Barcelona d'ahir
el

ens

j-ro creguéssirn

El Terrassa F. C. és Campló
de Çatalunya

-

sietetries; Bordeta, cap.

cauces.
*

Borrull.
A. C.

Resultat:

tres categories, 2.475.
Proves organitzades en 1928:
per carietera, 1.547; per pista, 1.287.
França, 1881.
Societats,
.1.093; Velódroms, 140; Corredos amateurs, 81; professionata, 509; d'altres cat(sories,
36.771.
Provea per carretera (1928),
23.460; per pista, 4.370.
Afiliats. 198.000.

HOCKEY

1930

-

Tel, 10266

Barcelona

-

ACER, PER A OFICINA
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la
B O X A.

Dijous vinent,

si& Hilan i Martínez va perdre per
punts, i al mateix temps que el
combar va perdre també totes les
dia

tindrá lloc a
Miami
l'anunciat
combat entre Jack
Sharkey i Phi!
Scott, del qual
27,

setmana

passada ja

várem parlar. La
nostra posició davant aquest com
bar no ha variat gens del que deiem
en la nostra panorámica anterior.
Ara les noticies que van arribant
del Nord América vénen a refer
mar-nos en el nostre punt de vista.
Les apostes són, per ara, favorables
en
una
p-roporció de
a l'amaría
,quatre contra un, i els técnics asse
guren que a l'hora del combat aguas
ta proporció será superada, encara.
E! públic americá no palesa amb
alzó una simpatia per l'ex marinar
bostona, sinó que no fa altra cosa
sin6 veure la realitat. Estem con
vençuts que no hl ha ningú entes
en boza que fos capag de jugar-se
ni un centim a favor de l'ex -bomber
angles. Aixó no vol pas dir que el
triomf al campió horitzontal anglés
i sigui vedat. Phil Scott pot sortír
'dijoutt de Miami amb una victória
jamunt Jack Sharkey, peró estem
'segura que Si aixob succeia ell seria
11 primer Sorprég:. Lbgicament el
'Cornbat rha de guanyar i ben aviat
cert —el bostoniá. Aquesta Hui.
esportivament parlant, ha d'ésser
,un fracás. I i així és, veurem Si
el públic autericá quedará en dispo
sició de deixar-se enganyar una altra
'Vegada, ara que ja está una mica
escamat deis combats Sharkey-Stri.
Ming i Sharkey- Loughran.
S'ha dit que el vencedor d'aquett
cornbat Será proclamat campió mun
dial. També
dit que aquest
vencedor, abans de la proclamació,
acarar-se amb
es vetirá obligat a
Max Schmeling. A totes aquestes
noticies val més no donar-hi gaire
crédit. A la millor, de la publicació
d'aquestes ratlles fins a l'hora del
combat encara el telégraf ens inno
vará de mitja dotzena de projectes
eompletament contradictoris.
-

-

simpatías que Ji portava la colónia
hispana de l'Argentina. Els diaris i
publicacions argentins dediquen molt
d'espai a aquest combat í a dir pestes
del pugilista valencia. Aquest senil 'a
definitivament "sonat", ha perdut
rotas les seves qualitats, i actual..
ment no és altra cosa que un "pa
quet".
Aquest resultat davant Félix Ex
pósito, i especialrnent la lamentable
exhibició feta pel pugilista valencia,
vénen a donar més relleu a la versió
que circulé després del combat de
Martínez amb Just Suárez, de qué va
haver-hi "chiqué". Encara que en
aquest cas no seria pas únicament
que Hilan i Martínez s'hagués deixat
batre per k. o., sitió que també
l'argentí havia de patir molt per tal
de

precipitar-se

no

rápida

l'éxit

.

plica

amb

tota

me

de detalls el que
fou el combas que

na

/

varen

disputar

HL

lar Martínez i Fé
lix Espósito, el resultat del qual no
hem pogut fixar abans perqué cír
culaven &es versions: una que par
lava d'un k. o. en una represa, i una
altra que deia que la desfeta del
,valenciá Solament havia estat per

puntuació.
La veritat és aquesta segona

ver

victória

reunió, i

seu

la noticia que ,U
premsa diária de la
nostra ciutat dona

la setmana passada

referent

les pos
sibilitats que Caries
a.

Flix, campió d'Europa i d'Espanya
del pes gall, perdés el primer títol
combatre. En la nostra pano
rámica de dilluns passat posárem en
dubte la veracitat d'aquesta noticia,
parqué el telegrama que alludíem
segons el qual el manager de Régis
havia anuncliat l viatge del seu
poulain a Barcelona cris reja aren
re que tot plegat no passava d'ésser
una "reclame" més.
Avui, paró, ja podem participar als
nostres lectors que la renúncia del
tito] ha estat feta oficialment, tota
vegada que Carles Flix es veu im.
possibilitat de boxar en el termini
que acorda la I. B. U. Hom sap
que el nas de Flix va ésser objecte
d'una intervenció quirúrgica, la qual
no va donar els resultats satisfacto
ris que érén de desitjar, i Flix s'Ira
vis't precisat a sotmetre's novament
a una
operació semblant. I ara, per
a restablir-se
totalment, precisa un
temps una mica Ilarg.'
Arran de la renúncia de Flix, s'ha
vingut parlant de la manera com
la I. B. U. s'ho arreglará per de
-signar nou campió. S'ha dit que seria
°harta una competició a base deis
millors bornes d'Europa, i en aquest
cas ja hi ha qui ha fet una Ilista
a base de Flix, Pladner, Régil, Kid
Francis 1 Harry Stein, no posannhi
Teddy Baidock parqué els anglesos
segueixen al marga de la Interna
tional Boxing UniOn. Per a nosaltres,
sense

—

Guardiola Cardellach

allí

una

quarentena

d'hornes amb

capatás.
Els._diumenges al rnatí arribaven
a
Yalikin delegats de cada capatás
amb unes fulles impresas en les
quals especificaven l'extracció de al
ele de cada un dels seus honres, i
un

sotragada va ésser tan forta,
que les febres el varen prendre no
: vament pel seu compte i es va agreu
jar tant, que el vapor de la Compa
nyia, que va arribar un paren de
letmanes rnés tard, se'l va haver
d'endur cap a Veracruz.
Allí va ingressar a la Beneficen
cia Espanyola, on morí poc després.
No cal pas que digui com la noti
cia de la mort d'En Gil va imnres
sionar-nos
Per

jaguar,

a

tots.

acabar aquests capítols del
direm que és una bestia que
tots els indrets de Quintana

a

viu en
Roo.
Tant el trobeu al mig de la mes
feréstega boscúria com a la platja
o
al manglar, a la sabana com al
creman
De totes manares, hi ha llocs pre

ferits del tigre, en els quals aquest
animal abunda que fa feredat.
Recordo que una tragada, "monte
jant", cercant tintels per a la tem
porada propera, vaig descobrir una
boscúria de "zapote" excellent, ver
ga, maca perqué sí, en la qual una
quarantena d'honres podien rima bé
treballar el xicle tota una Ilarga
tempora da.
Estava relativament prop de Yali
kin—vuit 9ilennetres per la vía
vers el sud,
i després uns altres
vuit o deu quilórnetres selva en
dins
i tenia una "aiguada" excel
lent, al costat mateix d'una gruta
profunda j ampla. L'aigua era clara
s'hi podía baixar per una rampa
de pedra sense la Inés mina dificul
tat.

A la temporada vineni vaig ficar

dernanaven
falta per a

més el que els feia
passar la següent set

mana.

referencia

va

ve

De xicle no n'llavien tret gairebé
gens, i deinanava per Déu i pela
sants (re 1 enivies els arriers per a
carregar el fato i anar-se'n
tic

a

un

al

'loc.

podien pas viure-bi per
por... deis tigres.
De mornent vaig agafar la noti
cia per la part cómica. Allá de que
quaranta bornes, indis de !a Huas
teca, s'esporuguissin del jaguar se'm
Allí

no

fria un xic massa fort.
—Paró no us en donen vergonya
de tenir por del tigre?...
—De ida quan estem junts prop
de les 'fogatas, no en tenim pas, de
por... Es a la matinada, quan ca
dascú. atnb la llauna al coll, ha d'en
dinsar-se a la boscúria, tot sol, per
treballa r...
—Vaja... Mai no hauria dit que
un tigre us
íes por...
—II per qué no veniu a viure al
guns dies a l'"hato" amb nosaltres,
si tan valent sou vós?
—Denla hi anirem plegats...
I
l'endemá, efectivament, vaig
anar amb el capatás carní de l'hato",
que en deia ja tothom "la coya del

tigre".
Pel carni, prcp del-eampament xi
cler, grotses i abundoaes petjades de

RECINTE

Dies festius,

les deu del matí

les

a

del mati

nou

ffi
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a

Dies feiners,

a

les

nou

RECINTE

Dissabtes, vigílies de dies festius
i dies festius, a les deu de la nit

de la 'lit
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D'ENTRADA:

PREUS

Errar-11a,

TACIO

magnifica
A LA PISCINA

La presentaci6 de
Gironés al ring del
"N uevo Mundo"

«

2'10 ptes.

ol`

a

1111•••

Dies festius d « 1'05 ptes.
partir de les 2 de la tarda, 1'05 ptes.

E

DEL C. N. B.

NOTA: En aquests preus

inelbs l'impost tie Protecció

a

la Infáncia.

emula

"2.
MAMO

ffl

Kappel, yencé la senyoreta Merca

1•••¦•

•

Pave116 Real

Palau Nacional
Obert cada dia, des de leS deu
matí a les quatre de la tarda

M/M1/1

.11.11.¦

Obert cada dia, de deu

inatí i de tres

a

a una

'del

set de lá tarda.

—

En el torneig d'equipa, eh equipa A

—

Com totes les sessions efectua
des, fou nombrds el públic que va
presenciar la Iluita.
En el grup I, el partit de water
polo va ésser la prova més interes
sant del matí, en el qual remoció
va pujar al sets gran máxim.
Va destacar de tots els jugadors
la tasca del portar Rosers, que va
ésser la salvació del seu equip. El
seguiren en ordre de mérits Yaldés
i Rossell.
Deis seus adversaris, els millorá
foren Sunyol, Toepher i Nubiola.
El partit fou arbitrat per En Basti,
que no va satisfer a cap deis dos
bándols.
En la carrera dels soo metres es
ti! lliure, Premi Kappel, va véncer
la senyoreta Bassols, que va efec
una carrera espléndida.
,Tots els pronbstics sobre el tra
dicional match Vigo-Bassols, a la
meitat de la carrera ja es va pre

tuar-

el resultat final: una victó
tia de la senyoreta Bassols.
La senyoreta Vigo no efectua la
carrera que horn esperava, decepcio
admiradors.
nant
tots els seus
Sembla talment que per a distán
cíes majors de cinquanta nutres li
manqui un boa tros d'amor propi
per a poder disputar la victória pam
veure

Les altresnoies demostraran Ilurs
avenços, sobretot la nena Soriano,
de la categoria infantil, que de dia

.

rei

quarts de

a
seva

nou,

"zapotes" per treballar
fins
la 'fosca?...
a

a

No fría pas
en

quietud

altra banda

den minuts que es
el campament, quan

a apropar-se mes tard;
de la fosca esfereidora de la
selva; sota la volta negríssima del
fullatge que tapa el cal, posa en el

per

a

tornar

mig

en

esgarrifances de fred i en la ima
ginació fa néixer visions d'hecatom
be, de massacres i d'esquartera
ments espaordidors...
;I quina nit més llarga va ésser
aquellal...
cos

A la matinada les feres

callant,
tornar

una
a

per

quedar

una,
en

van

anar

fins que tot

repós,

corn

a

va

les

primeras horas de la nit...
Vaig comprendre. per& que te
nien rnolta raó aquella gent.
?Qui era el valent que a trena
d'alba eixia del campament i s'en*
-

dinsava per la selva i s'enfilavá als

váreig

marxar

Ilavisa.
Per part de dintre, Perla,
pensar-vos com anava...

ja poden

X
ARRAN DE LA TRAGEDIA
Era

un

xic monótona la vida de

campament.

ram...

tigres juras i

meya

sol, molt tivat en
la sella de la mula, el sotnriure als
I

tigre embolcallaven el campament
pels quatrea punta cardínals...
L'udol del jaguar és una cosa
molt feréstega. impressionant, i per
molt avesat que esteu a sentir-lo,
lis esglaieu i se us posa la pell d'avi
tants

la

Des

mena...

I tot seguit, primer un, després
dos i tres i sis i den, els udols del

voltant i voltant el campa
mala, una hora i dues i tres, apro
pant-se ara i allunyant-se després.

feréstega.

gicament, la companyia.
Ells podían permetre's el luxe de
tenir por. Jo, que Ilavors feia de cap
de canip a la colónia, -no en podía
tenir mai de febleses d'aquesta

la

van

Entráná gratuita

.

Palau 'de l'"Art Mol

o

Obert des de les deu 'del matí
fins

ffl

a

E

PaIau de les Misslons

1.11.•¦

015ert cada dia, de 'deu a una
del matí i de tres a vuit de la

les quatre de la tarda.

=

tarda.

Entrada gratilita

Enprada: 0'50 ptes.

913
1.11.10¦11

Poble Espanyot

El públic podrá contemplar cada
dia les fantástiques illumina

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

cions i els jocs d'aigua.

Dissabtes, vigílies de dies fes

••••••1

Dies
matí
Dies
matí

tius i dies festius, obert fins a
dos quarts de deu de la vetlla.

o
101¦•••
1••••••

Entrada ordinária: 1'05 ptes.

1•••••
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MIME/.

feiners, d'onze a una del
i de quatre a sis tarda.
festius, de deu a una del
1 de quatre

a

sis tarda.

Brollador lluminós i cascades

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

combinacions

en

Cada dia, de sis

a

alternades

vuit del vespre.

Gran Parc d'Atraccions
•

ENTRADA D'AUTOMOBILS AL RECINTE
Dies feiners
II
4 pessetes
III5
5
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NOTA: Els passis gratuits 'd'entrada al recinte són válids fins a
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No podia, paró, avorrir-me, per
que la feina era molta d'un cap de
dial a l'aitre.
De bon
na

._cridava

matí,
els

a les sis, la campa
treball'adors a la so

quasi (lit-km que a la litúr
gica cerimemia del `trago", que con
sisteiada posar unaserra!plena d'ai

ill,alcohol

de

canya
gétet"

rneitat i
Meitat— amb un
de llauna
d:un .deCílitre al costat,.en la fusta
del véstibul de l'administració.
A
clues passes de la gerra, un
servidor, assegut cama ací cama
allá, en una cadira, recolzat a l'es
quener del seient i tenint travessat,
damunt les carnes, el rifle.
La indiada anava desfilant i en
golint-se un- gotet d'aquella beguda,
capaç de tnalmetre la més resistent
gargamella d'un borne blanc.
Aques'ra
ranietia. aales
dotze i"a' le.sdksis: de.-'1a.- tarda. ro:17;
d'aquests "tragos", que pddriem
gua,

,

ceainneisita-•íeS'e

qualificar d'oficiais, l'ús de l'alcohol
,estava netament

mula, tots volien acompanyar-me
uns quants quilómetres parqué no
anés sol per aquells indrets.
Váreig refusar, amable, per') ener

san amo...

Sentir, per&

menys

prés d'esmorzar, enllestida

els gossos varen començar a Ila
clrar desesperats, la cua entre ca
i ainagat cada un sota l'amaca
rnes

que

dia,

—Teniu raó —vaig dir-li al capa
Demá vindran els arriers a
tás
fer el trasllat de la vostra gent a un

amaca...

tava

tot el

a

canta

cadasclt

-1-

nou

avis.

día ya millorant considerablement.
LL. S.

a

estaven marcadas al fang de
la bretxa.
En arribar al campament, gairebé
ningú no havia eixit al treball.
Els indis cm guaitaven, bo i rient
per sota el nas, i contaven les mol
tíssimes aparicions de tigres per
aquells voltants.
En arribar la nit, a l'entorn de
les gratis fogueres, sopárem senglar
i paó i arrós, amb força gana...
sonar;

pam.

a

tigre

guitarras varen
alguns indís.

ti

Mar al inatí

mera

—

Les

Entrada: 105,

•01.1M
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deis grupa I i II foren els vencedora

tingué !loo la. pri
jornada de la segoria volta
çorresponent al Concurs d'Hivern.

UMM
MMM

En la segona sessió deis roo metres
estils lliure, corresponent al Prerni

Bassols

va

M.M.111

—

lel. L'adversari que
li era oposat
el
francég Sitnendé
és un pugilista classificat cosa a prl
mera 81rie, i que davant e1. campió
d'Europa del pes plorna va demos
trar la seva válua. Simendé va gua
nyar els dos primera rounds a Gi
ronés, i fins igualá el tercer. En tot
moment se li va veure una classe
i unes qualitats que manquen a molts
deis pugilista/1 que ens són presea-.
tats en pla de fenbmens.
La victbria de Gironés va ésser
aconseguida al vuité round, per
abandonament del francés. En des
arree d'aquest hem de dir que si
va
abandonar fou parqué Gironés
produí una lesió al nas —ruptura
l'hemorrágia
del segon cartílag
no
el deixava respirar. El combat
a l'hora de l'abandonament ja el tenia
perdut, paró estem convençuts que
hauria arribat al lima deis deu
rounds.
Gironés va meravellar per la-mag
nífica forma en qué va presentar-se.
Després del combat per al tito!,
Gironés només havia boxat amb Jean
Joup, a Madrid, í la seva victbria
per abandonament
havia palesat
que el gracienc es Cobaya en la seva
millor forma. Ara som nosaltrea els
que hem pogut veure que Girones
segueix essent el millor pugilista del
seu
pes a Europa. El seu treball
de divendres davant Simendé no pot
explicar-se. Cal haver vist el combat
per a fer-se'd cárrec amb exactitud.
Gironés s'exhibí com en els sena'
millors dies, amb tot i que no va fer
gairebé gens de cos a cos
la seva
modalitat preferida
i que el san
adversari manejava molt bé
dreta,
atnb força, rapidesa i precisió. Un

del

persona.

a

Dissabtes i vigílies de dies festius,

forma

a

Del "luto" de
nir el capatás en

Dies feiners,

Dies feiners

omplir el popu.
lar local del Paral

,11•11111~

,

en

combatre
Malauradament, ha
tingut confirmació

per E.

La

Girones

titol

Trenta rnesos a la
selva mexicana"
<Co-atinucidid)

a

OBERTURA DEL

1•11•11•0

va

sense

:per

La premsa argentina arribada ara a
Barcelona ens ex

una

de la

Flix perd el

actualment,

que

QUENSBERRY.
(Caricatures de J. Bas i Bofill.)

DE RON DE 1131

detenta Régis.

el de les futures exhibicions d'Hila
ri Martínez a la terra del Plata.

—

La davallada
d'Hilari Martinez

tots aquests bornes és
el marsellés Kid Francis, i eetem
segurs que si es feia el. campionat
per a dl seria el triomf final.
Ara bé: la manera de designar el
campló no será segurament per eli
minada', ja que d'acord amb els re
glaments de la I. B. U., solament
han d'ésser designats dos boxadors
per a fer un combat válid per al tí
tol. En aquest cas, i tenint en comp
re que les causes que han motivat
que Flix no es pogués jugar el
ti.tol han estat de força major, és
de creure que la International de
signará els mateixos Flix i Régis.
Aixó, naturalment, no justifica la
nostra predilecció per Kid Francis.
Es que aquest no és campió del seu
país, i per a optar reglamentáriament
a una designació oficial cal un títol

o 111111111111 a
MIMO.
1111.1.111.

donar el cop

a

decisiu i malaguanyat amb
massa

el milior de

nacional,

11

combat revenja. d'aquest Gironés el
guanyaria llargament. En canvi, si
Simendé eea.oposat als altres plomes
de casa nostra no ens estranyaria
que la victória fos sempre seva.
En la mateixa vetllada van ésser
presentats els guipuscoans Echevar.
da, Félix Pérez i Sanguitua. El mi
llor dels tres fou Echevarria. Amb
tot va topar amb Vilanova en un
día deis millors, i aviat es va veure
que no tenia cap probabilitat de gua
nyar. Félix Pérez era molt inferior
a Sanl, i e, públic
en més d'una
ocasió demana la suspensió de la
lluita. Quant a Sanguitua direm que
va ésser
el pitjor deis tres, que en
sap rnenys que un aprenent i que
només té cop, paró com que San
tos no li va deixar pinar mai, va fer
un
trist papar. El públic l'esbroncá
contínuament.

Panorámica setmanal
El combat Sharkey
Scott, de dijous

rambla

nia, i

tan

via

la

a

sols els

botiga

prohibit

a

diumenges

una cerveaa

la coló
se ser

per traba

llador,

si la demanaven i la paga
ven, molt cara per cert.

Val a dir que !'alcohol és el pit
jor conseller deis indis, i que quan
algú aconseguia passar d'amagato
tis alcohol, des de les illes o des de
territori yucateca, s'armava cada ta
bola, a voltes verament esgarrifo
trágica, que faja de debe,
sa i fins
insuportable la vida, altrament tran
quilla, gairebé poéticament bucó
lica.
Feta la beguda, els treballadors
jo ens n'anávem a esmorzar. Des
prés obria el rnagatzem i despatxa
va els arriers i plataformas amb
els
queviures i atuells per als "hatos"
de la xiclerada. A les vuit comen
çaba la tasca normal del magat
zern:
prepara* les expedicions de
queviures per a l'encienta; enllestir
els bolics de xicle per a enviar-los
al Tongadero; pesar les remeses,
tarnbé de xicle, deis capatassos, lliu
rant-los els rebuts corresponents,
després de veure si estava ben cuit;
fer el repartiment de gra per a les
mutes de les diversas estacions i
corrals, i en fi, enllestir la compta
bilitat, al día. per tal de poder, a
finals de setneana. fer, les follas que
s élarraven
Mextc en cada corren,
a

la', gereiicia.

'Entrada'

temporada xiclera en
plena aciivs itat, En Máximo Car
da, que: bavia dé Passar-se gairebé
sota
la setmaira 'fora de Yalikin,
recorrent i inspeccionant els tqballs
la

r

deis xiclers escampats ací i allá de
la selva, va aprofita-r l'avinentesa
per a reclamar de l'administració
els trenta duros que li pertocaven
per aliments, i se separa de la cui
na de funcionaris, fent ranxo a part
amb una !adicta molt bufona vin
guda de lilia de Holbox.
Aixó va fer que Domínguez, el
de la botiga, i jo qtkedéssim sols. da-vants- els abusos de l'administiador
el* eldiptáble.

I aquesta

separació,

que

lembla

haver minvat la J'orla de la coa
lició nostra, va ésser justament la
causa que els fets es precipitessin
1 esclatés el confiicte, clac i fort i
gairebé trágic, entre ambdós bán
dols de funcionaris.
Havien fracassat duna manera
sorollosa les nutres arts diplomáti
va

arranjament
tós, companyívol, entre tots
ques

cercant

altres.
El darrer

un

amis

meu

fou

un

—Ni "rnanu
nyeu cap...

partida.

Va costar-me molt deixar-me gua

per?) vaig aconseguir-ho

a

la fi.

L'administrador, contentíssim, en
arribar el comptable li va dir que
jugués amb mi, a veure qué tal !so
feia.
I el comptable va perdre davant
luan
una
i dues i tres partidas se

guidas.
L'administrador

•

no

s'hi veia de

content, i Faltreftreia foc

xals'a mentre'el

en

vaig

-nanu" rne'n gua

afecte, en menys d'una hora
donar guarra "mates" con]

cateclrals...

Les rialles deis altres
ádhuc, el
comptable— eran més fortes que eis
ronces de
l'honre batut i humiliat,
—

L'administrador i el comptablc te
nieta costum de jugar, gairebé cada
nit, després de sopar, unes parti
das d'escacs, en el qual joc un i al
tre eren
més dolentet que rnai
he vist.
El comptable guany-ava gairebé
sempre, i l'administrador s'hi enfa
dava d'alió més.
Una nit que el comptable tri
gaya a' compareixer, vaig
oferir
me. a l'administrador per a jugar-li

nyar,

nul

vulguie.

I,

xic

completa

—Per nullitat la vostra, que no
heu sabut comprendre que guanya
ven parque jo us deixava guanyar...
Fins donant-vos les dues torres puc
lar-vos perdre tantas partidee com

ji

esforç

una

litat...

nos

pintoresc.

una

mostrava ésser

pels quei

metge i el de, laa bo
ti'dga gaudien de valent per estar en
el secret del rneu joc, del meu do
ble joc.
Aixe, va durar uns quants dies.
Pecó heus ací que una nit la cosa
es va embolicar.
L'administrador, engrescat per les
saves victóries escaquístiques sobre
meu, se'n va anar de la Ilengua: va
dir que si els homes d'estudis no
servícm per a res, i en defensar ;o
el 'tiren puta de vista, val llançar-me
en rostre que un sclvocat que anava
a. parar a un campanient de xielers

que

no eran
pas febles...
Les nostres relacions varen res
tar trancadas per sempre més...
Als pocs dies esdevingué el cas
que havia de marcar el summum de
la nostra paciencia.
Era diumenge.
El diumenge, al campatnent, era
dia de gatzara i de joia.
Ja la nit abans arribava de la "ga
nadería" l'encarregat, amb un ya
guar, portant un cap de hastiar que
seria posat a la venda l'endemá a la
,

tanda.

De bon matí anaven arribant a
Yalik:n tots els corralers: l'Antoni
Garriz, magatzemista del Tongada
ro; capatassos i delegats de xiclers'
a portar
Ilurs relacions d'extracció
de xicle i fer els encárrecs per a
la setinana, i, en fi, tots el arrices
que- de cap de les maneres passa
ven 'un diumenge foca del gran cam
parnent central.
A la temía no donaven l'abast en.
les primores horas d'un diumen
El forner
un
xines molt eix
rit
que en els dies de treball fe
pa tan sois per als funcionaria,
feia el diumenge per a la venda al
treballadors que en volguessin, i fins
Leía "pa de dolç" i altres Ilamina
dures que els representaras de "1
xiclerada adquirien a bou oren.
—

—

(Continúa.)
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ßL PERILL DE LA LOGICA
L'home civilitzat té quelcom mes
dalent que la paraula, i aixo que
yot fer mé,s mal que la paraula en
.es civilitzadons
és la lógica. Si a
un borne el féu Ilegir entre ratlles
ti féu suposar per majá d'imat

incorupletes

ges

que

coses

no

ven

ni llegeix, el resultat será molt pit
jor que si li donéssiu l'explicado
clara deis assumptes a tractar. La
.niaginació, en córrer sense cap ca-.
rn
senyalat, pot fer indubtablement
lz,olt Inés mal que les mateixes pa.
ranles.

Heus ací perqué coneixent aixb
i comprenent que l'home, el s drets

del qual han de

de ciutadania

respondre a
inent, d'encl

cor

la llibertat de pena*.
que Primo de Rivera

deixat d'ésser el "papu" deis es
ianyols, la Prernsa tota a la una ha
reclamas la Ilibertat d'impremta, el
dret de parlar pel seu compte i de
guiar sense tripijocs ni mitgea pa
sanies l'opinió pública.
Haver d'acatar les decisions d'un
home en ple segle XX, quan el cor
del poble sent altres amors, él, més
que intolerable, contraproduent. Cal,
dones. ara que la normalitat sha
:ornat a ter cárrec de totes les co
que la

ses,

quedi completa

censura

i totalment eliminada. No és
sistema que diem abro, sitió per

tusas
.er

secessitat.
Certament que
de
snis

.11

parlar

en

censura

la

a

també
sráfica.

no

censura

la

a

en

ens

referim

cinernato

LA INEFICACIA

comencen

.

-

•

lee carrec

a

la

de

deis

gran, que fa pensar

tan

censors

cinematográfiques
en

de
és

un
grau
persones

atexplicable d'incultura en
«una urbs cosmopolita. El censor
hau•ia d'ésser un esperit selecte i
cultivan un borne de refinat gust i
sent'ment artístíc, i com que aixb
imposible, el que
un
és demattar
m'ilor

de:s

es

po:

perqué la tasca
sigui tan detestable

ter

tensora no

suprimir-los.

és

F.a per la total
csnsors

plata

incomprens:ó

deis

podem admirar com.
producció cinematográfi

que

no

cap
és per la nullitat del aeu sentit
artíst-c que les obres d'art han de
p..ssar mutilades a les pantalles deis
nostres cinemes. 1 que el públic ha
sa:

pellícules d'innegable
original.

protestar

de

1.rilesa

LES

OBRES

D'ART NO

SON

IMMORALS
Caldtía dir que els que desconei
obres crart
xen la valor moral de les
séas duna incultura tan gran. que
solament pot ésser mesurada con
amb
les produccions
tra stant-la
aluna i després de sortir de les se
ulis. Pesó no
ves mans, o deis seus

1-7.
:El
ti

i

En vista

seva

el

pare que
besa la seva filla?" "Sí? Dones si
és així res, no cal tocar-ho."
Meta& act com els censors demos
que
tren que no saben mai orr són j
a
propbsit
el seu intellecte no és
per a una tasca tan delicada com
aquesta. En les produccions cinema
tográfiques la immoralitat no ha
d'ésser basada en eh teta, sial en
les idees, i aquestes, si són expres
sades amb elegancia, amb delicade
passar per momia,
sa, poden ben
puix que solament els esperits culto§
veuran la ironia, la idea fonamental,
i a aquests no els pot fer mal ni les
idees subversives ni la immoralitat.
UN POBLE CULTE
ES 1:1N POBLE MORAL
Desgraciats els pobreta que creuen
en
la infiuéncia moral de les pro
duccions cinematografiques. Si l'edu
cacto, si la cultura del noble és tan
feble, tan minsa que la influéncia
duna pellícula la pugui eliminar, no
és pas culpa deis filma, sinó dels
educadora.
La moral no sha d'anar a buscar
ni en el cinema ni en el teatre; la
moral i la rectiud d'idees han d'é'
bornes i
ser patrimoni natural deis

1-4á
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Metro

-

Goldwyn

-

Mayer

Próximament

Hollywood

METRO ,GOLDWIN
TA

Revue

T

ciar el gran treball deis
dilectes.

PRESEN-

"ORQUIDEAS SALVAJES"
Greta Garbo, Le.
Nils Asther.
dramática de

Protagonistes:

LLIBRES I PEL.LICULES
La rnateixa producció russa, bella
amb tota la bellesa de la realitat,
és molt menys perniciosa que la lec
compre
tura d'aquelles escenes. Si
tallada, la
nem que una penícula és
suposició del que s'ha tallat és
molt més perniciosa que la visió
completa d'aquelles escenes. Les co
tenen

ses

e-

<04

s'hagi

ques.

valor

perqué

els supres

wis Stone

Interpretació: Magistral.
Direcció: Sidney Franklin.
Comentari: D'una ironia discretísbella, d'un
sinun ?'una interpretació
oriental
suggestió
pie
de
argument

dóna entenent la lluita de
temla protagonista, l'oposició deis
des.
oriental,
arnerica
i
peraments
duna
Stone
l'admirable
per
crita
sepa. els principals
manera deliciosa,
atractius d'aquesta producció, les escenas
edenes de tipisme i bellesa
eades pel treball adreal
són
mirable dels intérprets. Greta en
fa la seva més delicada i femenina
interpretació; Stone corrobora amb
aquest la. grandesa deis seas anteAsthe'r salva amb
rior& treballs;
que

ens

el seu art un tipas oriental, caceessivament nerviós i europea. La pro.
dueció ha agradat infinitament al

>I;

públic,

que demostra

coro

sap apre-

TAT

mista el que n'és responsable, sinó

;

i

l'originalitat.

Si mistifiquen aquest art i aquella
originalitat, la comprensió internacional que hacia d'efectuar el cine-

sa's

ma

queda anullada,

sultana

un

art

i

per tant

re-

innecessari i inde-

sitjable,

quan és una expressió artística don emana tota la bellesa
del món deis sentiments i de l'encía

sssi.a
ST;t:

de les altres

LOLIN RUIZ, VISTA PER FEL IX DE POMES
ama

nte ansb

cesta

distracció, sito ve
ganseria, que és molt

/perjudicial als interessos deis pro
pietaria o representants de produc
cions. Per aquest motiu %Tusen que
pegieules de gran interés estan
la
tretingudes dies i mes.os
en

a

cen

sortir-ne quan no són
d'aetualitat i a més completament
4W:sondes. Es verament una Ilás
tinta que aquests senyors no com
prenguin al nullitat que des del punt
de vista artístic i moral té la seva
gesti6, i no s'ocupin de coses mes
interessants que la censura de penitules. Ja que corren per aquests cae
yen
un grapat de criatures explota
des per gens sense escrúpols ni
sura, per

conseguida,

i que maltes

vegades

la

de l'opinió pú
blica i ha demostrat la convenién
cía que els senyors de la Protecció
de !a Infáncia s'ocupin d'aqueas més
spremians assumpte, que está mes
en consonáncia amb el seu intellecte
atrib el cárrec que oficialment re
•prestnten.
Precisament hi ha un cas ben re
tent, ocorregut al signant d'aquest
artiele, que demoatra clarament la
que
aquests
neetssitat
senyors
a`oeupin amb més ardor del delicat
arree de protectors de la infáncia,
:vida interessant, infinítament rnés,
que lar tallar un pesó cinematográ
fit. Durant la causa per l'assassinat
de Pau Casado, i per tal d'entrar al
Palau de Justicia, va ésser-me ne
gada l'entrada, malgrat d'ensenyar
el nseu carnet de periodista. Una
arnistat que vaig trobar casualment
va ter que pogués arribar a la sala
on es vea la causa. Celia una tarja
o lee cua des del día anterior, si yo
lis entrar-s'hi. La sala estava plena:
bi 'ciaría tnolta gent, la gran majo
Tia aenyoretes, i entre elles no po
que. notes jovenetes í indubtable
ese:« menors d'edat.
premia s'ha fet

eco

NO cree en la moralitat de l'al
stsUmpt* que es tractava en aquell
procés, aixi corn cree que la immo
rala« d'aquest no ea a propósit
per
les senyores decents, i molt
Mes» per a les jovenetes.

?Per qué

no

ocupar-se

d'aquests

ELS DEFECTES DE LA CEN
SURA GOVERNATIVA
Poc mes
censura

altra

o

rnenys

governativa.

cosa

passa as:lb
Heus ací

que slauria d'abolir

la
una

igual

ment.

No s'hi val que la por

faci que

quedin postergades produccions ci
nernatográfiques grandioses. sola
de palla dels
ment perque la cua
poders dictatorials velen en cada
d'elles una tenclIncia nova por
tadora de fatals i per demes ima
una

gináries conseqülncies. Anglaterra,
Franea. Alernanya han admiras
produccions cinematográfiques que
no
hem pogut veure i que, en
canvi. han estas cornentades, no per
les seves tendencies politiques, sinó
per la seva valor histórica i artís
tica. !Quina idea més minsa, quina
demostració tangible de l'escasa va
lor. de la poca seguretat del poder!
Era la covardia la que feia obrar
d'aquella manera eh s dictadora. pesó
ara aquest3 bornes el descans deis quals
en
les lluites polítiques els ha dotat

ací

duna nova comprensió, d'un punt
-de vista més ferm i duna solidesa

d'opinions basada en la unanimitat,
han vingut a tornar la pau espiri
tual al opble espanyol i a donar-li
les llibertats de pensament i d'acció
que tot borne del nostre segle i en
una vida de cultura i de comprensió
ha de posseir, han de demostrar la
fortalesa de la seva posició abolint
aquesta censura governativa i dei

races.

TIVOLI

a.s.

Presenta

I MORAL

ricanes i
que més

aquest espatlla amb les seves manífestacions de protesta l'entaritnat o
els seients d'un local.
ORIGINALITAT I ART
Les produccions estrangeres tenen
en els seas editors i en el temperament deis pobles un factor que
mai no podran posseir els nostres
el de l'art

CIVICA

Les produccions alemanyes, ame
són, certarnent, les
russes
pateixen del treball deis
censors. Aquestes produccions
són
admirades als altres paisos, i nos
altres passem ala ulls d'ells com una
cretins, com uns éssers inclines ala
quals la primera idea nova o vella
arribada ens pot fer canviar la nos
tra personalitat i els fonaments de
la nostra educació i moralitat.
No crec que calgui gaire cosa més
per a donar a comprendre que la cen
sura és actualraent una plaga inne
cessária per a una constitució na
cional sólida, el prestigi de la qual
no han de malbaratar influéncies es
trangeres, puix que porta en ella
rnateixa la saba d'un país fort i
Iliure.
P. VENTURA I VIRGILI

senyors censors, persones que
estan a l'ombra de les protestes del
públic i que no perden res quan
eis

censors:

artistes

LA CENSURA ENS COL.LOCA
EN UN LLOC D'INFERIORI

i es troba que la peRícula és
indecent com indecorosa, i aleshorca no és precisament el progratan

1:41,

seus

OX FILM PRESENTA "EL
MUNDO AL REVES"
Protagonistes: Víctoi- Mc Laglen,'
Edmund Lowe i Lily Damita.
Argurnent: D'una poca- soha i.
decéncia absolutes.
manca de
Interpretació: No és en realitat
res de l'altre món.
Direcció: Raoul Walsh.
Comentan: Si el públic no tingués
la paciéncia que té i Lily Damita no
posseís les b'elles extremitats 'que'
posseeix, aquesta pellícula no seria'
acceptada del públic de cap de 'el'.
maneres. Resulta, peró, que la sim
patia de la parella -que interpreta'
"E1. preu de la glória" va sosienint'
l'atenció del públic, que espera fina'
a l'últim moment 'que passi quelcorni
d'interessant. Com que la cosa irite."
ressant no passa, la pellícula resta'
mancada d'interés i de bellesa. L'ac.
tuació de la popular artista és Senz-i.
Ilament indecorosa, i no fa més que
desprestigiar la dona de qualsevol
ARICIA BRUN
país.

&sació,

1

'•

brea tic

un

11.1r.

mr-x.
1•11•110

el

no

:et>.

propistari

del BRILLANT EXIT obtingut per

IMIINMI
.....
......

alguna que per
tenyea a la Junta de Protecció a
la Infincia, está. en un altre lloc
no aci, puix que corn que a ells allb
de la revisió de pellícules els re
estre ala 18 n'hi ha

que
pare besava
esverats, van

GRETA CARBO

ha decidit

alrfienys

aquells esperits malejables,

delit deis quals per assabentar-se
d'interioritats i indecencies mereix
molt més correctiu, puix que l'efi
cicia d'aquell exemple ha d'ésser
indubtablement molt més intensa en
l'espera de les joventuts que un es
pectacle cinematográfic?

que

se'us pot presen

patenta

la Direcció del Cinema

/1•1•¦•¦

sets

deis senyors eeinsors, e.
de la majoria d'ells, ja que

nou

pantalles cinematográfi

les

a

de

comentas

censors, un

-4

IMIIIM«
Mar.7
Ilmo.

INFANTS?

censors, ha protestas amb un
alt sentit de la lógica 1 el bon gust.
El públic, senyors censors, i so
bretot el públic que actualment va al
cinema, és un palie selecte. Fins
en els barris popular& la bellesa ar
tística troba un acolliment fervent.
Aquest sentit práctic de la moral
el desconeixen els censors, persones
distretes que van a la tasca de cen
sor amb un grapat de cabbries al
cap, 1 que, per tant, no es fixen ni

"?Per qué—va afegir
si és
de la producció

siguin ells mateixos.

incomprensió

La

produccions

fancia... que .no feia valer la ,seca
autoritat per fer retirar del local

MES ELS

ta.sea

fina. i ells,
dir: "Aixtb és inmoral, aquesta ma
nera de besar, aigb sha de treure".

utament necessari que els que se'n

non•n compte

PROTEGIR

els

la

d'alguna cen
cinematográfica peró és abso

ors

101111i QUE NO OCUPAR-SE DE

tar

res

s'haguessin supri
públic, aquest públic
de la moralitat del qual tant curen

passaven eta

de sentit comú

:sanca

problemes, més vius, més latents
que el de la censura cinematográ
fica? sOn era la Protecció de la In

éssers

manya,
llegit i

que

detall. En ocasió duna

espectadora ja

molts

i que el

les

ducció

s'interessen per

DE LES CENSURES
Actualment

valdría

mit,

dones que es diuen
edutats i Mtelligents.
di

aquella tasca.
Aquests senyors no poden, dones,
capir mai la valor argumental duna
peHícula; per aixtb, per aquesta man
ca
de comprensió, es fixen en el

periodística,

censura

és pas aqueas el detecte deis cen
sor,. No és la incultura el seu de
tecte cabdal, és la incapacitat. Si el
censor no tingués
altra ocupa-sir',
que la de revisar produccions cine
matografiques, des del punt de vista
artistic i immoral. spotser treballa
sien amb ns afic.ó. Pesó els ac
malo censor*, en nombre de 18, i en
tre els quals hi ha algultes clames,
entarcarades, i amb un sentit her
métic de la moral i de la bellesa,
censuren belleses clássiques i fets
histórica, i aquestes belleses i aquests
fets eón presentats segous els cá
nona de l'art classic i de veritat his
tórica. El nu els ha semblat immo
ral i la veritat relegada per contra
produent... ;Oh l'esperit hermétic
deis cens'ors!... I cls mateixos se
nyors i senyorcs han deixat t'aviar
produccions cinematográfiques d'una
acusada immoralitat, pellicules que
més

qué?

del cinema,

censura

que la gent vegi amb els seas
ulls el que han llega amb els ulls,
puix que taus pel que fa a la pro
ale.
russa corn a la producció

xant

vegades
passaria
desapercebut pel públic, puix que,
com altres vegades hem
dit parlant
de la producció russa i la compren
sió llatina, la morbositat, el misti
cisme í fins fetitxisme d'aquella
temperaments no podra mai perju
dicar-nos, degut al nostre oposat
els la donen. Moltes
alló que ells creuen dolent

sors

CADA

DIA

temperament.
Precisament

qui més
posseeix,

qui més llegeix és

sensibilitat reaccionária
i si els Ilibres no troben

obdacles per

iSegueix

arribar a totes les
mana,
molts dels lectora de les
obres comunistcs i sovietiques rus
ses,
són massa aficionats al ci
no
nema, i reben. dones, d'una manera
mes viva la deu d'aquelles idees.
L'UNIC CENSOR HA D'ESSER
a

réxit
clarnorós
de

EL DIRECTOR DE SALES
nieva opinió ferina és
suprimir completament

La
de

que "s'ha
tota

me

de censura", "que els única que
han d'exercir-la són els programis
tes i els propietaria de locals cine
matográfics que coneixen el seu pú
na

blic, saben el que és una obra d'art
i el que eta conve".
Si ells projectcn coses no projec
sables, el mal se'l faran ella matei
xos, puix que el públic es retirará
d'un local on l'art pur no sigui el
factor principal de les seves projec
cions.
Actualment molt públic acudeix
al cinema creient que ,la censura
haurá

tingut

esmera

d'aquella

Victor MeLagien

Lily Damita-Edmund Lowe
DUES HORES

pro

DE RIURE!
o

C O 114 ISEUX

o

AIVIRICIO

COBEJANÇA
VAN;TAT
AFANY DE LUXE
DESIGS DE DONIINI
AFALAC8 PORTATS A

L'EXTREM

Són aquests, potser,

Los

pecnfos de los padres?

Una poblícula profunda i molt humana, que veureu més
d'una vegada
ES UN FILM 80NOR FARAN1OUNT

AVIS: A la tarda, sessió contínua de les quatre a les

vuit, regint els preus económics acostumats en aquestes
sessions.

febrer de 1930

,

la

LES VIDES DELS «CLOWNS»

les

a

onze

del matí

Grandesa i miséria del general Averescu
historia del general Averescu

mosa

és

histOria vulgar. Es com
de les dones de la vida. Un dia

les

una

ver

ges i joves, inconformades arnb llur
vida obscura de minyones o modis
tes.

L'endemá,

per

temporada,

una

rrants per adaptar-la a la situació
política de Romania, on no hauria
tingut sentit l'anécdota d'aquel' ge
neral mexicá, que en sis anys d'an
tiguitat en el grau encara no havia
atinat a "comprarse un canonsito
para andar por su cuenta".
El general Averescu no havia de
comprar cap
"canonsito" perqué
ami,

comptava

nnllors

garanties.

cocattes de preu, brillants, venido
ses i
despotiques. L'endemá passat
i per sempre més, abatudes, rebre

gades

i miserables.

fina i

perfumada,

má, abans

La

que s'havia allar

gat indolent per rebre

l'homenatge

deis galantejadors correctes, es gira
ansiosa palmell enlaire per recollir
el preu esquifit, l'almoina, d'uns tris

/Sal

gics...

pobra dona a un oficial su
perior, veureu com la tragedia del
general Averescu dóna la impressió
duna

-ate

1/1

"

circ, i que és la continuitat en la fei
na anónima,
cona
si aquesta fos una
condemná, o, millar dit, allá on -la
condemna divina pren un catre més
viu i més etern.
El cite és la continuitat. No hi ha
cap artista de circ que pugui ésser

gandul. La mandra está declarada
fora de la lid en aquella zona.
Es
l'assaig permanent del que no pot des
fer-se cap dels que hi entren. El que
la vida pública de la gent, aquell
Jamás illurninat, pie de dones guapes,
amb aquelles Ilums vives que cremen
els cossos femenins i aquells focus
Iletosos que valoritzen els objectes o
les persones que signen, aquella gloria
menuda i brillant, feta de coloraines,
no és res al costas del
treball dur,
castigat, intens, que cal fer... L'aplau
diment del públíc, el sou més o manes
a

crescut

l'esforç

de

cada dia, potser de cada hora.
Entreu amb mi a la pista

de

no

cempensa mal

l'Olympia, 1

a

les

onze

del matí. No

fotografia de dir que en aquest
secó hi ha mis ecrbbates, en un altre
uns jongleurs, i
que un cavall blanc
dóna voltes a la pista mentre, al Duma
el domador dóna menjar a les feres o
les inspecciona acuradarnent... pero
miren ben bé la cara de tots ells...
Avui se'n van uns artistes i n'arri
ben uns de nous. Els que se'n van,
netegen la catara, fan els paquets i
omplen els baguls de robes i d'objec
tes. Estan acostumate a
fer l'equipatge.
Sels nota que no ho fan con, qui
viatja per extraordinari. Ja es nota
en ells que la
práctica els ha donat
aquella mecanicitat de fer un equipat
ge sovint.
Ja és per ella com una fei
na
quntidiana. No diven res. No par
len. Fan la feina cona si tal
cosa...
Sembla, pero, en alguns rostros que la
estan fatigats d'anar i venir,
que vol
drien una mica de repós. N'hi ha d'al
tres, per, que el viatjar els
plan, te
nen un feliç
somriure i emprenen el
easní de manca
mai de tornada.
Perqul segueixen cap a d'altres terres
amb l'alegria de saber de nous ea
—

mins,

F.Is que han arribat clesfan els na
quets, preneti mides per a mistar
els aparells
que porten i preparen llee
lasea amb una valenta
emperne
de

trehalladors...
Tots porten el signe d'una feina
'dura. El iongleur que en aquella hora
obscura. Iluny del públic, en una fos

insegura prepara els treballs
efilitat; l'acrbbata que alliçona la
filleta enles primeres
practiques
batiques. mig fent hromes mig

dant-sli

quan

d'a
seva

enfa

la set

;Mente!!!
tu?

..--7Mano7c! Como

un

?saber ?Usted umfassenf
.—Etn sembla, Beby, que si r.o de
manem un
traductor o una encitlopé
dia,.no hi haurá manera que en s en
tenguem...
—Es oros hose

Espana,

de

to

tientto que fcr_
perdido todo mi

tanto

que Pc

hab!or bien...

nera

—Dones, si
•

—Y

que estic aviat.

po'irqué f

tema

vida...

VISIO DE LA VIDA DE
BEBY
—El meu avi era sabater a Floran.
cia. El meu pare també va ésser-ho,
mentre que la nieva mare es dedicava
a
fer pantalons per a la Casa Reial
d'Itália. Cm/1 veieu, jo he estat ben bé
}lame de Palay... Pero el meu pare
als disset anys es va allistar arnb les
trames de Garibaldi, i va deixar la

les sabates pels fusells i les
idees liberals... Tres anys va passar
se al costat de Garibaldi, i clesprés va
abandonar la guerra per a montar un
retit negoci de cire. El raen pare ha
pega i

áprés de giirmásia en una sala
professional i educadora a Florancia.
i ell, la meya mate. que anava vestida
de .bailarina clássica,

l'Opera, veja,

"si" dke "trom

de

"rat" de

passava la safata: ,un

ancle meu que s'havia dedicat de pe
tit a l'equilibrisme. i una germana
mevá que ida uns exercicis dalt d'un'
trapeci, organitzaren un petit circ am
bulant i començaren a recórrer carre
seres italianes... L'any- goe vingueren
per primera 'regada a Barcelona, i tre
bailaren al circ Alegria. Llavors ja
feien sin treball d'equilibri dált d'un
cavall... Contractaren el mes, pare
per al circ Blumenfelci. de 13ilefeld.
alla vaig néixer jo. D'allá marscarem
Franela i en un poblet del pli fent
de pallasso de chariaari. vaig debutar.
Tenia cinc anys justets...
—Cararn. qdn debut més rápicl.
--Als set anys ja pujara a cavall
i feia exercicis en el circ ambulant
que en molts anys passava per tots elo
pobles i noblets del Midi francés... El
pobre del nieu pare. que encara viu. i
molts
té vuitanta-tres anys, tingué
maldecaps amb el circ ambulant. i ho
rleixá correr, i funda la Familia Fre
diani. acrobates aqüeátres, que quasi
várern donar la volta al món. Jc Ila
vors
feia de pallasso de soirée 1 cm
dcien Gernelli.
—?Es canvia sovint de nom en el
e:re?
—Si. per exemple jo m'he dit Gar.
nelli, eom a august de soirées Maes
tral. com a trenea-plats: Aristodetito.
com
a
jockey dalia escola: Frediani,
conn a acrabata eqüestre. i Beby, com
a
doten.
a Pltonte scnse Por i corn

—eQuan vinguérett
ja

a

Espanya,

fct home;
guerra. i

—Al comeneement de la
1
tar amo él meu
ele Matar& i desp-és vineml
mett cerina amb teta la emr etnyia
iniciárem aquelles famoses i 'breve
quals
re!. ternmrades del Cómic en les
jo feia ele tonto Allá cm conegué An
tones. que m'oferí unir el nostre ste
ball. De (se llevors, i ja fa dome
4
anye, aetuem iunts. La primera vere
da que ens nresentárem junts també

eaig cleta
I Euterpe

o

foil

a

Matara, d'alla seguírem

cap

a

que el

seu

adve

política pseudo-liberal, falsejaven

que,

els

bumanitat

participessin les
galant, no oblida

•

senyo
mal

en

nombrosos discursos, con
verses, declaracions i notes.
Pero el general Averescu no ha
via comptat amb els dernagogs Els
seus

demagogs s'afanyaren a embaucar
la gent amb l'antiguada teoria del
militar-funcionan. ?La coneixeu? Es
punt de vista totalment comu
nista, o almenys jesuístic. Es el
bastó a les carnes de l'home que
un

personals, sense les
progrés possible. El
militar— declaren els demagoga
és com el jutge, com el carter, com
l'oficial cinqué de la Hisenda públi

pren iniciatives
quals no hi ha

—

ministeri
de la Governació, un funcionan i de
l'Estat, un servent de la nació posat
a les ordres del govern. s Creieu ad
missible que el conserge del minis
teri s'assegui a la taula del ministre
i despatxi els afers públics pel sim
ple fet que li han estat confiades les
claus de les dependéncies de l'edi
fici? ?El salvarla de la cessantia que
el ministre governés malament el
ca,

--Perque 'soba fer l'interviu de la

acre

o vuit vegacla
el menut o la memada
un
sap man
tenir-se de peu a la
palma de la rml
o no arriba
a fer
la tamborella defi
nitiva i
rn rnig
Antonet i Beby fan
sonar llurs trornpetes,
llurs saxofons
o
aanvien el repertorin
--;Me que coso! Voi...

a

go

que yo comprenef.1 ten
cannocchiale pero es muy s!rong

ya

fem la

ca*

—!Hombre!,

efecte,

que hi

seva

excepcionalment pri

tindria rondí de tres, quan els altres
ciutadans del sexe masculí declara

sa?

en

res,

que la

era

El general arribá a fer
creure que sempre que els romane
sos volguessin
jugar al "cau" ell

—

Sembla,

gué

privades

vilegiada.

Ueballe

GENERAL A.tRËSLL

rien una vulgar ronda. I a aquest
innocent passatemps de familia vol

ses

peur" en espanol...
Bebby aacosta a nosaltres. Ja está
tip d'assajar.
—Qué et passa, Beby, que et pas

odeellefallé

niment al poder fou una cosa pac
tada a les altures. El difunt reí Fer
ran,
que havia fet la grandesa de
Roinania, tenia motius ner creure
que els seus estimats súbdita eren
infeliços sota la tirania política de
la familia Bratianu. Amb arts iii
confessables, els gertnans Joan i
VjntiUa Bratianu i els altres pa
renta, agrupats en una orgaintzació

anatómica

com

el conserge

país? ?Toleraríeu

un

del

jutge

que

sen

tenciés en desacord ami) el Cedí, a
pretext que el Codi está mal fet?
I com que els demagogs tenen poc
predicament entre la burgesia, no és
estrany de sentir-los plantejar la
qüestió en el terreny deis afers pri
i adreçar-se al botiguer en els
següents termes: ?Trobardeti exi

vats

favor del vostre caixer. si
per compte propi els di
satisfaria
ners que li confieu?
de saber que ho fa perqué entén que
porten malament el negoci? ?Per
qué. dones, si estimes' que el vostre
caixer us ha de servir honestament
i Heialment, trobeu excusable que hi
ments

a

despenia

hagi qui s'oposi
les

les

arnb els bornes i
que ti han confiades a
ordres del govern que 'hure

armes

ment s'ha compromas a servir?
Peró contra la teoria demagógica
que sostenen quatre inadaptats. i
amb ells els comunistes, eta que ne
guen la patria, els hampons i les

ebria social, hi ha la teoria mexica
na, que és la del' que es desente
estan
nen de la política menuda i
per llur feble, o sigui la part sana
i sensata del país. -Naturalment, el
geaeral Averescu era partidari de
la leona mexicana. Arnb algunes va
i fora de Catalunya tteba
Marsella.
En les hoces de
Harem a
la guerra ens quedárem per Barcelo
na i funclarern un circ al Cine Marina,
ras la Barceloneta. Allá iniciarem unes
Iluites greco-rol-nenes en les quals jo
vaig 'oler sobresortir. i vaig fracassar
d'una manera sorollosa. Va haver-hi
un desearregader del nsoll que es deia
Mansadits, que cm va guanyar, i vais
tornar a fer de pallasso... Per cert que
allá debutaren. amb gran éxit, uns
clowns catalans que es dejen Plata i
Doni, que no he feien gens malament,
i deis quals
n'he sabut res més.
M'oblidava de dir que en tila altra
Iluita greco-romana cm va guanyar un
ciutada anomenat Ved do Cene?.
—?En aquestes caigudes falses es
feu mal?
—En les falses i en les de deba
sempre ens fem mal. Jo m'he tren
cat una clavícula, el braç dret, el dit
del peu esquerre í la ma esquerra. La
darrera vegada que vaig caure. Lela
un salt amb
el trampolí america i cm
vaig badar el cap: des de Ilavors vaig
deixar cárter l'acrobacia. Ja feia
temps que !savia abandonas el meo
exercici de "L'heme aense por", que
era acmell en qua jo sortia, anava fent

Tarragona,

les

eleccions, es reien deis preceptes
constitucionals i desgovernaven el
país en benefíci propi. El bou rei
proposá un paréntesi en Hin gestió
per permetre als seus súlailts de
respirar una mica. I recomaná un
govern Averescu, qui, per altra ban
da, sempre havia estat bratianista.
Molts trobaren que era una mesura
prudent i l'interrertne Averescu co

mençá.

principi,

havia de du
rar escassos mesos. El temps precís
de sanejar la Hisenda, iniciar obres
En

la

cosa

publiques, reprimir la corrupció ad
ministrativa, posar la por al cos
deis mal patriotes de Transilvania
i Besarábia, perseguir els professio
nals de la vaga general i de l'agi
Per6 passá un trimestre,
en passa un altre, i el general Ave
rescu
es
descobrí unes qualitats
d'home d'Estas que el deixaren sor
prés a dl mateix. Per tant, decidí
de continuar l'experilncia. I com
que no volia ésser tingut per un de
tació,

etc.

poder, comença per fer
de si comptava amb l'ad
hesió deis seus compatriotes. Creâ
un
partít decididament patriótic, i
tentor del
la

prova

seva procedan
composició i a les se
aspiracions, l'organització pa
ves
triótica del general Averescu pren
gué el nom de Partit Popular.
La popularitat que adquirí entre
els romanesos el non partís és fácil
ment
imaginable. Organitzá unes
eleccions, que foren un plebiscit a
favor de la continuació del general
Averescu al poder. L'éxit fou com
plet. L'Assemblea legislativa de Bu
carest s'omplí de membres del par
tit popularista, ni més ni menys que
com abans de la dictadura s'omplia
de liberals bratianistes, fills de la
conxorxa
electoral, de l'encasillat,
del caciquisme i de la compra de

tal

convenía a la

com

cia,

d'Europa

manés pujava, pujava, a totes les
borses del món, i el general Ave
rescu ho constata en una nota me
morable, amb la natural satisfacció
i atn.b una ben excusable petita im
modéstia.
Solament els eterns descontents,

inadaptats fanática, agitadors
professionals, polítics de contuberni,
croupiers i alma gent de mal viure
reclamaven estúpides llibertats. Lli
bertat de reunió, llibertat per a la
premsa, o sigui llibertat per omplir
el país d'alarma i falses noticies i
interessar l'opinió en campanyes in
els

del salvador de
l'adhesió cordial

d'un argument conegut.
El general Averescu s'installá al
poder amb una marcialitat que deixa
meravellats els romanesos.
Aviat
cloná a entendre amb discursos, no.
tes, declaracions públiques i conver

informacions deis diaris
que compten. El "leí" ro

ressades

a

la

seva

vots. La puresa del

nou sistema era
evident.
No cal dir que l'Astemblea de
Bucarest sanciona tetes les dispo
sicions i modificacions legals que,
dernocráticament, el govern Averes
cu
Ii sotmeté. En el país regnava
l'ordre i la prosperitat, el prestigi
de Romania
l'estranger era cada
dia més evident, com era fácil de
comprovar a través de les desinte

pila amb taules, cadires, capses,
botes, etc., i jo seia dalt de tot. Lla
yors Ilegia el diari i ern balancejava...
La zeta cm veía a punt de caure, pera
!o, allargant els braços, tornava a lloo
una

sense

fins que
m'hi deixava
Pera quan vaig pesar més de

caure

anar...

Un colleecionista Cle Coses esuanyes, que arreplega totes les plaquq
trencades per aixecar-ne un monurnent a 14 víctima degwouiegWe
de la Dictadura.
1

confessables. En aquest punt, el go
vern
d'Averescu fou inexorable.
Contra aquests execrables subjectes
que solament devien el no ésser es
clafats per la llei a la generositat

~amos

serveis completament fisioló
Si salveu la distáncia que va

tos

Beby té l'aire d'un home satisfet de la vida, es un "panxampla", un
"panxacontenta", un home que viu "a cal sogre", etc... Mireu-se'l que
está content, mentre que l'Antonet s embla que digui: "—Sí, miri, qua s'ha
...>
de fer

TRENCADISSA

o

Ignoro si els lectora de LA RAM
BLA coneixen l'aventura política de
!'borne excepcional que fou dictador
de Romania. En el fons, la 'lasti

Tothom es creu que la gens que
al Circ se surt 'molt bé de
llur tasca: —"Uns minuts de treball,
pensen eh s espec
i apa, al carrer I"
tadors de bona fe. I no és alai. No hl'
ha feina més feixtiga, més dramática,
mes intensa, que la de la vida del circ.
Mercas a certs films d'importincia,
entre aquests
"El circ", de Charlie
Chapolim que és tot un poema i Va
rieté" que fou la revelació del gran
Emil Jannings, hem pogut arribar als
"dessous" del circ, a la part trista del

DESPRES DE LA

IrEoRIA. MEXICANA

La vida meravellosa de Beby
«Olympia»,

is

rambla

quilos ho vaig deixar carrera..
—Feia molts anys que no venid.' a
Barcelona?
—Cinc anys. Pera a mi la gens crecí
m'estima molt perqué he treballat
n'antes vegades 1 anys i ames seguits.
—Yo váreu fer la guerra?
—No... Per cert que amb aquest
motiu us contaré una Pnledota... Em
feien uns intervius els diaris de. París
1, espantats de la popularitat acense
guida per mi CO uns quants mesos, uns
eallasses competidors varen Lee dir a
noranta

periodista que cm preguntessin en
quin regiment !savia fet la guerra...
Várem saber la pregunta, i jo vain

rornanesos

hi havia
de tots els bons
l'obra redreçadora del

a

general.
Que el país

era

la persona í

la

a

Averescu es veía

El cas del Teatre CataláRomea

ben bé addicte a
del general

Des de dissabte que corre per Bar
celona la nova certament incompren
sible que l'empresa propietaria del
Teatre Catete. Romea ha traspassás el

gestió
a

cada pas. A cada

provincia, a cada ciutat, a cada po
ble que visitava, sortia a rebre'l el

negoci

en
massa, sensc
faltar-hi els
funcionaria i el$ nens de les escales.
I si no com l'Alexandre de les ar
mes, era acIamat com el Napoleó de
la política.
La popularitat del general Ave
rescu .arribá. a ésser tanta, que mal
grat deis seres anys, les flejes s'em
mirallaven en els botons del seu

cens

Vigo,

ment

Averescu declara generosa
que solament se'n volia endur

la satisfacció d'haver complert el
deure. Fou una Ilástima: s'hau

recaptat milions!

?Creureu, després de
quan

tot aix6, que
Averescu deixá el govern eš

retira voltat d'admiració i de gló
ria? Coneixeu poc el cor deis bo
rnes! Les nacions son ingrates.
Obliden aviat els que els han fet
mal i molt inés de pressa encara
els que els han fet bé. El general
Averescu, cornbatut per la intriga i
l'enveja, vilment calumnias en pe
oyes 1 cafés, hagué de deixar el po
der tal com l'havia pres: per mo
tius foscos. Pogué agafar el tren
cap a l'estranger sense entreban
car-se amb admiradors a les esta
ciona, sense crits entusiastes, sense
noies rialleres, ádhuc sense funcio
naris submissos. Plogueren les re
clamacions i les protestes contra la
seva gesti6. I a les oficines del Par
tit Popular plogueren les babees.
Ele darrers fidels del general
Averescu foren rápidament liquidats
pels nous corrents polítics. Els can
diclats del Partit Popular foren la
mentablement batuts en les següents
eleccions. Després els demagoga ad
versaris de la teoria mexicana els
han escombrat cada cop que el po
ble romanés ha acudit a les urnes.
Ara mateix, les informacions de les
eleccions provincials romaneses, en
les quals no he trobet cap referén
cia de l'ex-omnipotent Partit Po
pular. m'han clut a la memória la
figura del seu fundador, el general
Averescu, amb la seva grandesa i
la seva miséria. Com us deia en co
mençar, una história vulgar de tan

coneguda.
J.

Demá,

a

F. P

Sabadell, do

nará una conferéncia
En Josep Sunyol
nit, seguint el cicle or
"L'Espill", de
Sabadell. iniciat pel nostre amic Jo
aep A. Trabal, dimarts passats, dona
rá una conferancia el president de la
Derna

a

ganitzat pel

la

setmanari

Federació Catalana de Futbol Asso
ciació, sota el tema "Esport i ciuta
dania.
altres conferancies. De
mornent
se
n'anuncien a cárrec de Dr. Aiguader
i Miró i del nostre cornpany Valenti

Castanys.
La

tasca

"L'Espill"

és

cultural empresa per
deis millors ele

digna

gis.

El Campionat d'Es
panya de Futbol
El sorteig deis partas
El dia 3 de març,

a

les clotze del

mati, tindral lloc a l'estatge de la
R. F. E. el s'orteig deis partits elimi
natoris del campionat d'Espanya, que
ha de començar així
Pionat de Lliga.

nue

acabi el

cam

car

dadvo
ha

redactor de "La Noche" que
portará al Romea certes companyies
teatrals evidentment de segon ordre,
que liquidaran la tasca certarnent be
nefactora de mantenir amb segura con
tinuitat una commanyia catalana. Ens
estranya l'actitud de l'empresa propiea
tária del Teatre Catalá Romea en
abandsmar la cornpanyia a mitja tem
porada oficial, donat que en aquella
casa des deis
terina d'En Fábregues i
Recasens s'havien acabat sempre cap
a rnitjans de juny i
moltes vegades a
últims de juliol.
Estudiem els fets serenatnent per
qua la cosa fará "couler beaucoup
d'encre" i cal que tot Barcelona sa
piga els motius que han intervingut en
l'abandonarnent d'una escena catalana
tan acreditada com la de Romea,

seo

rien

d'enginyer,

Aquest pintoresc personatge ja
dit

inassa

neral

en

s'hi compta un personat
que s'anomena Méndez

de metle,
cat, etc....

volgué demostrar-li altra
ment que amb simpatía la seva gra
titud, i fou Hançada la idea de fer-li
un
present tangible. Tots eta fun
cionaris estaven ja confabulats per
abandonar mig dia de sou a favor
de tan noble iniciativa, quan el ge
en

empresaris castellans,

que diu que té acabades lei

reras

d'ofendre la sera barba blanca
vell venerable. Un dia el país

de

uns

quals

ge inefable

si les modistes, quan ple
gaven de la feina i el trobaven pel
passeig, no li estiraven els faldons
de la casaca era evidentment per
por

a

tre els

uniforme,

un

resuondre:—Várem fer la guerra en
el mateix regiment d'ells", perema els
pallassos que denunciaven la nostra
fea ase7ejset altsIee, +emene l'havien
feta...
~ese MADRID
La setmana que ve: "AnIndotee 1
aventures de Beby".

DAVANT D'UNA NOVA SENSACIONAL

Romania,

a un

Quan després de molts

anys da man
de teatre catalá els benemlrits Fas
bregues i Recasens decidiren prote
gir una temporada la direcció artísti
ca
de la qual fou posat Ignasi Igle
sies, la gent comprengué que estávem
davant d'un fet cultural d'alta trans
cendencia per al teatre catalá, motín
literari que res té que veure ara el
patriotisme. pera sí, i força, amb el
desenvolupament de la cultura í l'es
pandiment del sentiment catell.
Tots sabem que als senyors Fabre
gues i Recasens, per raons que no
sán del cas, ele negocis teatrals no els
hi araren tan bé com mereixia Mur
tnecenatge, i que més tard l'empresari
senyor Canals es va quedar el negoci
mantenint-s'hi anys i anys, amb ma
nifesta seguretat de direcció artística
i financiera 1 jugant a l'estira i arron
sa de l'art teatral entre la introducció
al teatre catalá d'O'Neil Vildrac, Pi
randlello i Denys Amiel i les distrae
cions escéniques d'En Joaquín Mon
tero o d'En Folch i Torres.
ca

El fet és que tenfem un teatre ca
tala assegurat i que es donaven a co
naixer els nous valors de casa nostra:
Josep Maria de Segarra, Caries Sol
devila, Millás-Raurell i tanta d'altres
que rebien llur bateig en aquella casa.
.

Pera davant de I'lxit teatral i eco
namic del senyor Canals. per al qual
tot era honors i pessetes, els propieta
ns del Teatro Catalá Romea que veie
ren
passar per davent d'ells la bona
fortuna del seeryor Canals, sentiren
aguditzar 1'intere de guanyar el ca
pital i els interessos i decidiren en
l'hora en que anava a expirar el con
tracte d'En Canals no renovar-lo i
fer-se ells empresaris.
Aiscó estava bé. En Josep Canals no
quedaria Das, com no s'hi quedá
amb els braços creuats i mercas a la
competancia els autors tindrien dos
teatres catalans al centre i, demés, po
drien exigir, com aistí ho t'ere% dife
avantatges econamics, entre
rents
aquests, els del pagament ?J'un tant
per cent que ajupits a l'imperi d'un sol
empresari no podien fer mal.
es

Es a dile que l'empresa propietaria
del Teatro Catea Romea formada. si
estem mal informats. pels senyors
Rogué, Grau, Porcar, Surinyach i Ma
teo, tot i veient l'ater teatral com un
negoci, anava a oferir ocasió ahl au
tors catalans d'ampliar les seves in
quietuds teatrals i a senyalar per l'aug
ment de teatres catalans la vitalitat cle
l'esperit collectiu de casa nostra.
Ara bé: els senyors Roque. Grau,
Porcar, Surinyac i Mateo potser ses
pitaven que dirigir un negoci teatral

és com multar un fcrn o dirigir unk
sahateria de luxe i en abandonar el
negoci a mans d'uins empresaria cate
llana han fet quelcom que la Barcelo
na selecta i intelligent no els pot per
donar mai.
Fer d'empresari té els seus avantate
ges i eta seus inconvenients. Situa els
empresaria en un pla industrial que te
nen
molt poc les altnes professions.
Influeixen en la formació de l'esperit
públis, freqüenten i es relacionen amb
polítics, escriptors, artistes, etc., i fins
s'hi fan amics, que els situa en una -no
na intelligent del país i moltes
ceben condecoracions 1 homenatges
que no té mal, per exemple, un ga
ragista 1 un milionari per poca-solta

emeadés

que

sigui.

Els empresaris, 1 especialment elé de
teatre catalá, veuen al seu entorn una.
massa de gent que encara sospita q
el teatre catalá és un afer de
tisme
raó sentimental que
és difícil d'arrencar del nostre p
blic
I que els alaba llar tasca sit
nificativa, com suposant que fata,f7'
sacrifici en fer-ne.
Ciar quo pel fet d'ésser
nxes
ns
de teatro catale no han, paa de
pensar en que la crítica ha d'estar, a fa'
seva disposició
I dir que totes les
obres eón genials j tots els artistes
illustres; clar que hl ha autora que
donen diners t d'altres que no en do
nen, pera en acabar la temporada tant
el senyor R.oquer com els abres socis
se n'enduien un
benefici petit o gran
a casa,
havien contribuit a l'enlaira
ment de la cultura i l'esperit del país:
que si no manifestava brillantment el
seu agraiment, un día o altre els lii
podría manifestar, 1 ells tenien en la,
zona intelligent del país una influan
cia decisiva.
Per aixó l'abandó és censurable i
lamentable. Aquest senyor Roquer,
que diuen que és un borne tan carre
gat de mílers de duros, que es va fer
construir una Giralda en pie Vallas i
on hi ha, ultra la torre, un patio de
los leones i un rnenjador que sembla
que ha costat més de cinquanta mil
duros. Aquest senyor Roquer, que és
un
borne vell i sense descendancia, i
que si comencés a malversar diners no
els acabaria, de tants que en té, en
lloc de protegir la tasca i ádhuc d'a
finar-la i de demanar, per exemple, a
la seva companyia í a la direcció ar
tística de la mateixa que donessin at
seo teatre un
caire novíssim i dotas+
Barcelona d'un teatre amb tota la gra
cia de la modernitat perqua el día de
detná, en morir el seu nom, quedés,
perpetuat en un carrer o en una placa,'
i que en passar la gent per davant
s'hi tragués el capell remerciant el
seu mecenatge; en lloc de fer el gesí
intelligent d'un Rotschild que ha
nat a París el "Theatre Pigalle" 4
el millor teatré del món—, p el
han fet illustres personalitats es/a!
nyoles en ajudar al manteniment d'un
teatre per a satisfacció
de la seví:
prepia sensibilitat i la del seu paík
s'ha estimat més deixa,r de banda foi.a.
aquella tasca que amg més o rneny
finor realitzava la companyia Vila=1
Davi i ha passat al teatre de má

patrIk.

ene,

cloil

d'esperit.
Aix6 éš francarnent trist.

Pensar

que els bornes de <Ibsen de casa nos
ira no saben tenir "un
bel rnorire"
no volen
"morir en beaute" i que,
carregats de milers de duros I NO
PERDENT UN SOL CENTIM en
totes les temporades .que s'han posat
unes tanques al splar del Teatre Ca-*
tala Romea perotia- es desdibuixi la
seva catalanitat i passin a fer altres
géneres que retallen la vida espirituat
de la nostra escena, és triat i condem
nable. Pensee en els arguments que
3ra en tiraran d'aquest fet els Marsi
llach, els piomífers de l'A B C", els
de "La Razón". etc., quán puguin dir
que la tertm'or.gda- de .teatre. cátala; Cd
rnençant ,amh sis teatral. ha 911,edat
rloIl"
u
a
la' mCitaí e rfoe "dé vodevil
tus de teame per a famílies.
Un autor 'de fealre
o

'
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uka
Suprem

bis,

56

ralla

de 46 CV.

Ana cilindres d'acer nitrarais.

hOVES CÁMONETES

2

It.ÁPIDES DE 1 t

TONES

Motora marina 1 d'aviaci6
P. de GrAcla, 20

La formidable potestat punitiva que
en el Govern
que, de dret o simplement de fet, re-.
gerxi l'Esta!, pot ésser actuada de
dues ameres: al servei del Dret, se
gons les normes preestablertes per la
Dei j debrant lliure i expedita la ju
dels Tribunals competenis,
servei del régim, de l'actuació i
fina de lea persones que el propi Go
ver@ represenE. En el primer cas,
41'nsua1 en tot país civilitut i lliure
és el que per antonomasia ve qualifi
cat amb el nom de Justicia penal; en
el segon, peculiar, desgraciadament,
de les dictadures, no es pot conside
rar tnés que 11111
pertorbació de l'or
dre i una violació de la justicia ma
teixa.
En el prima cal la Ilei és la tu
tela del ciutadit, que pot exercitar
lliuretnent el dret de defensa; en el
pegon, no hi ha més que un procedi
tnent tenebrós i fatídic.
D'aquí la conseqüencia ineludible que
dir

no

sempre,

el.; decreta d'amnistia i d'indult amb
el* quals tot Govern successor d'una
dictadura inicia una nova actuació, inss
que efecte de la clemencia reial o pre
sidencial siguin actes de justicia in
declinable, Mera reparació d'un grett

iniquatnent infligit, no-res niés que
destitució del ,dret violat en benefici
de la prbpia Dictadura iHegalment en
filádi al poder i a la fi desapareguda.
ge

PERILL SEPARATISTA
No cal repetir, car el fet está a la

PER

REVISIó

LA

de Garra!

De

tnembria de tothom,

judicada mereix respecte en quant
és observada la llei que ha de regular.
la i en mi. ant no resta closa la via de

que el govern de
la finida dictadura dóná ben aviat per
causa de la seva subsistencia gaireSe
indefinida el que anomenava el perill

DE

CAUS

LA

torials que constituien veritables lleis
i les innombrables
notes
oficioses del propi dictador sobre la
materia. Les autoritats de la 1/a

d'excepció

tadura

s'encarregaren de
ultrapassar prácticament les disposi
a

Barcelona

cions del poder dictatorial.
L'actuació de la Dictadura, volent
ho o no volent-ho el dictador, podia
concluir a un doble fi: aparentar una
situació en realitat inexistent i coho
nestar aixi una permanencia en el po
der mai justificada i ensems provocar

t'orca de la mateixa sarpressiú
estat d'esperit que per tal de tro

per la
un

bar remei

acudís

la insurrecció

a

i

desordre justificant així a pnsteria
draconianisme deis procerliments
emprat s.
ri el

REVISIO
En ésser restablerta

aproxima

una

ció a l'ordre constitucional aquest as•
pecte de la qüestió no figura en el
decret d'amnistia publicas suara pel
Govern. Es
definitiva? Es
solament
preterició transitória? Ei
temps s'encarregará d'aclarir-bo.
Tanmateix, no creiem que pugui és
ser imposat
el slenci respecte a les
violacions de justicia que resultin pa

L'agreujat per elles—la cons
ciencia pública—no manca de majan&
legals per fer-se escoltar. El procedi
ment que indica el mateix bon sen
tit és el de la revisió concreta de tots

els procediments que la mereixin.
El govern de la Dictadura volgue
emparar-se en sentencies de Tribunals
amb el que s'anomena santedat de !a
•

judicada. Oblida, perla

cosa

que

la

consciencia pública.
LA CAUSA DITA DE GARRAF
Per avui parlarem d'una sola cau
sa; la més greu de totes per la gua
titas del delicte, per la duresa de les
penes imposades, per la guatitas deis
que les ext:ngeixen—tots
joves, tots proletaris i desvalguts,

tots

podria ésser
Ileugeresa impremeditada. Supo
sem
que ho sigui. El que, pe.ró, no
té explicació possible és que deis fets
fos donat—ni pel governador civil
no
ni per la policia—coneixement al s Tri.
bunals competents ni al jutjat de
guárdia.

govern de la Dictadura afirma que en
son havia estat descoberta a les cos

mentida ni

tren

des

tan

"Tipografía

LA DICTADURA ABANS

qui
tit

exclusivament,

QUE

LA JUSTICIA
de
Causa
tal naturalesa havia de
produir forta sensació, i res més na
tural que el propi Govern dictatorial
t:ngués interés en no amagar-ne res
a la publicitat o,
almenys, ala Tribu
nals competents.
Malgrat d'aquesta naturalisainsa
consideració, el públic pogué conli

d'ésser Objecte
nstrument dócil

ha

'en`

.conver

-de lá Dic
tadura no s'atreví a, resOldre o li fou
impedit de (en-ho. L'escrit deis advo
sin

anys, els

•

ja

eren

és

cert

que

a

no

la preió cellular,
hi tenien- entrada

eTerl.

de la Dictadura tuateixa.

judici

encara

comunicació dels

processats

eren

sis

temáticament oblidats; de la Ilei que
faculta el processat per assistir a les

en

el-procés

avantatjosa.

RAIM ON D'ABADAL
totes les minúcies
processals hi ha principis de Dret
que no poden ésser mai descone
guts en un Estat que visqui dins de

sigui revisat aquest procés, da
del gua' pesa una tara d'ille
galitat tan obvia.

que

no:

I II

,

contentad m'ha

produit

una

gran tri.stesa. .E1 ministre de ?'Interior

refusat, sembla,

Francesa Maca,
rautoríteació d'entrada a Franca per
seise el darrer homenatge a Martí Vi
'<moya.
sdc Panas. El *non' amor per
Cata/unya ir 'nana gran, la meva ad
miració per 3facia massa viva, perqué
a

sofreisi de veure que el nostre mi
nistre refusi el sojorn a un tan gran
amic del nostre país.
Pera lambí cm fa pena de .veure que
vosaltres acusen iota la Franca de la
etapa d'un sninistre. Ah, senyorst
Franca no oblida pos; hi ha encara
francesas, morfi, que es recorden deis
voluntaris catalans caiguts sobre el
nostre front.
Fa das anys fou lambé un ministre
panas qui signa el decret d'expulsió
de Franca contra Macid i els seus
ansies. Pera també foren francesas el;
que van jutjar els conjurats cataran:.
Recordeu el ;odia. ?No fou un home

natge

esclatant retut

a

tots els vostres
la defensa de

comPatriotesT Recordeu

l'ad vocal Torres, la declaració

de

1.107,7-

brosos testimonis; retarden la requir
tória del substitut Gaudel ,IMés que
sota acusació, no era una admiracid?...
'A Franca no .tothonz pensa, sortosa
ment, com el seis ministre de l'Inte
rior.

!liberta:,

la

encara,

per

cblidar-nos deis qui ens han °judo! a
Sonservar-la i hallen. ara per guanyar
la prapia...»

51grálm, frands destonegut,
fret

paraules,

que

Aqsiejta Franca

semblen

nativa és la

les

sos

sinceres.
Franca

aottIico 14 d'ets Drets de l'Home.
pírb vetnett, amit frantis. lie!Yeu
itsp. us la velen presdre.::

l'espera
rar

de

tots els

justicia

manera
sense

de

que ha

d'inspi

trobar,

sempre,

aquella

d'esborrar
no

,

-

Garraf.

de
si

El Tribunal Suprem
existís.
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no és avul possible a
cap país
civilitzat, va donar a la "nova
(és un dir) efectes retroactius, i tot
seguit va ésser aplicada a la causal
tueix
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cas de revisió. Procedeix l'anul
lació de la sentencia del Consell de
Guerra i substanciar i fallar nova
ment la causa pchs tribunal. civils.
Ara, que per simplificar i pacificar
potser fóra una mesura de bon go
vern
dictar un indult total, que en
aquest cas, com en tanta nitres, més
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naria, i així, plantejada la competen
cia. [lo liavia de declarar el Tribu
nal Suprem. La violado deis drets
hurnans és patent, can la retroacti
vitat. scbretot en materia penal, p.ot
considerar-se cm un crim contra
el; drets de l'home. Urgeist, dones,

de
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té com a fonament de Id
exiltencia' restablirja justicia.

Ha d'ésser deure deis catalana
tots, si aquella iniciativa fallava,
reclamar aquesta. revilióa perque la
pacificació dels .esperits a .Catalanya
pugui ésser un fet.
'
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1

moral i

'No

cree,

no'

puc creure,

qUe

-a

-asonesta obra s'hi oposi ningú. Seria
difícil de trobar una raó- des cents.
ciencia —ni política ni tnóral —que

,
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-FORMIGUERA
El 'concepte 'del Dret. és el ds
tintiu essencial entre els pobles ci
vilitzats i ola nobles salvatges. I
dintre del Dret, el principi fonumen
tal és el de la Ilibertat. Kant definí
el Dret top la condició per la qual
la Ilibertat
cadascu pugui casar
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hora que complir amb el deure •rofia
dir,
persrcució, la presó 1 l'exili.
.1\ra:ha es'tat; la seva, zínicanzent Ifra
reivindiració oficial. En tornar ais
.cetis !loes, ha. estat el poble, tot ljes
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Poble qui els luz saludat antb
un aeatotrerti- i
ami) una ,/'ció. Ha
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ocupar novament el seu lioe
la Junta del Carcaj
vocats, elnom de Raimon d'Abadal ha
quede, ja, fixat en una Histaria. 1
darrera d'oil eh s non:: d'aquests -ho
teles qUe es diuen
Bastardes, Carrasco,
Tris, Barbey, B't int, Duran i Balaca,
Valls Taver,ie 1 Ripoll, I aquelis al
tres, que no han pogut velo( el seta
110C vindicas s• Casagran i Ribalia: Cc
da
darrera el mestre, sathe
,ilsonor

,deis bornes.
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tata :sha a.recut5ria de virilital, vence
dora •de si.¦ anys d'obscures ignoran
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que és la

aplica el Dret

que
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ple de dignitat, de simpljcitat, d'auste
rifa/. Exernp/e, d d'aquest gran ven,
que Cata lunya no sabrá oblidar mai.
Exemple ofert anzb una elegancia su-,
Prema,.,emocionant, als que no crrien
en nosaltres.
Etempre que pot reno
miar, en la sobrietat deis seus gestos,

..•

le'š de

La revisió de la causa és una obra
d'elemental justícIa per ala qui en pateixen i d'allionament del poble
peique. tot el .proeés
expres7
çj fidei i tul refIcxe, exacte

/ellatlpepia jurisdicció_militar..cal. tat
ué dictar
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abvsivanient
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cla.rac'.ons

cfuerl 'motnent. Tinc .enles, perol>.
r,ue per 1;:i de poder jud:car els pró
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del Dret, que vingui aques
revisió. Aleshores, sense necessi

ta

tia

cions del procés són un índex de
de nullitat: l'agent provoca
dor que dibuixa i crea el pretés de
licte; la incomunicació brutal i per
llongada que ,esborra tot sentit de
responsabilitat i priva de tot control
(ningú con-1 jo pot din-ho amb més
forria, que l'he patida durant gua.
tre setmanes per obra de la Dic.
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deis
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l'imperi
co

reservada exclusivament
Tribunal de Justicia: Les actea
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l'Iberia(

per tal de sostreure aques
de la Jurisdicció civil, úni
ca
competent.
Cal, per aix6, ami) tota urgen
cia, si és que en realitat es desitja

cial

residir

d'ordre

hl-ha:senté:tea própia.

disposició

ta

JOSEP BARBEY
El procés de Garraf no el vaig
poder seguir amb l'atenció que me

biÍtt 'de

la

és l'oprobi més gran que pot infe
rir-se als bornes civils. Es de cara
a
aquest principi que cal revisar la
causa dita de Garraf. en la qual va
cometre's l'enormitat jurídica de pu
blicar, amb efectes retroactius, una

ticia.

,

no

válida. perqué no fou tribuna'
ei que dict la reselluci6
final. En efecte: el qui entengué en
última insténeia en la cenia 'no' vi,
éaser el "Consejo reunido*, al qua1.
en
el- Consell Suprem- de lustra'
i -Marina catan ratervate, segons el
número r,de I'artica 86 del Códi, de
Justicia 'Militar, ele delictes-: de lega
majestat sine!, la "Sala de Justjcla"
del dit Censen- Suprent, que nci po
dia entetrdre-hi per éeser-li excep

negació, per tant, del Dret,
que Item patit durant la Dictadura,

un

que defecte eseencial

competent

tres.
La

Garraf, juriclicament, és

reso

fi

co

ment

d,inar-se arta,

causes

qaea-aquells
delictes i altres de semblants fossin
de la competencia de la .jurisdicció
militar. I, el que és pitjor,.i -consti
a

,dita

ranties. Cal que. rIS Drets de l'Horne
siguin respectáts. CAT. QUE Es
rAcr JUSTICIA.

al

de Guerra
llar en definitiVá, fou asienyalat,per
a la vista el mei
k' i, ies i mes
ritíssims advocats de M'a ;Id
gar
regaren de la defensa. La censUra 'Ni
mis ainatent aquesta vegada; ni anta
senzilla ressenya deis fets pogué'ís
ser publicada. El Ilapis vermell raer
vaya tOta els juclieis a la 1.árbdle, -4n
estroncable del dictador..., que „terobé

mar

com

Penal i les lleis
processals vigents. en realitzar-se els
fets de Garraf i en incoar-se el su
mar', la jurisdicció ordinaria, sense
cap dubte. era l'tínica competent per
entendre en la cansa. Així ho havia
declarat; i quan la qüestió de com

legislació' vigent,

causa

,

Comen Sulrem
i Marina, que hacia' dé fa

processal
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ele la

una

comeses
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és condemna.

pendent

BES
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el Codi

estava

M. TRIAS DE

—

la

lució definitiva del Tribunal Suprem,
el Govern va intervenir-hi, i a (mi
tin-1's de l'any 1925 un Mil Do'
creí de la Presidencia del -Consell
de ministres va crear una :nava UC
alterant i derogant expreSaament

la

re

LA CAUSA AL SUPR
GUERRA I MARINA
Elevada !a

que

Garraf sigti pUblicada i sigui
neguda. 'Cal que' la -,sentencia dictada
per usi tribunal incompetent Sigui
visada.: Cal que éls cenidemaiata teobin,
das,-ant de la llei httinalia, totel lee ja,

'de>

ésser-li
le?.-t feo

jurisdicció ordínirla el. eanei
d'aquesta causa (el qual
constitueix l'aspecte Més conegut del
nuble i él el que representa una
majar enermitat), dintre del'proeedi
ment militar cree que bota pot a(;r.

—

ALBERT BASTARDES

Segons

Cal

inesura

xement

de les gran* monstruosi
durant aquests sis anys
de dictadura. La irregularitat, l'abús
per no emprar mots més durs
més exactes
traspua en ,otes les
actuacions des deis primera mo.
ments del suman i
diguem-ne "su
mari9
i culmina en el Reial de
cret Ilei de 25 de desembre de 1925.
en el qual, per primera regada en el
rr
tina disposició
degovern e a
Es

tats

contingut substancial, aquella

condemna que

.

,

JOSEP

d'una societat ci

actes

vilitzada, Ita

petencia

No, no:altres,no. son: ingrats. Esti
me»: massa

Un d'ells és el que no es pugui
condemnar ningu si no és amb la
garantia de lleis previament esta
bienes. La definido del delicte, la
pena aplicable i el Tribunal compe
tent per a judicar l'acusat eón cir
cumstáncies indispensables pesqué
la sentencia sigui justa. A ningú no
pot condernnar-se per un fet que no
era
definit corn a delicte guan es
realitzá; ni pot aplicar-se-li una pena
que no estés aleshores en la Ilei;
ni pot jud;car-lo un Tribunal al qual
no li
pertoca, que seria com si fos
judicat per qualsevol personalitat o
corporació que no tingui aquestea
atribucions.
Aquestes són les raons per les
guata cap llei ni disposició, sobretot
en l'esfera penal, no pot tenir re
troactivitat. Quan amb una retroac
tivitat arbitrária s'ha canviat la ju
risdicció, és a die, el Tribunal que
ha de judicar, de'dret l'acusas no ha
estat jurídicament sentencias. No hi
ha sentencia, no hi ha condemna.
I quan no hi ha sentenc:a válida.

,

li.orlla'

alarida'

judicada.

La consciencia Obliga té dret a ro
neixer îacivifat processal de la'Dic
tadin'a;- té' dret. a judica'r les autori
tatt que l'han servida. I després 'd'ha
ver es:Coltat tant
Ilurs afirmacions, te
dref:a:einé, comenci l'hora de les pro

de la

munt

jurídiques.

normes

cosa

eones
Poder

a-

Per damunt de

,

aviat esmortelda.

sense

l'emoció punyent amb
la qual fou acollida la revélació dela
propia íd. que resultaven del -sumari.
Els preceptes legal. que limiten la in
recorda

'fets.

guts ernocioná al seu torn el
de la» Dictadura. La Huna ni

poder practicar
toses les proves cregué la. Dictadura
que no era un perill per a ella certa
publicitat deis escrits de l'acusador i
deis deferasors.
El públic catalá 1 el desstonEspanya
Anant al

'

.

L'emoció prodsida pels

es

veu

.

sos

da,

d'edat

DEMANEM JUSTICIA;
NO FAS CLEMENCIA
bavain d'aquests fets, demanetn jus
ticia. no' pas clemencia. No és interes
de lallei que romangui engrillonat qui
no sigui culpable. Les sentencies que
afectin,a l'Estar .de, les persones, les
dicatadIsl contra lléi o en menyipten
de lel.garanties de. la Ilei, no sóri thai

fins desPrés de molts diez. Mentres-.
tant, romanien contra llei ala ealabos

Barcelona', encarnació

menors

governativa.

,

les autoritats dictator
i per

mut—a

.

LA LLET, INFRINGIDA
No solament la censura governativa
inedia el coneixetnent deis fets, sinó

-

devenia
rials de

Per fi s'esdevingué la- celebració del
Consell de guerra, .ben preparat per
la clenegació de les proves més im
portants proposades per les defenses.

La Jurisdiccid ordináría legué de
reclamar per la seva competencia, i
en compliment de la Ilei lo actuacions
foren trameses al Tribunal Superior
del regne.

'

-

del passeig d'Isabel II, o en un
altre lloc que delicti saber els funcio
naria. Ala presó,és un fet que no hi

EL CONSELL DE GUERRA

lletra morta.

•

acose

llongació

als

esnient

'n feia; fins ¦la'sçlitiilla ollia de
l'ante de processament a era denrgada ;
Tribunali,
uns agents subalterna déla.
havien acaparat tata jurisdiCcib; up
detingut i processat després Del' jutge
militar instructor, era alliberat per la
mateixa policía i resultava introbable;
el jutge militar donava el supout Jet
per irrealitzable. .ni tan sois en gnu
de temptativa, i malgrat d'aixb l'a
cusació seguia demanant el cap d'un
processat i penes perpetuas per a
molts d'altres.
L'UNICA PROVA
L'imica prova era la.., confessió dels
reus.
?I com era obtinguda, aquiste,
confessió? Sigui suficient' un sol-fet
públic: mentre la policía deia que una
se

el

eren

pot qualificar de tene
ele la defensa no ha po
gut éssér sentrda. i 1e sancions que
!sagita reportat les infraccions de la
Ilei eón, per-ara i taus deseonegudes.
Tan sols és conegut un fet: un deis
processats, jovenet de setze anys, anab
constitució encara d'infsnt, cate no en
representava ni dota% fou absolt. El
fiscal del Consell Staprem n'expressi
la recanCa; tatirnateix fou absolt;
menys. peró, Emili Granice era
res
dettngut Ter dos anys més en presó
brosa. La

diligencies de•narjor inferhs.rti

detinguts

mes

que

causa

-

a`

'tomes fins

set

extingeixen condemnes perpetues o de
llargs anys de presidi, en meras d'una

cats fou trames

ni ,un. comentas
ri—el Tribunal més alt del- regne es

Tribunals ordinaris. Ni el senyor Mi
lans del Bosch, governador civil de
Barcelona, ni el senyor Hernández Ma
Pllos, cap superior de Policia, no po
dien ignorar el que la Ilei disposa.
menys encara, el precepte que obliga
a
donar coneixement de tot fet de
lictiu al jutge d'instrucció. La Ilei fou,
per ala funcionaris de la Dictadura,

Archivos").

de

tínicament,

pon,

sols.analitzada—la cen
sura 'ho impedia severament—. ha es
tat acollida
sense altre examen
per
escriptors de tota mena. Fins el se
nyor Maura l'acull com a cosa cesta
en el
set: "Bosquejo his'tórico de la
Dictadura" (pág. 224 de l'edció de
la

No fosen ni escoltats. El Tribunal
Suprem, encarnació que havia d'ésser
del Poder .judicial, 'tutela la. mes fera
tila deis
drets que la justicia dóna a

Es de tothom sabut que la compe
tencia per instruir sumani respecte a
fets de lesa majestat i per judicar ela
delictes d'aquesta naturalesa corres

de .Garraf una poderosa máquina
explosiv& i l'instrumental electric ade
tes

del

bona part i no
íer pesar da

L'acte governamental

del Govern .dictatorial ni el
cap de l'Estas .podia visitar amb se
gueetat la ciutat de Barcelona.
El

ningú

en
en

una

quisida

pas

per tal de premiar-ne uns actors ni
li era precís esperar la sentencia.

"Gaceta" de 25 de desembre de 1925,
per tal d'honorar la (esta
sena (luiste
de Nadal.
Els advocats defensors protestaren.

el judicava
inconvenieut

la causa la pressió enorme que
significa la intromissió del Govern
que detenta el poder
en
un procés;

ells

f.
Tan greu devia ésser la situació a
Catalunya que sense• la vigiláncia ex

per

munt

tenia

ra

al

amb expressivíssima oportunitat, un
R. D. de la Dictadura variava la.11ei
existent, o, millor dit, la infringia

atribuint la competencia a la jurisdic
ció militar. Es a dir, dictava una lies
que violava l'existent i Ji donava efec
reu.
tes retroactius en perjudici del
Tal és l'abast del R. D. publicas a la

delicte,

d'honorabilíss:ms antecedents—per
que n'ha fet. la
mateixa Dictadura.
Hem parlat dé la causa dita de Gar

qual per fer-la esclatar
reial. La versi6 oficia!,

que,

xer

rúnica sanció que és generadora del
respecte que se li atorga: la de la

reus

a
la vigilia de la resolució de
l'afer, salan el Tribunal Suprem hav'a
de determinar de conformitat amb la
Ilei quin era el Tribunal competent,

poc més que la R. O. o nota go
vernativa per la qual eren públicament
condecorats, ascendits i remtMerita
com a salvadors de la pátria els poli
cies als quals s'atribula el servei. La
causa
no era judicada, les responsabi
litats no eren encara definides i el Go
vern dictatorial,
menyspreant l'acció
deis Tribunals, definia l'existencia del

cosa

separatista a Catalunya, perill que es
gloriava d'haver veneut. Tothom re
corda el cúmul de disposicions dicta

'eses.

Hem rebut—!i quant ens plau de
traduir-la' i
signada Per
Un Panas", la segilent carta, con
testacid a la nota del nosire reflector,
en la
qual &avíen, de comentar, ado
toril', la prohibició, dictada pet minis
trz de anterior de Franca, a l'entra
da de Francesa Macia a París:

que

manera

honorables, acuse cap mal ante
cedent, alguns gairebé infanta.—
Fer
rer
ultrapassava tot just els setze

Els homes de la Junta del Col-legi d'Adsrocats,
uniin ímement, la propugnen.

excllió

'...tIn

Inés oportú guardar
ELS CONDEMNATS

„aura

vors

sempre és de considerar

per

-

d'actualltats

1

suposat complot

El

LES DUES JUSTICIES

vegades,

Tasteu les noves creacions:
Núm. 9 Fondant, marca cavall-incii,
cobértes els 4 nanus
Preu: Pessetes 110 el paquet
Ametlla, per a menjar cru
Preu: 0'80 ptes. paquet

va

JUSTICIA.

mantea

d'esports

setmanarl

Boix

Jaume

'justifiques
de, tiz.rraf, que des-.de ; ,pz:nt de vista

jurirlic cons:dero oblig.,cla
re

-la

seva

visió.

prescindint del R. D. dic
tatorial de competénces qua-tragué
Adbuc

1

els -abstencionistessa
Ni ádhuc. per qui: volgués.' creare
In -la culpabilitat deis condemnats.
Ni árlhuc pela qui,-vulguin igno
rzr 1:: forma processal
que foua se
guida en la stbstanciació ele la
.

causa.

-

,estat.'el pob'e, tot -el palde, qui ha Po
-gut •dir- "grócies, moltes• y-acies!"
aqUOSIS •hontes que tornen de l'exiIi,
quanyat• antb la sinccritat ?'un -pes( 1,
amb la dignitat d'una sana que no és
,sangs dasciau. Guanyat rzub l'altivesa
?'un pensament t'ilf, am!' l'cizzoc4 d'un
déme •i amb rexig?ticia d'un dret.
Es. saludar-vos, Rainzon d'Abada?:
Ri-*
en saludar-vos, Bastardos, Trit(r.
Val!,
PO4; Cdrro.lcIs. Blajot, Duran,
Taverner 1 Barbey; en saludar-vos...

Casagran n Ribartq volcin
Uosallres .que ez:s hanorem artri club
la vastra dentanda de justítia—amb
"!Grade:,
veta ~ademada del Pobre:
martes- graciesI

