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De
re,

d'esports

setimtanari
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DEL MOMENT

PENSEU
En

el

comentase
setmana
varean

de

la

als espor
ciutadans
emb els ineteeros
d'as i amb iguals
i u s,

deures que els al
tres ciutadans que
no
sén esportius,

de4eta del Barcelona

a

—Senyor Llagostera,

a
veure si
hi trobarem denla al festival que
fan al Novetats a benefici del dis

Madrid.

La

mer

Rini.

En Sami i En Zamora ten co.a

més d'anomenar-lo amb el seu verita
ble nom. Avui t'u hem de confotwar
amb la veritat oficial; un altre dio
rem raltra versat.
Malgrat que el darrer número de
'LA RAMBLA no va poder anar a tot
merescut ésser reco
arree' per haver
llit per la policia, aquella crida nostra
entre els esportius el ressb
-va trabar
que esperavem.
Ho prova: rovació que va csclatar
camp de Les Corts, a
en aparéixer al
del partit Barcelona
pctrt
la mitja
Irún, una Pancarta que deia: "Volem
rampliació de ramnistia i la revisió
del procés de Garraf".
Ho proven: les signatures

prestigio

esportius
:les sota el ntanifest que els
lliurarem al Govern de l'Estat espa

publiquem

yol

en

aquesta

ma

teixa Planet.
Ho proven: les lletres encoratjado
els indrets
res i d'adhesió que de tots
de .tatalttnya hem rebut aquests dios.
Es ciar que hi ha hagut alguna nota
discordad. Aquestes, per& han estat
en minarla ínfima.
Ens referim principalment a aquel!
cranentoii fe? Per uns senyors de la
tribuna del camp del Barcelona, que
Itegir aquella pancarta van dir,
en
sense
sentir vergonya de cap mena,
ecuests mots: 'Demos voler que ens
ternia a falsear, el camp...!"
aquells catres que en
Ens referim
ésser-los sollicitada llur signatura va
ren resPondre amb senzillesa: "Nos
diré: som molt catalans, catalanistes,
Per() no ens volem embancare. saps?"
Es ciar que aquests "abstencionis
'tes" no arriben a la dotzena i són
itquells mateixos senyors que tots co
neixem i que quant les Mitres fa un:
dies es quotitzaven a -42'zo recorda

antb

•

corta enyoranea que duran?

la Dictadura del general Primo de Ri
vera neme': havien arriba? a 40'60!!!
'Agitesta,mena de senyors de Patrio
•isme intermitent i bscillant, que puja
i baixa Cracord Sempre amb el termb
Inetre "deis canvis, mereixen el menys
Prett dels bons catalans, deis eatalans
debb i tser també un xic de can
pa.seeite. Pobrets!
Finalment n'hi ha delires (són tan
Pes, Pequissims) que no gosem a
'signar el manifest deis esportius por
qué diuen que resPort res té que veure
amb la política. A aquests va dirigit
'especialment el Present comentari.
Tambl nosaltreS i en aquestes ma
columnes hem dit que resport
i la política eren ducs coses diferents.
Vam afegir, perb, de seguida que de
la mateixa manera que als polítics no
ehs está vedad de sentir aficions espor
tives, tamor als esportius els esta in
terdit
almenys que nosaltres sapi

veu

—Eh!

—No pas de futbolistes. Vull dir
d'un mateix equip d'actors teatrals

fer política,
Altrament Id que rePsiim

aquells

alguns:d'ells bons (mies
Postres
que demanar justicia no vol
dtr fer Política.
PENSEU en el procés per rassas
sinat del pastor Grimaldos... el qual
encara viu.
PENSEU en les dues veritables víc
tintes d'aquest procés, el: dos proces
Jets que han
passat una pila d'anys a
la presó acusa?: de rassassinat ?'un
heme que, com (Diem abans, azui en
cara iu!!
PENSEU en el: famosos sucessos
de Verá, que costaren la vida a uns
eenyors

—

dissortats trebailadors

que

Fríanla,

deis

rúnic pecat

tornaven

résser terriblement ingenus

PENSEU
Cap del
emb els
ron

cos

de

quals fan

les declaracions d'un
de carrabiners en relació
en

successos

pogut Urgir

de Vera i que han

els

en

;lastres

diaris.

PENSEU que el que ha dit en Ile
free- de mallo aquest cap del cos de
carrabiners, abans esteva a.la cons
cineict de znolts.
'

PENSEU
din

ePtS

en

el

ate sofriren

—'"un

decidirem a explicar aavests.
i les. rao-stres exp:icaciOns'

tofrintents,

veure

blic

fer comédia

a

en

aquest. Aquestes

com

coses

les deixin per ala joves.
—Ja veig que no l'ha meditat

surtin
el de denla

en

un

acte

representa per

no

que

guitarra

personal,

ells

ESPANYOL, 2-EUROPA,

pa dels

cm

trabarla

en

el

En

nom

i

reprgsentació.

elles
ment

que lluiten cada dia,

lluita noble i fraterna, deis
campa

d'esport,

per'

pera després de reflexionar-ho
vaig dir: "Tu afaitaries més bé
En Sarni i En Dova, pera a la

ardida

i

bella;

en

aquests herpes, de

una

,vist

que,

gent els interessaran més ells que
no
pas tu". I m'he limitat a com
prar la nieva butaca i a fer-hi anar

deis

estadiá,esportius

tots els

els

si

ara

arnics.

meus

butaques,
fer hauria adquirit una

fos

a

llotja. Tinc entls que no
fix, sinó que com més

tenen preu
en

donin

millor.

—Sí, pera

per ala?) no s'asnoini,
bona solució. El que
s'hauria gastat en una llotja, ?per
qué no ho envia a la subscripció
que amb la mateixa finalitat té ober
tá LA RAMBLA?
que té

una

L'OFICIAL DE TORN

—

hán

la

en

nostres

raça

'ncim

totes

nes

he comprat cinc

torta,

de tots
aquestes, do
•

marts,

celebra el fes
tival pro Rini, al teatre
se

Novetats. ?Ja teniu
localitats?
faran escruixir
cntpresonats.
PENSEU

—

els

com

diguent-ne .generositat

nostres

germen:

generositat

la
—

duns gover

nants"ha pernzés la tornada de la pan
I de la tranquillitat a moltes llar: es

panyoles.
PENSEU com aque.sts mateixos
governants s'Itera oblidat de fa tran
quillitat'i dé la patt de "nones llar: ca
talanes.

PENSEU, finahnent, com.a aquests
clans' de justíCia flan aplegat veus
?'hornos .cant la del marqués de Ma
,sertyor Lacainbra, perso
neS afectes, inolt afectes,
l'ex<licta
riancto i del

a

ckr.
I després de ,pensar .en tot aiX.3 di

gueu-nosrampliació

de

're'els-ió del
dir—prOcés de harraf,

l'arneisiiá

e--tornent-ne

a

la

és,fer política?.
IOSEP SUNYOL .1 .GARRIGA

-

l'ample esPai

en

el eamí de la

segueixen havent-hi, tres pals.
Senyors director:. del Barcelona, re
solts a posar pals, no el: seria el mi
/cae posar-n"lti -4sts. altre? Almenys
aleshores n'hi hauria quatre, que amb
un fone "ad hoc" famia mes bonle.

cua...

-5

futbol

en

l'equip blau-grana, pera

COMENCEN

LES COSES

pera sin

giinnastes, de.

totsels futbolis-

tae-cládoes' ;

tes, de tots'.els
tots eis esportins d

en

norn

CatalupYa'.

,

de
ar

rengleratsa en legions, sota una' ban
dera d'ideal, volérn recordar-Vosa
general Berenguer, la necessitat 'd'Una amnistía prou
ampla perqua els
nostres gernians en exili puguin tor
la necessitat d'una
nar a la patria;
revisió'de

procesios' perqué

tres gertnans

almenys,

rar,

d'una llei de
En

els

présó puguin

en

espe

juátícia—estricta
garanties.

ciutadans, d'esportius

i

de ger

mans.

No

demanem

menys que

més, ni res
justicia que
es faci, penseu

res

Justicia,

mereixen. Mentre
que és

un

ble de
ra de la llei.

la

no

poble
Catalunya
tot

—

14'RANCESC• MACIA

la nostra terra

demanda' déls filie, volem afegir
avtd, el nostre clan; seré i enlr
gic. Volem afegir-hi la nostra veu,
de

_

nos

la

aquest .clam de

—

tot

aquest po

el que estará ta

berti, C. Huberti, J. Torras, Joa
quim Santolária, Josep Abelló, Isi

Sapera,

dre
Xavier Lauges, F. Mi
guel, Antoni Sarra, Perc Subirachs,
Josep Teixidor, Ramon Moinyarch,
Ramon Becerra, Antoni Antich, Jo
sep Bas, J. Martí Rodés, Antoni
Roca, Josep Balenyá, Joan Ros, Jo
sep
García, Valentí Castanys, Xa

P. Sunyol, J. Plantada, Francesc
Costa, Antoni Trias, S. Monjó, Jo
sep Samitier, Santiago Patxot, Ri
card Zamora, U. E. Sant Andreu,
Vicents Piera, Jaume Escoda, Antoni Giner, J. Perera, J. Gallard,
s.Llopart, Joan Malloles, S. Foret,
Martí Cruel!, AssIncio Martí, Agua
« Sancho, Josep Gener, Salvador
Fent, Caries Gia. A. Sabater i Mir,
Vicents Vea, B. Pone Cubillés,
A. Cartes, J. Ribot,' R. Molina,' An
teni Vila, F. Martin i Julia, J. Mont
fort, Lluís E. Gandia, Joan Sánchez,
Pau Gaspar, Josep M. Ferrer, Lluís
Blasco, J. Coromines, Joan Iborra,
U. E. A. Fortpience Agustí lairaco,
J Batista, Jaume Casanuves, Julia
San«, Ramo:
Pigra,u, Francesc
Grau, Ar:tur Vaquer, Lluís Mestre,
Ferra. n Ga.usí, Pere Font, j. García,
Érnest. Cros, Josep Pallarés, Anto
ni Pla, Josep Colla Agustí Vidal Bru
gu. era, J. Cosp, A. Oliver, J. 11u
,

que el

partit

ANAR

MALAMÉNT.

A les .rengleres barcelonistes hi ha

el Palie, pánic mal? justifica?.
ja perden el: partits perqué els ar

entra
Ara

bitres el: hi roben i
davanters te
desgracia .en el xut. Comencent
vure la :cosa una mica negra.

nen

entre

sensacional de la jornada. Hom es
perava
arnb franquesa —que les
—

illusions del Barcelona s'enderroca
rien el dia 16, a San Mamés. Ben

Picanyol, Antoni Vilá., Vicents
Bernades, Xavier Regás, Joaquim
Ventalló, J. Teixidor Roig, Pere
Mialet, Antoni Trigo, Mateu Pou,
J. Montfort, Caries Sindteu (Fiva
ller), Just Cabot, Lluís Aymamí,
Enric Montaner, Ferran Vall, Josep
An1etl1er, Josép Rebul, Josep Pei
dró, J. A. Traba': Lluís Meléndez,
J. Sabater Rossich, Marius Valls,
Joan Fina, Francesc Grau, Lluís
Rarnon Ventura; Josep
Creus, Magí Valls, Josep Sabortit,
Eduard
A. Calló i Sicart,
Jaume Nadal, J. Bordeu, Emili Bou,
Antoni Ferrer, J. Sala, Ramon Ven
tura, C. Figueres, Francesc Torra,
Unís M. Maleta, Lluís, Víctor, E.
Gar' cia, 12amon 'Ventura, Francesc
-.Riera, Pau Nonell, Joabitn Tusell,
Doménec Santolária, Casiano Ven
tura, Jaume Homar, Rarnort Graus,
Joan Gratis, Constan« Mascar, Josep
Caset, Agutí T-atjer, Francesc Sas,
P. Armengol Pou, Josep Rodó, Joa
quim Ferrer, Josep M. Ferrer, Joan
Ferrer, J. Sans, R. Mote, Masia
Solé, Lluís Arnau, Josep Freixes,
Albert Miralles, Josep Massip, Jesús
Mallofré, Joaquim Coll, D. Cabrer,
Joan Sojo, Antoni Peris, F. Domé
nec, Rosend Torras, Joan Marimon,
Joan Riba, Serafí Blanch, Joan Ca
nyelles, Albert Maluquer, Llibreria
Graupera de Sabadell, Francesc Sa
lles, Mariá Cases, Antoni Sola, Fran
cese
Pi, Joan Llopart, Lluís Mon
taner, T. -Boleda i Bella, Joan Es
coda, F. Laplana, Joan Alvarez, An
toni Massoni, Salvador Abril, Josep
Solé, Joan Fontanet, Josep Torrent
i Torrent, A. Llagostera,
Maria
Maiser, Ferran Gean, Ramon Pa
cífico, Enric Nicolau, Climent Puig,
Andreu Jover, Antoni Pat, Joan Ba
dia, J. Garcia, Jaume Curulla, To-

mirat, hauria estat una mort digna.
Ele fets, pera, s'han precipitat, i vuit
odies abans
a

terra.

bla que

tot

el castell

se

n'ha

Es de

doldre, peró

ja

té remei Morir

no

anat

enes sena
a

San

més brillant. I,
possiblement, l'Europa no n'hauria
tocat, com ara, les conseqiiIncies.
Mamés hauria

Ara,

el

estat

Barcelona,

en

perdre

les pos

sibilitats d'aconseguir el campionat
davant l'Athletic de Madrid, ha fet

perdre

l'Europa l'esperança de
en
penúltim 'loc. El
partit d'ahir, dones, fou una catás
trofe per partida doble.
a

classificar-se

Deis

altres resultats poca

'

Hl ha

polítiques
hora

o

massa

amb el de Santander i el de Bilbao.
"Consuma tum est1",

A.
más Colorrier Gómez, Salvador Mas
saguer, Ferran Fonoll, Dan Vidal,
Jaume Boera, Joan Gual, Caries
Vidal, Josep Vila, Ildefons Sola,
Francesc Albacete, Víctor Portada,
Josep Mallol, Raid' Serra, Joan
Valls, Joan Gerier, Joan Pujol, Eu
geni Puig, Gabriel Forteza, J. Ma
rimon, Lluís Espinell, Tomás Ma
rés, Francesc Rosell, A. Figuerola,
Francesc Mallol Padrós, Enríe Co
mamala, Joan Boada, Artur Bonin,
Joan Torrents, Ramon Fontanet,
M. Blanch, Lluís Blanch, Jaume
Girós, J. Hospital, A. Constantí,

Josep Montanyá, J. Duran, Jesús
Hernández, Octavi Roig, J. López,
Miguel Baró, M. Carbonell, Ernest
Prats, E. Bonastre, Adolf Pons, Jo
sep Draper, Joan Santaló, Josep
Mauri, Pere Ortega, Gaspar Garri
ga, Manel Amat Rosés, J. Monjo,
F. Ferrer, Jordi Puigvert. Lina Vi
vareli, Anita González, Francesc
Alcoriza, Vincens Losen, Manel
Cros, Antoni Albareda, Joaquim
Serrallonga, Pasqual Torres, J. Bo
farull, Francesc Percibí, Carlea Val
cárcel, Josep Sallent, Joan Mariá
ges, Jaume Alcatnps, Ramon Pati
nes, J. P. Camps, Enric Mariáges,
F. Llenas.

(Seguiran altres Instes

de

noma)

actitud de franc ministerialisme. Que
modestos. Llur adhesió fa

gran al govern i

a

la

causa que

titzin aquest servei, i que

t-atgeg personals

o

en

un

no

servei molt

eh defensa: que el

el preu, al costat deis

co

avan

partidistes, hi exigeixin l'amnistia.
NICOLAU D'OLWER

JAUME COMPTE
,

DiSsabie passat

várent trabar

un

en

tusiaste soci del Barcelona que. en: va
ossegurar que una colla de consocis

organitzaven

una 'excursió en au
Bilbao .p.er.'al diumenge vinént,
o sigui el' dia'qué fuguen el Barcelona
i reethletic a Sant M'arnés.
Avui hem cercat te? el dia 01 soci

scus

tocar

a

esmentat per veure si després del eres
a
a dos
Madrid persistien reseursió
en aútocar. No' l'hm trobát, piró su

posem que ho hauCatt defrat" Cérrer,
especialntent si dissabte varen assistir
a la Cánferéncia d'En CaStanys i fin
guere oca,sió de sentir ron el popular
humorista feia aquel!: elogis tan des
interessats deis esmentats vehielcs.

cosa

Catalunya molts elements que, per raons
per raons personals, estan des de primera

en una

siguin

.

a

/A BILBAO EN AUTOCAR

podem dir-ne. L'empat d'Irun es
devé intranscendent, grácies al re
sultat de Madrid, i el mateix passa

s

fortitud física' i de la fortitud moral;
de stots
en notn de tots els 'atletes„

en

Recordeu que denla, di

tova d'un sonini. Al camp de Les Corts

l'Athletic de Madrid i el Barcelona
que moltea gent esperava amb re
lativa indiferéncia —ha estat el rnés

l'Espany

1 vier.

l'atorguen, avui, implícita

ens
—

me,

—Jo

de

Catalurtya

totes

Catalunya

aquestes joventuts de

element. Tenia pensat d'oferir

que

en lloc de tres. Confessavern, pera,
que no sabíent si es tractava d'un sont-t,
ni o d'una realitat.
Ara ja.podent assegurar que es trae

pals

—

GENERAL BERENGUER:

meu

cm

porter

dema
l'ampliació de l'arnntstia 1 la
revisió del procés dit
de Garraf

nen

•

jo

a

Resulta, dones,

Una de loa diverses' encertades in- tetvencions del'

Els esportius de

seus

i que per tant

—

PELS NOSTRES GERMANS

sinó

fills. Si vosté en qües
tions de futbol hl veiés Inés enllá
del nas, ja no necessitaria que li re
marquessin tot aix6.
—Potser sí que té raó.
—Es ciar que en tinc. I més ji
diré. Si a mi m'haguessin sollicitat
per ajudar-los en alguna cosa, ho
hauría fet amb molt de gust. Sé
que l'escena passa en una barberia

a.

ele Ricard "Zainóra

representatiu de Catalunya i
avui es ven itripcssibilitat per
terrible malaltia, de gttanyar el

una

un

,

de pega...
!

únicament de recollir unes guantes
pessetes per contribuir a alleujar
la trista situació d'un jugador de
futbol que havia format part de
que

publIcar
-bite
Barcelona posaria dos

varen;

rac" dient que el

de l'Es
les illu

2

ha rebentat de mala manera l'Euro
pa. Certament, quan un equip está

mateixa obra representada per
uns altres actora no hauria desvet
llat tant l'interés deis nostres es
portius. No es traeta, ja ho sap, de
llniment

la

a

setinaltes

tes

—

ta

un

l'Athletic madrileny

111101

DOS PALS? TRES
QUATRE P.4LSI!!
En aquestes coluntmes.fa.unes guan

—

cap desmereixement ni molt menys.
Vosta sap tan bé com jo que sigues

buscar

el

cerament, aquesta vegada no les es
perem. La desteta del Barcelona a
repetim-ho ha aixafat la
Madrid

gai

com

a

d'aconseguir

manquen tres jornades, i
passen coses molt grans,

pú

aquest punt. El fet que uns se
nyors de responsabilitat i solvéncia
l'escenari

aco

v

sions deis barcelonistes, totes les es
perances deis europeistes, se n'han
encara
anat a rodar. Es ciar que

re

a

donar-se per

—

s'avin
acte

un

pri

després del 3 a
Ara
Metropolitá— totes
tadi

-

a

ee;

amb interls tot el que n'han dit els
diaris. Per cert que m'estranya que

guin

El

11« encara persistirien, i
l'Europa, batut i tot per l'Espanyol,
encara podria alimentar la illusió de

sap si també la darrera
que faran comédia.
amic Mariano. He seguit

determinats senyors grans

gairebé ja pot

fatal

naura estat

l'Europa.

primer

>.<,.>

qui

i

vegada
—Sí,

d'atur

d'ara les esperances
•

de trinca. Ja deu saber que la
deis que sortiran demá a
l'escenari del Novetats será la pri

•

gUern

aeaa.

majoria

•

•

'

nous

mera

jornada

II

1

Lumip¦

passi a la divisió inferior... si no
vénen modificacions.
I tot, per haver perdut el Bar
celona a Madrid. Si ahir l'equip
blau-grana hagués guanyat, a hores

aaaa

—Sí, a mi també m'agradará
rels junts en un mateix equip.

tiza)

miadat del títol de campió de Lliga,
que va guanyar l'any passat; el se
gon, pot donar per segur que el dar
rer no podrá abandonar-lo fina quo...

média.

íiur VCI4 l..lans general del Poblé ca
tala que *mana rampliació de l'am
nistía i la revisió del preces que en di
fins que ens sigui per
rem de Garra!

tu,

per al Barcelona i

—Hi aniré amb la senyora i els
nens, perqua els fa molta illusió
veure

Preu: 15 cIntirns

Teléfon 19603

--

ja

ens

sortat

11 i 13

I

...acaba les illusions deis blau-grana í, de retop,
les de l'Europa

cantil

passada
fer una

crida

t

1La
LIAJIG

nostre

Impremta: Barbará,

JORNADA ESPORTIVA

LA

1

MOZO

Teléfon 14355

--

1
e

obstaeles d'arran de
terram 1 s'ensopega

d'aetualitats

Redacció i Administració: Via Laietana, 48

vegad.es, iníran.1 enlab
s'itIlididen els m'esquilas

MES PENCORES

Segons

ens

dit

un

popular juga

dor del Barcelona, la penyora imposa
da a En Castanys i de la qual parlarent
la setmana passada, li ha estat
posada per /a seva passivitat en el par
tí? que jugaren a Les Corts l'Athletie
de Bilbao i el Barcelona.
També ha esta? imPosetela una !'cayo
ro al mig ala Font per haver estat ex
pulsa? per l'arbitre del cantp en un
deis partits que ha jlgat yorresponents
ti torneig Copa Barcelona.
..

REUNIO DEL VUITE MI
LER DEL F, C. BARCE
LONA.
Els delega?: del emite miler del F. C.
Barcelona preguen al: socis PertanYents
al dit 'ujier d'assistir a la reunió que
tindrá !loe dimecres vinent, a les den
de la ni?, al local del Pamela Republiceá
Autonomista, Ronda de Sala Pau, as,
per canviar impressions respecte a
l'Assemblea extraordinaria que s'I. de
celebrar el da 53 d'aquest mes.

L'HOMENATGE

A

JOSEP

ARE VALO.

Dintecres, definitivament, tindra
rhomenatge que els fncionaris que
'rebanen a les ordres de JosP Arévak
.dediquen a aquest vell espOrtiu.
L'ocie consistirá en un apat que tin
lloc

drá lloc

al

Restaurant

de

?'Hotel

Orient, a les no: de la ni?, i per les
inscripcions i adhesions fin: ara re
budes és d'esperar que será utt éxit
grandiós, com es tnereix el bon atolle
Arévalo.
Poden adquirir-se tiquet:, fin: de
ma, dio ji, a restatge de la Federado
Catalana de Futbol, °tientes de la Co
,ffltSSió organitzadora ,(Via Laietana,
núm., 40, entresol, segona) i a l'Hotel
Orient. Preu: quinze pessetes.
L'Arévalo será obsequia? antb una
placa conmemorativa i un álbum.

"

la
AL GUINARDÓ
En

partit

un

UN Aurora tXtt Dlt

gaire ioen jugat, peró molt interessant,
va guanyar l'Europa per dos gols a
un

no

L'ItUNOPA

Cottati, per enclavan', que no
fem broma. Ens referim ate
exits economics. Deis esportius,
per ara, no volea] parlar-ne.
Efectivament, el camp del Gui
nardó, málgrat de la Ittrdit plu
josa, es va ornplir totaiment, de
públic.
Si

l'equip gratiene

sudeix
i

se'n

no

a

moure's de la

cua

a

llegues anat tnalament.
LES DIESGRACItell
DE L'eUROPA
Que !'Europa podia—i no tan
solanient podia, aleó que es
mereixia
guanyar el partit
d'ahir. šs una cosa que va rea
—

tar en el eonveneirnent de tot
hom (luí va preeenciar-lo. Ile

vat—naturalmene—dels
darle de

parti

l'Espanyol.

*L'Ettropti, pera, va perdre I
va
guanyar l'Espenyol, per la
raé senzillfselina que els de
Gracia només saberen fer un
gol, mentre els de l'Espanycn
ea gehena fer dos.
Innegablement, el Cerele gra
clene
ha Jugat,--esta Jugant,
eneara—squest Camplonat amb

visible desgracia. No hem, pero,
de carregar totes lee culpes a

fatalitat,

la

I reconeixer que el
va perdre el paent d'ahir, 1 si
;l'ha perdut d'antes que s'ha
vlen de guanyar, ultra la des
greda, que no eta abandona, hi
ha influit la ineficacia abso
luta deis seus devanters davant
el gol contrari.
Abano se la earregava, inva
riablement, En Cros. Ara, que
fa tina serie da partits que En
Cros no juga, pasea el ~tela.
El fet. real, positiu, innega
ble, éa que a la davantera de
l'Europa, a la d'abir, a la de
'etiumenge anterior I a la de fa
tres setmanes, tomes hi ha un
element que sap fer gola. I un
'borne sol és ben peca cosa,
quan 'ele de davant tenen una
mica de cara 1 ulls 1 @liben la
seca

obligacié.

L'Euro" dones,
patine petqut

no

saben fer gola. Ele nút

jos podran tenir una tarda do
lenta, com la podran tenir ele
defenses, com la pot tenlr el
porter. El diumenge següent,

per:O,

reían, i hom resta con
vençut que aquella minyons que
es

ho havien fet tan malament el
diumenge anterior, eón—ni més
ni menys
tan boas com els
minyons d'a !tres equips que
—

parar a la divista
inferior, ele seus partIdaris no
podtan pas guardar un record
del tot deeagradaiife d'aquest
CaMpionat de Lliga.
Si al eamp no han rutliat les
coses prou pleneree, a la catea
hauran anat una mica millor.
Poeáts
aconsolar-los per en
davant, hem de fer-los pensar
que pitjor haurla estat que tot
va

ten

perd

els
ele semi davan

presumen

mis.

Amb els daventers, passa una
molt eemblant... a la In
versa. Si un dia determinat es
tan inspirats i fan un magia
zem de
gols, el diumenge se
culta-corrents (no tenen
mal la paciencia d'esperar quin
ze die), es donen prou manya
per a peinar que eón mes j*
nocente que un ramat de xais, 1
que de gola no en saben ter
només que de cattualitat.
/1questa és, al postre enten
dre, una de les principals cau
ses de la majorea de resultats
seguits l'equlp gracienc, resul
tate que, en el nu ment
fan albirtir un panorama trá
cosa

gio.
No obstant. és just de rece,neixer que la getit de Gracia ha
jugat, tina ara, atnb naoltu...
desgrecia. Entre nitres coses,
recordeen
la
daequalifIcaaló
d'Alcoriaa, un dele ptintals do
l'equip, en aquests moments
que més falta els fa; la leste
d'Alcezar, l'abséncia del qual
es fe sentir notablement, a cada
partit. Desprée d'alee, la mala
ocurrencia del Barcelona de ter
dos equips el dia que hacia de
jugar antb el Racing de San
tander, mala ()curro:mole elle
costa dos punts a l'equip Wat,grana, pelea que perjudicts l'Eu
ropa, que no tenia res a veu
re amb el vIatge a París. I Atina
per acabar-ho d'adobar, el par
tit de Madrid, en el Barcelona
es delate eagarrapar dos
punta
cabdals ocaslOnant un seriós
perjUdiei
l'Europe, que no hi
tenia cap ctilpa...
UN PANTIT JUGAT AMA

AA
TUSIASIIIt
De. totes manares, a despit
de Lotes aquestes fatalitats que
persegueixen l'Europa, no tan
solament en ele. partits que ju
ga, sinó ibas en els que juguen
ele altres; a despit, també, de
la manea d'homes que sipiguen
fér gola (el lector intelligent ja
suposarS Que entre aqueets no
inclutm En Vestít), a despit

d'aquestes 1
ses, l'Europa

l'Espanytol

malles

altres co
no ea trobaria en
epurada d'avui, si

la situació
els seus jugadors haguessin ju
gat tots els partits amb l'entu
siasme, amb l'empenta, amb la
cobcjança que van jugar el
d'rthir. Afflb una motel com ta
que imperava ahir a l'equlp
gractene, no batirla perdut l'Eu
ropa aquel! lamentable Partit
amb el Madrid, quan el Illadríd
anava a le cua i
l'Europa es
podla classifieer en eegon lloc;
ni fauna perdut amb l'Arenas,
ni amb l'Irun... i á hores d'ara,
al carrer de Salmeron 'estallen
Inés satisfets que uns gínjols,
amb el camp pie cada diumenge
i quinze punts en el compite-.
corred.
Els fels, petb, eón ele fets, 1
no podem fer-hl res. Ahir l'Eu
ropa— del:saín de bende quin,
es
trnbeven datant In prieta
d'Eh Zamori—dontiVa gest da

vettl'e'l jugar. lit
que

vibreva,

havle.unequlp

hl hacia quelcóM
9,1e tenla vide dInfre d'aQuellte
samareetee
smb
l'ébeepultiri
bien. No ven gUailytie, pen ee
ten-1 cene qUA ele nids fehhtles
europelites hauelen sortit ea,
tisfels del cata* el no heglitel
sin tIngtit dAnNunt set, el pe

sombre dele

nm,

pentie

varen vente el pertit, va fer
adlitto una e*hibició Impreselo
nant. Ene ho orelem, perque no
tenlin marees, i Marque sabern
les voltea que fa el ftliból. Pecó
si 110 hítgltélislm de creure psi
que varem *veme ahlr, no po
drfem
creure-ho.
ConcedInt
molt, arribarfem a comedir
los una excusa: que estaven
ennsall
de l'esforç réalitzat
davant el Madrid. Perqué shit,
amb tota sinceritat, Ilevat d'En
Zamora—l'home que ha •ingut
més substItuts que han anat a
l'aigua —, la resta de l'equip
(afegim-hi En Venloldrá a les
excepcions). no va causar pas
cap impressió favorable. Ven
marcar dos gris grades a Po
portunitat que no tingueren els
homes de l'Europn, perb en joc
—que no compta, certardent,
l'hora de puntuar
eetigueren
a un nivel] bastad inferior
a
la gent de Grácia. Fine
tot
estIgUeren tnés dOlnInate.

L'arbitratge del seiryor
Dos gola itradrilenyt foren marcats de penalty.
catalans
Barrena perjudia sensiblement eh
--

Madrid, 10.—Mancat de tec
t'ice, en sbsolut, tau el partit
qua alSir ä la tarda jugaren
l'etadium Metropolitá, l'equip
blnu-grana 1 l'Athlétic de 111a,-

treballa]:

van

com

uns

Cap deis dos equips feren

descepe

la

Obiols va tallar 1 va donar molt
joc, més el primer que el se
gota pero me hétn d'Oblidar que
va
pecar d'un defecte cabdal:
que quan té la bala ale pene,
no la delxe, gendtalment, fina
que... la hl prensil.
Oárttle, ternbe estigUé eóbe

jós

1

tmeeivegadee

Él tres Me a l'Asa,r de l'Ath
létic bague d'éhAbr un dns un
fiivorable a réquip catete, et el

enérgie.

collegiat gtIIphscO
l3uirena
hattée actUat co mdevia. Tot

Discreta la flefeeha 1 encer,tal, énéan que una 'hice in

legue,

pattlt feu un enfilan d'errers
d'atilleet eellyet. Oatin no tenia
difieülttits, lés orgiettea ell amb
el

!motee!.

el

ILIaguIPO,

les sevéb xieledes absurdee, la
qual coba diatiO lino a que la

2111 GOLA I L'ANSITRATOR
Els equipe ven arnegletára

Huna «tengues un tender
Mes clolent que el que tifigué
a letenes 1 ebpecialment al 1,-

&leí:

ERPANYOL.

24011orti, Sa
Mur, M'anal, 861er,

prissa, De
Téna, Ventoldn, Btoto,
mo, Pedron 1 ilóadb.

nal.

Ni une falta ni un offside.
res no va veliee e tséeyet. Ber
refitt cóni elet degat, Tifig116 la
rara citielilat dé tócar beinpre
tot el contrarl.
Eis lees errare no havien

Ala

EIIROPA.—Elónnea, !long&

Vlgueres, Oblóls, Layola, Os
udo, Ramon, Vena, EbcrIts,
Clardia 1 Pellisber.

L'arbitrAtge,

!niebla a mijetts flete qüe tlh
gtle a bé ceneedir un penalty
a l'Obtén°
per a satisfee el
palie, que cridava per lea pi

a cartee del be

131ilegtier, de Mente, ene
eenibler, malgtelt d'algtinea

nyor
va

petiteb t'anee, etteellent. Alta
vol dir que

ne

tothom. So seria 'demanar

mas
ona. Fina i tot fou ettneaaaat pele

partidaria de l'Espahyol.,
La primera par!, acaba arao
el resultat d'un giq
edp a
favor de l'Espartyoi, bical pet
Bosch, el cap d N int mitlUta.
Foil un gol M011.
Al cap d'un quart de comen
çada la Regona part, Ventoldets
acontseguf el segon. Eou ur gol

mateit succeí amb un altre pe
nalty que torne, A castigar
Peepilp catalte per una Stia de

de son, en un betibull daVent
la porta de Eloreneá,
Cinc minuta després. á con
seqüenele d'un córner contri

arnbdós

l'Espanyol,

Vestit aconsegue
cop de cap, rdnIc gol de
Poti el
de la
L. A. B.

l'haaltpeea

11

NO DEIXEU DE VEURE

temps detnoetrá que ala
ánitne eetaven r ilate i
que
aquella

ape,lesi

rnonnerttli-

nia.

Dominaven
lene,

1 es

al final éle cata

bien credilors

pat. Jaquee

a

renta

earnf alguna jugadora raes
de
l'un
de l'altre onze, per liga
far 4a cama un
blau-grana a

bleno.vormell.
Aixi.

dones,

Berrena

no

l'admitid

pot

anormal 1

migué

un

Gayeta Alegre, concessionari

un

Carrer de
:e e; el o o le

Provença,

ir e :e or

núm. 280

:1 el elle

:: te :e o

Barcelona
:1 mi :e

Passeig de Grácil*, 100
Teléfon 75075

res

més que per

xic e/ partit de

nien tis davanters
fetén tnillor eh

el el

Barcelo:
t'affma

atlética que també
sernbia
anunciadora de gol, peró no l'aeonse
gueix.
reacció

Informació particular com

plementária

.

El Barcelona ha protestat
!'acta
Madrid, to (per téléfon).
de,.
experimentada ahir a la tarda pel
Barcelona a l'Estadi Metropolita, va
estar del tot injusta.
La causa principalíssitna va
és,cr
Farbitratge del senyor Barrena, el c_ ial
amb els seus desencerts, que no testa
feta

ren

en

la

tota

d'una

tarda,
molt

manera

perjudicar
l'equip

va

sensible

blau grana.

Malgrat que

el Barcelona no va fer
exhibició perfecta, higa millar
que l'Athletie, i la vicaria li
corres
ponía, si Inés no, per la mateixa di
feréncia que !'ha obtIngut
ma

Mi*

deilene.

-

Ele dos wats contra ele catalans
—que es convertiren en sengles goa,

reflecteixen
no

dir la

l'exceSsiva

severltat-.~

parcialitat—de l'arbitre gui.

pastee,

i per aquests i álttes falls el
Barcelona ha protestat lacta del par
tit. Arnau fou expulsat del carnp mes
ments
abans d'acabar-se el partit, a
causa d'un ificident prOmógut per
la
nerli ¦iz..t que les equívocacions de
l'arbitre originaren en els jugador,
estallan.
El joc va estar dur i sembla qué el.
Barcelona torna amb diversos lesio
nats.

Els madrilenys

ea

feren cárrec—ens

públic—de les injusticies de
l'arbitre, peró la victoria (?) els ale
gra mole, tant perqué feién la guitza
a l'equip catalá,
com perqué s'assegu
rayen les possibilitats d'anar a la cua,
reférim al

EL PREFERIT DELS

GOURMETS

propia
banqueta

Sal oil
per

a

ells.
Va estar,
mentable per

Servei per co
berts 1 a carta

Recepc16 diária d'ostres
..,~1m525ERE~EuE,.%.
Al teinut de cornençar en el segon
avene de l'Athletic un tir á mitja
al
tura e eangle d'Ordófiez és el primer
gol del see equip. Segueix el joc igua

en

conjunt,

tots

partit

un

•

*

23 ritínuts Pie.* llanca un
córner i la bala va sola a gol. Pel
mf sernbla que l'ajuda Guarnan, pere
amb auxili o sense la pilota entre. Al
cap de quatre minuts Goiburu
aconse
gueix el gol niée borne de la tarda. Se
guíala:teas un itut de Cisco tornat per
la defenea óátalana, Goibure agáfa
pilóta én la líala de enitiet, *vano atnN
rapldesa, burla Illera, ?MI contrae'
que

se li posa al davant, i
d'un :an
segur acensegueix él segon gol del
Barcelona. Eh altrés dos gols són els

S'apropa Sant Josep. Si haveu
de ter alenn present, reeordeu
vos
que allí on trobereu mr
j esInlvirireti
n la catan Ltiiís INgleda, Rembla
de les liters, e; Rondu do Snnt,
Antoni, 5, i titrrer dé Satis. 121

Reunió del seta rniler
(1/41 F. c. Barcelona
Els delegáis del aeléeiIec del P. c.
Baréelona Preguett C1J ~fe pertsaiettes
al da *alee d'oesillie
la ettffila afte
teeirel• llot elinfeéreo trifietd#
les den dé la »U, -ni
á l'Adra/4a.
ció Chitural &obra, cartee dilatalfá,
iiúfli.ae, primer (prop doj tOrttr
San, Pan), per e cantriar impresSiOns
respecte a l'Assentblea extraordiaiiria
que s'ha de celebrar 1 dio 13

344+41444.444~~s944*

PA DElyieryA

e:0m pisa,
RÍE.
RiEl/

A

'A

Eta Penéis que no portin gra
vade muceta marea a la part
inferior, no són de la casa

Esteve Riera

de

044.44~44.444,~1.

(Pagos:

lees.

Ala socia del darrer miler
del Putbol Club Barcelona
MI¦•••••¦

delegais dél nore i dárrer mus
dé socis del F. C. Párcelona ron
vaguen eh s socis (dtl 3ót endstriattl)
Ehs

tiar

Por tal de teatir itS eastvi d'IMPressions,
previ e l'n.t.l.fithk-Vs a l'AsieMblett #?Oral extraordinbria de delegáis, pi.1tera o celebrar-se.
La rCunió t:ndrá lIde t'infectes ?l•
nÉI1t, did 12, a /es dem, de la talla, al
local del Casáis deis EsPerts, Carls
Cátalánes-, 592, segon. lforn prega natb
molt d'interés l'assisténcia deis inte,
ressats.

trf
ser

ensopa.

animar

Cope

rzyál
0*3

te.fl

Ogs1
411;1

(

á

m'tft•'
'

r

lis 41411kV7-

la

ir

tarda

ment

grisa i el pana

atlib

l'ensoplinent

completa
traitscorregué

coritinu déls espec

E Partelona ahšue un conjunt anor.
mal, que no va donar rnés 'tela del
que podía esperar-se. Uriach complf
a la parta, igual que
Welter en la de
fensa a la prlinera part; en la regona,
tingué bastants errors. La Bola mida
catalana no existí. Guzman es mostrá
fl1 1 desbordat per Ordaflez 1 Ar
mar 4 Sastre; retan destacaren fi Inés
pes les ilIegalitats .que cómetien que

la

conceptes.--K. A.

lat,

s'ente.
madrilenys no ho
cátaláns. Ambdós

una

i gol, també.
En les
acaballes
anims candents, domini del
punt de marcar i desprésna a
ter

resullat

de peu sénse soba ni
volts floren
tortita de la Iluita. Si
reelament

tecleas.

á mi o

Restaurant RIERA

'

a

equips tingueren

Teléfon núm. 71576

aeu

ja descrits i no niereixen dedicar-los
espai. Un penal imaginari Ilaneat per
Costa, i gol. Un altre Hamlet pel ma
teix jugador jugador per máfle

a punt d'oca

islam' resabido!.
Les tquivocacions de Barrena no

viren per

el

un

sser Inés de
el curso di

plorable. Debvie
perita sconseguInt

qué

Moció de sempre.
Els elements de l'Athletic estigueren
a
la rhateixa altura. Cabo am'd les se
sortides inoportunes es va salvar
ves
que li otriplissin la gorra de gola per
miracle. Illéra fu una defensa, so
bretot havent de cobrir el lloc d'Or' an
diáno, que fou un continu lloc pel qual
passaven éls seus cOntraris. En els
mitjos, Ordónez fou el millor. Artea
ga es huí poc. De la davantera, Lecu
be s'esforçava en córrer la llalla sense
objette. Mario no fu jugades dretes.
Cisco també es va monte, perd no evi
denciá la classe que se li ha adjudicat
ni el xut de qué és parla. Costa fou
el mili« jugador del conjent.
El primer tenips, de pressi6 alterna,
foil de :tés iniciat'va madritenett. E'l
canvi, el segon es jug,a quasi sernpre
en terrtny del Madrid per l'mforl deis
cátalans, que es posaven amb eneert a
la boca del gol i allí fallaven.

no

de! cerní). I' el él xIWet
no ha
gués assenyalat
l'acabament del
haurien Megtlit el mátela

Unía

á

equip perdés alguns gols. En l'única
en el
cosa en que estigué encertat fou
l'e
xut: el seu tir rápid i sobri tingué

arribave, itor
liaren a sortír ele
cope 114Agala,
certeigues a inició, travetes
brutee i agntedes
inoportunes.
Lectibe j Arrime mt1
exeltate
que els Alti." foren
expuleets

JALEO..T
en

seu co

saya Él

I PROVAR EL NOU MODEL

8 cilindres

eaprebse el

colleglat guipusooá.
Per() inalgrat de !'afable tren
gubia« que la eégoria. *ancló
fou rebtida, a meeura que
pee
al

pilotes, pero

rematar que (lona lloc

bé

melt

d'Inteeueló i meeetzeter, el
mi de gol, en canvi, no hi havia'
motín per a ells.
aquests _casties estiguren a
punt d'originar l'espectacle des
agradable.
Ménys mal que al primer se
guí immediatement el final del
primer temps, 1 el descans val
gué de eedant ale Jugadore ea
talans, ja que en els yacs mi
nute qu
ea jugti després
eI
dlt desearle, comenekja la ceo
de l'hotne 1 lee tollehnis entré
ele jugadora.
Él gegón petielty el reberattl
ele blati-gtatia erelb la Mima de

ratge

a.

estigueren

bastantes

•

Welter, 'orla dubtosa, en el
segon teMps.
El públie es mostre Compla
gut amb el fruit que aquests
eibtles havien produit, petó ée
de justfcia assenyalar que el bé

l'exelptle. Nettuls Welter, al
qUel Biterenti atribula la falta,

me

a pesar
tremp
amb
centra
d'albo!) alguns cops
tin
exterior,
Perera,
L'altre
qualitat.
i
g-ué méS voluntat que encert. Els in
teriors no cxistiren. Bestit i Sastre, re
tardats, no prengueren cap par en els
avencos de la seva davantera. Dei::em
per al final a Goiburu perqué li seva
actuació d'ahir mereix destacar-se. No
veiérern el pamplónic antb hs scves
condicions peculiars d'altres temps.
carac
Pesat i ami) retard, l'únic que el
afany
de
exceSsiu
el
seu
terittá fou

perdre

fin celé firie Devore babel& co
rnee en contra d'equest Club.
l'Hit el penalty, feni gol, i el

l'hotne aeonteiltde

TALB

Pica,
per l'encert de llurs jugades.
millor
edat,
fou
el
ee la seva
a pesar
pesat
va
Per
anar
davantera.
de la

co

de mérit.
La Bulla havia d'haver aca
hat atnb un empat puix que
aquest resultad és el que millar
reflexa l'anodina 1 feble tasca
realitzada per ambdós untes.
Alió, en el Ore es referetx
la veritable merla del partit,
ja que si s'atén al sea descab
dellament, el resultat hauria
d'ésser favorable al Barcelona,
qUe l'orad& en In forma degtida
rhtlit.
la ponerla con-

jugada con, calia.
Ciótelia es va perdre dos gols
mastegaLs. Es cert també, que
acabar

1

ses

i Escrito

rata, que animaren el partit
d'una manera extrábrdinbria,
pera ni l'un ni l'altre saberen

11 11 11 II 11 11 11 11 11 11 II II II II II 11 II II II 1111 11 II 11 II 11
IR 111

me
me

L'ATHLEIC PER TRES GOLS A DOS
EL BARCELONA BATUT PER

Iba GEN, DO L'ILINOPA

me
me
me

1

Vestit i Layola, indiscutible
ment, l'oren els minore. I en dir
els millors, volem dir el s que
saberen ajuntar a l'entueleeme
el rendiment; a •'empenta, el

teenlcisme.
Es cert que Clbrdia

de 1930

mar

MADRID

A

apercebuda.

VA
Dimeeres paseat, l'Eepanyel
va fer vuit gola al R.
Madrid.
I segóris apreciecid dele que

10 de
a

La 'defensa... es va defensar.
La rapta de mitjos Ligué
tema a contente la davan
tera de l'Europe, una davantera
modestissime, 1 la milla d'atac,
llevat de Vantoldre, amplie
perillós, sempre home de eles
se, 1 alguna moments de Bosch,
va passár completattient des

se

PAR VUIT

b 1

ra

~1)
EL SOCI DE

--Elis! ella!,

que

çut noaaltrea! 1 ja

només
som

a

L'EUROPA, OPTIMISTA
ens

en

la cual

heu fet dos! 1 mcralment hena

ven

(per Castany s)

?•
•

•

10 de marl de 1930

TROFIEU

"LA

A SANT MARTI

Els millors, per l'Iluro, Tar
Bonet i Mestres, i
del MartInenc tole la Unia mit
jana, Cases 1 Morrajas; la de

El Martillen° 41s batut per qua,tre gola -a dos per I'lluro de

CAMPS
A VILANOVA

Triomfa l'Aseociació d'Alumnes
Obrera sobre el C. E. Manresa

BLA.

Davant foro pubtie,
ips
arrenglerá.

ILURO.—Tarrós, Mas,

per

els
Ma

13onet, Prats Bentanachs,
Corrone, Mestres, Tonijoan, t4e
garra i Serra.
MARTINENC.—Pasqu a 1, Bra

El joc, peree .no va estar a l'altura
que hom esperava, donada la impon

Cuas& Climent, Pujals,
Serrano, Creixells, Cases, Mane
leen, llorrajas i Pandos.
Es jugb.a. foil tren .tot el
partit, tren imposat gairehé

Que

"Pitrocha", aquell

En

a

que

va catire d'un niu al Tostadero, 11
han canviat el renorn.
*

Que

*

vista del

en

belluguets

que

darrera les "es,
per tal d'ex
hibir-se, li diuen "Misa Tostadero".
és 1 que setnpre

va

trelles"... futbolistiques,
*

*

Que

per

a

Que l'esmentat Club Femenf pre.
para per el mes d'abril o maig un
gran festival amb gimnasia rítmica,
plástica i fins sonora.

*

ocupar la vacant del

de la Penya del no fer res
noms de diferents
es barregen ele
individua que de vegades valen és

*5*

Que degut a l'estrena de "L'he,del herri", en la qual prenen
part dues nenes del lauket blau-gra.
na, l'equip d'aquestes ha perdut
nor

incas dele entrenaments.

president

*

*

tiu i atlétic.
*

*

*

esteva convençut

no

deis bons costums deis

nostres

poder convencer
n'hi
*

va
*

en

assistir ni

asos,

aquest
un.

ser

alguna

esos

cosa

penyora.
ces

seu

*

Que el veritable
llegint en ele
reu

*

motiu el troba

d'aquests

diaris

dies que un altre senyor
suda creíste,.

l'ha deis

ve

*

Que tu) cal olalidar que el senyer
Domenech, actual directiu del Bar
celona, és ex-regidor lerreuxista.
el aenyor Monje, el
secretari trist, i el Huy« Vila, pes
fort deis ex-federatius, cha esta

Que

entre

una competancia per veure qui
fa millor l'obra de Valentf Castanys

blert
que
tats

es

a

representará

derná al Nave
benefici de Rail.

Que derná al Novetats no hi anira
qui valdrá, airó qui podrá.
*

•

*

Que 14 eegona eenferáncia del se.
gen' dele de la Federaciá Catalana,
a arree
de Valenti Castanars, va
étiser

famoses organitzaciona
"Marius Valla", amb la pluja d'ahir,
que els obliga a desfer el projecte
d'assistir a la Rua amb carrossa, ha
perdut un cinquanta per cent del

Que

de

**5

potser

fou deguda a
la per de tnpar-se amb els direc
tius, algun deis quals sembla que
hi aná per veure s els Poclia imPo
altra

a

muceta oficial

a

l'equip del Barcelona.

*

Que l'absencia dele
més que

corn

*

tot

ur rto

barba

*

Que d'aquest ball, una de les co
fou el di
ses que va agradar rnolt
talment
l'orquestra,
que
rector de
sonora
d'una
pellícula
tret
semblava
d'aquestes que hi surten músics i

Que el qui

Que aqtsesta resaludó heroica no
ha estas motivada pel Iracas de la

*

Que mée d'un esportiu I ben ca
sar va aprofitar aquest ball per al
salt... ja que el salt és molt espor

ball,

Que sembla que ara va de deba
que el senyor Doménech es treu le

*

*

va

*

*

Que una de 1es noiea que aI ball
dele Esports va fer Inés forrolla,
per l'originalitat del vestit, fou el
"Gaucho Tonny".

se'n

*

barba.

sedosos.

ser

*

un

axit esclatann

les

*5*

Que ara hl ha espeetacid per les
vindran, a canee del docter
Maranón, Anuden Vives i Oesorio
que

Gallardo.

prestigi.

*
*

Que horn espera arnb delit el ball
deis Esparto de l'any vinent, per

Que ahir el Barcelona va podre
definitivonent el campionat
de
Lliga.

veure si les

nenes del Club Femení
t'aran comparsa d'atletisme.
*

Que després del partit d'ahir al
metí, i degut a l'excellent actuadó
de Seman en el nou nee per a sil,
d'extraes •squerre, ja ningú no diu
que li. donaran la banal.

Dilluns vinent publicarem
l'acabament del conte "El
jugador de rugby", que no
donem avui per excés

d'original

*

Que

tethem ja diu que és mi
llar que el Goiburet, "toca« de
ara

guitarra".
*

Que

teEZEIMI~EEEIEMMIS

•

OHANIPAGNE

•

•

al

carnp

del Club Fernení
l'altre dia hem hi va veure molts
hornee amb un cavaguet fent sots
per al saltador que per practicar
hi volen construir.

Ayala & C.°
Chateau d'Ay (Frenes)
MIEIEEtlfSaZEE215~

el

l'equip

adquirelx

d'instile estalla tots els jugadors amb
una desgrácia gran, fallant pilotes clr
ríssimes, especialment per part deis
Alurnnes, que pertleren una infinitat
d'oeasions d'una forma lamentable. Ai
xó motivá q•t no es veis ciencia,

qual,

arrib les seves jugadas
rapidíssimes sabé triomfar iii

discutiblement en terreny con
trari, malgrat de no sser rsas
dominador.
La primera par t arabá emb
un empal a dos gols. Lee for
ces aliaren mol
nivelladee, no
existint •domlni de cap mena,
perb sí una ja major energia
en la Iniciativa deis alees a la
porta, contrhria per part de
l'Iluro, donant la seva davan.:
tera la sensació de n'ida perill
i méa oportunista que la del

pel

contrari, ocasiona un ánivellement
de forces que fu que la Iluita esde

vingués emocionant, no podent-se as
segurar amb gaires probabilitats d'é
xit qui seria el definitiu vencedor, fins
ah s últhn/ minuts, en acemseguir _el*
Alumnes ej segon gol, que decidí la
partida.
Deis Alumnes es es salvaren, pera,
Oliva i Pueyo, en especial el primer,
que efectuá dues paredes que poden
ben dir-se magistrals. A ell es den
principalment la victbria, puix a més

co.-

mengat, l'eneontre, inaugura el
marcador l'equip visitan, per
obra de Benet, qui arnb un xut
for t crettet envia l pilota a
la xarza.
Tan bon punt és centrtala la
pilota 111 ha una escomesa per
par t del Martinenc, j amh un
aldarull •avant la porta, són
castigados amb penalty unes
mans d'un jugador do n'oro.
Tira el eástie Morrajtts,
Un gnart d'hora deaprée -des
th l'empat l'Iluro, i tamhé és
Benet, qui rata fort, rebosnl
pul la pilota, i és ell mateix qui
entra a rematar perqut valgui
el segon gol per al sets equip,
nováment el Martinerto cubre
ca. l'empatar,,hi be aeonsegueix
pocs minuts deaprés arnb una
arrencada iniciada per Creixells,
que centra l'erg a ;Pandos,
aqucs ft sobre- gol entrant a

rematar Morrajas, empatant.
.Aqueeta, part jugada feu t's
Théa emocionant del partit, de
gut als empate i deeempats, que
lingeteten semnre el :súbito pen-,
dent deis esdeveniments.
La segona part es jugá tambá
amb el mateix gas que la pri-.
mera, peró el major encert de
la ratlia mitjana Martinenca
permeté per als seus un domini
que en cortos ocasions fou molt
mareat, 1 no obstant el .Marti
nono no march cap més gol, i,
en canvi, l'Iluro se n'apuntá dos

Ató, ho repetins, no fou més
que la més gran raprdesa d'ateo
de I'lluro.
Eta gol* tercer I quart vin
gueren gairebé seguits, 1 a mit

jans

del segon temps.
Primor marcá Mestres un
centre de Serra, precodit d'una
pifiada do Serrano, i l'altre, de
resultes d'un faut de Bracons
prop Fáren el tirá Bonet al pal
entrant Tonijoan en rematar
definitiu.

de mantenir e! mere incólume amb les
referides paredes don á valor moral
als altres "equipiers".
El "Manresa" tarnhé estigué dis
sortat, pere dernostrá que és un equip
ai quual no es bat fácilmene, atacant
mitja hora de la segona part amb gran
empenta, preveient-se que d'un mornent
a
l'altre feria funcionar el marcador,
amb la consegüent desillusió deis adic.
tes 'al cercle local,
Els dos gols de la tarda, com hetti
dit favorables a l'Associació, els mar.
ce Peidró, un a cada ternps, el pri.
batibull fantástic davant
mer
en un
la porta del "Manresa" i el segon amb
el cap, en rematar un córner.
Es distingiren pels forasters el por.
ter i la radia. &ventera, 1 deis locals,
com'jadtairein,rernOcat, Oliva, Pueyo
(no tan Bertraj i López. Larbitrel
molt bé.
P. P.
.

aconsegueix l'empate
,

A,

MARTÍ
-Martinene, 3; Duro, s.
Ahir,

SANT

les quatre, es van arreo
giman els equips aixi:
Martinenc.
Pasqual, Barcons,
Cese, •Climent, Pujals, Serrano, Crei
xells, Casas, Monleon, Morrajas
Fando.
Puro.
Toree, -Mas, Bienes, Bo
net, Prat, Bentanachs, Córrons Mes
tres, Tonijoan, Seaarta 1 Serra.
va ésser igualat; no va haver joc de
conjunt, penó les jugadas individuals
abundaren. Van marcar Bollen per
i Morrajas, per al •Martinenc,
el primer d'aquests últims de penal.
a

—

Disputat ?can el.

primer ^temps Va

ésser la resta de l'encontre, va de
minar arnb més amplitud l'onze local,
pera oferint mejor perill els avenfios
deis visitante per la rapidesa en 13
realitzacions de joc.
111estree aconseguí el tercer gol per
a
?Duro. Tonijoan, el quart per al
mateix equip.
Arbitra Marinen bé.

Aya la

C. o

&

Chateau d'Ay (France)

PASTA NIX

En

un

Sant Andreu

emoolonant, el

1 el Santboik em

====exa==zence==3145,

gran vlotbrla
L'expectació per aaquest
partit era fantástica. Els afi
cionats.1 de Sant Boj i de Sant
Andreu es dcnaren cita al camp
ribereny en gran quantitat.
camp pre.sentava, un aapecte
entluernador, propf només dels
gratis esdeveniments.
Aramburu, a les quatre en
punt, maná l'arrenglerament
deis equips, que ho feren de la

següent

manera:

Sant Andreu:

Palau, López,

Soler, Batet, Pesque', Inglan,
Ballester, Besolí, Sanui, Sán
chez i Comes.
Santboitt: Marly, Laca',

Puig,

Cifuentes, Elles, Guhrdia, Mi
han, Cabrera, l'arlo, Avellanet
Castanera.
El partit ha estat brillant,
fort 1 ple d'emoció.

cornplet

Es el mée

l'han jugat

en

deis que
el camp sant

boiá en tcta la temporada.
El Sant Andreu ste'ns a Mose
trat tal com és: un gran equip:
De joe rápid, fort i amb una
compenetraeld tan completa en
tots ele seus elernents, que ha
palesat que el 'loe de líder que
detenta no ti ve gran.
El Santboiá ha jtigat bé, torea
bé, i és una 'lástima que tam
pro en aquest partit no hagi en
certat en la, composició de

"eluiPa

Per quest rnotiu no ha donat
la sernsació de potbncia del Sant
Andreu, amb tot i haver jugat
tant com el!.
Fe més; si el Santboih s'ha
roes presentat al camp amb
l'arrenglerament de la segona
part, avui l'empat .s'hauria con
v.ertit. en una sorelloea
Cert, tambe que. amb tot i el
defecto anotat,, el, lógio, el que
pot, discutir sainad, per apas
sionat que sigui, és que aquesta
victbria no ha sobresortit per
quó la desgracia s'ha mostrat
forma aliada de l'equip yermen.
Al cap da d.ou minuts d'haver
comeneat; i anste motiu .d'Unes
mane,' pecaderes. de López, el
Santboth es velé ,afavorit .amb
un penalty que, tirat amb fdria,
ensopegá amb el pat.

Pnc

despréa

centrada

una

de Millan locá tamb é al pal, t
Cabrera fallb. Ilastirnosament la
_rematada, que era un gol segur.:'

Després d'una' quaranta-cino
minuts de jop brillantissim,

portal' a
primera
cap gol.

tren folls acaba -la
part soase. haverse fet
un

Al cap de set minuta de la se
gona 'parte Besclf, coronant-una
bonica arrencada de-la seva da
vanlera; march el primer gol de
la tarda.
Él Santboth posá a Guárdia
d'avant-centre i tot seguir es
conegué que l'equip bayia gua
nyat en efieheia.
En el curt espai de (sine rni
nut.s, el resultat era ja 'de dos
gols a un favorable al Santboih,
marcats fots des per Cabrera
en
dues meravelloses remata
des de cap.
/ quan él Sant Andreu, per
-duda la moral, ja es onava per
veneut, i els jugadorse sant
boians, amb anejes enormes de

de retirar del carnp, després de
de suepensió de joc.
Fou en reprendre el partit.
que Comes, aVançant scl, 'd'un
xut creueat, fácilmenE parable,

deu rninuts

aconseguí l'empat.

LA NOVETAT DE L'ANY

lota la sella

A TERNIINIS

IODCIfilli Urdid

VESTITS, AZRICS 1 TRINXERES
A MIDA 1

priailtives

EXCEL-LENT CON
!MOMO

,i\1

Asink

Reaparegué

Lacal J en
suprern esfore el Santboiá
darrers minus aconseéguí

un

MANISAN
que

(Sima tt le)

combat al mateix temps l'obesitat, l'estrenyement i botes les infeeeions
gastro intestinals
-

DiPósIt: SANT PERE IIIES BA1X, 32-Venda a Farmácies i Centres d'Específics

1

Coromines, J. Massó
i Torrents, J. Pous i Pagés,
Aveli Artís
de novel-les de
"Les Ales Esteses")
PRESENTEN

PAGINES

informará. gratuitumeni la
manera (rana r-tleganiment vesus

iitirreat'per
Pfna. 20 al
i

norín5s

mw,
CORTS, 040, entresal primera
(01,1 150: dv,:lirliei i 'tales}
Teléfun 17383

fest

contacte amb la pista i s'han
trenat. Ene han demostrar posseir
cap de pedal fácil i rápid.

pres

"Espanyol sobretot, posseeix

precisament (tot
rey

a

i asee mole.) el cór
la catedral del eisclisme mundial,

sinó per les cireumstancies que l'acom
panyen. En primer terme cal remarcar
que per arribar al lloc encimbellat on
actualment tetan collocats els nostres
do* corredora els ha ealg-ut un esforç
cent ;regarles més gres que no ho hau
ria estat en qualsevel altre país dedi
cat al citlisme. El merit de Juliá Es
panyol i Claudi Stnon és personal, sen
se ajuts ni influencies estranyes.
L'any passat sentiren la necessitat
d'absentar-se de nosaltres per a cercar
a fóra (i ens dol de reconlixer la seva
raó) unes activitats ciclistes que ací no
existien. La leva visita fou a Saint
Etienne, en de seguida es feren seu
el palie i obtingueren magnífics re
sultats.
I com que la millor propaganda as
la que es fa un tnateix amb els fets,
no as d'estranyar que a Saint-Etlenne
es recordessin d'elle
i els comptessin
entre els corredora que havien d'inte
grar els millors programes d'aquesta

temporada.
1 ara els ha vingut el premi a Ilur
constancia, a llur noblesa esportiva,
palesada en totes les reunions en qué
han pees part, en acoblar-los als mi
llore especialistes mtmdiala de carretes
a l'americana.
/ aquesta és la veleta
ble importancia del debut Espanyol
Senon: el reconeixement d'una classe
notabilíasima, digna de figurar al eos
tat de les millors.
Tcts els qui estimem el ciclistne hem
d'estar agra?rs a aquests dos catalans
que tan brillanunent s'han comportat
fins ara 1 que tan alt han sabut posar
el

nostres

prestigi.

aquest fet creiern nosaltres
que són mereixeders del nostre heme
natge, que calda, que tothom, sense
mancar-hi ningú, emite i enemics (es
portivament), fent palie en la prime.
ra avinentesa que se'ns presenti.
LA RAMBLA, reeollint el pensa
ment dele veeitables espertius, es com
plau a felicitar com es mereixen a
Claudi Senon i Julia Espanyol.
Per

a

*

Arrart de la

un

bel!

sprints.
"Senon és mis gros, menys fi que
un notable i dur,

•

Espanyol. Passa per
corredor de pista.

"Tots els que han trobat aquest equip
eapanyol (ja sigui a Ilurs país ó per
aci) reconeixen unánirnement que te
nen una bona plaga en la pista. Eape
rern veure

coni

es

porten."

ABELLA-MASDr.U.

PERE

EL RESULTAT DE LA REUNID
D'AHIR AL

VELODROM
DE PARIS
La carrera de dues hores a l'ameri.
cana, en la qual ea presentaven el pú
blic parisene Espanyol i Senon, ha
estat l més disputada que rnai saut
via corregut en aquest veledrom. El%
nostres compatriotes, tot
i hayer-ee
clessifica en darrer lloc, han assolit
un boa resultan si tenim en cerote que;
ultra la natural afectad() que el córrer
davant de dotze o tretze mil persone&
produeix als no acostumats, s'han betut
en aquesta carrera precisament tots els
récords del món en provea a l'ameri
cana d'aquesta durad'.
Pels resultats obtinguts pela eltres
equips hom veurá com realment a'han
comportat excellentment ele nostres
corredors. Heus-el ací:
e.
Marcillac Blanchannet, ses'no
quilómetres (récord), 44 punt$,

J. Van

2.

Hevel-Debruyekére,

punta.
A dues voltes: Linari-Richli, 48
punts; Ch. Pellissier-Lectucq, 40; CM-.

pry-Cordier, 3i; Chacery-Fabre, :8;
Wambst-Lacquehay-, la; Charlier-Du
ray, g; P. Van itempen-Pypnenburg,
7 punts.

..A tres voltes: Hoution-Pecqueux,
punte; Verschueren-Mortelmans, 24;
Rouger-Merviel, 8; Raynaud-Dayen, 5.
A quatre voltee: Mauton-Cugnon 14
punts ; Espanyel-Senon, 3.
OHAMPAGNE

*

arribada

seva

lin

en

ritme. Petit, peró ben formar, és pie
tóric de vida. Campió d'Espanya de
velocitat, és verament perlita, en els

és

no

a

París,

d'haver-se entreno pel Veló
drone i <liad esportiu parisenc L'Auto
dedica a Seeon i Espanyol ele segiients
paregrafs, que traduim:
"Ahir al mol (dimecres) arribaren
els corredors transpirenencs Espanyol
(el norn predestino) i Senon, els quals
participaran a la carrera de dues llores
a l'americana, de la qual diumenge será
teatre el Ve!'
"Els des bornes immediarament han

Ayala & C.°

després

Chatead

d'Ay:

(frranoe)

A la página 14:
Un vibran allegat d'un
advocat madrileny per la
revisió de la, causa dita
de Garraf
,••••••••3

córner que, rernatat arnb fdria,
topa amb el pal, i en un nou
irripule de Guardia, la pilcita
topa nervament al pal
aná a
kick, en mig de la deseSpera
ció de l'equip santboiá, que bé
pot vanar-se d'haver batut me
ralment el líder del torneig, i
nornés a la fatalitat pot agrair
siaquesta victória no consta
cont a tal en la puntuació.
Es distingiren López, Pes
que], Soler 1 Comes pens barrats,
i la defensa, Cabrera, Cifuentes
I Castanera pels morats.
Aramburu no ens va convén
cor pcc ni molt.
El núbil°, nombrós i apassio
nat, peró correcte.
També en el pdblic ahir hi
havia 'elos bándols.

ROSSINYOL
—

LA

COPA F. C. BARCELONA

Castro Golizález que eembla una bona adquisició deis del Po
ble Nou, a més de mostrar-se molt
sere,

es

també, pel

que

es

veu,

naolt

valent. Ho prova bé el gol de des.
empat que va fer. Un centre de
Guix és rematat amb el cap quan
e/ contrari aixeca el peu i
corre el
perill dé rebre una bona puntada
de peu, peró Castro
González surt
amb la seva. Sabé veure el monient
oportú per a fer gol i no va repa
rar pas
arnb el perill que corría.
El segon teten), sois
va
servir
perque el Júpiter afermés la seva
vicharia arnb un nou gol
obtingtit
en un gran aldarull per mitjá deis
peus de Pueyo
quan Ros havia dele;
xat la porta i
corria per terna entre
molts jugadors.
Prou va fer esforços final a el Be.:
dalona perque no fos tan
s'aria la
derrota, peró tot fem inútil, tan in-'
útil corn les t egades que
Forguee

volgué lograr-h, acuse
acoesegult
perqué tenia el seta mal día.

D'UN ADOLESCENT
la

qual conditueix

el volum XIX

de la triomfant Conoció

LES

ALES

UNA

Popular

de

ESTESES

PESSZTA

•

AL POBLE NOU

P. C. Júpiter, 3

.

Badalona F. C.,

z

En Sauri va encarregár-se d'arbi.
trae
i ele equipe s'arrengueraren
així:
C. D. Júpiter: Manyer, Oro, Bo

tella, Bosch, Gómez, Piró, Ptieene,
Barceló. Castro, Gontález, Virgili í
Guix.
Badalona F. C.:

Corlare
AMB L'OBRA

'tit

importánda d'aquest

La

Pere

(jurats del Concurs

6pnautteu J. CERA PACASA
Agent Comercial Collegial, que

nosaltres no és exagerar el
de data memorable el debut
edle nostres dos únicos corredors de
pista al Velbdrom de París.
Per

Proclamar

ho

guanyador del primer premi
(mil pessetes) en l'esmentat

•g'han guarit amb

Una data memorable per al eielisme peninsular:
Ahir debutaren Espanyol i Senon al Velódrom
d'Hivern de París

als

Alexandre Plana,

,

8111.~1ffilmwwww.r.

un

XAVIER BENGUEREL
MILERS DE MALALTS DE L'ESTOMAC

t

La desgra
paten a dos gols.
cia ha.privat al Santboik d'una

viotbria, es, lianeaven a cercar
nous gols', Una jugada desgra
ciada de. Laca' féu que hagués

CHAMPAGNE

Després -de l'excurs16, de la cursa, de ltexerciel
D'oled, entre la polfs, el sol 1 eis uents, la
dallad« amb

táncia deis dos contendents, puje: si
bé es juga amb ganes i valentia i fins
i tot en alguns moments veritable
fútbol, en ia majorie d'ocasiona pece,

grocenegre,

blartinene,
Al cap de deu rninuts de

cap

bon cop d'eíecte.

sentes molt

cons,

sempre per

a

Aquest partit, que tingué lloc ahir
en el con')
local, corresponent al tor
neig LA RAMBLA, va atraure bas
tara públic,
la qual cosa féts que a
l'hora anunciada aquell terreny pre

nee,

Per Canaletes diuen.,.

a

A SANT 1301

partlt

-

fensiva, dolenta.

Mataró

Ahir, al camp del Martinenrh
es ju0a, aquest partit, corres
ponent al Torneig LA RAM

~en=

RAMBLA"

rós, Blanca,

•¦¦•••••¦•¦.«...m..

3

rambla

La

Ros, Folgnera,
Borras, Mena, Font, Cristie, Minan,
Castre, Forgues Garriga i Tejedor.
Iniciat ja de bel/ antuvi 1 doirini
carnd.grisos veieren no obstent com
un aarrencada deis
de Badalona era
premiada pel primer gol de la tar
da Per Mitjá de Millan. No va tar
dar pas massa a empatar el Júpiter.
Uns quants bóns jecs de camet de:
nou
davanter centre jupiteria que
entreeet finalrneut a Virglii, que es
tá In hona posició. i aquest xuta de
tal
per

que Ros no
evitar el gol.

manera

poe•fer-an

ree

5

*

De l'actuacia individual dele
ju
gadora, a mes del dit podem
afegir
hi que Manyer esrigué rnolt de sor,
perca ell també va fer el
possil.ne
per a jugar bé. Oro i
Botelta com
pletaren l'accíó del; majos, que
te.
ten una bceia
aatuacie. En els dan
t'entere Boceló, Castro
González,
Guix i Pueyo ho feren força
bé.
Re! Badalona, Ros, Folguera
i
Borras estigueren encertats,
aiu
dant-los molt Font i Cristi. El pri.
mee fou l'home més
voluntades de'
l'equip badaloní que aguantá l'eme'.
penta dele del Júpiter i féu
estor
eeys perqué els seus davanters
fessin
goIs, peres... no en trajeo ganes.
En Sauri va fer d-erbitre bastant
bé.
El partit en conjImt va agradar
nos

pereue

nes

de

posaren tots

forres ga
en
la

guayar i carrecció

Iluira

-

a

,

ROL reA-ROSELL

•
?
•
•

10 de marl de

rambla
tleS
••••

1

7

L'esport

Comarques,*

les

a

flirt-s6n molts ele »cid

"del

que estan contente

quip

no

ller.

l'Espanya

mas

Que al camp de Vista Alegre, de
Girona, valdria més plantar-hi pe
tates, perqua no s'hi juga cap par
tit d'emoci6.
•

•

Que fa tants dies que els juga
dore del Girona no han actuat en
cap partit, que quan ho facin faran
figa, com amb el Figueres.
*

•

Que fa diez

*

el =estro Oliva, arbitrant el
,partit dele estudiante a Girona, va
perdre 5 quiloa de greix i ara sola
ue)

en

peca

no.
•

•

Que fa goig de bo de bo veure
tants atletes gironins entrenar-se a
la Devesa per al festival del 23 d'a
quest mes contra els estudiante de

Barcelona.
11

Ballesteros,

Que En

del Gírenla,
té molta paratila, t quan diu que ani
ra a entrenar-se a les vult, no falla:
hi va a les dotse.
*

Que En Vinye* i En Nanci, els
dos veterana rnés veterana de l'equip
de veterana del Girona, quan no pu
guiri jugar per manca de carnes ju
dalt d'una bicicleta.

garan

•

•

•

Que és moIt possible que diumen
ge vinent vagi a Gixona un fort
equip del Barcelona.
*

Que el ala

gairebé

3o és

que tindrá lloc

segur

Girona un festival
els locals i els Plome

atletic entre
de Reus.

a

•

•

•

Que nombre d'aficionats de Pal
ma, assabentats deis mitings que
acostuma

donar

a

un

conegut

en

anglas ale campa on juga
seu
equip, l'estan esperant amb
braços oberts.

un

Espanya,

O

pionat d'Espanya.
:Vence, aconseguint una ro-.
tunda victória, l'Alfons, que
marcá nou gols.

gols: Abella,
Ramis, 2; Mestres, 2, i Pizá,
Marcaren els

4;
1.

rárbitre, senyor Bestard, bé.
EL CASTPIONAT D'ESPANYA
Dilluns passaf, a la tarda, es
al

sorteig per
Campionat d'Espanya, i cau

sa

una

rebé la noticia del

gran sensació en saber
se que
havia correspost citan
nar-se amb et nostre
campió,
l'actual campió d'Espanya R.
C. D. Espanyol.
Com és natural en aquests
casos, es comenearen a fer ca
bales, que n'hi hagueren per a
tots els gustos, car mentre els
uns opinaven que vencería l'Es
panyol fácilment, els altres,
que encara recordaven els par
tits de l'any passat, en els quals
vence l'Alfons per dos a zero

quatre a un, es mostraven en
extrem optimistes.
Nosaltres creiem que el Carn
pió de Balears sotmés, com
está", a sever entrenament, pot
pot defensar-se bravarnent

aconseguir

un

honorable resul

tat.

tat, la qual cos adesitgem,
apartats de banderies, per a bé
del nostre futbol.
La Selle, 2 Alfonso, 2
Aquest matf han jugat aquests
-

equipe en partit d'entrenament.
Quan estaven empatats, man
cant encara alguns minuta, elá
de La Salle, no conformes amb
l'actuació de l'árbitre, que ho
era un soci de l'esmentat, Club,
i que en tot moment els afavo
ria d'un amanera descarada, es
retiraren del camp.

trenador
el
els

•

•

•

CANIPIONAT DE COMPETICIO
Baleara, 4 Constáncla, O
-

Que l'equip de l'Alfons, de Pal
ma, s'está entrenant amb fe perqua

Davan
prova de

quan s'enfronti davant el C. D. Es
panyol pugui repetir aquell resultat
que aconseguí en la temporada de

despertat,

l'any 1928 sobre

el mateix

•

Que hi ha

*

equip.

*

clirectiu d'un Club
de Palma molt aficionat a arbitrar,
que per cert pot ensenyar a molts
dele componente del Collegi d'Ar
bitres de Baleara.
un

•

a

la

Que el carnpi6 de Baleara ha es
tat avantatjosanzent contractat
per
a celebrar diversos partits a Alger
i Orange.
•

Que si En Tianet, Arquee i Gar
cía, palamosins, són una "trumfos"
per a jugar a futbol, el dimecres de
cendra ens demostraren la manera
més practica d'aclarir unes "porcions
de pollastre arnb salsa".
•

Que s'arma

•

*

"tiberi" de pronas
tic i a l'hora deis brindis ens asse
guraren forrnalment guanyar quan
es jugués anab el Girona.
un

•

a

*

Que En Badosa ha escrit ala de
Palamós dient-los que probablement
será aviat quan cobrara aquella he
rencia (?).
•

•

Que En Llenas i En Molla, so:in
la parella de defenses més castissa
que hi ha

La Biabal.

a

555

paseada va con
matrimonial enllas el simpa

Que

la set:nana

traure

tic directiu del Palambs "Cuartito"
Danés.
*

5

*

Que no cal dir que els palamo
sino ji desitgen una felicitat tan du
radora com en el seu cárrec espor
tiu.
*5*

Que és una 'lástima que el cro
nista figuerenc no posi solts d'aquells
que ala de Palarnós els feien tanta

grácia.
*

Que pel
nyor

ara

que
no

es

está

aquest se
per "Romana
veu

Io

concurrIncia,
!'interés que havia

zero.

Havia comeneat l'encontre
molt interessant i mogut, i s'han
vist molt borres jugades per
ambdós equipa. Tanrnateix el
Balears fa més pressiú, perb,
Per gracia i virtut de l'actuaciú
de
l'árbitre, senyor Estaper,
que en tota la tarda no n'hi
encertat una, ha anat endurint
se 1, perdent
cornpletament l'in
terés amb qué havra comen

lat.
Es de doldre, 1 passa ja de

mida,

que el Collegi Balear
concedeixi l'arbitratge a se
nyors que malgrat de la seva
bona fe no tenen aleária sufi
cient per a aquests afers.
El Balears aconseguí una
bella i ample victória, grades
al seu millor joc.
Hi hagué agressió mútila de

jugadors,

sense que
l'árbitre
sabes complir el reglamenf.

A ALABO
HIspánla, 2 Atlétic, 4
També de Campionat s'ha ju
gat aquesta tarda aquest inte
ressant encontre, que s'Ira des
cabdellat molt vitt i enérgic.
Minuts abans de donar-se per
acabat, s'agrediren dos juga
dora, i com sigui que ha estat
impossible aclarir el cama,
l'árbitre, senyor Bonet, que ha
actual moiL bé, ha donat el par
-lit per acabat.
-

Balears,
Sla jugat

4

-

Constancia,

aquest

O

partit

al camp
"Son banals", actuant d'arbitre el se
nyor Estapé, del collegi balear, i
arren
gierant-se així els equips: Balears

Padon

el

coig

de la "Fede" de Llei

actua d'árbitre en el partit a be
pro-Rini celebrat a Tárrega.
*

•

Que En Lloses,
tua

fou
at

de porter

en

•

de TOrrega, ac
la Penya Purjita

Ferrer, Cerda, Val!, libeda,
Anibrós; Reiné. Bordoy, Sintes, Ser
ra
i Pasqual. Consta:7(11:3 Bonafé:
Alsina, Pericas; Unís, Estelrich, Pa,
si, Villalonga, Satino!, Barber i Se
;

deis herois de la tarda, mal
la seva afició al cinema.
un

tennistes de l'Ateneu de Tar
rvoten revifar reamentat esport.
Pisen actuar entre e13 minen del
Continent.

Treta la pilota pel Constancia, co
mença un peloteig, de domini altera
i quan se supcsava que el marcador
seria estrenat salva el gol el mig cen

balearie libeda. S'irnposá la da
baleasica, i es tiraren, contra
la portcria del Constancia fins a qua
tre cerner, per bé que sense resudtat
positiu. Una falta del porter visitant
motiva una lesió seriosa al davanter
Serra, que hagn.5 d'ésscr retirat al
vestuari per asistir-lo facultat.vament.
Per aquesta falta cs castiga atr') pe
nal el Constan'a. pretestaren els ju
tre

vantera

En

un

partit amista:5s,

el Saba

dell verle el Lleida per set

seguit

plan remarcar, dona ocasió
molts aspirants a la práctica del

del

Demostrá

técnica, perb

inferioritat

tanta cera sem
bla indicar el marcador.
L'actuació del Sabadell pot
ésser qualifieada de bona, i me&
si tenim en compte que lluitá
sense el concurs deis seus no
tables jugadors Morral i Grá
cta. Un dels rnillors elements
que tingué ahir fou ['exterior
Mata, que actuá excellentment
tc-ta la tarda; el secundaren
forea bé Pérez, Sala i Bertran.
Els mitjos, forea treballadurs,
particularment Costa. Bé el
porter i els defenses.
Del Lleida cal esmentar Mo
liner, Espeleta, Avelino, Juárez
i Pros.
Dirigí la Iluita l'aficlonat sa
badellenc Cases, el qual palesá
més vcluntat que encert.
Anotárem molt poca concur
réneia al camp, si bé aixb no
és d'estranyar, degut a la tarda
plujosa que feia.
Eta equipe es presentaren
no

segueix:
Sabadell: Ferrer, Giner4, Rou
re, Salanguera, Costa, Codina,
Mata, Bertran, Ros, Sala 1 Pé
com

rez.

Lleida: Iborra, Avelinc, Mn
liner, Borrás, Pinyol, Espeleta,
Guillermo, Pros, Pirla, Manolín
1 Juárez.

a marcar

el

quart; Sala i

cada un. El
Lleida féu el tercer, i el Saba
dell encara trehá la manera
d'a
conseguir el seté.
Durant el segon temps, el
Lleida actuá amb deu jugadors,
i darrerament arnb
non.
un

P. P.

fut

bol de provar el seu valer, ensems
que acreix l'ambient esportiu que fins
al present no s'ha arclat d'altra ma
nera
en
la nostra ciutat. L'any pas
sat, primer d'iniciativa d'aquest tor
neig, varen prendre part en ell setze
equips, i l'éxit económic va éser ben
remarcable. Aquest any amb les* cinc
societats que s'han inscrit, promet és
ser rnés competit que l'anterior, puix
s'han format millors conjunts.
Feliciten' la nostra societat esporti

pel

caire

gadors i tractaren de retirar-se; retirá
cl cástig, encara que serse porter,
mar
cant així cl primer tanto a favor
del
Baiears,. La primera part acaba de
seguida.
La segona va ?ser un complet
do
rMai del Balears, que marca tres gols.

Autors: Borooy, Serra, dos, de cap.

L'arbit:-atge,

encertat,

encara

que

benévol an-ab el joc viulent.
El ráblia, nombrós, pran]ia amb
aplaudinient les jugralcs increixedores
de tal honor.
rnassa

vor.

Els
feren

el s tres

marcar

gols

Esperem

que en curs
que manquen a l'Orfeó,

campionat
i

será

jugat

restants.
deis 7 partits

puix

que el

—

.

primer i reserva, que és compost per
Arbós, Descale, Coromina, Pau I,
Güell, Picola, Puig, Vida!, Martínez,
Pau II i Farret. L'Orfeó arrenjlerá:
Coll, Mercader, Sáez, Giralt, CuCrós,
Surinyach, Cotaladevall, Figueres, Riu
ró, Rubio i Rabassa.
L'arbitratge a carrec del local A.

Oró, força

—

encertat.

El nombrós públic sortí satisfet de
l'encontre
A

PALANIOS
El Palamós és guanyat pel
Glrona, per 3 gola a 1
El fort vent deslluí les juga
des, la qual cosa ensopí els es

pectadors.

A MOLLERUSA

Un conglómerat de jugadors
locals va traslladar-se a Santa
Cristina a contendir 1-mistosa
ment.
En sor-tiren derrotats
Per
4 gols a 1.

qua,

III,

ladrosa, Tapies.
Surt el Tarragona. Als trenta mi
nuts de joc Tapies obé d'un xut ras
el primer gol per ala seus. La primera
part acaba amb aquest resultat.
Comeneada la segona part, dura una
vint-i-cinc minuta de joc duríssirn.
L'arbitre, molt atent, cuida de posar
les coses a lloc. Es aplaudit. (Juan fal
taven deu minuta per actabar el par
tit marquen el segon gol els locals.

Représ el joe, es veuen unes guan
tes jugades perilloses per?) l'arbitre
dóna el partit per acabat amb la vic
tarja asenyalada.
El públic, molt bé i satisfet, i l'ar
bitre, imparcial.
A BALAGUER
U. E. Balaguerina, 3
F. C. Peal, 2
Aquest encontre havia despertat molt
d'interés degut al nivellament de for
ces per resultar que ei Poal correspo
nent al grup B de Balaguer, en el
que ha obtingut una brillant clasitica
ció i que el Balaguer correspon al
grup A, essent-li la sort adversa en la
classificació.

Unió Republicana d Arbeca,
F. C. Palau, 5
'

(Camp

o

Palau)

del

equipsfal

El més

a

corres

Borges i Mollerussa, respectiva
ment. La puntuació era molt nivellada
en acabar-se el campionat de
classifi
que

el camp

es

combinacions els donaren el fruit de
la victeria.
TARREGA
Festival a benefici de Manían Mar

(Rini)

tínez
A VILAFRANCA

Torneig

carnpions de grupa
F. C. Granollers,
F. C. Vilafranca,
Partit dur el que jugaren aquests
equips, que no fou decidit finatim moment, ja que faltava poc per
acabar quan el Granollers aconsegui
el primer gol de la tara, i en un :no
rnent d'inesperació que podríem
dir el
Vilafranca aconseguí dos gols seguits.
L'arlyitre no s'amoina gaire a tallar
el joc brut que prodigaren per amb
dues parts alguna jugadors. A come
qüencia d'aixe més d'un d'aquests ha
gué d'anar a veure el botiquí algunes
de

vegades.
Els cquips

es

presentaren

con]

se

gueix :
Vilafranca:

Sabater, Llorene, Mir,
Lara, Guasch, Via, Soler, Agustinet,
Soriano, Mauri i Martín. Suplent: Pe
Granollers:

Gallofré, López,

Mira

Iles, Faig, Rebollo, Ortuno, Arribes,
Munoz, Saura, Navarro i Rubio.
Domina. el Vilafranca, pere els ataca
Granollers foren Inés perillosos.
Abans d'aquest partit es juga un
"entremés" entre un tercer del Vila
franca i el -primer de Monjes, que
acaba amb el resultat de zara fa
vor del Vilafranca.
El partit corres
ponia al concurs copa Feliu.
Feliciten] sincerament el donador de
la copa -ja que així és com es fomen
ta
el noble esport, i els guanyadors
d'ella per havcr aconseguit un tan
prettat premi.

El dia 4 tingué lloc un partit de
futbol organitzat pels arbitres resi
dents a Tarrega, a benefici de Ma
rian Martínez (Rini) per a socerrer
la

Els
la

necessitat.

seva

seus

adversaris foren mis de

Penya Purgita, del Tárrega. Fo.
batits per 5

4.
Sota les ordres del scnyor Escu
der s'arrengleraren els equips de la
ren

a

següent manera: Llos,es, Escuder
I, Orpí, Nobile, Soler, Minguell, Es
cuder III, Boujoch, Seguí, Marrone
lles i Gassol; per la Penya; i Min

guella, Busquest, Pont, Viladot,
Morera, Piera, Salvador, Viniyals,
Alvarez, Colas i Pladevila, pels ar
bitres.
Surten els arbitres sense cap em
penta. Els seus contraria s'aprofi
ten per atacar, peró les seres esco
meses no
tenen
efecte. Als pocs
moments els
arbitres aconseguei
xen
el primer gol. Poc després, el
segon i tercer. No obstant, els pur

gites aconsegueixen

el

primer. Quan

falta poc per acabar el primer temps
els arbitres marquen el quart.
Els Purgites marquen cl segon i el
tercer fins arribar a Fempat, pro.
duít de penalty.
Tornen

reaccionar els arbitres i
el gol de la victória.
Amb domini complet l'arbitre dó
na fi
a l'encontre
quan faltaven
minuts. No saben] per qué, per?,
a

aconsegueixen

nota que tots

cataren

Sabadell,

com

rs

urna

revisió

encara comPla aga
Pocs arbitres de criteri.
I quan s'hagi Jet la revisió (l'arbitres
i reglaments s'haura
rapidamen1
a /a de federatius, perqud ámb mis que
hi
ovni día, !pobre basket, que en
patira crentrebanes! I

De l'atac reusene despuntá
que marca els dos
baskets per als seus.
Els equips foren els se

güents:
GIMNASTIC B.--•-García
Rodríguez Huguet i Por
ta.
REUS DEPORTIU:
Macip,

yitAlfra

nera,

gattlyailt¦-)
t
EL BASKEr AL CA:111DE TARRAGONA.

?Ja haveu signat
nostres fulles
tia i revisió

Féu-ho;

cansats.

Ell

fou el primer, puix que és el coix
de la Federació.

en

Dtsprés del Ginntastic i el V.•lis.
s.ribla que els del Reus DePortiu
del Reus Atlétic Club es disposen a
llonçar la pilota al cistell.
Amb els L.J Vilanova ?I propasen
organitsar el primer torneig, de ba,

les

pro-amnis
processos?

podeu deixar

no

de fer-ho

diguéssim.
fa de "Poncio", de
serial de l'Atletismo, dirigeir
:re.
balls d'organitaació, que ség un teri.
te;g,

REUNIO

nástic, Valls Deportiu i Reus
Deportiu hi ha hagut un"pour
parler" per a organitzar un
concurs de basket, sota el pa
tronatge d'un diari local, que

table treball.

Recordeu que demi, di
marts, se celebra el fes
tival pro Rini, al teatre
Novetats. ?Ja teniu
localitats?

de portar-se a cap seria un ve
ritabIe Campionat entre els eles
ments de basket del Camp de

-

Tarragona.

CAL ESTALVIAR
.4/sir la Unió D. Girarla havia de
desPlaçar-se a Montpeller per jugar
un partit contra el club local, pera de
gut a combinacions del Campionat da
Trança se suspengué el viatge.
En V., un ex-directiu i fattatic (!')
deis imparcials, comentara:
"No saben el favor que ens han fet,
aquests francesas! Hent estalviat pes
Mes i una pallissa, perqua no cal obli
dar que el Montpeller va en segona po
sició al campionat.
I tot cls oients, am!, rara Unan-Un j
tal, li donaren la raó.

El públic, n'oh nombrós i satisfet.
Després tingué lloc un banquet
de fraternitat esportiva amb uns qua
ranta assistents.
Després de fer úš de la paraula
els senyors Lloses i Seguí donant
grácies a l'afició que havia ccr
respost a favor del beneficiat, pren

paraula

el

senyor

—

Masdeu,

president del Comité. Felicita els
iniciadors del benefici, dona, compte
de les adhesions rebudes del Bala
guer F.ce a l'esmentat Comité, ja
que per una mala intenció se'l con
siderava rebel. Per final d'acte els
assistents acordaren trametre un te
lefonema adherint-se a l'obra del
senyor Masdeu a la Federació i
també per l'homenatg a Josep Aré
valo

kit

,

et

kíMile0
QUINA CALOR!

En el partit de futbol jugat el dio
de Sant Tontas a Girona entre el: es
tudiants de la Normal i
pas
saren coses que sense voler en-e recor
daren la gran guerra.
L'Oliva, el mostre Oliva, arbitrant
suava a raig fet; el públic, de tant en
dar, suave tinta, í els jugadors suave',
d'angzín;a í de les patacades rebudes.
I els diaris encara (Buen que fa taktt
de !red a Girona.

C.
A

T'anega,

3

—

TARREGA
C. D. Catalá, reserva, o

Partit jugat per tal de fer el des
empat del trofeu France-Espagne
Sota les ordres del senyor Lloses,
s'alinien els equips: Vilalta, Felip,

Torruella, Jové, Calafell, Tosquella,
Fuster, Gabarró, Masafrets, Gómez i
Graells, pel Cercera; Pont I, Novell,
Costa, Trilla, Pont II, Maimó, Meta,
Segura, Surroca, Manonelles i Puig,
pel Tárrega. Surten els contraris, perel
el seu joc és ineficae. Porten la inicia
tiva els locals qui als pocs moments
són castigats els visitants per frequic,
que, tirat per Pont II, marca el pri
tanto. Surroca marca el segon tanto,
el joc és viu. Pont II torna a marcar
des de mig camp. Poc després fineix
el primer temps.
En

l'equip

S'OBREN JUGADORS
Hereu fuga de davanter centre amb
l'Institut, i fine un partit tan colossal,'
un

C. D. Independent, o
Encontre molt interessant. La pri
mera part acaba
amb l'empat a zero,
havent dorninat fortament els forans,
mis quals han tirat 7 córners contra un.
A la segona part el joc fou Inés
intens. La Penya Fontanet marca tres
gola, obra d'En Felip.
Tot l'equip es porta molt bé i tre
ballador i per por de desmeréixcr cap
jugador, clirem que tots han estat a
gran altura.
Els jugadors del Penya Fontanet
foren: Bonjoch; Palau, Capdevila
Seall, Buesa, Sangra; Tassies, Capell,
Aymerich Felip i Bossa.
C. D. Independent: Perdió ; Naves.
Vidal ; Selma, Qyintana, Miguel; Vi
dal II. Sans 1, Martí, Quintana I i
Sans II.
correcte, i rárbitre.

tercer

gol

tan

arxicolossal,

que

un

ex-directito derGirona exclama:
"I la Junta actual es queixa que no
té jztgadors! Si ens en sobren!
Potser no será tant!lt

local debuta Mela., que

malgrat tot és jugador que a por a
poc podrá classificar-se deis millors.
Pels visitants sobresortiren Vi:alta,
que salva l'equip, Calafell, malgrat el
seu joc un xic dur, Massafrets i Tar
ru«:11a. Els altres compliren.
El públic pee nombrós, pera correr
te com cal. L'arbitre senyor Llores, bé.
CAMP D'ARBECA
Penya Fontanet, de Mollerusa, 3

El rúblia tralt
imparcial,

si

conr

En Ferrer, que

Entre els elements del Gim

la

d'arbitre,

una

mcnt el basket aval

Perejoan,

gué

s'ha rjst

rápida revisió del regla.
11r.7, sin
temps fa a corre-cuita j
per sortir del paz, al qua avui día ja
no es pot acceptar, car gairebé tot es
delva a criteri de l'arbitre, i malattraf.

Rodríguez.

grup B

força concorregut i que els ju
gadora juguessin am!) tot l'entusiasme.
El Palau dona la sensació d'un equip
més bregat, ja que les seves boniques

exquisit

en

de

cacions. Alai) motiva

I tant

s'imposa

molt
Deis vermells, Huguet i Por
ta sobresortiren en l'atac, mar
cant sis baskets cada un i dos

net, Recolta, Dalmases
Dalrnases I,
Domingo, Amor, Balcells, Lluch I, Vi

Partit molt competa degut
pondre aquests dos

El Juventus, de

obligat a protestar enlrgicament
rarbjtratge que diumenge paisat féu
Ros, el que algun tentps fan prcsident
del Collegi d'Arbitres, en el partit quc
fuga contra el Laietd.

Els basketbolistes gimnástics
visaren en Ilu rcamp la victb
ria assolida en la seva anada
Reus, fa quinze dios, si bé
a
no cal perdre de vista que els
reusencs són completament no
vells, i així i tot es defensaren

Fonta

veiés

Xampany Noya

TARRAGONA'
Glmniistic B, 28-Reus Deportiu
A

amb

afavorits.

Perejoan.

A les ordres de l'arbitre senyor Es
part, els equips s'arengleraren així:
Tarragona 17, C.s Revert, Espina,
Inglés, Aiguader, Anglés, Reig, Car
bonell, Boldó, Martí, Garreta, Fas
F. C. Mollerusas Lluch

sóit

Montserrat, Bonarcia, Segalá

—

Només dos bornes se salva
ren de la catastrófica actuació
local: Company i Barti. Els al
tres, si bé intentaren posar-hl
voluntat, no arribaren a reixir.
Del conjunt girod sobresor
tiren: Florenea (porter), Ca
ses, Esteve I Bonfill, que efec
tuá una tasca d'encoratjador,
distribuint el seu joc impetuós
i afiligranat.

BALL

'‘

—

Tarragona F. C., o
F. C. Mollerusa, 2

conntra tots

tots

dues volt
sabrá reivindicar-se
d'aquest resultát advers.
L'Olot presenta un equip selecció de
a

ele

següuents:
Gimnastic !II.
Asamaá. Garriga,
Mateu, Villes, Bordes, Torrents, Obiol,
Espanyol III, Basora, Espanyol II i
Montaner.
Normal.
Alegret, Pons R., Pons
C., Ferrer, Meliá, Ferer, Ferrando,
Joncosa Montalá i Serret.

correspondre jugar 1:Orfeó
Olot F. C. Sortí guanyador aquest

per

pilota, puje(' que
pobra exhibició. Cadescutt
aixó de la

en

una

que ho féu com un mestre..
Els equips que jugaren foren

va

últim per 6 tantos a r.
En la primera part el partit fou
molt anivellat. Tanmateix l'OOlot
aprofitá tres ocasions per marcar per
tina els de
l'Orfeó. Després del canvi
de terreny es nota la manca de pre
paració de l'Orfeó. L'Olot, més bre
gat en aquestes Iluites, se n'aprofitá

es

no

ca,

popular

F. C.
i

demostraren que

tirava per la seva banda.
Arbitra l'encontre el normalista Ro•

Les societatG iniCrites són: Indústria
i Comete, Centre Fontanella, Cetre
Obrer, Orfeó Popular Olotí I Olot
Air

mestres

són pas

que pren per
aquest motiu el moviment esportiu.
va

dro!.

Llegiu LA RAMBLA

triomf al tercer del Gimnás
tic, que ha tret el joc deis grans dies,
assegurant-se el segon lloc indiscuti
ble de l'esmentat torneig.
A la primera part el resultat ja foil
netament favorable als defensors del
Gimnastic per 5 a a, resultat que s'am
plia fina a quedar en 8 a a al seu fa
rnerescut

als

ens

Demaneu

Tot just comeneada la liuda,
Juárez ja aconseguf el primer
gol per al seu equip; cinc mi
nuts més tard, Pros mareá el
segon per al Lleida, i aleshcres
els del Sabadell s'adonaren que
allb podia acabar malament per
a ells i canviaren
de táctica.
La porta Ileidatana fou visi
tada i atacada amb insisténcia,
i aixb permeté a Pérez d'entrar
el primer gols sztbadellenc. A
miljans de la primera part
produi l'empat, aconseguit per
Sala en rematar una centrada
de Mata, i al cap de poca esto
na
el mateix Mala marca el
tercer, de bona factura.
Represa la huila, Bertran no

trigá

donar comen aquest sor
per l'afició olotina.
encert esportiu i econamic que
esperat

Seguint l'exemPle de la
Federati,
Catalana de Futbol, la de Basket-bai
hauria d'imposar una scriosa
deis seus arbitres. Ai.rí potscr
s'acaba
ríen les protestes que l'un
diumenge
darrera ?'nitre els clubs es veuen
obli
gots a fer deis arbitratges

r

—

Aquest partit, penúltim del torneig
"La Tarde", ha valgut un sorollós I

va

tan

un

A TARRAGONA
Gimnástic III, 8
Normal,

Copa Ajuntament

Es

de desfe
•tes que ha experimentat el Sa
badell en els darrers encontres,
es veu que tenia ganes de fer la
pau, i el que n'ha tocat les con
seqüenc les ha estat el Lleida.
Amb teta seguretat que, mal
grat deis desigs deis jugador&
sabadellencs, ni aquests ni els
seus partidaris no creien pus a
comeneaments de
l'encontre
que el resultat final los el que
ion. Car es doná l cas que tant
l'un equip com l'altre sor-tiren
a la palestra disposats a em
portar-sp'n la victbria, i aques
ta semblá de bou ccmeneatnent
que anava a decantar-se a fa
vor
dels Ileidatans. Perb no
trigá a veure's que el conjunt
del cercle local era indi.stuti
blement superior Al visitant, i
que per aquest motiu la Hulla
es decantada
pel Sabadell. I,
d'acord amb
la lógica,
fou
aquest el vencedor, si bé per un
marge potser excessiu.
Un resultat de set gols a tres
és gairebó sempre una mica
ancrnml, ja que en general éE
de suposar que quan s'enfron
ten dos equips ha d'existir un
cert anivellament de l'orces. El
Sabadell fou gairebé sempre su
perior al Lleida, per?) d'haver
Iluitat, aquest al segon temps
en igualtat numérica,
amb tota
seguretat que la seva derrota
hauria estat de menys impor

táncia.

neig

—

tres

a

Després

M'ir

gols

local.

Tarragona

Lleida

A OLOT

Torneig

Pérez n'entraren

guí.

Que

L-

t'orca

s'ha celebrat el par
tit aquesta tarda. Ha resulta
vencedor el Balears per quatre
a

Girona

A SABADELL

jugá al carnp de
partit d'entrena
preparar l'equip

per a
campió per la Huila per al Cam

*

rona.

se

ment

que ele amante de

la barriLa no podem gaudir l'esqui
sida fragancia de la literatura de les
notes oficial* de la Junta del Gi

ment

Alfonso, 9
Dimarts

Barcelona

1

Gi

perqua re
s'ha desplaçat a Montpe

rona

•

Ira unnantif

BASKET-BALL TAM.
BE S'IMPOSA
REVI.
SIO D'ARBITRES
EN

Balears
•Que

1930

L'ESPORT BENEFIC
'

La' gentilcsa del Palajrugell F. C.
oferint-se'a collaborar amb el seu con
curs el dio que se cclebri el partit bC
náfic de la dissortada senyoreta pala
mosina Angela IgléSies ha estat comen
to per lafició molt favorablement.
La generositat deis crrectius pala
frugellenes que colisa quedará en
—

aquest

cas

—

escrita

en

acta.

d'exemple

lo que serveixi

per a
aquests darrers
temps han vingut critican, alguns afers
del club empordanés.

qquells

que

durant

A LES

FOSQUES

s'ha Pogu posar en ciar encara
les situacions respectives deis clubs en
el passat cainpfonat amateur de Giro
no, Ilevat deis

primers

!loes.

Si.alyzi desWa assabentar7se'n
tocará alije renací que ecóWe.r
2

deració

J

r

3

1930
•10 de marl de

rambla

C_AMPIONATS

ELS

Chirry II, d'un xut fermidable
aconseguí batre Emery per .pri
mera vegada.
Segueix el partit, dominant

A SANTANDER
El Real Madrid perd amb el Racing, per dos
Santander,

L'AMNISTIA

AL

CAllfP

DEI. POLO.
Palo, on
Alti,- 421 camp de hockey del
del Terrassa,
-.Catalunya, í el del Barcelona,
dr
viren.recoltirse alguries dotzenes po..
pro-aninistia deis PreSos

ingartwols.equips
•

signatures

socials.

Argunes.d'elles
«!citada di ns

de

significació

d

i

ano

raristocrátic esPort

dc

la garroláda.
Iii.eonsigueni anib la natural satis
campe
facció, ,,tés encara tentt
d'agacha
tantmateis:
tracia-su
(INC cs,
_aristocrática sarica..,'
u

beis

Ah!

,I no.oblident el

campanv Nu

ésser qui ret comparéi
biok,, Tic
gros in
plecs i anda
ser :ánrb els
ZO

un

ter1.3,.

41Ment semblava que tráctava de
arad-trisar l'Universitary II. C., de ben
grata .fteordltiica...,
re--

as,

-

daeT_dfaasa-aa
CARNESTOW1E.S I

ELS

FUTBOL.1STES.
Els jugador-S d? futbol-personcs
carn

tet!s lés„altres—quan
Carnestoltes sentcn la 'teces

i els,toj conk

arriba
sitat

de

el

d'esbansionar-se.

Per aiso no és
els ball: de mas

estrany que en
cares se n'hi trobin tot sovint.
pretenent amb aquesta nota dela
en
tar kis juaadors que -burlen les liels
jun
les
que
dicten
extrem riporoses
tes (alguns clubs. Ens doldria que per
res

imposades unes.
futbotistes que Preci

culpa'nostra fossin
quantcs Ittultes

a

el son. TIC guanyen po. a viure.
.1mb tot, no• Magín: de 'publicar al
gua tia una lista deis jugadors que
antb assiduitat fan els honors a
s'core. Aquest (tia vindra pan, ultra
apesta Ilistá de jugadors, en poguent
publicar una de directiu•. Ai.rí és pro
bable qnc,..a fi d'evitar" .possibles dra;
mes familiars, alguns dir'ectita s'asse
nyalin caín -a deciarats Partíderis -de
suprimir el dret ?e penyorar els jupa
dors que es diverteisin.
sen.

Amb elcainp d'es

in.

port del Sardinero i amb

tástic,

es

ponent

a

va

la

celebrar el

pie fan
partir asrres
el

entre

R.. Madrid i el Racing local.
A les ordres del biscaí Sancho s'a
linien els equips en la forma següent:
R. Madrid: Vidal, Quesada, Torre
grasa, Prat.,. Esparza. López, Pefia,
Lazcano, Berga -eche, .Rubio, alalet i
Olaso.

Pasina Jove, Pico, Mandar°,

Her

antleez.
Larritma, Santi, Lo
redo, Clavera. Larrínaga i .amos.
Eligeix el Racine i arrena el Ma
drid que en el primer a‘enç r:rt fins
els dominis del -mata santanderi i fent
Rubio una monumental passa,la a Laz
cano llança un trtt magnífic que para
Jover en espléndida allargada. Hom
sent una gran ON acido per a tots els ju
gadors que inttra'dngueren en la ju
í

gada. L'equip
mis rapid que

Racing es mostra
el rnadrileny. El joc és
anivellat i el partit molt entretingut.
Ah dotze minuts de joc Oscar fa
un magnífic servei a Olavera.
cedeix avançat a Arnós. qui recolleix
el baló internant-se, el qua!, d'una es
pléndida esquerra aconségueix batre
per primera vegada a Vidal.
Els irtadrilénys continuen anivellant
el joc, pero el s sena davanters no 'li
guen una sola jugada. Oscar no se

sura

que

que éls

va

paasant el temps

un

per ciar off-side.
Al cap de vint-i-quátre mi
nuts, els bilbains cedeixen cbr
ner. Es tirat per Gamborena en
forma magnífica, i Urtizberea,
amb el cap, acons.egueix l'em
pat, en mig d'una gran evació.
Amb el resultat d'un aun
acaba el primer temps:
equips
En sortir al carril)
per tal de contnuar el partit,
hom pot observar que Blasco
ha estat substituit per Izpizua,
per sofrir una gran inflamació
dreta el portr de l'Ath
a la rn
Ildic.
Gomerfç,a el s.egon temps amb
les mateixes característiques
que la primer part, i quan feia

veu

d'a
quests mornents un joc dur i brut
que és protestas energicament.
Amb dos gola a zero a favor del
Racing acaba l'encontre.
L'equip vencedor féu un gran par
ta pie d'entusiasme i de bona yo
'untas: és destaca sobretot la gran
tasca de conjunt que realitzaren.
El Madrid dona una sensació molt
pobra de joc, tata individua,lment

Els jugadors caatellans protesten les
decisions arbitrals, si bé cal reconei
xer que l'arbitratge de Sancho, si bé,

imparcial, .és forga desafortunat. Se
gueix el partit rnogut i intereasantís
sim i als 32 rninuts Larrínaga cedeix
Anlós, aquest torna el baló tn un
a
centre magnífic, ras, passat i obert i
Toredo, inagnificament collocat, liat
de tret per sota ptr segona vegada el
meta madriltny.
I,a jugada és acolliela amb una gran
°s;-ció per a l'equip santanderi.
El Madrid, completament desmora
litzat, dóna la scasació d'un equip no
vel sense aconseguir fer una jugada
digna de la seva fama.
El Racing continua dominant i está
fea:

pula de marcar novament en
Prat a Arnós. S'encarrega, de
treure el castig el mateix jugador i
Pradera remata magnfficament a rana
gle, peal) Vida], de forma inverossi
mii,s; conseguix -manar k baló a ear

A lbaiondo es celebra ahir el
ta. de 1-liga de primera clivisió Ara
nas-R. Sociedad el qual acaba amb
la victbria justissima de l'Aaanas de
Guacho Per tres' gols a un, -ja que
tant en un temps com en raltre el
vigésims foren els amos ele la situa
ció, embotellaren els sena contra
ris i no pogacren marcar rrnla gols
per la magnífica actuació del p.:rter
par

justament,

la serenitat i desenrotllen des

en

deficient.
XOTI-SPOR T

111111111111

ell

Corts, 196 Tel. 10266

-

Barcelona

jugaven

cinc minuts que

En un partit accidenta
díssim, que és suspés
comengar la segona
par, la Real Unión em
en

patava amb l'Athletic
de Bilbao
una expectació enorme,
entrada fcrmidable i 1111a
quantitat de formters fanta5tica, s'ha cele.brat el parlit cor
responent a la primera Divisió

Ami)

una

de la Lliga, entre la Real Unión
i l'Athletic de Bilbao.
L'equip biscaí en sortir al
carnp és rebut amb una gran
ovació. Els jugadors portaven
llaços negres al 1-iraç per la

ocor

un

GREU INCIDENT I SUSPEN
SI() DEL PARTIT
Una pilota és recollida per René, el
qual avanta i .passa tots els contraria
que se li posen per davant. Un d'ells
fa un faut a René, pero aquest segueix
avanfiant cap a la porta biscarna. En
aquest moment l'arbitre xiula
casti
gant René per "faut". El noble juga
dor irundarra contesta a l'arbitre,
el
qual ordena .1a sera éxpulsió, la qual
cosa executa el jugador irundarra. In
tervenen els jugadors d'ambdós equins,

especialment

els

biscains,

i preguen

a

que René continui
jugant.
Insausti, coni a arbitre, manté lcx
pulsió oe René, i aleshores el pUblic,
es l'atila
al camp intentas agredir

l'arbitre

l'arbitre i s'arma un monumental tu
multe que és incapaç de contenir les
innumerables force. de Policia de ser

Cada equip aconseguí un gol a la
primera part. Els primers a marcar
foren els reialistes per mida de
Yurrita, als 22 minuts: burla el seu
mig, passa després la defensa'i tira
un
xut alt i creuat que el portar
contrari no encarta a detenía-.
Continua la pressió arenera i el
sembla imminent, pero els seus in.
tens son anullats per l'encert d'Iza
guirre i deis seus companys de de
fensa. Quan el ternps anava a aca
bar, als 42 minuts, Menchaca passa
a
Saro, aquest centra i remata la

pilota
gueix

Currugada, el qual aconse
gol d'empat,
El segon temps tingué caracterís
sigues semblants al primer. Tot el
el

brill de l'actuació forastera culmina
en la defensa, puix que tot el partit
es
ra.

desenrotlla en terreny donostiar
Als deu minuta aconseguiren ell

un

faut

SOU D'EN. SE.VAN
Conjantauracart asnb, unes ratlies d'un
soci riel Barcelona:-que ens demana
Ji pocient.árlarir per qué aquest.club té
En Sentón, ens arriben noticies de les
facicies que aquest va fer a París.
Segens,-sepribla,• es va convertir en el
"castigador oficial" de
i
ácinpre que l'atenta vigilancia del se
ve•issins directiu acompanyant .ho va
permetre, el xitot es va divertir, to
lrant la cara de les ttoies que se n po
sayo; a lo, i pernietent-se unes Iliber
tals que tínicamént.a París ••són tole
rades.

Aixl, dones, 1119 ha de sorprendre a
pingil. que Seman cobri i o higni, El
Barcelona, ainant de fer les coses ben
fríes, té entre els seus jugadors un
elentent,. la missió del qual consisteix•

mir (que

per

cert

'l'arbitre

acaree

no

deix) Iliurant-se el Madrid d'un

A poc

a

poc comença

a

dominar
la bona

l'equip madrileny degut a
actuació deis majos ales, perO
la d'Esparza que fracassa com

no
a

a

eix

dor.

fatigues als jugadors que fuguen,
lrobem tot un encert.

--

BRONQUITIS

IRestaurador
arnb el

"ffillanisan"

Diptisit:

n.o 2

SANT PERE MES BAIX, 32

En els moinenta
tara

madrilenya

en

qué

encarta

en

la davan.
el reinat.

mort del pare del senyor Gu-:
.tiérrez Alzaga, president fie
Federacjó BiscaIna
En mig de gran expectació,
•comença el partit,
primers memeptÉ són de
gran nervioSisme per pare de
tots dos equips, peró pon a pon
l'Athletic es va imposant, i al
cap de sis minuts havia marcat
el primer gol. Aquest fou obtin
gut de la s.egüent manera: Fou
castigada la Real Unión amb un
cop
fraile, 1 en
xecutar-lo

vei al ámp. Entre tots els jugadors
deis dos emiips tracten d'alliberar In
sansti, i entre els defensors es distin
geix René, el qual rep innombrables
cops per tal d'alliberar Insausti de les
fúries del públic. De resultes d'un deis
copa Insausti queda commocionat
i
és tret a bravos pels jugadoors l'arbi
tre guipuscoó. En retirar-se René cap
a
la caseta és objecte d'una enorme i
entusiástica. El públic espera vint mi
nuts a1 camp la resolució del conflic
te, fins que es Urna l'ordre d'evacuar
el emitir parque el partit ha estat sus
pes. L'incident ha causat gran indig
nació entre els partidaris, de l'Irún per
qué no en fou culpable René i que les
frases que va dirigir a l'arbitre en cas
tigar-lo anda el seu injust fall al no
ble jugador irundarra no foren ni molt
menys ofensivas i sempre dites •en to
amistós, com és costum de René.
La Eederació Guipuscoana es reuní

R. Sociedad
Ath. -Madrid
Santander

15

Europa

49

15

46
5

2

28 31
79 29
8 26 42

48

12

15

4

5

1059 35

9

12
12

SEGONA DIVISIO
S.

Gijón

3

4 26

D. _AlavéS

15

47 94
64

4 27
225

Iberia

15
15

7

8

Sevilla
'Valencia
D. Corlaría
R. Oviedo
íz. Murcia
R. Betis
C. Leonesa

...,

15

2

21

19

18 18
18 17
6 33 20 16
5 35 37 16

15
15

52

6 27 31 14
7 29 38 54
7 34 42 sa
8 26 32 13

15

43

8 23 34

54
62
53

arenencs

i

tota

no

la

res

55
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EL SENYOR M4S.ISO.N1
SIDRALISTA HONORAR!
Dissabte, a la Sala Mozart, en el mo
inent que En Castanys anava a comen
çar la seva conferéncia, un senyor de
priccra fila es zu aísecar decidit i
aboca el contingut (una paberina que
ditia a la buts-aca dintre t'ampolla
d'aigua que ltons havia posat a la Jis
posició del conferenciant.
L'aigua va comenear a bidfir i lo
gent, de inoment, es va alarmar. Va
resultar, perb,. que itsa era res Inés que
sidra!, i En Massoni—que no era &iré
guanyar 1014 ()Vació i
l'intrús—es
cl nonienantent de ,sqralista honoran;'
e

45,

JA TE 1311PADORS1

•

Segons
des de

printeres noticies arriba.
Madrid, l'arbitratge del se.nyor,
les

1:11 ésser cosa deliciosa... espe-.
cialment per als campions de. Catalu

Barrena
nya.

Arriata, Cilaurre, Urresti, Gerardo,
Saro, Rivero, Gurruchaga, Mencha

Coniencem a tenir la illusió que al
divertit senyor. Mon-te-ro li han sarta

i Ecrevarria.
R. Sociedad: Izaguirre, Ilundain,

imitadors,
..S'egurament que él senyor Barrena
vol fer oposicions perqua l'any vinent

Deva, Orcolaga, Marculeta, Murguia,
Isfariscal, Ayestaran, Cholin, Bien

el nomenin árbitro internacional!!!

sobas i Yurrita.

,°1 tal
s o•

Demaneu

1El

Xampeny Noya

preferit deis esportius

•111111111¦11~115

A VALENCIA
El titular veng l'Iberia, per 3 gols a
Al camp de Mestalla arnb bona en
trada se celebra el partit Valencia-Ibe
ria. Venceren els locals per tres gols
a

un

m/unya.
-""'••••¦

Pasa

rin, Salvador, Molina, Ameros, Rima,
Picolin, Vilanova, Costa i Sánchez.
Iberia: Jaumandreu, Sauca, 1.1e11cua, Epelde,
Estanis, Cavia, Epel
de II, Tomasín, Zorrozua 1, Zcrro
zua
II i Sarasqueta.
Els valencians juguen més bé esté
els sella contraria, i als vint .rainuts
aconseguiren el seu primer gol., 5a1vador bOmbeja una vala que Vilanova,
de cap, passa á .Costa, i aguas l'envia
a

UN ENCERT
deis acords pre
sos recentment pel Consell ctirectiu del.
F. C. Barcelona de castigar econt)mti
camela els jugadors que siguin es-ptil
sats del comp.
Es un dremple que convindría tin
guessin Present tots cls clubs.
Felicitent amb tota sineciitat el; se
ityors directias del club cambió de L'a:
No és, í de deba,

un.

Els equipa formaren:
;Valencia: Cabo, Melenciron,

la xarxa.
Als quaranta

Valencia, una passada
es

converteix

D',IN SOLA

en

de Rino

a

el
Costa

gol.

ben portata avenços una paseada dé
Sánchea la converteix •Picolin en él
tercer gol.
Al segun temps el .joe désaigué.
Estanis als vuit minuts de joc !fan
ça un xut de Iluny que torna el porter,
i aleshores Zorrozua, de cap;
Salva

l'honor.
El Valencia mereixia més gols. Des
{acá sobre tots els seus jugadors Pi
colin, El seguiren Salvador, Molina d
Pasarín.
Arribas va salvar alguna petits de
fcctes. Arbitra lié.
De l'equip foraster destacaren sobre
els altres la defensa i Jaumandreu.—
roto Sport.
-

-

Canaletes, abans_cle
ploure, varem sentir_el-,dialeg

Dissabte
sar-se

a

a

següent:
—Ja heu vist que denul Ex Sola

.

—I -res mésr
us.entenc.,

veritat éj que «escama inolt
sigui del Barcçiona. El
porten ex-sziplent de Zamora és un
.ricot que de sempre ha estat ben con
Sacre esportivatnent .ppriane, C nté-.1
lta tingut en alguna,.ocasió actuacions
memorables defensant la porteria de
l'cquip blanc-blau.
—Sí, pera ai.ra no vol idir que no
pugui estar lesionát.
—Vol dir que' quan l'Espanyol es va
decidir a vendre-se'l per
bogues
pcssctes—que representaven tres su
duros davant el que es va pagar 'per
radquisició de la familia Goiburtt?—.
és que alguna Cosa ki devia veurc que
TIO udevia agradar pron.
A:la millor
En Sola té alguna tara,.
que En Sola

—Saben que aixti que em ditten em
pensar nioft Realment ja seria
ben estrany que cl Barcelona compres

!ara

alguna vegada algun jugador

per

prendre

EL MILLOR XiNIKNY
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Sawitier,

acords.

Padrón,
Cros,

Parera,
Arocha,
Alcoriza, Difunt, Ricard
Zamora, Monjo,

RESULTATS
PRIMERA DIVISIO
0.1111.111
.1•1¦111

••••••

Deiegació

i

PRINCESA,

Europa-Espanyol, 1-2.
Athletic Madrid-Barcelona, 3-2.
Arenas-R. Sociedad, 3-1.
R. Uknión-Ath. Bilbao, a-a,
R. Santander-R. Madrid, 2-0,

Gallard

SEVONA DIVISIO
Valencia-Iberia, 3-1.
R. Betis-D. Coruna, 3-1.
D. Alavés-R. Oviedo, 6-o.
S. Gijón-C. Leonesa. 3-o.
R. Murcia-Sevilla, 2-1.

dipósít
20

Puntuació

Barcelona
-1=-

l'equip revolucionari que
derná "jugará" al teatre Novetats
l'obra de Dova, a profit de Rini
aquest és

E
E
:
E
E
:
E
2

I
E
E
E
E
E

E
E
E
E
E
E
E

í

í

•

,

PRIMERA DIVISIO
3. G. E. 1'. F. C. P.
Ath. Bilbao
55 9 6 O 52 2.1) 24

Teléfon 11953

Piera
.

Gorostiza.—Noti-Sport.

Caves a
Sant Sadurni
.d'Anoia

no

E

L'alineació deis equips en cornediar
l'encontre era la següent:
Real Union: Emery, Alza, Ansa,
Garnorena, René, Maya, Sagarzazu,
Regueiro, Urtazberoa, Alfaro i Gar
mendia.
Athletic: Blasco, Careaga, Caste
llanos, Pichi, Muguerza, Roberto, La
fuente, Iraragorri, Unanumo, Chirri i

mig

que

sortís carabassa

•

Z-r2'

no

fuga?.
—Si, den estar lesionat..
—No; segons tales
iaracians fe..
tesper-un- direetin., Dinioa cosa. que té
és que esta, bais- de. forma.
---No

minuta,' pressionant

En el Valencia destaca en tot inta
ment •la gran actuació de la
tripIeta
central de la davanterá, i en un' deis

VENDA A FARMACIES I CENTRES D'ESPECIFICS

a-

senyala.

directius del Barcelona valen
'ciar

TOS

--

Desapareixen radicalment

gol que semblava segur.
En el. legon ternps comença domi
nant el Paaing. En aquests primal-8
moments de clornini santanderí, Que
sada toca amb la lisa la pilota dina
de l'area de penalty. que l'aebitre no

divertir-se i pron. Será potser per
allá de qui "attib •un que es di-vertel
ri ja'n'hi.ha prou".
.és aisí i els
estal

ASMA

non

de la línia.
Els extrema es distingeixen ex
traordinariament tirant innombra
biés centres que no sén aprofitats.
Olaso en rápidas .escapades força
dos corntrs ,que també son tirats
consecuéticies per al marca
sense

en

1

no pogué veure.
Malgrat l'avantatge obtingut,

ca

O111111111111
regué

un

amb el cap,

porta guipuscoana.
Acabá, el partit amb la victbria
ben merescuda deis arenencs.
Es distingiren en aquest equip Zi.
laurre, .Arrieta i els davanters, i en
l'equip foraster, Izaguirre, Marcule
ta i Yurrita. L'arbitratge de Elorte-.
cocchea fou deficient per a ambdós
equips. Aquests foren:
Arenas: Larramendia, Llantada,

MOBLES DE FUSTA 1 ACER PER A OFICINA

A IRUN

en

Curruchaga,

ta del partit els bou favorable, puix
que posaren en continuat perili la

1111111111111b_
-

augmentar el marcador

rematar

afluixaren eis

favor de l'A

a

arenera

re

••••¦••1..

Bodmer, & Bö, S.

fire4i
)1
I

a un

tirat contra la Real.
Seguí dominant l'Arenas malgrat
deis esforços deis majos i defensts
blanc-blaus, i a la mitja hora acon.
seguiren el gol que els assegurava
la victoria i els tranquillitzava sobre
el possible rcsultat de la imita.
Aquest gol fou obra de Menchaca, el
qual recollí una pilota de Juanito i
tira un xut formidable que Izaguir

la bona actuació del portar de la R.
Sociedad, el marcador ha.uria crescut
molt més de pressa

gois

tres

comer

guipuscoa Izaguirre.
En el primer temps juga. watt
millor requip local, el qual demos
trá reunir ara un conjunt cohasío
nat i pie d'entusiasme. Sempre la
lluita estigué en terrena.- guipuscoa i
si no llagues estas, com hem dit, per

-

conjunt.
L'arbitratge de Saracho, com ja
licin
clnara
(:ue imparcial fuu
com

L'Arenas veng la Real Sociedad per

bilbaf, i onza mi
nuts més tard, Gorostiza obté
un segon gol,
que és anullat,

mo

ment.,

a

es

'Áf

A BILBAO

Inés

jugadors madrilenys pardea

dl

separa de Rubio ni tan sois

cap

Jové, en una tarda [dalia d'encarta
i d'oportuaitat, fa paradas inmensas
i guanya freqüents oVacions. A me

un

primera Lliga,

a

ti:

DE LLIGAS

Barcelona
Arenas
Espanyol

ss

so

1

4 37 23 21

55

7

2

644 37 16

13

7

2

R. Unión
R. Madrid

15

5

5

15

5

3

6 32 27 16
5 40 42 15
7 33 35 13

Entrada

general: UNA pesseta

.....MIRRIVIRMUSIVIIVINIM

.D-1.W.1---.7-1----.1ALALL.

10_ de ,marc

la

CULTURA

I

rlmbla

ESPORT

de 19:30

t 1

-

L'humor, base
Castanys, humorista

Valentí

En Valenti Costanys és

un

deis afor

moríais que ha comprés que
l'humorisme és una de les coses nzés
seriases duques: tizón. Per aisó quan;

fer la

en

auto-presentacio,

seta

dir:

—Senyors, jo sóc calb, porto peto
de llana, sóc pare de familia, cm sé de
membria els notns de les basties que
componen la concedo zoológica del
Parc, i he vist catorze representado:1s
Quan

va

Parlara

dir

absolutanzent
.siria, i és *non posskle que digués la
teritat neta i pelada. La qual cosa, en
'terliz manera, és tanOé una preciosa
lormula dhumorisme.
s
s..
.Çreç .que ratnic Castanys no se
m'afendrh
li dic que considero /a
sera obra d'eseriplor i de dibuixant
manera

•

típic

i

precís

de catalani
tat. El creador del Xut entra de ple
',Jipare la tradició del: nostres humo
com

cas

pelada de l'Al-niel:es.

favor
diles

fixar-vos una mica eis les
i facécies d'un .Peius Gencr, d'un
de

Rossinyol,

Fontdevila,
dcsprés si :Mamar personal

miren
d'En Cas
tanys no-estr) emParentai directament
»lb 11. inconfziSible" gracia
local
d'un

i

daquests .tres persolialges.
•

•.•

"k..-0d6' pele té

•

.

•

quantitat impon

una

dirtible **.d'Iiiim‘ ribite p;:opi que s'es.
ron'
ra-tntosfera deis
earrti-s.'
oristes populars
-

•

ell-Inearr'égats .de" recollir i
..tra'niformar aquestes grades vcrges
•é»

prosa

vi:".a."Silte'ns. terina

1010

de
en

imatge

*

radtotelefini ica;dirern

que els lturnoris.
son el: jue tenen les am

Ha

leí popular:
lenes més ben disposades per caçar els
corrents d'humor que produ:isen cls

strz

F. C. F. A.

Castanys

de

•

•

gran

de

encert

portar En ralentí

la tribuna de les Sri:o:S t'OIL
ferUcitS. al.i.ta:/ ha aclarit una mica
l'almas/era i ha dentostrat que una
a

•

'Pobres.
Es per °Ira que la gracia d'un Ros
d'un Frias Gencr, d'un Tan'.

•inyol,
devila,

esta

conferUcia no ha d'ésser
obligadament sinistra.
A En Castanys, pera, li

Castanys, tot i res pondre
a quatre coneepcions ben per.tonals de
l'humor, té un no sé qua de vague i
de preels a la -.-.'egada que ?'identifica,
que li dóna sin fons comí. Es veu ben
'dar que es l'humor d'un pafs detertni
d'un

una

anava

sobrelzumans per sostraure.'s a la so
lemnitat de l'acte. Per nzés disposát a
la irreverincia que hom estigia, arriba
un ntonzent que la majcstat de la gesta
se zis cruspeis de viu en t;izt. Per aixd
En ralentí Castanys, inexpert en
aqztesta niclia d'aventures, tot i fer un
carnet:carnee sensacional, de Miel, ez
nuca es va anar sentint apoderat per
la trattscendhcia dei scu Paper, i T'a
sentir, finalment, que eslava a la mer
•c? d'aqztells Personatgcs presiderzcials,
de laigua cm> bolado i de la Seild po
skió d'un mire i mig per damunt del
-nivel! del ptíblic.
L'ande Castanys haura vist ben ciar
Cr qué quan En Gante: de la Serna
va valer
donar una conferéncia anti
conferenciar, va triar per local un ci
nema, i per tribuna l'esqztena don ele

fant.
JosEP MARIA PLANES

seguit en camptarien la aosta anti
patia. Jo he acceptat aquest comes
en un moment de tcmeritat en que no
vaig reparar prou bé amb les meves
forces. Si hagnés pogut preveure,
reflexionant a consciencia, el que
havia fet, m'havia d'envair un pánic

•expliqui

que tot

rzolt curiosa: el xkot

passar

trionzfar de
-arcarament,
del protocol de la confe),‘:ncia, i la
conferencia se'l va menjar a cit. Es 1111
bcstiar amb el qual no s'hi pot fer hl-a
ntes'. Una vegada hom s'ha installat
davant la !caleta del donzas roig, i Iza
begut un paren dc glopades d'aigua
amb bolado, ha de fer uns esforços

•

mporcions _mussolinesqu,es

7:a

cosa

disposat

tea!, que no té res a veure anzb la ma
Itera le riure Id de ley' rime d'altres
latítids.
•uan En Castanys ens deja :
autbmnibus que van. al fu:.
bol, que tul Poden arrenear fins que
quan estan plens no po
ésta» plens,
'den arrenear..." Q bé: "Aquells socis
en el tumulte de les assemblees
dentario& la paraula nonas per dir que
;ti tots demanen la paraula no hi l'aura
manera d'entendres..." Quan En Cas.
fan.".'s creía aisc-1, no fria res Inés que
fconfirmar-nos la leva posició d'humo
rista catalaníssim, d'un humorisme que
ha naseutzl 13orn, volta el tirón i torna
al Boro,.
L'hit gran d'En Castanys,"és
del Xut. Aquest peribelic és obra seva.
t'Sense Caaanys, no hi ha Xut possIle.
!"Aquest "Ixit ha agafat unes tals pro.
rporeions,"qüe Pot llover arribat a fer
'creare que el Xut respalda a una- ne
"ressitat rítal del país.
L'explicactó
il'aquest fet és molt simple: En Cris.
5Ianys no ha PI res més que recollir,
Abans 'de :començai- és precís que
exactament qui sóc i que
,ern proposo, per evitar que a Vaca
laiment de la conferencia hi hagi
algú que reclami la invitació argüirle
que ha perdut el tempa cscoltant-me
i que per eteoltar quatre vulgaritats
no valia la pena de perdrc la nit.
El trist haver-ho de confessar,
pero de vulgar ho Sóc a conscien
cia. Ni com a literat ni com a humo
rista tinc prou solvencia per a donar
el que "se'n diu una conferencia. No
sóc Inés que un observador, que
per tenir dret a burlar-me de les ta
res deis altres comeneo per burlar.
me
de les propies. Sóc calb, porto
peto de llana per guardar-mc
un
de la bronquitis, sóc pare de familia,
preparo els "biberons" millor que
una "ama seca", cm sé la coHecció
zoológica del Parc de memoria i
podria recitar els Tacas de totes les
gábies en llatí, lic vise set vegades
"Vis Pastorets" i només (tormo les
nits que les criatures in'ho permeten.
Per cstablir un corrent de cordia
litat entre vostés i jo, estic dispo_
sdt a no reparar en sacrificis. A risc
que cm comparin amb l'Elena Jordi,
els explicaré els anotius pels quals
m'he decidir a'fer aquesta exhibició,
de conferenciant, prenent "tomas"
d'aigua amb bolado cada deu minutas.
El ridícul cal afrontar-lo serenament.
Si jo declarés„ingénuament que he
acceptat l'amable invitació de la
Federado Catalana per contribuir
amb les meves idees a l'enclegaineut
de l'esport, mentiria com un polític,
i la meya immodéstia prendría unes

cosa

una

formidable i havia de passar
dies tan dolents com els que he
passat, és segur que no hauria ac
ceptat i aquesta nit cm trobaria
entre vosaltres, delectant-me amb el
que dina un altrc a l'escenari. IIi ha
una
diferencia tan gran entre tro
bar-se aquí dalt o a baix, que només
ho sap el que hi ha pujat. La sin.
ceritat pot evitar moltes catástrofes.
El dependent que abans de procla
mar la solidesa d'un genere no s'as
segura da la seva consistencia s'ex
posa que én volee-ho demostrar el
genere se ti qttedi als dits i el par
roquia formi un pobre concepte d'ell.
El que es posa uns patins sense tenir
la seguretat que s'hi sostindrá, s'ex
posa a trencar-se el cap, bo i exci
tant la hilaritat dels que estaven dis
posats a admirar-lo. L'home ente als
seixanta anys es casa perqué li han
dit que encara podría fer fe-lie una
tan
uns

dona,
el
a

cal que

seu

fracás

no

no

diles' menes d'humorisnie: cl refirát
el. casolá. El refiriat _no fz.,..riure
naire. Posin cara de prune's agrés i
no' data, del contrari, estaré irrea
meiablement classificat com a litniso..:
rista caSolá.
'

L'aficionat,

el soci

L'aficionan

i qui diu l'aficionat diu
soc:, passa la vida cn continu
estat d'excitació. Fruelx de l'espprt
a trat es ti una patcialitat tan accentuada, que l'espose acaba essent per
a,ell una tortura, un motiu de -sofri
ment, l'amargor de la seva vida.
El soci és per temperament trágic
el

granguignolcsc.
'paatit, el desplaeament, l'Assemblea, -la lectura
de

les ressenyes, en lloc de cons_
tituir els seus motius d'esbarjo dee

injtit:

un

per(e e

'

com

si

del

resultat

en

depengués la scva existencia. Si els
contraris .porten .avarilatge, sofreix,
considcrant que la partida és por
duda per ais seus; si els que porten
avantatgc son els seus, tarribé so
freix només de pensar en la possrbi
litat d'un empat. Sofreix quan un
davanter deis seus xuta, per la por
que: la pilota vagi a fora: sofreix
quan un. davanter deis. altro's cut;,

per

la por que la

pilota :vagi

a'

din

espectador del:ciosament
se'nyor que eho aplaudia
•

vegaAda

cada
saya

•

el

catorze'

apilota traspas
de
acuse prejtidicis

bonic! A.
quest joc deu
que

diuen futbol.

CO

clubs

jugaven

avui?

esSer aqueli
? ?Quin s

mes

tes.

de

En les Assemblees, un deis -actes
mes di 1 ertits que celebren els clubs,
censuren

1'

scaiblea anterior ja

arar

arastr'

II

rodolaven

plor•desvetila

Davant ciel

rlb
•

les

maría

amb les des

en

.;

4,49.

tr,

sen

•

plor d'aquel'

énergics

secreta
comenearen a

una

vall de

llagrimes,

03•
FI'
0°

Izo

0

per tan Poca ec;sa! ?No 'latina
d'acceptar eis resul
preferible
cstat
tats d'aquella "tournée" corn un fet
irreparable i esta': iar-se aquelles es
patétiguel i depriments? Per
cenes
que desenganyem_nos,. la. major part
de les vegades la culpa deis gols en
contra no la té ningu Inés que ola

tse, Sofreix a:1lb els-"hatits", sofreix
conticitat de lacte que es va a cele
davanters contraris. Si l'aficionat
els "corners", sofreix ami) el3
brar. El accretari Ilegeix lacta de
partís d'aquesta. base s'estalviaria
"gents"... Sofreix tant, que acabavel l'Assernblea anterior "... i es passa a
molts maldecaps. PerO acinesia pos
partit, encara que els sena hagin saltado l'articic 44, que la referencia
quan la
gnanyat, la victoria rice compensa els a la conveniencia de celebrar un sibilitat només l'admetem
ens
sornríti. Si guanyeni és
victoria
concurs
per a provcir la piala de
settssofriments.
que els nostres davanters han xutat
Hi ha senyors molt respectables
harraquer 'del camp. El senyor Ga
amb encert. Si perdem ho atribuím
que es passen la tarda botent de la
farró demana •la par-aula per ex
invariablement
a fallades de la defen
cadira, emetent paraules amb so
presar la sera- discdnformitat. Es
porter. Els davanters con
sa o
del
traes: ".‘i! Aral. No! Ara". Altres
promou un debat que dura prop de
traris no compten.
que, la inés petita equivocado del
duCs llores, fina qüe es passa a 'vota
La clensitat de les; Assemblees está
collegiat els fa sortir de fogó.
do. L'aplicació de l'artiele 44 és
afectada per 'lotes aquestes causes.
eprovada p'er.230 er;iiir.a 229. Tot
descosí-mostos, .amb f1.5 .0 11 fora de
Els mots "dignitat", a"compliment
les conques: i brandant el bastó. cri
guit. fan us de la paraula cls
del dense'', "'eergonya esportiva"
d(r.: "Lladre! Lladre! Lladrel", tal
Ven
atueixen el sités optitnista. L'almas
melle com si els.haguessin, roliat la
drell, Papel' i 'Bada, i es promou
t'eta 'es fa densa, i una gneis respon7
cartera. He vist socia de cesta edat I Mia violenta discussió,' en el transr
sabilitat sembla que plani damunt
curs
de la qual el president es vez
que dcsprés d'un gol ploraven com
de tots. Tot es discuteix minuciosa.
obligat
a
fcr
ús
criatures. He vist respectables pare
de la campaneta
ment, i l'acte moltes vegades acaba
de familia repartint cops de parai
diverses vegadcs..." El secretan i lle
geix l'acta amb aquest to perque als a les quatre -de la matinada. Aixo,
gua per la tribuna sense reparar en
que per a molts socia noetámbuls és
el desmai de la seva senyora i l'esglai
sods lacta de l'Asamblea anterior
una
excusa
per poder retirar tard.
no
eis interessa. Si comprenguessin
de les criatures. He vist senyors que
per als directius que pateixen bron
qu'e lacta del'Assemblea que van a
exhibien una barba fins als peus i
quitis o reuma és un cástig i motiu
tenien tot l'aspecte de tnissioners, .celebrar rana,' Seguent 'sera llegida
de desesperació de llurs families.
indignats perque un jugador havia en el mateix to i tatnpoc els inte
El dia que els socis s'adonin que
tocat una pilota amb la má, com
ressará, l'Asamblea no &arada mes
en
les Assemblees succeeix sernpre
enllá de mitja hora.
si la pilota fos una cosa tan delicada
el
mes
normal 1 és elegida invaria
que no es pogués tocar.
Ni ha un soci que tan bell punt
blement
la candidatura oficial. les
Grácies al temperarnent dramátic
el secretad ha dohat lectura a lacta
d'aquests aficionats el futbol és un de l'Assemblen arnerior demana la Assemblees s'acabaran immediata
deis espectacles més trágics que se
paraada. Durant la lectura de la ment després de la lectura de la
metnoria.
celebren.
memoria torna a demanar la paran
Per més dissort, els %ocia pos
Els mitjans de transport
la duc3 verrades mes. Mentre el pre
seeixen una visualitat especial que
sident explica els motius de la seva
En l'estat d'excitació deis aficio
els fa veure les coses segons els
dimissió, insisteix. Tant' demanava nats al futbol hi influeixen podero.
afecten a favor o en contra. En els
la paraula, que arriba un moment
sament els rnitjans de transport. L'a
"fauts" especialment és on aquesta
que la hi concedeixen. Llavors el
ficionat que per trasllatlar-se al camp
particularitat de la vista s'accen
soci s'aixeca i din: "He demanat
ha d'anar penjat a la plataforma d'un
tua. El soci quan veu un jugador deis
quatre vegades la paraula només per
tramvia, buidant-se cada vegada que
seus
que can revolcant-se damunt .dir quatre paraules..." Aquest soci
ven passar un arbre o bé enfilat dalt
l'herba, fent ganyotes de dolor- i no resta prou satisfet, i segueix de.
de la teulada vigilant que no s'esca
queixant.se planyívolament, rep una manant la. paraula cada ,dos per tres.
pi el, trollei, no és possible Que
sotragada com si agonitzés un de Després de molts precs la hi tornen
arribi al carnp amb la tranquillitat
la seVa familia. Per pacífic i tempe
concedir i davant l'expectació gene
d'esperit necessária per a jutjar seres
rat que sigui no pot estar-se de dir
ral el soci s'aixeca i diu: "He denla
nament l'encontre. Les impressions
al veí: "Ha vist?.Quiti fástic! Li han
nat la paraula per dir que
després rebudes pel cansí forlosament han
entrat amb el genoll
intencionada
del que ha dit el senyor Papel' jo d'influir en llur estat d'ánirn.
Hi ha
ment. Són mis bruts i van per lesio
no haig de dir res Inés!" Hl ha socis
aficionat que per traslladar-se tram
nar-nos mig equip". De vegades suc
que
dernanen la paraula per una
viáriament al camp es juga quatre
ceeix a l'inrevés, i el que cau i espe
qüestió d'ordrc, altrcs per una qües
vegades la vida.
ternega és un jugador del bando!
tió prév s i altres per una qüestió
Anant-hi en taxi no es guanya
contrari. Aleshores el soci, com que
d'interes general.. Fins n'hi ha que
ja sap de qué va, exclama: "Es dertianen la paraula per dir que si gran cosa. Si bé és una mica millar
per al sistema nervios, can els perilla
comedia! Vaja quins murris! ;Van tots dernanen la paraula no s'enten
i les emociona són menys, en' canvi
per veure si el refli ens desquall
&ah. Obrant d'aquesta manera no
en sofreix mole Inés la digestib. Els
fica mig equip!•
s'aconsegucix altra cosa que reta-dar
cinc passatgers que no caben a l'in
?Qué succeiria si un dia els equips Facabament de, l'Assemblea, amb
terior del taxi, pesó que s'hi enea
greu desesperació de la presidencia,
Sortissin al caniP amb els jerseis can
heixen, han d'anar materialment in
que no té .ni el recurs de suspendre..
viats i nosaltres els contempléssim
crustats els uns en els altres, amb
des d'un lloe que no pognéssim
la, cae bis inólts: "Aiitireglarrienta
els genolls clavats a la panxa i
identificar-los? Poso l'Estadi, per• Hl" i ";Hent de coniplir amb el nos
arroneats,
per a evitar que amb els
exemple... No ho vull pensar ni tre delire!" reirunyen per la sala
sotracs els capells no seis transfor
desitjo que es faci la prova, pesque com detonacions.
min en acordeons. Per si aix(5 tr-)
seria excessivament cruel.
El soci, pero, és impressiona.ble
fos prou, en dies de gran solemnitat
El futbol, que podria ésser sin
i posseeix un fans que no ens el
esport saludable per als rpie el prac. mereixem. Rccordo tina Assemblea s'estan encallats a la Diagonal fins
a l'acabament del partit i s'assaben
tienten i un bell esbectacle per als extraordinária que va celebrar un
ten del
resultat pels que ja en
socis, va en camí (le convertir-se club deis mes prestigiosos per depu
tornen.
-en un perill físic per als primers i
rar les
responsabilitats d'una ex
Manca l'autobús, ente he deiXat
.expressament en. darrer lloc per trae
tar-lo amb més consideració i dete
niment, ja que el considero el initjá
Inés complet i més econotnic, cal
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(Apunt
hom hi

.

senYors,

TothOm

els

pressa

seva

majestat

i

con

d'omplir

un

autobús,

que

no

procurem

evitar

passades aquella discussió

de

totes

imermi

nable respecte si hi ha dret o no
hi ha dret, si el rétol ja ho diu o no
ho diu, si en un altre país es per.
metria o no es perrnetria, si tino
més modos que vós o menys que
vós... etc.

Alguna vegada,

sernpre,

no

suc

ceeix que quan hi som tots, el que
no
sacaba de decidir és el motor,
i l'autobús cornenea a trepidar, a
treure fum i a donar batzegadel i
pugern el passeig de Gracia com
si anéssim muntats a dalt d'un ea a.
gur. Aix6 i els crits que fan els qua
van
a
clalt cada vegada que topen
de cap amb les branques deis arbres.
influeix poderosament en l'anilla :1:13
aficionats.

L'humorilme
El mot humor és mes difícil' de
definir del que sembla. La majoria
deis diccionaris el defineixen com
una mena d'alegria que
s'amaga sota
aparenea

una

seriosa, quies

trets

característics són la ironía j l'impre
*vist. L'humor pero no és aixó. Par
tint de la base de la serietat, ene
que sigui aparent, no hi ha humor
possible. El veritable humor és un
estat d'esperit que no
admet disfres
sa. I..a ironia i
Timprevist són els
efeetes previstos de l'humorista, de
.

l'home

que

mesura

contentari

un

les

ácid

paraules,

posa

cada

cosa,
calcula els contrastos i procura do

tatges dcscrits en els vehicles
riors i és més solemnial. I.'autobús
per la

tolero! Estariem frescos!" Tots

plegats l'empeny-em perque baixi de

a,,,:n

sistencia. Hotn 'hi puja pesque s'hi
sent segur, especialment n'entre
est
parat, i de parat ho está el temps
suficient perque hom puguí fer-sé'n
cabal. Sembla mentirla el que costa

Ii respon que, "sí" i

pressentim la tragedia,
ocre> callan, per ,tal que l'autobús
arrenqui. Tots ho sabem 'el que suc
ceirá, pero despistem, procurant que
el cobrador no se n'adoni. Cap de
nosaltres ignora que en arribar .al
"Cinc d'Oros." l'home de la brusa
s'indignará amb el preu i cridará:
—"Una pesseta?
home, fu
giu! ?Que us penseu que els robo
jo els quartos? !Paren, que baixo
ara
mateixl. !Aquests abusos jo no

•

atrau

més

talla. *Tots

.

pesseta reuneix tots els

resta

—

.

una

lii

mentre

—

•

per

puja

scient per ocupar, peró quan
només hi resta un seient, tothom en
fuig com d'un empestat. Aquest
seient de l'autobús és la tortura dz
els passatgers installats. Es
tots
endebades que el cobrador surtí a la
plataforma i fa.ci l'article convidant
a pujar a
tots els que s'hi apropen.
Damunt (laque!' seient buit sembia
talment que plani una maledicció.
Quan l'autobús no té disponible Inés
que un seient tots els que shi atan
pares de fami.
sen per pujar-hl són
lía atnb catorze criatures i penyes
completes d'aficionats.
El cobrador de l'autobús, conver
tit en Diogenes sense llanterna, cer
Es
ca el pa.ssatger, i per fi el traba.
un home arnb brusa,
que rosega un
escuradents i va callat arnb "silen
cia".
—Pugi que ara rnateix sortirem
diu el eobradon
—Que va al "Barsa"? pregunta
l'home de la brusa.
d'un

-

a

la, sensació de l'imprevist al
mes assajaa L'hunisrisme és el refi
izar

.

de. l'humor.. L'humor,
refinar-se,. Imites vegarlsai per 1
nament
seya

frescor

natural

i

devé

en

ficial.
Per regla general l'humorista és

pot

fina que és ple del tot,
i quan és pie del tot no pot arren
car. jo no record() que
esperant que
s'amplía un autobús s'hagi mort nin
gú, peró sí puc presentar testimonis
de gent que els ha crescut la
barba
i abans d'entrar al camp s'han
hagut
d'afaitae. I és que a l'atatobt'S tot

que

°feria

la Sala Mozart

4"-yhora

coz:atusarla çonferéncia

•

arti

1 Recordeu
marts,

de Elas-Pa

denla, di

que

celebra el fes
tival pro Rini, al teatre
Novetats. ?Ja teniu
localitats?
se

-

conslcie:at un 11(711r mancat
d'humor.
La majoria deis humoristes
tenen
un aire trist i catan
afectats per tots
els problernes doméstics i
urbans que
afecten els altres mortats. Els altres
mortals tenen una válvula, que
la indignacié i el desconhort, qu
perrnet d'expansionar-se ; tomur
prirnitiu estat. L'humorista, si II e

jugar-se el prestigi amb una a.
lorada, davant de les catástrofes
l'afecten direetament, no pot desice
gar-se i per tota válvula ha de ser'.
s

vi-se de la ironía i el sarcasine. Es
per aquesta causa que la major1a
d'humoristes es panseixen,-agafea
color trencat (le poma a 1-Mg mad
i -acaben .no dicnt més que e.

desagradahles.
El veritable

'-

humor,

el

sa,

el

El núm. 4 de LA RAM
BLA. fou recollit per la
policia i multat amb niI
pessetes

a

De totes les emocions fortes que

pot produir el futbol la més terri,
ble és la d'escoltar un partit per
la "radio". Com que l'speaker"ét
un home sensible com nosaltres ma.
teixos, els seus canvis de veu, leí
interrupcions, els getnees i la sera

respiració agitada el descobreixen,
que
Per mes que vulgui dissimular cl
micrófor,
succeeix- al seu voltant el

traeix. Mentre 1'' speaker" ens
diu: "El públic es manté correcte
aplaudeix les jugades deis .nostres".
l'aparell recull unes veus, que l'alt
el

escampa

ven

pel menjador

de

"Sinvergüenza! Ch,..
que cridén
Que .lo maten! Fuera!'
Els metges, com que saben liuc
terribles
una de les impressions més
escoltar
que pot'rebre un malalt és
primer
que
"rádio.", el
un partit pe.t.
Ilit
del
l'espona
fan en acoStar-sa a
per(r=
sonunier
és inspeccionar' el
antena.
no lii hagi amagada unza
L'any Cítie el Barcelona ya
Real
aqüelles tres' fínals amb' la
va
"radioresultes
de
la
ciedarl, de
ter'
morir. un soci ansié nieta que
la grip. El clia del Priníer
clia
entrar en l'agonia. i el
-

ya

ern,pat, no podent
s'
l'enlodó; va deixar d'existir,
liafamilia
segur que Si lá seva
d'embalsamar ..
tingut la precaució
e1
auriculars a les orelles,
segon

Ew

ami)

ial d

-e

la

ona e va

prcn
aol Ianattl

final,
,

ressuscitat.
d'Espanya, batuda
perjudi:
car
í per fel-1
necessar;
purgar ols seus pecats és
ell
porter
El
esperarl o a la sortida.
nien.
gla
canVi, pot ésscr executat re
mateix
del
táriainent dintre
faltes coni ha de purgar totes les
lo

rCglamentáriam ent,

.Que
pels seus coinpan.Y.
-una
en
deferfsa,' trolaant-se
•

Llegiu
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,

l'abást de totes els
cies, és el que poden sentir fins
no refinats.
Es la tranquillitat
Perit davant la poca transcende,'
de totes les coses transcendent,.
sense caure
en
la indiferencia. Ez
producte de la innata disposició dé
saber copsar el ca.ire cómic de tetes
les coses. L'humorista, davant d'.
enterrament, ha de cercar els efecte:
cómics en l'aspecte més macabre d(
lacte, no respectant ni l'infeliç
difunt que va purgant els seus pecat:,
dintre la caixa; l'home que sent
l'humor en té prou observant les
ganyotes que fan els que cantett per
sentir-se felicos.
L'etnoció de la "rádio''
está

Al

arrencar

Aspecte

4,,

assembleis

amb

demostrar

•

••

ments

s'endevina' la.

previsió.

4-

cara

els

*t

deixar c¦Srrer. :Tants sofri.

varen

lacta de l'As.

ningú.

¦

,

acabarien fent plorar tots cls
presents i l'Assemblea es transfor

extraordinanes, increpen la
presidencia.' combaten el reglament i
passen una nit terribleMent agitada.
Passcn una nit terriblement agitada
podent passar una nit deliciosament
plasaivoia. Notné3 fixant-se .en el to
el secretar;

.1

tud

peses

que

un

reconeixer
ssntir remordiments i a
ma,;a
íort, i tot
que ho havien fet
Els
socis
a
no-res.
plegat es recluí
llur acti
temerosos que seguint en

Les Assernblees

dramatitzen,
delegations, s'indignen

cigrons,

cona

timents humanitaris deis

pot aeonsegu1r.

-eis socis

a

dramátic, trencá en plor. Es féu
'lagrimes. unes llágri.
un silenci. Les

d'apassionament

aje mes

per

intensitat d'aquell quadro

da per la

no

"

un

.

•

Ti ell més

i

censura

El,

avall.

es

de

vots

?No és possiblc, dones, ésser soci
d'un club i gaudir contempla• t un
partit de futb(1? Hern 'd'esforear
nos pesqué lio sigui. I no dubteu que
é.s
Amb un xic menys
Elosofia

dis

delegat. L'atmosfcra feia tuf de ca
excitats.
dáver. Els socis estas en
que un
terrible
-era
tan
áspecte
set:
jove secretar' es •.a impressionar
produi
i no podent resistir l'enlodó

portcria, "cridava: "'Mole lié! alolt
bél" Aquest senyur, pero, en aeabar.
se
el partit, cm, digné: "Es moit

pensi bé, perqué
inspira compassió

Es per la temenea de no poder
que l'humor és la base
de la felicitat esportiva que jo els
dic: "Senyores i seurarl, siguin in
dulgents i escoltint-me com qui sent
ploure; no es rekin de treure cap

1

que la

mar a

.

Si calia. la vida clels
Posats a
culpables. Durant lacte es dernaná
la .desqua
el cap d'un' entrenador,
técnic i
d'un
perpettlitat
lificació a

'

ton-

comPare,gueren

4.40,50
•

Assem

'aquella

exigir,

als partits
únicament he vist un

La majória de les catastrofes suc
ceeixen gairehé sempre per manca
de

blea els "socis hi

s'egons*.
D'enea. !aje a.'Ssisteixo

(19 futbol,

adversa. En

CUrO

cls

cls scus instrumenta de tor
tura. En un partit está pendent ,del

resultat,

tornin cardiazs

es

senen

La gracia .del

Després, aquest ja té cura de donar-los
tot el prestigi del sabor popular.
En Cas!anys, antb el Xut, ha fet
exactament la n'ateísta feina. Tot el
món de l'esport, quan vol fer broma;
parla el l.ric i fa servir els termes
que ha crea! En Dova. I la identifica
do i la confusió arriben Pis a un tal
punt, que ja no se cap si és el pilblic
el que Ira copiat del Xut, o bé el Xut
el que ha copiat del palie.
dones, E3 Castanys ha aeon
:seguit la máxima aspirado que es POI
perIIzcír 1117 hIlMOriSta POhdor,

rnés s'estimin

je). diré: I pe:
riguin. Ni' ha

•

cas esta a crear 111tS 11"CIS, uns acuditS,
que encaisin perfectament amb la Psi
cologia del pz;blic al guai van dirigits.

ristes populars. fa no voldria Pas es
tablir comparacions, pera feu-nte cl

del que

i.

1

copia! denlloc. S'ha limitat a inventar,
que és la feina deis bons humoristes:
recullen les esséncies encara ilidefini.
des ?e l'humor Popular i després cLs
done,: fesonzia própia. Els humoristes
popular: no copifn del poble; és el'po.
ble que copia d'ells. Caries Arnichei,
per exemple, s'U inventa! un idioma
particular que ovni dio paila wzig
drid.
tan sabut del Deportivo- y
tarraconense, per esemple, que aefital
tnent ja forma part del folk-lore ras
tís madrileny, és itna invenció neta

civo, Valcití Castanvs

d'una

que

Jo cree que es iu CaS tízzie a Eurcipa:
Per fer aquesta feina, Castanys no ha

Pastorets..,

deis

conseqlulticia

1

assimilar i servir despres amb ei sei.
segell personal la boirzna humorística
que planava damunt del lirón de res.:
port.
Ea Castanys i el Xut Izan crea' un
lésic, un hunzor netament esPortius.

Izarais

I
.

conferenciant

esportiva

de la felíci/ at

-s-es

10 de marc, de 1930
ra m

compromesa, no té altra solumo que
Dones
enviar una pilota a "corner
"corner" contra d portee, procurant
que la pilota li vagi a les mans pes
que tot l'equip contrari se li abraoni
(lamunt per entafurar-lo a la gábia
també se li abraonin
! cl s companys
entafurin, i entre
per evitar que Phi

plegats l'estovin com un mata
uti mig fa una traveta
i. ?Que
a:ilTi contrari o li dóna un copet
l'estómac, o el carrega
de colee a
ests,

•

antireglamentáriament?

Freekick con
?Que un defensa aca
tra el porter.
rolla una pilota entre les mans o bé,

equivocant-se d'esferic, clava
:puntada de peu al ca.pdavall de l'es
pinada d'un contrari?: Penal contra
una

el porter.
El porter ha de sofrir sempre les
conseqüencies de les faltes que
cometen els

seus

companys.

Aquell

"De les faltes
adagi catalá. que
els
fills
en
van coixos"
pares
deis
s'ha transformas en aquest
en futbol
altre: "De les faltes de Pequip en
va coix el porter".
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oblicia;

a

del

b,1

nsig centre,

de l'heme
que anomenem l'eix de
l'equip i es
passa noranta
minuts entre els dos

focs. Nornés liens de fer que
obser
var la seva
actitud de colom esrerat
per cnclevinar la seva
situació com
promesa. No solament está situat
entre dos focs, sinó que
ha d'ajudar
a la defensa
sense oblidar-se de ser
vir pilotes a la davantera.
Així com
els daranters reposen mentre
els
contraris dominen i els defenses s'ho
miren quan tot va corn una seda,
el míg centre és el pare
pedae i ha
de bregar tant si dominen cota si.
son dominats, i ha de
c6rrer a em
botellar la porta contraria i recular
a
cuita corrents a lliurar de l'em
botellament la porta deis sens, i Ii
cal una arma de dos
taus que Ii
serveix per tallar i per
repartir-ne, i
ha de passar precís,
tenint cura de
no
passar pilotes als
contraria, car
un mig centre que
faci males passa
des tot seguit perd les simpaties.

mostrar-nos

tegoria de sensacionals, exagerem la

El festival

beneficí d'En Rini.

a

importancia de les catástrofes, exigirn
sis jugadors els máxim d'entusiasme,
censurem els referees que no són prou
energics, atiem la Federació per
que posi multes i aconsellem.els entre
nadors que siguin inhumans.
Nosaltres, empesos per un anlusil de
purificació exageras, també en fein un
gra

Iota
a res la bous marxa de la nació.
vesantree haureu d'harer vist fulliejaut

I

met

deressin

que

i amb

set

una

reprodueixi

en

multura

de llorer al cae.

corona

No pretenc treure comparacions ni
estendre'm respecte d'aquest punt, per
que el tema ens portaria fatalment
parlar d'aquests sis anys i mesas de

ti

I ara, senyores i senyors, un adver
timent. En Dalí una vegada va die
que pintava
quadros per assassinar
l'art. Jo no voléria que vostes cregues
sin que he donas aquesta conferencia
pet assassinar les conferencies. Si
m'ha sortit una mica incongruent ha
estat per manca de dots de confer9ciant, no per altra cosa.
Ro esa resta més que un prec.
Perdoneu-me que m'hagi burlat de
coses que el I enorgulleixen, perey ho
he fet eonveneut que les coses fortes
I o han de temer la sátira ni l'humor.
Unicament les coses febles poden tren
tollar al contacte de la ironia o de la
eltira.
Els paisos íorts permeten totes les

Els espectadors

Ireeists estrangeres el rei d'A nelstal'a
ra amb camisa de dormir, a Toinatré
S-Seas dintre duna olla i a Bieiand dais
d'un pallen espantant els °cents. A Ita
lia, en canvi, En Mussolini nomás- per

massa.
*

-

Si els aficionats al futbol consi
Respecte a nolaltres, els especia
totes aquestes calamitats
dcms, cm veig obligas a dir que jut
que planen damunt del portee i el
gem massa severament els jugadors.
compadissin, tinc la seguretat que Per tot trobem
atenuants rnenys per
moltes coses que
se li perdonarien
la perdua d'un partit. Tenim ben
avui no se li perdonen; no se Ii
volenea per a tot rnenys pel que
criticarien les sortides, car es farien afecta a les victóries
del nostre club.
cárrec que un home plantat noranta
Si una dona abandona el seu marit
minuts davant d'un portal que és un
i fuig al-1lb un altre, la jutgem bene
cau de raons, sempre amb l'al al cor
s-olament, i diens: "Qui sap! Potser
i vigilant vint peus, té dret a es
el seu marit Ii pegava. ;Si molt convé
bargir-se, i quan el venidera que surt
se n'ha anat
cansada de sofrir mals
a discutir amb el refli reconeixerlem
tractesl" Si un ansíe se'ns casa, en
que amb un o altre ha d'esbravar-se.
lloc de censurarlo energicament
El porter, peró, com que és el
sentim una profunda commiseració, i
i
jugador Inés visible de
exclarnem: "Pobretl Ho ha hagut de
l'últina que intervé en les jugades
fer perque estava cansat d'anar a
adverses, és el que veuen els socis.
dispesa i el rnenjar de fonda no li
Després d'un gol en contra, als socis provava". Fins quan un individu de
sernpre els sembla que el porter hau
la nostra familia es dona a la beguda
ria pogut fer alguna cosa més per
tenias certs miraments en jutjar-lo
evitar-lo. Seguint la traject5ria de la i pensem:
"Infelie!
passat tan.
pilota, telones vegades es fa difícil tesen aquest mónl !Ho fa per
fer-se ?arree exactament de la sitia_ oblidar!"
del porter. Si els socis tinguessin
Teniin un fon'l excellent, i ens
es
ulls fits en el porter, veurien
mostrern indulgents en tot el que res
com Moltes regule§ no pot fer una
ta al rnarge del futbol. Pero ai! que
estirada a temps perque té quatre
el nostre equip perdi. Llavors som
contraris penjats a la samarreta, ven
inclements i severs, i ha atribuitn
sien com gairebé sernpre que s'arron
sense vacillacions al fet que els juga_
ea és pesque algun benemerit juga
dors s'han a-enut, a que l'arbitre ha
els
dor li enfonsá. delicadament
estas parcial, a qué els directius no
punys als flatus, veurien com el fan
hi entenen, etc. I és ciar, quan aix5
com
servir d'escurapeus, veurien
succeeix, la Directiva, per calmar els
rnenja serradures... Per5 com que• socis, no té més remei que
despat_
l'únic que podria veure aquestes co
xar
l'entrenador.
sel és .el jutge de gol, i el jutge
En aficionar-nos al futbol heen
de gol no les ven pesque está tan
oblidat aquelles frasea que varen
atabalat com nosaltres, o bé si les
simplificar el viure de la generació
ven, dissimula per no enemistar-se
passada: "Tira, tira, tant se val!",
amb els veins de darrera la porteria,
"I bé, no ve d'un parar, "!La qües
que són els aficionats més enérgics
tic', és passar l'estotta!", ";Qui dia
del futbol, el porter s'ha d'anar for
passa, any empeny!", i finalment,
rnant ea Padversitat i carregar-se de
aquella que ho resumeix tot: "!Aixi
resignació.
ho hem. trobat i així ho hem de dei.
La nostra actitud davant del por; xar!"... Perque,
desenyanyin-se, en
ter hauria d'ésser Inés comprensiva,
aquest món, nosaltres podrem afe
Inés amable, més condescendent.
gir-hi uns quants invents sensacio
Hautdern de fer-nos arree que quan
nals, pero els minerals í zis Ilegums
ell intervé és perque tots els altres
seguiran brollant de les seres entra.
no han
pogut fer-hi res més i ja .nyes.
donen la cosa per perduda, i quan
Em doldria molt que no cm ere
tingués l'encert d'evitar un gol, anar
guéssiu sincer i em prenguéssiu per
hi tots en comissió a donar-li les
un mixtificador que sota la capa de

l'hanor i Sins els
eaps d'Estat aión zilticulitzats pefs ca
,per
ricatariss‘es, seise que aixó

manifestaciona die

indubsents, ens compáven
ampliant els fets, elevant-los a„ ca

Demá, al Novetats...

vergonyosa dictadura i

d'aquest regim

ha estat la causa que
els nostres humoristes i caricaturistes
ens tornessin ingenus i inofensius.

de

censura

que

I coin qus, si bé hem experimentat
runa lleugera mullera, ha estas dintr
de la gravetat, í encara no hem entr
en el període de la convalescencia,
,

preferible que no seguirn per aques
camí, car la cosa s'embolicaria, i co
que ja ha trar,scorregut el temps r
glamentari i no tino res més per a di
dono per acabada aquesta... diem
conferencia agraint la vostra india
gencia i la resignació amb que s'h
escoltat.

'

grades.
Quan deu

metges han desnonat
malalt i el que fa onze acense
gueix salvar-lo, Pagraiment d'una
familia és etern; peso si el malalt
passa a millor vida, a la familia mai
no se ji ocorre fer-ne
responsable a
Ponze, perque considera que quan ell
va
fer-se arree del malalt ja no
hi haría res a fer.
Després del porter, l'altra víctima
él el clavanter centre de l'equip. Aixi
com el porter és el responsable
de
tots els gols que ens marquen, el
davanterIcentre és el responsable de
totl els gola que no marquen-a La
missió del davanter centre no pot
ésser més senzilla. Només ha de fer
que concluir la línia, dirigir l'atac,
repartir joc, desmarcar-se, tornar a
recollir el que ha repartit, xutar i
marcar. Succeeix, és ciar, que una
cosa tan complicada la
major part
de les vegades acaba malament o
bé ho esguerren els defenses con
traris, i aleshores el davanter centre
ha de comenear a pensar en el seu
benefici. Els aficionats no reflexio
nen qae el
que ha de fer el davanter
centre éa descabdellar un dels nú.meros de conjunt mes difícils del
programa, i per a més problema ha
de descabdellar-lo davant d'un equip
contrari, que en lloc de donar-li faci
un

litats

es

compIau

a

posar-li

traves

i embolicar-ho. I el Inés
trist és que
el davanter centre no pot assajar-ho
ni té a? dret de repetir la
jugada.

Aquests números

de tan difícil

exe

cució, en un circ és pertnés de repe
tir-los quan la primera vegada no
surten bé. En futbol aix5 no és pos
sible, perqul el reglament no ho
perrnet i el públic está dividit en
dos sectors, un deis quals va sempre
contra el parer de l'altre.
Si en el circ estessin divida§ d'a
questa manera, no veuriern mal un
m'uslero complet. En canvi, en el
circ observem una
actitud tan dis
esetta i exemplar que fins somriem
(lean els elefants
surten a fer les
seres febles a la
pista.

Pósat

jugadora

ésser indulgent amb els
de

futbol,

seria,

injust

l'humor pretén ensibornar-vos. Jo us
clic les coses tal com les sento. No
pretenc fer-vos veure que el bla ic
és negre i el negre és blanc. I ara
permeteu que cridi a Chesterton en
defensa meya i us Ilegeixi un 'rag
ment d'"Herenics", en descárrec de
la mera consciencia.
Din Chesterton: "La gent acusa
a Bernard Shaw i anoltes persones
rnés inofensives, d provar que el
blanc és negre. Pero mai preguntzn
si el Ilenguatge corrent, en mataría
de colors, és sempré correcte. La
raonable fraseologia ordinária de ve.
gades anomena el blanc negre, cer.
tament anomena el groc blanc, i el
verd blanc i el vermellós torrat
blanc. Nosaltres anomenem vi blanc
un vi que és tau groc com les carnes
d'un noi missatger. Nosaltres ano
menem raim blanc un raiin que és
manifestarnent verd ciar. Nosaltres
donern a l'europete la pell del qual
és d'una mena de rosa descolorit, el
títol Thome blanc,— una descripció
més corglaeadora que cap espectre
de Poe.
Ara bé: és indubtablement veritat
que si un borne demanava a un caín
brer en un restaurant una ampolla de
vi groc i raims groc-verdosos, el cam
brer d prendria per boig. Es indubta
blement veritat que si un oficial del
govern, inforitant sobre els europeus
que hi ha a Bnrrnah, deia: "Només
hi ha c'aa-s-mil bornes rosats", seria
acusas de ier acudite i destituit. Per?)
igualment pales que tots dos bornes
s'haurien fet el mal diest la veritat."
Com poden veure, Chesterton és
més distret del que molts suposávem:
Si no justificat del tot, amb un xic
menys de responsabilitat (luan nenys,
passo al capítol de les ressenyes i l'es
tat d'esperít en que es Ilegeixen. El

lloc d'esperar drilluns o di:
a llegir la ress'enYa. í :ntir
de dubtes acceptant el que din la
Premsa i apaivagar la SeVa excitació,
espera aquests dies per a combatre arnb
tuses les seves potencies el que cha
atreva a escriure aquella -mona" d'En
X. El seci despén els deu o quiNe
antims sábelat per endavant que no

soci,

en

marts per

comediógraf D3va

Interviu amb el
El director del "Xut!"
i de "L'honor del

ens

parla de les

barri",

que

seves

activita

l'estrena demit

Aquest degá de barba nevada i es
pels pes deis anys, prou
ccnegut pels nostres esportius pel
len humor ínesgotable, ens ha rebut
ami) aquella amabilitat qud caracte
raza els prohoms del País del Si
pessa, corbat

dra', i

ens

ha convidat a fumar la
la pau, asseguts da

tegalessia de

una catifa flonja i ramejada.
L'hem sorpres en el precís moment
que es disposava a portar les vuit
criatures al llit. De les vuit, quatre
•ts resistien i les altres quatre volien
dormir al rebedor. La força persua
aiva del degá, deis sidralistes era in.
•uficient per a convencer aquells
ama infants de la necessitat de re
parar les forces amb el son bene

inunt

hctor.

Densa. tindrá 'lloc, definitivament,
el gran festival benefic a proht ,de

llors de Barcelona—els

segtients

Riera, piano.
Casanoves, saxofon (solista,
Rival, segon saxofon.

així:

Montoliu,

"Déu hi fa més que nosaltres”,
de Caries Soldevila, per la campa
nyia del teatre. de Novetats.
2.
"L'honOr del barri", d'En Do
va" (estrena), a cárrec d'una com
panyia reputadissima, de la qual en
són primeres .actrius les senvoreteá
Anita González i Lina Vivarelli (de
l'equi) de basket del F. C. Barce
lona), i primers actots (de segons

Rovira, trompeta (solista',
Catasús, segon trompeta.

I.

cap) els seny rs Samitier,
Alcoriza, Pieraa Cros. Zamora,' Ga
Ilard, Padrón, Parera. Arocha i al.
tres, federatius,. •directius i pedo
n'hi ha

distes.
*

*

Una novetat.. Una ampliació del
programa amb la qual no compta
ven
els organitzadors i que consti
tuirá un deis Inés .notable allicients
de la vetllada..
Un escollidíssim estol de músics
de la nostra

ciutat—professors

tots.

ells—s'han 'ofert desinteressadarnent
per a fer un acte de concert durant.
un deis entreaCtes.
Formen el conjunt—un deis mi
estará d'acord amb la manera de vett
re les coses del .cronista i només pel
gust de prendre una segona enrabiada.
I ara permeteu-me que resumeixi.
Som socis d'un club i ens fa sortir de
fogó tot el que fan la Directiva i l'en
trenador, presenciem els partits i ens
indignem amb els jugadors i l'arbitre,
assistirn a les assemblees pel gust de
passar una nit agitada, prenern l'au
tóMnibus sabent que passarem un viat
ge accidentat, llegim la Premsa espor
tiva pel goig de torturar-nos...
Llavors, per quina altres motius sons
aficionats al futbol, si és que realment
som aficionats al futbol? Per motius
d'ordre espiritual que jo no vull ex
posar peró que tots endevinem. De
totes maneres no hi perdríem res po
sant un xic més de filosofía. Un exer
cit de combatents esportius també ne
cessita la confianea deis seus adeptes,
d'altra manera els greuges acaben per
desmoralitzar-lo.
Els motius d'ordre espiritual, per5,
també són discutibles. Jo he presenciat
partits de futbol entre dos equips ge-r
mans
que tenien el ?cure de Iluitár
per un mateix ideal esportiu, i mentre
els jugadora s'escometien sense mirsa
ment de cap mena, els socis de l'un
de l'altre bándol s'insultaven i anavett a
cops de paraigua com uns enemics
acarnissats. Aquest fet és l'únic &le tots
els que he presencias que va entristilo
me una mica i va desorientar-me pelo
que no afectava únicament a l'esporf:
sinó que afectara a ideals tant o méss
elerats.
Per provar- si puc demostrar la in
utilitat d'aquests apassionaments i d'a

De la música

-

Martí,

*

qui n'es

trombó.

*

*

Les

*

*

*

senyoretes

*

*

'

Ullestrera.

*

*

*

en
trabar-se ambdues comitives
davant per davant al mig de la pina.
principal del poble. El Gaspar de la
cavalcada del Círcol Tradicionalista va
dir no sé guiones paraules a propósit
de la túnica de llustrina que finja el
Gaspar del Centre Moral. Aquest it
va

contestar amb dues

paraules grui

xudes seguides d'un renec de Melcior.
En Baltassar, del Centre Moral, va
descavalcar i va rentar una bufetada
al Baltasar del Círcol .Tradicionalis
ta. I comeneá, la Iluita. Els socis d'amb
dues socletats s'escometeren i als cinc
tninuts, Reis, patges i socis anaven a
trompada seca, sense reparar en llur
signi ficació.
Aquesta competencia fosa de lloc
i sense justificació, dona com a únic
resultat el que les criatures d'Ulles
treta perdessin la fe i mai més no
creguessin en eh Reis.
Quan els uostres clubs lluiten entre
ells convindria que tinguessin present
aquest conte, car el dia que nosaltres
perdem la fe el cens d'aficionats al
futbol sofrirá una haixa notable.
La premsa

Diseregant disgregant,

Aquest número de LA
RAMBLA publica mis
magnífics apunts del
natural d'Opisso, presos

orga

,gí

entre

A Ullestrera hi havia éues societats:
el Círcol Tradicionalista d'Ullestrera i
el Centre Moral. Els prime, cada
any, per la nit deis Reis, organitzaven
una
cavalcada que recorria els car
rera de la població repartint joguines
a la mamada, eo que constituía l'admi
nació de xics i de grans. El fet que
els tres Mágies d'Orient fossin tres
pagesos disfressats de reis, no llevara
importancia a l'acte ni era obstacle per
al descabdellament de la fantasia de
la mamada. Succeí, pero, que
dia
els del Centre Moral sentiren enveja
deis seus rivals del Círcol Tradiciona
lista i organitzaren una cavalcada a
poder ésser més sumptuosa que la deis
seus
rivals. I aquell any succeí el cas
insólit que la nit del Reis circulessin
pels carrers d'Ullestrera dues caval
cades amb tres Reis d'Orient cada una.
I vet ací que l'incident inevitable sor

del Club Femeni

Res més, per avui.
Demá, tothom—tothom qui hi ca
p'ga—cap a Novetats!
L'entrada general només valdrá
una pesseta.

Miguel.

antiesportives

*

Aquesta nit hi ha assaig general.
El dirigirá, probablement, el direc
tor de la companyia de Novetats,
En Caries Capdevila, secundat pi
qui fins ara ha dirigit els assaigs, el
senyor Fontanet, del
"Casal dels
Esports".

deis cu-'
en "L'ho
nor del barri" pels tres ceguets
am-.
bulants que es fiquen a la barberia

Iluites

*

*- *

*

equips que Minen amb diferent escut
pero sota duna mateixa bandera, us
explicaré un cas que va succeir a

*

en
el
festival.
Tindran cura d'oferir als espec
tadors, ramells de flors i recaptaran
deis assistents un 6bol a profit d'En
Rini.

En "Dova" és Fautor
plets que han de cantar-se

senyor

*

d'Esports, que s'oferiren als
nitzadors, també intervindran

L'"August Berenguer", el cele
brat cronista del nostre collega "La
Publicitat", llegirá unes quartilles
'durant un deis entreactes.
*

que és

del teatre Nove
tats es despatxaran avui les poques
localitats que resten disposibles. Ho
recordem per tal que es donin pres
sa els que tinguin intenció d'assis
tir al festival.

Una Saixa sensible han experi
mentat els organitzadors del festi
val. El nostre amic Salvador Abril,
que hav:a de d'interpretar un paper
en
"L'honor del barri", s'ha vist en
el cas d'haver de renunciar, a cau
sa
de trobar-se convalescent d'una
greu malaltia. El substituirá el se
nyor Salva.

questes

sap

A les taquilles

tercer saxofon.

*

del

se

música clássica.

Montoriol, banjo.
Ubach, ídem.
Busquets, jazz.

,

no

l'autor, pesó podem garantir

l'ex-jugador del Sans Marián Mar
tínez, "Rini".
El prOgrama ha quedat establert

no

se.

nyors:

espórtiva

hem des
no hem acabat el capítol de les
rcs,enyes. I és que en apartar-nos del
tema esportiu I elevar-nos a regions
temptadores hom s'engresca cense do
nar-se'n corupte.
La premsa esportiva—salvant, és
clan meravelloses' excepcions
está
ens

viat i

—

durant la vista
otaiusa

de la

dita de Garraf. Un

document emotionant

nisncada de

per

bálsem dartrant l'es
perit turmentat del soci. Els periodis
tes esportius, en lloc d'intercedir i
a

obrar

l'humor indispensable

com

un

L'escena ha durat fins a quarts
de deu. I quan ja comeneavem a
pensar en la necessitat de fe:u-nos
fonadissos,, llena ntal. una, coi& es
garrifosos, xiscles d'infatúo que ens
han fet esborronar. Entremig d'a
quest xivarri ha aparegut Dora, cm
bolicat amb una cortina, i ha tra
vessat l'habitació de quatre grapes,
udolant ieréstegament uns plors ofe
gats.
seguit
fet el silenci
més pregon.
—Cada nit
ens ha dit En Dora
en tornar al
nostre costal—, he de
disfressar-me do "Manituh" i sem
brar el pánic. Del contrari no hi
hauria manera de fer-los anar a dor
—

mir.
Aleshores 11 hem exposat el motiu
de la nostra visita, i amatent ens
ha dit:
—Pel que més estimen tic prego
que no descriviu aquest quadro. Val
més que dignen que m'heu trobat
prenent un cocktail amb pebre yer
men, i fumant tabac anglas, mentre
llegia "L'evolution du theatre dans
l'époque actuelle". Abre, en vigílies
d'estrena cm donará un cert pres.
tigi, i la claque no s'haurá d'ex
cedir per tal que l'escit sigui sorollós.
nos quines obres heu estrenat?

—?Pero

,

1'

resisteixin. Una regada aconseguit
aixó, me'n vaig a una masia deis
Pireneus...
—Teniu una masia als Pirencus?
—No, peró... Me'n vaig a una ma
sia
Pireneuso i ,gen talle°. per
dlenseae. sYn'tyeenc :la llar te loe i prenent cafe i cockt'ails i luan:1W: itahat
anglés, m'hi estic quatre, cinc, sis
anys, iins que tinc l'obra llesta del
tot. Una vegada feta l'obra, me la
poso sota el bral i baixo a ciutat,
arribo a casa, truco, m'obren, faig
un petó a la dona i als nene, i tanco
l'obra en un calaix. En aquell calai,x
hi reman sis, set, vuit anys, fins
que un dia la trec, la llegeixo, no
m'agrada, l'estripo i la faig nora.
Aleshores la porto a un empresari,
que me la guarda a la pila. Al cap
d'uns quants anys la vaig a recollir,
i al primer benefici que es presenta,
l'estreno.
—No esta mal. Vós no deveu te
nir enemics, oi?
—En tino un. Es En Castanys.
Aquest home es va apuntant tots els
éxits que jo he aconseguit en set
anys de "Xut!" i cm díscuteix la
paternitat de tetes les meves coses
menys de les vult criatures.
—Tornant a "L'honor del barri",
sho faran bé els jugadors i federatius
que hi prenen pan?

que no velen que me'n
—Com els ángels. Qui no ha vist
de ganes de dir-ho? La pri
En Piera, En Zamora, En Sami, En
mera fou "El partit del diumenge",
Gallard, l'Alcoriza, En Perera, En'
escrita en coliaboració amb En Rou.
5 Cros, etc., fent creacions, no s'ho:
re, i va estrenar-se a Romea ja fa
pot imaginar. Aixó pel que fa re.
anys. La segona es va estrenar a
ferancia als jugadors. L'ultra-mi.:
l'Apolo i en deiens "El comte Mit
croscópic ex-federatiu Vila, fará sen.
jacana". La tercera va ésser un sai
sació, i si En Borras 1 En Zaconni
net en un acte, que es va estrenar
el veiessin, Ii tindrien enreja. I els
a Novetats. Com a perfecte autor
altres... Qua us en diré deis altres?
novell vaig posar-me sota la protec
Posen alió de "l'actor que tots por
ció del senyor Canals, i un dilluns
tem a dimos..."
vaig estrenar "La rifa de Nadal",
—Molt bé. I per acabar, seas vo;
que s'aguantá tres nits consecutives
leu
dir si us agradaria que us fessin:
al cartel!. Tant l'empresari com jo
sortir
a remenar la cua
i a dir qua.;
hi várem perdre diners.
tre paraules després de la represen-'
aquesta que estrenaren dema
c
pel benefici d'En Rini?
om que
cm
—Es un sainet en un acte, de cos
sembleu un boa
noi
i cm penco que se us pot tenie
turas esportius, i que no té altres
coad2rreras tas ciSr4. aenir franquesa
pretensions que fer riure ala espec
que sí. líe'n moro de g,aness, de apa
tadors amb mis quants acudits de
bona llei i unes guantes situacions
m'ovacionin, i si
s
llagues estas
perque tino entes qus ja no en queden
cdmiques de bou genere.
En arribar a aquest puta xuclem
hauria anat a lnm
dues dotzenes.
un
de butaques i le
parell de vegades la regalassia, i
separtit estra
després d'una petita pausa preguntegicament uns quants amics per la
moro

tació?

puc.1:

Treballeu molt?
com

--Per qui treballeu rnés?
—Pel censor.
En haver dit aquestes paraules En
Dova exhala un sospir, s passa la
má. per la baba i afegeix:
—Me l'estimo com un fill.
—Ara cal que ens dignen qua opi
r,eu del teatre catalá.
—Bé, borne, bé...
—sVoleu din-nos quin pla seguiu
per a escriure una obra de teatre?
—Ciar que sí. Primerament cerco
l'assumpte. Quan l'he trobat, el pas
sejo dos, tres, quatre anys.., els que
calguin per aplicar-lo a mis quants
tipus que arrenco de la realitat, sen
se contemplacions i per
més que es

.

platea perqua piquessin de mans.
De totes rnaneres us agrairé que'
d'aix6 tampoc no en dignen res.
Poden pasar, sí us sembla bé, que
no

sé del

cert

si assistiré

presentatió, perque

no

a

puc

la re
sofrir

les ernocions fortes

—Per& escolten: ?que no feu
barber i no son el primer de par.
lar quan aixeqtten te!6?
--Ai, sí! Teniu raó, ja no inca
recordava. Miren, arrangeu-vos-ho
CQtil tulgueu. L'essencial és que hi
surti
de les ernocions fortes i
de pasladsa dignen que sóc molt
modest. Aissis predisposará la gens
a
favor meu, 1 l'exit -encara será
més sorollós.
XAVIER.

VICANYOL
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La motocicleta i els

perfeccionaments

seus

l'augtnent

entre

de

aparent duna banda i

LA
L'ús, cada

MAGNETO-LLUM

dia més accentuat, de
la Motocicleta cm a instruinent de
tréball ha obligat els constructors
a otar-la de tots els perfecciona,

luan' ts

ciarhposta
nades

nombre d'eapires de til
ealculades per tal -dob
-tenir una tensió •de 7 volts aproxi
,niadairfent. Un eitrém deí fil 'va -a
la massa i l'altre al born de presa
•

de correilt, i és a •aquest
els fils del

•

Segona:
farnhé 'fix

yehicle,

cen

i

r-hi

1'curnuladors,
una

dinamo
tota

i

vegada

la
per:net que
que

molt reduides.
_En la moto sola no és tan prác
1 ádhuc •moltes vegades impos
le l'acoblament d'aquest sistema,
s arta aix5 que els enginyers esffilretaii-lrata en aquest ram han proeutat trotaaMei una solució definiti
va, i en efecte, has aconseguit per
tgifjii de la magneto-11nm resoldredeis

Ormat

per

una

doble

VWWd WWWWWW WW

ens

obtenir l'auto
regulado necessaria, a fi de no fon
dre les lampares en cas d'un sobre
valer per

a

voltatge.
La self-inducció ha estat perfec
tament calculada a fi que l'augment

:

de

de

freqüéncia

si,;,

d'un

aug

s'gui parallela
compensada per .una escala de

descens de

i est5.

resultant

de velocitat

meta
meta

T clássica,

una

la

hem de

a

tres parts principals:
Primera: L'induk, que és fix

equipar

magneto-llum.
Vegern ara de quins mitjans

-

compon

—

arnb aquest
obtindrem aquesta freqüen

realitza

de

d'encesa del motor del de la
fárs.
Aquest Sistema de magneto-11am
ha pres en poc temps gran incre
ment, i Pensem que a no trigar gai
re anira acoblat a gairehé. totes lea
motos, per la sera simplicitat i gran
descans per al motorista.
A. FIGA

nova

Vivasix i Vivastella

particularistes. f la clientela'lía
exigís sempre millor i mes excellent.
I han hagut de sortir- eh nous models,
s'han popularitzat les noves correbts

la intensitat de la ten
que l'equilibri es

WWWW

EIMAU Lar
EXPOSICIO I VENDA

Avinguda Alfons XIII, 405 i Córcega,

dahir, ha
gada considerada com
1 la fórmula

altra ‘e
caducada

estat
a

completad:era asegurat,
de tauteig esmersat.

quan a voltes els vehieles nous no
aportaren usé: que moltes vegades sen
zilles solucions de detall.
De tota aquesta Ilarga evolucl6 els
ealts
més caracteritzats poden, no
obstant, destacar-se i fixar-se com la

La tencléncia cap als

cilindres,

predilección, ja fa anys, spels sis ei
lindrO a costa deis quatre cilindres
ara

el pis ale van cilindres

cotn

a

política "de construcció..
Actualment
després de dos anys
d'assaigs i de presentaci6 de models,
el tiptís• de 'fliotór dé Vuireiflifilres en
linia pot conSiderar-se

corn

a

madu

rat.

corrégldes..L'or

dres

de molts

espanta

com

al

bat

a
Barcelona aquests dies ha
admirat en tor el sea valor.

si és que n'hi ha, d'a
quest moclet de motor poden tenir ara
Els

escIpties,

magnífica ocasió de possessionar
de "la veritat de la causa deis vuit
cilindresfi per a Os del turisme. Les
proves que aqttests dies han estat fe
tes amb el nou mode! "Talbot" han
estat brillantissimes.
una

í

sense

TICS

Per

un

cotxe que fa

uns

130 per

hora, 'carressat, doblar la pujada de
Pedralves a sto per hora, atnb sortida
parada, és itri prova que l'adaptabilitat
dé la nieva frmála al turisme .que re
serva unes
insospitacles orientacions,
sobrefót en motors d' un eubicatge clis
cree.

brusquetats,

En els salons del s dos darrers anys

ja adjectivat salons deis vuit cilindres,
les marques presentaren Ilurs prirneres
aquest nou camp.
"Talbot" fOu també de les
primeres eue present5 el model d'ex
posluiO Pero ha pees dos anys bous
armes

neumátíc Standard. Les distintives carac
terístiques de- la seva fabricació demostren que
un

Es el neumátic fabricat per a
rodar més í durar més que qual
sevol altre, sense cap excepció

en

casa

SkIffs
Bot "Tossa", tripUlat p•Ir
Valls, eh 9 ni. 26 s. 3-5.
2.
Bot "Sunyer", tripulat per
y. Sálvat, en-9 nr. 57 s. 2-5;1.

,T.
•

Outriggers

a

dos

Bol. "‘Ioan Camps", tri
pulat per Otín i C.atalá; timonee
Giner, en O 111; 43 s. 2-5.
2.
Muntanyola i Muntan; ti
monee Ferrer, en 9 m. 44s.
3.
Piquet i Ramírez,
rice M. Rueda; en 9 m. 51s.
-AqUesta regata fou efectuada
.al eroribmetre.
1.

Outriggers a quatre
1.
"Dorís", triptilat per Rie
ra, Guillem, Beringuer 1 Martí;
timonee Pa,s'qual, en 9 ni. 41 se
gens 3-5.
2. "Sedó", tripulat per Orne
(les II, Oliyella, Terral i Pas

un

quasi.

se

se

•

silenci extraordinari i una qtiasi
completa eliminado de la maniobra del
cánvi de marxes.
Tots els técnics de l'automobilistne
han juclicat aquest tipus de motor coca
a
la sollació tné's 'completa de l'ele
Ment animador. del reincle. En; aquest
punt Iti
aria
abseduta unanimitat

els

foren

güents:

estat

en

qualsevol rétitn

Els resultats

a

línea, té lotes les qualitats.
perfect& de totes les mas
sea, estáticarnent i en moviment la rriar
xa
suatt, la represa franca a partir

La

.

motors

no

293-295

provar-lo i perfilar-lo. Ara el'
mercat amb una completa se
guretat, i el primer tipas que ha arrie
per

Ilenea

•

SUPERIOR AL MILLOR

TXXIES

ja

temPs

aquests capdaranters capriciosoS, si es
vol; són els. que obren' el camí de les
noves
tendéneies. El pas deis quatre
cilindres als de sis -cilindres seguí el
mateix. cantí. El motor de vuit cilin

To.tes les tares primáriee'que, el per
judiqaven han estat
dre de renc'esa, la condudó cle'Pa;
reja carburada en unS irajeetes par
ticularment llargs, 'lo ..vibraéíoi;s del
eigonyál, tot ardí pot‘ oferir-se ja

IND
1111

asan

:tercas al

abans. Els motors d'aviado, no cal
dir-ho,
estat la causa 'principal
d'aquesta nova moda, que no ha finit
encara. Denla seran potser els deu ci
lindres i denla passat els dotze 'en lí
nia. La casa nacional Pe'lcara, de Bar
celona, n'est estudiant un del primer
tipus citat, i la casa Voisin ja pre
para i cataloga el dotze cilindres en V.
Pero. aquesta posició dels fabricants,
no és pas una tendéncia
capriciosa. El
gust de la clientela d'"elite". els ho
exigeix. Els refinats ho necessiten. I

WWIWWWVWWWVWVVVWdliWWW WWWWWW WWWWWWWW WW AV,
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a

cilindres

10 CV. 4

de

No és

r

0111•111111 0111111111111L,

6 cilindres

tendéncia

tata

manera

Vd WVWWWVV

completament l'apa

indubtablement la mes
bella,' de qué cstá dotada ja industria
del automóbil és la. seva febre de no
vetats. Implacablement el
madel que
tot just l'enea al mercat„ ja deu consi
derar-se con una cosa vella i reno
vable. Aquesta f brositat que tants ene
mies ha tingut en el terrena' teórica ha
estat inguarible. La industria paga
extrernadatnent cara aquesta Inacomo
daci6 i aquesta necesitat de reto,var
se
continuament, pero no pot impe
dir-ho.
Ja fa anys que semblá que s'havia
arribat a na estat de semi-estabilitza
ció en niatéria de rnodels. Es parlava
d'uniformismes i d'estandardització 'de
tipus, de centres de normalització i de
la necessitat de les grana séries que
amoritzessin els tnodels estudiants. La
lluita de marques semblava que altiva
a apairagar-se. Pero no ha estat aixf.
Cada casa pel leu -corímtse, la con
tinuat el seu carní, i les seres quali

produeix quatre induc

que volem

isolar

¦\.

1930

6 cilindres

un

permet

nous

MonaSiXi Monastella

tant,

La qualitat,

Ilum com
pletament flan, que és el treball que

—

es

é3

en

es

cilindres Talbot

l'induit. El

sistema,
cía, i per consegüent

•

casos

SI Aquest aparell

ntat

tor

_

,

reaela helicoidal

—

Wrosseria "del sidecar
keam pugui destinar un espai rela
ent ample a aquea finalitat.
installació és, no obstant, igual
t complicada que la d'un auto;
cisco un acumulador de 6 volts,
a dinamo
i un conjuntor-disjunIr. .aquestes peces son en la major
t

cosa
a

untar les

automobilista

corrent aixl for
altern; passa
per cada
volta del "volet"
per diles misci
mes i chao mínimes. Per a obtenir
una Ilum fixa cal una freqiiéncia de
50 períodes. Tenint en compte la
multiplicado determinada i seguint
el régim de funcionament 'del mo

po-

bateria

una

qual
dons

a

tant

La presentació del vuit

voltar el "volet" mica quatre vega
des per volta el camp magnétie, la

de motos ami, si
és més senzilla i la
blaació esméntada no és tan ne

cura

models

.Volen conservar cií bou estat.
Finalment In ha
interruptor que
si'

La

oposa
arbre
l'extretn d'un vis que
una

tot

-4111•-

fiziettere dlimetraltnent
Aquest "volat" té un
a

fa que

párts mecaniques de

multiplicadora i tot ell tuantat atllb
boles í perfectarnent equillbrat. En

cosa

de

pugui

engrana amb

es tracta

que permet

consta

masses

vertical unit

DI.

siría,' inIht

és

Tercera: El "volet" voltant, que
masses de ferro Inag
aspecte és el d'un pot
cilíndric en el qual s'id han obert

dues
des.

Visiteu la nostra Exposició dels

plegat sigui
indesarranjable. Unica

mena,

consistent i
ment s'ha de tenir

-consta de dues
atica i el seu

.

,

la

i

cap

Ilum dels

rodar el seu nnic
eienieut movible, el "volet".

,

car

seves

per tal que

*jai: que savui. v-olem parlar
una
d'elles, segurament la més
'ctica i necessaria de totes les
aa
me en poc temps s'han implantat,
rqué és la que més sovint és cau
de enolésties i angúnies per part
tfr motorista: la' illuminació dec
ir.* combinada amb la magneto, o
és Própiament dit la magneto

sQuati

El sistema inductor

de

rell

d'un imant amb
polars que abra
l'induit deixant el pas suficient

les

,

aquest

han de
far i del

on

-connectar-se

'

_

un

resisténcia

l'augment

tensió per labra.
Corn que no hi ha intervencions
mecaniques ni fenómens eléctrics de

•

Csmaltat,•

.

talón ha pres

de fullés' de planau ole
sobre les quals hi Van bobi

ferro,

poasibles per tal d'assolir- la
rfiaistitna prolaibilítar de durado i ser
lanatot el rendianent que tot possei
deir espera obtenir daquesta mena
de "soci. industriar per at descab,
'eiellament _dela _seas negocie.
:.: Així veiem corn gairebé :tetes les
!botos van equiparles amb gomes
.,:kalón", ,esniórteidors perfcctes,
''ipainent eléctric, etc., etc. Póta totes aquestes innovacions és
ut el gran increment que arreu

2. ,per

1930

qual, limoner,Anton;

u:tE'
FlEtaA

t
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DEL R. C. PAARITIM
Alsir al usa 11,
a ietiés del
nostre port tirigueren Roe unes

regates

eliniiiiatZCicis
designar els equips

per

tal
de
que han
tle representar' el TI. C. Marítim
en
el 1)1'qm-S Campienat de

Catalunya i'la Copa Primavera,
que se celebrará el
vinent abril.'

s.

dia 6 del

1930

en

10

m.

3-5.
a

quatre, amb tres vira-des

1.
"Florinda", tripulada per
Aniat, Segura, Artamendi i Ba

Ilard,

timonee

López;

en 9

ni.

57 segonl.
2.
"Manelic",

tripulada per
Floigues, Freixes, Gemís i Anlós,
timonee Rossell; retirada.
El trajeete a reeórrer fou de
2.006 metreS, en línia recta.

la

Diumenge vinent'
segona tanda, amb

lloc
canyi. de

1)01.

1930
•

ansesommommomma~e•

a-441.

-

-

oes

Representant General
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Essent evident que les capes
eiteriors de l'armadura d'un
neumátic estar' subjectes a una
més gran flexió a causa de pe
d•es, corbes i d'altres obsta

Fall del tribunal federal
de Cleveland a favor de

eles,

la "India Tire i Rubber

Company"

year

1

comesa per la

perjudici

en

Good

la

Companyia

ve

cilment tota

de

mena

siguin,

que

i

en

cops,

Logau domi

na els

primen rounds,

merare el

no

va

fer

res.

..1:011ce-slidnarl
GARATGE

a

es,

EXCELSiOR

Casanova, núms. 52

i

54

TelUori 34653

e"
Per

a

obtenir aquest resultat

s'utilitza com a coixtnet un tei
xit de corda, més espalbs 1 col
locat diagonalment, en lloc deis
procediments antics t més cor
rents. coneguts amb el nom de
-"LENO-Weave" (teixit len[) i

cilindres 2 litres

`"Crosso-wowen" (teixit creuat).

Nou model 1930

El procediment és mes cos
tós, perb la Inés gran despesa
queda decididament compensa
da pel fet que, en primer lloc,
proporciona una més perfecta
acció flexible entre la part ex
terior 1 l'armadura del neumá
tic, 1, en segon terme, parque
redueix les ruptures a una pro
porció insignificant.

Garata° Granula
cowrs, 484-Barcelona
la

haurá de pagar a
per
la infracció de drets
l'India
de patent sobre el coixinet Oe
tires de corda i cautxú destinat
a evitar la ruptura deis neu
mátics, el qual fou inventat i•
patentat per W. G. Lerch i els
drets de patent assignats a l'In
dia.
El dit toixiriet s'usa princi
palment en la fabricació de
neumática extraforts i en els
de 5, 6, 7, 8, 9 i 10 polzades
per, a autbmnibus 1 camions.
Ea digné en el tribunal, que
la Companyia Goodyear ha es
tat fabricara, aproximadament,
3.000 neumátics diáris
gint la patent, durant tres o
quatre anys.

Goodyear

Directors 1 alta ízlependents
de la Companyia India han ma

Així, el Tribunal Federal pro
tegeix el concessionari de la
patent, al mateix temps que,
prácticament, el coixinet pa
tentat India protegeix l'arma
dura del neumátic i, en conse,
qiiIncia, la seva máxima t'u

yadaL
....1¦1¦111¦M~

CAMIONS

AUTOMNIBUS

ptobable que
més. Aquesta

ne

nyies

"

firmat la

ria. Oldani i Martínez també van
fer match nul, segcns els jutges,
paró Oldani havia guanyat set
rounds deis deu que dura el coro
bat. A l'italiá, dones, li van fer una
injusticia. Boxá. una mica imprecís,
és cert, pero encara que el seu con
trari palesá una boxa més bonica,
l'efieácia de J'un i de l'altre i la
diferencia del cástig rebut causaren
dubte,

un

sens

sinó el mi

deis millors

rnigs peninsulars.
aconseguí
la decisió per
Bartos
Sabastant.Aquest
és un
davant
punts
xicot jove, mancat d'experiencia, pe
flor

—

deis pesos

r') atnb una combativitat extrema.
Va rebre molt davant el seu con
trari, paró es guanyá les simpaties
deis espectadors que l'ovacionaren
llargament en acabar-se el combat.
Bartos va fer una exhibició magní
fica, pero al nostre entendre. no va
boxar amb prou sinceritat. ?Que no
sap que un boxador té l'obligació
moral d'acabar el combat tan aviat
pugui? Ens agradaria veure
com
aquests dos homes davant Torres.
L'altra reunió d'aquesta setmana
dijous a La Bohemia va portar
també molts espectadors a aquest
—

—

principal

anava

a

arree de Ciclone i el francés Mo

Aquell reapareixia després
d'un llarg temps d'estar allunyat del
ring. La seva reaparició no podia
mora.

Coficessionari per a les
províncies de Barcelena
i Girona

JOAN

FLOTATS

Tamarit, 95 1 97 TI. 31506
BARCELONA
-

ésser més trista.
En qüestió de boxa, Young Ci
clone ja ha fet a tots. Va perdre
per desqualificació en sis represes.
Si el combat arriba al Un-lit, hau
ria perdut també. L'altre combat ira
portant va anar a arree de Daufi i
Castor Calvo. Estava anunciat com
semi-final per al títol deis migs,
a

1

NETEGEU LA VOSTRA SANG
AMB EL

Depuratin

YIA.NISAN núm. 1

nova

no

la

en

boxar mai

la várem

presenta, foro

l'objecció

Vendes a

ermlnis
SENSE FIADOR
ENTRADA
P

lb!~

P tea. mes
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mati
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Joe Jacobs,

manager

guanyar cent

TANCAMENT DEL RECINTE
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Dies feiners,

les

a

nou

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

de la nit

no

mil pessetes. Dones bé, se
guínt la norma establerta, de no fer
més combats que els estrictament
necessarls, Schmeling no ha accep
tat els tractis del promotor pari
ranta

•¦•••1
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iQua.lt a les possibilitats que té
l'alemany de batre Jack Sharkey i
proclamar-se campió del món, en
parlarem quan arribará l'hora del
combat. D'aquí aleshores poden pas
sar
moltes coses, i qui sap encara
si seran aquests dos homes els qui
es disputin el combat final. Amb tot,
més d'una ocasió hem exposat
la nostra opinió que Max Schme
ling és el millrr home que ha sortit
de Dempsey cap ací.
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Serle.

Dies feiners
2'1 0 ptes.
Dissabtes i vigílies de dies festius,
.

.

Dies festius

—

a

partir de les

-1'05 ptes.

.

2 de la

tarda, 1'05 ptes.
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NOTA: En aquests preus

va

inclets l'impost de Protecció

a

González batut
Black Bill
Manuel

Palau Nacional

Pavelló Reial

E

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

Obert cada día, de deu a nna, 'del
matí i de tres a set de la tarda.

Entrada: 1'05 ptes.

Entrada gratuita

INM11114.
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Palau de l'Art Modern

Gonzá

_A¦

Obert l',es de les deu del matí
fins a les quatre de la tarda.

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

Entrada gratuita

.

forcosa
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Poble EsPanyol

El públic podrá contemplar cada
dia les fantástiques i•uminacions i els jocs d'aigua.
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MIMO«

a

Palau de les Missions

pen

hasular del pes gall,
tito' que va per
dre al Nou Món
davant Caries Flix,
ha boxat per 1i
amb Black Bill
Aquest pugilista cubá, meravella de
la divisió deis mosques, está consi
derat coro el primer boxador mun
dial de la -saya categoría. Encara que
oiicialment els americans el consi
deren inferior a Frankie Genaro, eis
aficionats creuen, en general, que si
s'acaraven aquests dos púgils, la
victoria seria per al negra.
'fanuel González ha boxat con
tra aquesta meravalla i ha perdut
per punts. La decisió no ens ha
sorpres. L'eperávcm. Tot i'reconei
Manuel González tina válua
xer a
molt superior a la que els nostres
aficionats li han rssényalat, espe
rávern que la malaltia que el cli
pu
ma de Cuba va portar al nostre
ring
pujar
al
gil'sta no li permetria
don.rat tot el rendiment. Aixe, no
vol pas dir que notaltres creguem
Gon
que en plenitud de facultats
guanyar
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zález llagues de
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per

•wale:

la Infáncia.

en

Obert cada dia, des de les deu
del matí a les nou del vespre.
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Dissabtes, vigílies de ches fes
tius i dies festius, obert fins a
dos quarts de deu de la vetlla.

Dies
matí
Dies
matí

~Ralla

Entrada ordinária: 1'05

ptes.

a
•¦•¦

Malla
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a

feiners, d'onze

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

i de

quatre

a

a
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Brollador Iluminós i cascades

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

en

combinacions

Cada dia, de sis

a

alternades
vuit-del vesure.
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l'expansió de LA

NO LA: Els

popula

de la máxima

VENDA A FARMACIES I CENTRES D'ESPECIFICS
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al juny, que és quan ha de
boxar amb Jade Sharkey per al ti
tol mundial, ja estará ben bé.
Ara matelse, Jefe Dickson Ii lia
via fet un oferiment, amb el qual

fixat en

Ilurs derivats, apoplexia, arterio-esclerosi. úlceres. eczemes, etc.
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vo

les1/2 de Schmeling, segons han acla
ra més tard In agencies, no té pas
gaire importáncia. Total: Schmeling

Anunciant:

pell

que obra miraculosament contra tofos les rnalalties de la sang,

al

hagi al talón cap
categoria militar

mica anterior, parque creiern que tot
plegat no passaria d'ésser propagan
da .' l'americana. En part sla con

brut. Els jutges donaren match nul,
per6 el negre es mereixia la vict6-

impressió magnífica. Es,

es

QUENSBERRY.

(Caricatures de J. Bas-Bofill)

no

10 410CE1:01 ETZIELt
ociamos

ptes.

ei.

'

pogués

no

lee comentar

Pero quan aquest

Aquest combat es va celebrar di
vendres a l'Olímpia. Hem de dir que
que
el local s'emplená per complet, i
crescuts.
A
eran
bastant
els preus
sor
esmentat,
van
combat
del
més
tir Jean Joup contra jim Terry, 01dani contra Martínez i Bartos con
dos primers ha
tra Sabastan. Els
Nuevo
vien boxat feia vuit cites al
que
van
fer ya
Mundo. El combat
estones fasti
monóton,
í
a
ésser
guejá, perque tots dos juguen molt

una

cas

.rencat un os del
colze entrenant-se
i que era molt

atac

un

local. El combat

I

que 'd'altres Compa
neumátics d'Akron han
estat infringint, també, la pa
tera.
"SREAKERS '(coixinets 'de

nifestat,

a

seva

1929

'

fogós, es va
deixar desbordar, i agafá un panic
horrible. La impressió que produí,
lamentable.
no podia ésser més
Ilaneá

es

la

L'any

deu represes.

vegades ha acabat

dues

combats abans del lírnit. Una conqual va batre
Ira Routier Parra, al
Micen nou twnds, i l'altra contra
-is
represes.
key :mil, que li durá

el negre. E'rs

13'"

laeli.

alemany Max
Schmeling 5 havia

per durs
les

de barallar-se.

de

hi

més

Bicicietes "Ariti"
“Jobok"

Bck Bill l'ha guanyat per puras.
Potser algú escriurá que "comes"
l'ha guanyat per punts. Per si aquest

La setmana passada els diaris do
naren la noticia que
1

perdre mai

no

ganes
gra

que determini els perju,
'chela "eau,stat.1 A l'India [l'ira I

1

"e

e.>

allargá

darrer

no

gua

darreries de l'any 1928, Black Bill
nornés havia guanyat una 'cegada per
fora de combat. El sea adversari va
ésser K. Betancourt, i el comb

ens

ni que

home

de Max Schmeling

eneaixar fá

en

no

ccanbats

a

a

fa perdre l'enteniment,
per aixó, tot i defensar González
coro un pugilista magnífic, no direm
que la seva classe sigui excepcio
sió

La lesió

aae..

sea

acostuma

coro

manera

nyar tots els

adversari. Res
d'aixó. Potser els combats entre
aquests dos bornes no acusarien cap
superioritat a favor de ningú. La pas

nal,

la victoria ha
estat també pel fi
Uní, pero l'ha acon
baix que
a
un cop

el

lucid

gada

bilitats consisteixen

Companyies

L'erbitre 'decidira el que

Jati5

Aquesta

mas.

de cinc segons. El negre Tho
pas convencer. No sap
gens de boxar, i totes les seves ha

,19Pial

6

negre \Villiam Tho

mas no ens va

que represen

'd'un lrbitre

vegada

espai

earnentades Companyles
e les.
iflOtiUd'infracciá
i usur
b
de
patera,
ordena
Arete
de,
i?alció

111 lesignaci4

segona
el
contra

dona el seu adversari al vuite
round, quan ja Logan tenia el com
per
bat perdut, i havia anat a terra

Jones, de Cleveland, en la ses
sió celebrada ahir, que havia
favor de l'India, Tire
fallat
Co, d'Akron, contra
i Itubberi
Tire j Rubber Co,
Goodyear
la
igualment d'Akron, en certs
plets prornoguts per, la primera

per

per

boxat

ji

,(Ohio). gener, 18.
des del banc del
anunclay
En
jutge
federal Paul
T,r,,iburtal el

posessin d'acord

Lluís Logan lia

seguida gracias

Akron

alo proeuradors.
taveg les &tes

setmana

ta el
que aquestes capes exteriors
siguin Inés flexibles que elt
plecs exteriors de l'armadura,
perb ser-tse que amb aixb se
sacrifiqui de cap manera la

de l'India Tire

per6 a l'hora del pesatge, tots dos
púgils pastaren del lítnit. Va gua
ny ar Datni, per desqualiticació del
seu adversari, també
en sis rounds.
Deis altres tres combats de la vet
liada, notnés un va arribar al límit.
Esportivament parlant, dones, la re
unió no va pas ésser cap exit.

Les reunions d'aquesta

adop
procedirnent (patentat)

Times
de 1930.),

R4,1bb

1

Panorámica setmatial

India

I Rubber 00•
Deaier Bureau"
"Plain
tDel
1930, i "Akron
gerier.
de
de 18 de
Press", de 17 de gener.

3.

és la

BOXA

neumátics).

YO;

infracció

9

rambla
corda, 1 eautxú destinats a evi
tar. la ruptura i deformado_ dels

r
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passis gratuits d'entrada al recinte són válids fins a ou avis.

ritat?

Trenta mesos a la
selva mexicana"
per E. Guardiola Cardellach
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(Continuado')
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també el mateix propietari del

gall.
nuan les compres eran j—a fetes,
1 els encárrecs acomplerts, cap allá
a les den
del matí, venia el número
fort de la diada: les Iluites de galls
arnb punyal...
—Vaig amb den "pesos" al "giro".
—I

jo

me'n

jugo

trenta

al -colo

rado".
Es feia rodio tot seguit i es mar
cava la radia "divisoria del camp.

L'"arnarrada"

del punyal era co
d'una serietat i duna transcen
dencia grandíssima. Un punyal mal
Iligat era la perdna de la Buita irre
missiblement. Per aixo qui jugava
mes diners era el que fcta•
general"
ment, d'amarrador, i etta.3i sempre
sa

1 ja els galls armats amb cimi
tarra, •una cirratarra fina, Iluenta, (a
llant com la més suau navalla d'afai
tar, eran acarats, entre les mans
dures i fortes dels dos rivals ga
llers, a una banda i altra de la rat
Ila del camp de torneig...
Junt a la radia, jo era l'encarre
gat de fer de jutge. En mi hi havia
confianea !Ilimitada per banda i
banda. Els dos homes, arrupits amb
els galls a les mans, els feien to
s'engresques
car-se els becs parque
sin...

Jo guaitava
veure

amb atando fins ,a

que els dos Iluitadors
fet arree que havien de

tar-se.

ma

Els homes, retenint els galls, se
separaven de les radies dues pas
Donava

jo

tres

i

cls galls

rítmiques,
anar

en

picadas

de mans,

aren

deixats

llibertat.

primer s'ajupien i s'inflaven de
coll, posant les plomes tornasolades
del seu mantell rígides i obertes cona
branques d'avet...
Després, fent anar el cap amunt
i avall, semblava que amidessin
l'aleada de l'adversari.
en
estar
S'atacaven cautelosos, i
feien un bot sec, Ilaneant el
a tret,
De

cos

del

ganivet

al

pit de

l'altre...
vegades, el ferit, bo i caient
buscava en la fugida la salvació.
El vencedor, pero, se li abraonava
al datnunt, -el picotejava. l'esmico
De

ses...

d'un

dors enfonsava el

enrera

i tirara, arnb l'habilitat

pinxo,

una

ganivetada

al

pit

contrari.

I tornaven

a

a

arapir-se

i

esguar
anudar-se l'al
a

novament,

a

i novament

Ilanear-se ganivetades esgarrifoses.
I a cada rnoviment deis galls, els
boinas udolaven, xisclaven, xiulaven,
s'extretnien neguitosos.
Per fi el més destre deis

Iluita

de bec i

cops

a

cops de ga

nivet...

Altres cops, els més, el ferit se
guia plantant cara i fins que li res
tava un ale de vida, una guspira de
forea, tirava i tirava punyalades aci
allá, desesperat, cercant venjanea.
Per fi r-odolava per terra i Un
regalim de sang Ii eixia del pit...
En aquest entreteniment e,stávem
1.01

tres

diumenge,
a

espatlles nos
petiteses que varen

quan

esdevenien

abocar-nos

dar-se arnb tibia i a
eária amb movirnents de coll, per
abraonar-se

lava

tots

a

a

una

verítable

tragldia.
De bou

En Máximo, en assabentar-se de
l'ordre abusiva, va anar directament
punt on els vaquers .acabaven d'es
quarterar la bestia, i malgrat de les
protestes d'aquella pobra gent, se'n
endur tot un filet Cap a casa seva.
—Miren que radininistrador va

va

donar-me ordre que n'enviés un a la
seva dona
i un altrc a la dona del
comptable deia esverat l'indi.
—Dones Ii dius que jo, el cap de
carnp, me 'l'he endut un...

Ningú no sabia res d'aquest inci
dent.
›Acabáveni de presenciar, una Ilui
ta de galls molt aferrissada i croocionant i feiem els comentaris im
prescindibles, quan uns crits formi
dables ens varen posar en sobre-.
salt.

maií, l'india.

companya de

Máximo Garcia havia anat a la tan
da a cercar un tros de filet del cap
de bestiar rnatat la vetlla.
En Menéndez li va dir que el de
la "ganadería" no havia dut cap
filet a la tenda,, parque tenia oydre
de l'administració de reservar-los.

Várem córrer tots

,

cap

central del campament
reirerna

Máxiino Garcia,

i

a

la part

ens

esfe

plantat al mig
del que en podríem dir carrer prin
cipal, i l'administrador, des de dalt
del vestíbul de l'administrado, s'es
laven diera el no.ln del pOre...
En

—Aquí mano jo i
ent contradigui.

no

lii ha ningú

que

—Ni a mi no ern perjudica cap...
Les paraulcs creixien en intensitat i violencia.
—Si és hoine, no cridi tant, i baixi
aquí, davant meu, d'home a borne—
va dir Máximo ja desesperat.
—Espera'an, dones.
I l'administrador va ficar-se al
seu
despatx, on hi havia la pano
plia amb els rifles, sempre carregats,
compre a punt de fer feina.
En dos bots, en dos salts de bestia, vaig Ilanear-me sobre Máximo
García, que ja tenia a la má la seva
formidable Parabelluni, arnb els
trets
la qual escrivía el seu nom
en
un trone d'arbre a
vint metres...
A empentes el vaig ficar al magatzern, bo i imposant-mlii a crits
i valent-me de totá la nieva forea, a
fi de subjectar-lo.
No havien entrat al magatzern tots
dos, quan eixia altra volta al yestihul l'administrador amb un rifle entre

les

roc

mansa

La gent que slayia agotnbolat
es
sentir l'avalot,
va correr a amagar-fc en
veure qu
les armes de foc faien Huir llur

aquells indrets

canons

al sol.

El carrer va quedar buit en u
instant; pero ací i allá, en portals
recortadas, eixien els caps deis tafa
ners
esperara
desitjant molts
—

sens
un

dubte— que Máximo engegue
deis seus trets certers, mortal

de necessitat.

Quan vaig haver aconseguit que.
Máximo ern prometes no eixir del
magatzem, vaig eixir-ne jo.
L'administrador, a quinze metres,
dalt del vestíbul, em guaitava inde
cís. Jo avançava poc a por, lej
rnans
a
la cintura... i la beina
revOlver descordada pel que pogué3
venir.
o

del,/

--Cal calmar-se, cal asserenar-se,1
senyor administrador
váreig
ami, ven Pausada i baixa, tot avan
—

dir-lii

çant.

rer>tador, provocatiu,

d'ira i d'irritació.
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que m'havien fet

Aquells "petate”,
riure

un

moment,

beudepefftfi

•

fastiguejar-me

van

seguit. No era possible, dones, que
entre aquella gent hi llagues qui Mi
gues idea e'e !'honor i de !'amar. ?Com
tots sense conta
es podia estar entre
tot

El drama que la pantalla

u

projectara IIIal

lieu-e.omas algunes impitadancies;

ato

dubto que procurareu arranjar
de la millar manera possible.
;Si voleu treballaa en la nostra pel
licula heu de prescindir de tot, re
•

tot. Ja salares/ eque par
lo, veritat? a—va preguntar-li arals
nunciar a

tipa

afectuosa inflexió

en

la yeu.

Fresa -amla'una Miqueta
a respondre: —Si els produc
lora volea ferane Impositions van
-

Malament. Jo faig
com

ie

eoses quan

vull.

arreas antia anea aavaig interve
-,
ti-acta d'alguns milers de
aalars; tomprengueu <fue tenen raó.
lesse, Fred está disposat a acceptar
y contracte avantatjóa amb la
l' B O i si
a-e
Mount és per
:per res rnés...
jliga a l'estudi.

accepta el de Panaimpatia a !'obra...
cap altre interés el
Cree cate amb aixt•
aerrallo'queda agsegurat.
siaN'esteu segur? Fred no va res
oadra aaBé—afegf James—, aixi
o d'una
altra manera vós trebaallareu en aquesta producció. No uš
enolesteu si veieu que uš vigilo una
aaiqueta, puix que he donas paraula
que el' flirt... o el que sigui no pas
tana tndavant.
—Olia va dir Thompsson, content.
ja és segur? Dones .sper que bro
ejáveu? Per poC cm feu enfadar
1 be tiro tot a rodar. Sou ben lace
z.
iós, vés... I una encaixada afee
síssima, uní tlá que des d'aquéll
moment -serien conapanys insepara
les durant una !larga temporada.
No havien passat ni deu 'dies dearribada de James quan un vespre
saquest va dir-me:
a-?Sabeu Bill que Fred ja ha cane

•

'

.

d'opinió?
dones, ?ja no vol treballar en
ra película?
}mate; pena en canvi ella ja
,

és 'aeuella"; ara la que está fent
furor és Una Basquette, la baila
rina. Fins an'estranya i tot cotn Fred
estar agracias' d'aquella dona tan
o

-

fingida.
a-alome, veurem vaig comentar
lo, no. está tampoo tan malament.
1.:finic que d'aquella dona no hem
,Lvia galre gracia seria el mara...
I aa-No cree que a Fred n'hi faci
ta tarapoc, peró ella esta alba que
..'se'sa diu folla.' Si mes no, és una
Mona .apasionada, pel que eí pot
'

1
1

.

-

veure.

—Dones aixf és ella la que ha fet
els avenços, amorosos a Thompsion.
•--Crec que sí. Si per una part ella
cenaidero
no m'agrada, -per l'altra
que ha obrat eluna manera eneerta.
&mima en benefici de Fre'd.

aodia Parlar arnb mi
riure, ni la havia qui trobés més

Lana. Tos podria éssera

dis. Vaig acceptar la invitaciá per s
l'endemi, i varem parlar d'un grapat
de coses. D'aquel' día, l'únic que va
desagradar-me va JS.er la presancia
del jove actor.
Arribat a éaga meva,"Vaig telefonee
a Jesse James. 1¦:0 era a ca4 ni #

—L-a

nostra

comentar

.etespréS

'conversa,

No

nous

Lesbos,

i

quince

John Miljean

lea

que

formós Cadillac

de

amors

tren

ama

demanar-li que macompanyés arnb el
seu cotxe, i a les nou, acabada la
fei
tia, vaig trabar a Irene, les nenes
i a

Fred,

a

sense

bles paraules per a dir les coses. Irene
diu que entre escena i
escna vaig
semblar-li rejavenit de vint anya Vaig

de l'amic
tombá cap a un altre costea
Els meus treballs intereSsaven a Jela
le. Després, en ell estudis de la
Warner jo hada fet alguns- deseo
brimentli sobre alguns artistes i ar
tistel. Com que sabia com aprofita
ya Jelse totS els detalla i quin era
el lieu elperit observador, vaig comu
nicar-li que labia d'un nou temple
es

es

naesperaven

en

un

la porta deis estu

a

treure

el

pensament d'aquelles
idees tan poc alegres. Si ara et veiés,
vet nei que faries una bona fila.
Decidit a distreure'm, i veient que ni
Barrymore, ni Carmel Miers, ni Mary
Astor, cornpanyes de gustos i aficione
apestes dues, podien donar-me la dis
tracció que el meti pensament el s de

vaig

maltesa.

Jack i Eaelle. Jack
pretensions d'actor dratnátic, pretenent
emular la cálida paraula
jolin Bar
ry-more, i Estelle fent tot el que li
materialMent possible perqué el

i Fred
meu

eatigués

no

maaí.

constantment

Solament

ens

cine,

En la interpretacj,ó trobareu
J. Harold Murray 1 'Norma

Tarrls.

Aquesta producid sonora és
en Una opereta (l'Oscar
%kraus* i dirigida per Maree'

basada

StíveT.!
FEMINA

"Hollywood. Rev1141"
Vna pellícula :.que, eltri 'di

en

s.

Argument: Un deis incomptabies

Interpretado:

no

Jesse,

observador

pera,

el

és

res

Inés que

•Ariadna, Tesseu, el Minotaure,
l'illa de Creta estan representats per
gane). Carroll, Richard Arlen, Paul
L.tikas i el Broad¦vay. Ara be: no és
precisament Ariadna qui en aquesta
«asió (tána el fil a TesSett Perqul
pugui fugir del laberinte, ni és Tess'en qui mata (o fereix) el lainode
taure (aeinpresara. Cal a part

que

estigués

certa llunyana analogia entre el proaqilet no té soba
leg i
i no deixa d'ésser un Tés deis molts
argumen'ts sobre els medís cine per
trlomfar salan d'emprar a
i aarris del nión.

per

més

al
mo

la

abandonada

Alaú

aialia

en

a
saludar la dona d'une magní
fies.
Decidit a assabentar-me del que po
dia succeir al meu aflija Va néixer en
mi el propasa de tornar amb.assiduitat
a la casa de
Miss Rich. Per pruden
cia, i tenle perqué era de !'única ma
nera que podia jo lluitar amb aquella.
passió de darrera hora, havia anat es
catirnant les visites, 1 la nostra arnistat
s'havia refredat tina mica.
Aquell (hias segons Irene va dirane
un any després. "vaig estar seniilla
ment eneisador".

trat

l'estudi. Vaig telefonar
hada anat
Bacmette i el seu

a

Fred Thomp
Lina

recárrec, d'onze

a

*

nas

*

Aquella nit no sabia per qué tenia
presentiments que no eren gaire
a
propósit perqué jo passés una bona
nit. Vaig agafar 'el "Don Joan" de
atarou vaig trusar d'estudiar la psi
colegia' de l'obra. El meo esperit es
tava indubtablement hermétic, pero el
cas era
que la pellícula qué als estu
,dis estávem Jeta, i en la qual jo te

la

matí, les vostres localitat

qualsevol

sessió

PliEUS
Tarda. 3 nessetes

un

.

;(1mpostos inolcsos)

nou

i

FÉMINA

„

1

tot

calipsi

en

feia pensae,ea, aquel!

5170-'

aquella:liara ona;la taéraaór

de les no;tres Animes es veuria amb
tota claredat...
Fent un esfora vaig procurar dis

ci

talabas-quin abre!

que

de res
el programa d'a

en té per

mandre en
quest local.

cara continua, pttix que el gema, de
l'organitzador d'aquelles tragedies
el seu executor tenien indubtable
ment algun motín més poderós que
l'assenyalat per a obrar d'una ola
itera

"Hollywood Ilevue" ha estat
éxil, un grandiés éxit que
s'lla d'apuntar inconl estable

Ii passava am!)

un

que

"Los Memores do una actriz"
Pala Negri se•bs presenta

TÍVOLI Cinema sonor aráis aparell Photoahone
Avui, diaina, de quatrc a vuit. i nit. a les den, estrena de l'opas
reta•cinta ter, per loo sonora Vox, CASADOS EN
HOLLYWOOD,
Masica «Oscar 5..tratiss', interpretada per J. Harold Murray 1 Norma
Terris: Atracció sonora i Notician i Fox Movletone. Es despatxa
sen
se

recárrec.

1? E M'IN A Cinema sonor amb aparell Western
Electric
Avui, dilluns, tarda, de quatre a
uit, i nt, a les del!, exit crei
xent de la eyand.e-sa revista sonora II. G.
M., -HOLLYWOOD RE
V(JE, ch la qua] prenen part les emiuents stars de la Metro G 1
dyii May er. Díari Sonor Hearst Metrotonc núm. g.

KURSAAL I CATALUNYA.
AVIli, ditlens, tarda, a dos quarts
nit, a dos quarti de
dett; estrenes: Cinta cómica. El film Feral:acalla RECEN CASA
DOS, per _alma Nichols i James Hall. Reportatge
Vedan« i la
cinta sainara EGOISMO, per Henry Edwards, Elga 13rink i
Milis
Mandcr.
CAPIT01. 1 LID° CINEMA
Avui, aaluns tarda, a dos qoarts de cinc, i 9it, a dos quarts de
(len, Cinta' cómica. Estrenes: La cinta Príncipe LA CAIDA
DE

-

Ruth alinea Ford
i la cinta del programa
per Carrne Boni.

per

Patsy

Paramóunt

MIMf,

proposaven.

que l'es,

"HISPANO FOX FILMS", ENS
FA SABER:
Que, com g resultat de la notara
crítica de la producció "El Mundo
Al Revés", NO LI INTERESSA
"LA RAMBLA" NI CAP
DELS SEUS LECTORS, I ENS
RETIRA LA PROPAGANDA DE
LES SEVES PRODUCCIONS.
Com vulguin. Nosaltres, malgrat
i la determinació del diredor de la
"Toa", continuarem fent les nos
tres critiques com fins avui, cense
que ni la coacció de les cases ni la
supressió de propaganda pugui tenir,
cap influancia sobre la nostra lii
bertat de comentan... Si la "Fox",
igual que les altres cases, aresen
ta produccions bonea serem els pri
mers a dir-ho, en benefici deis nos
tres lectora... I el mateix passara
en el cas d'ésser dolentes.

14~44444~4~44444
Anunciant: '?Us haveu

l'expansió de LA
RAMBLA, el setmanari
en

popula',0«t«Aut 1

111011~

•

vista

es

AVIS ALS NOSTRES LECTORS

amigos"

3,1+0‹. :.-4-e.

tractav,,

4,11•41144444+4144•444•144,

Una Exclusiva Gaumont ts
el plat fort d'aquests
locals.
Aquesta producció que avui
s'estrella esta interpretada per
Buzz Barton.

de la máxima
ritat?

es

ARICIA BRI,

COLISEUM

no

noi apro

Gohlwyn.

ment la aleteó

"Los dos

tan contundent. Si

d'aterroritzar els espectadors
aquesta pellicula, sala aconseguit

PARIS 1 RIALTO

tempt

un

amigueta...? Monte Bloc

EVA,

on

tan sois arnb„ l'espera:ala de1s -.1.1ó1pts,
i arnb rúnica „reComán.ació• de.a 1

seva

vea

guérem,

fixat

aquel'

tura, aquells plaers afrodisíacs, aque
lles -maneres paganes de vittre, l'am
bient tot d'aquella tc.rrl delícipsa,jfeta
per ésser
paradís terrenal i
tot el bo
dolent.del .nión Iji_feia cap,

no

perdía el teinps, tío! Era
fitat.

gran paper, no era ni tnolt
Don Joan atractívol
i

un

afectuoaa?

tan...

I Warner Oland,

Que

el 'libre vaig rememoles escenes d'aquell día.
Jo feut l'amor a tina camarera de
Lucrécia Borgia. Era gentil' Lucr;...cia,
vull dir Estelle Taylor. ',lástima de
dona per a aquel! troi le loteo de
marit... També era (laica i bella Mary
Astor; qui dina, veient-la en aquesta
producció, la seva semblanea de gus
tos ami) els antics habitants de .My
tilene. Era indubtable que els cesiams
d'Orient ene reprenien. La passió pels'
estupefactas, aquells re finaments
vici, aquell delit d'aliar contra la na

lana del

•

eave,cJ. mcomptables admiraaloaa •aa Pola.

L'admirable perfil de Jolut, agua'
de línea perfecta, ?com acabaría si
Jack arribes a suposar ;que abans i
després de la seva boda l'amistat ha

sopar amb
pobre marit.

a

rar

cap

Qland i altres.
Argument: Una mena de fantasma
de l'Opera, dramátic i interessant.
Iiiterpretació : Acurada.
Comentan: El defecte d'aquesta
producció és l'excés de preparad',
i la poca-solta del final. En con
junt té un gran interés, cuna totes
les coses misteriosos a deíaetiye
ques. L'assuMYste- está- beli
peró debilment acabat. Trobeni in
comprensible l'actuació espaordida
de Laura La. Plante 1. John Boles:
en canvi és interessant el treball de
Warner Oland i la característica.
En acabar la pellícula el misteni eil

trena d'avui causará ser:sacia

JUNE COLLIER

pie de belles.a.
alig tancunt

sense

Protagonistes: Laura La Piante,
John Boles, Roy d'Arcy, \Varner

psicología del protagonista, és

Es, dones, d'esperar

menys

Feu-vos reservar,

UNIVERSAL PRESENTA
"EL TEATRO SINIESTRO."

-

nia

ow

o

avui en aquest sumpluós local
amb la producció Paramount
que porta aquest (1tol.

mis

espeetaele únie'

una

en

com

d'una suggesti6 intensa. L'homo
que té la seva vida dominada per
les passions i més que per cap altra
pel desig carnal, no podía tenir altra
fi que morir quan la puresa d'un
amor el c,olloca en un carní d'abnegació. Potser Saestrorn vol indicar
axil alió que el que mor és el dimoni... Aneu-lio a saber. La ínter-

.

parar-se.

peliíesila

Protagonistes: John Gilbert, Eva
Von Berne, Alma Rubens, Theodore Roberts, Ralph Forbes.
Argument: Draimátic.
Interpretació: Encertadíssima.
Direcció: V. Seastrom.
Comentad: Una pr6ducció bellíssima; un argument molt inturessant
que no té més que dos defcctes, i
un d'ells explicable. El de l'admiració sobtada de la- noia i el de la incógnita de la mort del baró de Rei;
se, Aquest darrer, donat el tipus o

vaig -sentir-me gclós, pera tot
seguit vaig ,comprendre que material
ment Fred no podia ésser larnant ni
el flirt d'aquella
dona excepcional.
Ella era (j'una integritat perfecta, ,i ell
massa
jove,
Quan cm djsposava a escoltar, la
va

Direcció: Fred Niblo.
Comentar i: Aquesta producció, a
part deis interprets,_ no ens ha aca
bat de convéncer. Per a fer una bo
sal quelcom mes que
na
boa director i neuns prestigiosos
d'artistes. L'arguiaent de "Sueno
de amor" és minso, Petit i contrasta
en gran manera amb la gentilesa de
les artistes i amb la gallardía de
Nils Asther. Com a vodevil te certa
grácia en algunes escenes. La part
dramática és, igual que la sentimen
tal, senzillament cursi.

BLO"-

ment

conversa

•

METRO GOLDWYN PRESENTA "LA MASCARA 'DEL DIA-

el

nostre estin:at i romántic ande Fred.
De la manera que Irone parlava OEa
de les seves aventures. De

METRO GOLDWYN PRESEN.
TA "SUENO DE AMOR"
Protagonistes: Nils Asther, joan
Crawford, Aleen Pringlé,' Carinel
Miers, Warner Olancl.
Argument: Comedia sentimental,
una miqueta poca-solta.
Interpretació: Bona.

,

ea el set sal al mea
vaig sentir pronanciár per una vas
prou conegucla, i encara mes que co
neguda estimada per mi; el noM aea

quell noi, semblava

ben combinat

un

moderna
fou Ariadna.
El pltblic, pero, no té dret a escatir aquestes interioritats argumentals data film. Ea conjunt ha agradat, la és que les produccions Paramount són, si més no, clegants.

oUn dia, ,era

corrent

Excellent.

"cocktail ".

lila de Nexos,

tant, i encara no ens parlávem
obertament. Setnblava com si els uns
i els altres tinguéssim quelcom que
temperament, seinblava,
sert de tots.

de

Direcció: Dorothy Aztmer.
Comentara Es .una pellícula que
el próleg feia preveure grandiosa

en

amagar-nos.

vida

la

de

tea tre.

ésser

véiem de tant

EH
a

seu

aqitest

Alma Rubens i Theodore Ro
berts, malalta ella i mort dl, donen.
gran relleu a la pellícula, el final de
la qual és valent i trenca les normes
establertes deis fiaals Inés s lenes
feliços. Aquesta• Metro, dones, te
interes, bellesa i perfecció, és d'una
hurnanitat colpidora i ha sabut oh
tenir el favor del púlale.
son

Es, peras de plány-er que no sapiguem si Nancy Catroll arriba a

.

,per

era

s'estrena avui ea
ma-teatre.

mara parles C.0111 el seu gran atnic
el flirt del qual veia acabar-se--, aati
aconseguir que somrigués.

via estat

.

rnoment en
Dempsey..., atab
un

Protagonistes: Nancy Carroll, LyRiehard Aren i Pau:
4uka

en

primeres

*

Un

pensar

Hollywood"
tna producció sonora Fox
"Casados

a

que fa Gilber:
i la interessant collaboració d'artis
tes tan estimats.coi inalaurats
com

lijan Tashman,

i gastats aspectes

TIVOLI

meu

sacerdoteSses. Si alguns marits ha
guessin sentit els nostres comentaris
indubtablement que no ens hauríem
aeparat tan conteuts. En acomiadar.
noe'' «vaig donar_li un encárrec per
a
Fred. Feia dies que no l'havia
vist.
Les metes investigacions en eh es
tudis van fer que el record de Jesse

son,

1

veurem...

_

.erL, tieu 4assa,
•red -és un' borne variablie. ?No
creieu que tot aixó sigui una com
binada) de Jesse, Lina i l'altre?
—No, no és possible. Amb tots els
seus
defectes, aquella dona no és
capal de fingir d'aquella manera.
Lina está enamorada de Fresa N'es
tic segur. Del que no n'estic tant és
de si Jesse i Polly no enganyen a

pretació meravellosa

PARAMOUNT FILMS PRESEN-

TA "MANHATTAN COCKTAIL"

Vírgili Avui

per P. Ventura i

lattaaaanafiffaaa'a4

minar-se?

01

A

o

k

o
ill
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a
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'se

Rparell
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Les demostracions efectuades al Saló Kursaal, "de Barcelona
han conveneut els mes exigente,
reputant-lo com el millor aparell
europen presentaf fins avui.
Cup de tanta pareada i sonoritat en els sons.
Clac anys de, garantia alesluacionament.
Pretis i condicious asieqeibles a tptes les Empreses.
vostres
EMPRESARIS..
e
condicione i equi peu els
per a fer graos
.

0
15

til

.

.

"

PATHE PALACE. EXICII•1IOR
MIRIA
Avu:, dinuns, estrenes: La .cirita,MFA LA RAPSODIA HUN
GARA, per Lil Dagovcr i Wiliy Fraselor 1 cinta Universal LA
TRAMPA AMOROSA, per Laura La Plante; Camica i
Revista.
Als Pathé Palace i Excelsior, a mes, d film Pararnount JAZZ BAND,
per Charles Rogers i Nancy Carroll.
-.

III ligi

-

s.

cliésinl

-

rel'aptaCiOn'S.
Agents 'excles'u

CINEMATOGRAFICA "ASTREA",

S. A.
Rambla Canaletes, 6
eléíon 12833.
BARCE,I,ONA
—

•

ig

10 de marl

de 11331)

18, Ramon Pina, i

sone;

59, Ricard

El recorregut d'aquesta prova, im
millorable. L'organització, bona i la
victoria de .Mesalles, magnífica, ob
tinguda amb molta intelligencia.
El Barcelona compta amb un floret

SME

xicots,

de

11...••¦

joves,

ells

tots

quals

deis

se'n pot esperar molt bons resultats.—
MURPHY.

Un "Pentathlon" a Vi
lassar de Mar el dia de
Sant Josep,

I LEONCI

FERRER,

EL DEL

C. D. EUROPA
Tatnbé e1 Club Esportiu Europa
celebrar el

campionat

sen

va

social

de

Cros aliir al matí.
La Unió

Esportiva de Vilaslar de

previ l'oportú permís

Mar.
mité Provincial

de

la

Isfalgrat

del Co

Fceleració

destaca

copa que ha

tina

estat

llisos.
Aquest festival será dedicat as
dos equips femenins vilassarencs de
basket ball, que debutaran oficial

Sors;
llana;

Ilegir:
"Cuando Santillakia, el secre
tario je Ja Federación Catala
brer, vb.rem:

Reliegos dicien
Olidel había .ayudado más a
a

--Woma,, porque yo, antes
que hada, 'soy madrileno."
No .1Tolerrl Comentar aquestes
paraules. E.s comenten soles.
?Perb és veritat, que Relie,

gos

fet

va

catiu d'indesitjable com. a atleta
amb llicéncia expedida per la
Federació Catalana d'Atletisme.
I, també, els títols :de campí6
provincial i regional que li fo
ren
atorgats haurien d'ésser
dipositats en el primer corre
dor classifieat ,en aquelles diles

distancia de cinc quiló
propi terreny del camp del
Sol de Baix, va celebrar ahir al matí
el F. C. Barcelona el sea campionat
una

que

la meta.

i 4-5.

Segon. En-ni; Ferrer,

17 m.,

12

s.

3-5.

Tercer. Emili Mur, 17 m., 14 s. 1-3.
Quart, Joan Miguel; cinque, Benet
ronce; sise, Ferrand -Cavall; sete,
frederic Roig; vuite, Bonaventura
Font; nove, Tomás Llopis, i dese, Jo
sep Jimferrer.
Joan Recasens; 12, Lluís Fá
bregues; 13, Lluciá Ponce; 14, Josep
(jPdea; 53, Vicents Martínez; 16, Vi

Quinquillá;

17, Maurici Carca

5,

Tercera eliminatbria:
Primer, Pérez (D.), 13 s.; segon,
Rosselló (D.)
Final:

Primer, Serrahima, 12 s.; segon,
Pérez, i tercer, Castells, amb un cin
qué de segon de diferencia l'un de l'al
Triple mil:
Primer, Pérez (D.), 12 in., 6o cms.;
segon. Aparici (D.), 13 rn., 43 cms.,
tercer. Serrahima, s r m., 63 cms.
Daneament del disc:
Primer, Saiza• (U. I.), 33 ni., 34
crns.; segon, Rosselló (D.). 36
t., 18
cms., i tercer, Bici (C.), 26 m., 54 cm'.
Salts amb peKiga:
Primer, Ange: (C.), 2 m., 795 2211S.

Rosselló, 2 m., 20 ernS.; tercer,
Sencho (M.),
ni.. ro mis.
400 ineti-es Plans:
Primer, Serrahima (C.), 55 s., 4-5.
segon, Xicota (M.). 55 a., 4-5; tercer,
Perera (C.)
Llançament de la jaz,,alina:
Primer, Goicotchea (A.), 33 Jai, 70
crin.; segon, Sancho (M.), 35 m., 73
segcn,

aus.;

tercer,

Rosselló,

33

m.,

62

cms.

1.500 metros:

Primer, Angel (C.),

4

ni.,

29

s.,

4-5;

(I.J. T.), 4 m., 39 s., 2-5;
tercer, Vilar (M.), 4 ni., -42 s., 2-5:
quart, Mas (U. I.), 4 m., 42 s., 4-5.
segon, Ricard

Raleas 4)Coo tnetres:
Primer. Equip de Dret (Aparici,
Rosseló. Pérez i Serrahima), 49 se
gons.

Segon. -.Equip de Medicina. (Dubá.
Peidró, Isern i Felip). '49 s. 4-5.
Tercer. Equip de Ciéncies. (Serrahi
ma
R., Palomo, Munguet i Castells),
a un pit de l'tíltitn corredor de l'equip

nora.

sima del Club Esporfiu

I11,
,i
•

Atenció, installadors!
PER A TOTA MENA DE
MATERIAL ELECTRIC
a preus
immillorables

".PERE BRESCO I COMA
Carrer de Santa Anna, 31
Teléton

15787

Cal que tots aquests corredors í sal
tadors i 5,1aneadors que ahir a l'Esta
di ens varen donar inconfoses provea
del seu entusiasme i de llur válua. no
abandonin les práctiques atlétiques.
Catalunya necessita d'ella.
*

Limitant-nos

*

a

s

contestar les proves

aplaudim la gesta d'En Pérez,
aquest xicot que tanta suficienc:a de
tenir i

malgrat

de

no

executar els diferents exercicis emb

un

mostrava

estil

prou

el

que,

perfecte, obté

triple salt

BOL

4-5;

anterior.

de dotze

una

marca

metres

i sei

centímeires, després d'haver
pres part en moltes altes proves, abu
sant, ereiem, de les seves iacultats.
També són tnereixedors de tenir en
compte les marques de Saizar, en el
Ilaneament del dise i d'En Serrahima
en els quatre
cents nutres.
A continuad(' detallem els diferents
resultats obtinguts que, repassats pels
nostres lectors entesos en aquestes co
ses, podran donar una idea clara de la
válua de molts deis concursants:
400 mares tanques:
Primer. Ange: (C.), i ma 4 5. 4-5;
segon, Corornines (U. I); tercer, Jor
dan (C.)
xanta

VA MCO

4/1

A LES CORTS

El Barcelona esciafa el

Sans,

per

nou

gols

a un

IrESPOPT
111 DOLA

El Barcelona i el Sans juga
ren un partit més ccrresponent
al

torneig Copa Barcelona, i,

com

és natural de preveure pe!

resultat, aquest partit va satis
fer i fins divertir els socis del
Club de Les Corts. No així, su
posen), els del Sans, que van
presenciar la desfeta més co
picsa de la temporada encai
xada pel seu equip. I per com
ble de desgrácies, aquesta co
piosa derrota es era donada per
deis lants equips que el Bar
celona pot formar amb els seus
un

jugadors

reserves.

Nou gols a un és un resultat
ben henorablé per als reserves
blau-grana, i a la vegada ben
deseneoratatjador per als san
sencs.

I aquest resultat, més que vo
ler-nos .senyalar una gran olas
se deis
blau-grana, ens indica
la baixa forma deis sansencs,
que ahir. veiérem tan desen
certats com poques vegades els
hern vis_t. El constant canvi de
jugadors foreosament no porta
altra cosa que a aquesta baixa
forma, que fa aparéixer un club
de brillant historial com els de
Inés baixa categoria de casa
nostra.

El Barcelona es va produir
de la rnillor manera que era
pessible amb un adversari tan
feble. No va fer cap gran par
tit de filigrana, ni tampoc, gai
rebé gosem a dir, que exercí
un domini constant, perb
l'opor
tunisme i la bona estrella d'Aro
cha, que si no per jugar al
menys per xutar tenia el seu
dia, van aconseguir un deis re
sultats més copiesus de la tem

públic,
.dava

Catalunya
El Club Esportiu Catalunya,
del
quai s'ha tractat diferents vegades des
d'aquest lloc; va seguint la seva inten
sa tasca
pedagógica per ca la difusiá
de l'educado física popular.
A un curset elemental teóric i prác
tic de monitors d'educado física, re
centmcnt ínaugurat, s'hi han
inscti:
quaranta alumnes, deis quals una tren
tena procedeixen de diferents organis
mes.
Aquest nombre d'inscrits és per
ell sol un éxit, tenint en coinpte que
tot just estem a les beceroles del deu
re físic.
Peró el que és sórprenent és la sol
licitud d'inscripció al curset propvi
nent per part d'algunes senyoretes. El
Consell de Govern de l'entitat procu
rará complaure-les amb unes llieons
elementals especialitzades d'educació
física femenina. Encara una prova pal
pable de l'afany de perfecció que té
el nostre poble.
Un altre esfore ben estimable, i que
era una
necessitat. és la fundació per
part del Club d'una comissió técnica,
integrada per metges i estudiants de
Medicina. dedicada a les fitxes biomé
triques individuals, amb les quals es
determina el valor físic individual. els
exercicis que més convenen a la seva
naturalesa i el control dels guanys ad
quirits dintre de determinats períodes
El Club ofereix aquest servei a les
entitats que es dediquen a qualsevulla
activitat, a les quals es donaran totes
les instruccions a la seVa Secretaria
carrer del Pi, número 7, principal.

no

hi assistí

el

temps.

portaven

l'esquena.

a

Encara havia d'ésser Arocha
el que als 35 minuts. d'aquesta
segona part, marqués el vuité
de la série, en rematar magní
ficament una passada de Diego.
Seman, que ahir d'extrem -es
guerra, féu un partit magnífic,
remata amb el cap una centra
da de Diego, i aix1 tancá la .série
de gols que Casanoves, amb tot
i la seva veluntat, no pogué
evitar.
JOSEP M. SEGURA
A VITORIA

El Deportiu

Espelta tingué cura de l'arbi
tratge, 1 a les seves ordres els
equipe s'arrengleraren així:
San.s: Casanoves, Villacampa,
Bartolí, Besolí, Duran, Pauses,
Castelló„ Calvet, Ferref, Roca i

A les oydres del collegiat de
la regio centre, senyor Escar
tín, els equips s'arrengleraren
en la forma següent:
OVIEDO.
Oscar, Caliche,

convi
a Les

Berrás:

Barcelona: Sola, Saló, Ra
mon, Font, Burguete,
Diego. Garcia (A.), Arocha,

Carnpabadal

i Seman.
Arocha fou l'inicidor de la
série de gola, al cap d'un rninut
d'haver comeneat el partit. Dos
minuts Inés tard, el niateix Are
cha; en recollir una passada de
Garcia. aconseguí e segon.
Quan feia deu minuta que ju

Lliga

la

—

Trucha, Abdon, Tomás, Angel,
J'amargo, Barril, Urrútia, Po
Ion i Fernández.
D. ALAVES.

—

Beristaln,

Itt

ciaco, Quincoces, Rey, Antero,
Urquidi, Modesto, Crespo, Oli
vares, Albania i lbarraran.
L'Oviedo dernostra ésser un
deis millors equips que han
pa.ssat pel •amp de Mendizo
rrosa.

La

se-va

davantera Higa bo

combinacions,

entaulant-se
bell .duel entre la davantera
ovetenca i Ja, sólida defensa vl
toriana.
Als mitjos destaca l'ovetene
Abdon, peró, en cairvi, la de
fensa asutriana, encara que és
valenta," és insegura i pesada,
la qual cosa aprofita la rápida
davantera alavesa per a mar
car, al cap de deis minuts, el
primer gol, en rematar Olivares
un gran servei de Crespo.
.Amb
aquest gol
s'anima
l'equip local 1 comenea a pres
sionar insistentrnent, i al cap
de 19 minuts, un gran centre
d'Ibarraran el remata, d'un es
pléndid cop de cap Olivares,
marcant el segon gol.
IleS
un

A

)(
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CONSTRUCCIONES pr4'1111s,

PRECKLER
I.RondnUn¦versitat

)/

pocs minuts Olivares,

de
una

jugada personal,

-

I

quatre

1

-

combaten

tense

més completa

ment automática

molt sólida i de

i perfecta

i de tamany

funcionament

1-edita

suau

GUILLAMET

1

,

tades les

forces, descabdellant -e
mig del major &fa
lliment ; cli falta vigor, la potencia,,
1 humor necessari, per a vencer les con
trarietats de la vida i ?quants deixen
d'ésser feliços per abandonament i dei.
seves

el treball, i deixa d'ésser ja la pesada
arrega de la familia; bé és vcritat

pas

una

vida

seNa

en

xadesa?

Quin gran, quin inefable gaudi no
experimenta l'individu que, durant
Ilarg tetnps, potser anys, trobant-se
abatut, sense cap moviment, de sob
te troba el remei que li torna la sa-;
lut, la vida, i pot ajudar els seus' en

11111E1
En el número vinent:
UNA PAGINA HISTORICA PER A CATALUNYA:
Com es va produir la ruptura definitiva
entre el Dictador i els regionalistes
Un document de sensació!

A SEVILLA

El Betls, en

Sevilla,

A les ordres
Hernández
Areces, formaren els equips:
Deportivo de La Corunya:
Isidro, Vasco, Alejandre, Jaco
del

O.

—

co•legiat senyor

bo, Esparza, Farina.% rl'orres,
Ramon, Triana, Hilario i Rubio.
Betis: Pedrosa: Tondo, Jesu
sín, Regu'eiro, Angelito, Adelfo,
Soler, Altuna, Herrera, Enrique
I Delahoz.
El primer teMps fou Oe com
plet domini .sevillá, destacant
les excellents jugades que pro
diga el jugador asturiá Herrera.
Al cap de cine minuts, aconse
guiren el primer gol. Enrique

Delahoz,

a

el

qual

cen

trá recellint Soler que marcá el
primer gol. Els sevillans pres
sionen amb insisténcia 1 la de
fensa gallega és impotent per
contenir els ben portats atacs,
al cap de den minuts Herrera
aconsegueix el segon gol de la

següent

reuma
parió

T

manera:

Herrera fa el tercer gol.
En pie domini sevillá s'aconsegueix
el tercer gol ala 35 minuts per mitjá
d'Herrera en rematar un centre de De
lahoz, el qual havia rebut la pilota de

Enrique.
I amb tres a zero a favor del Betis
s'acaba el primer temps.
A la segona part amb els tres punta
d'avantatge el Betis es decid' per la
defensiva, i el domini en aquesta part
fou completament deis gallees, peró
degut a la ineficácia del trío defensu
anclalús no arribá a fer més que un
gol, l'autor del qual fou Torres, de

penalty.
Sense cap jugada més digna des
mentar-se s'acabá el partit.
L'heroi de la tarda fou Herrera.
Féu el millor partit de la temporada.
El seguiren en mérits Tondo. Reguei
ro i Jesusin. Pels gallees el
canari
Hilan, Torres i Jacobo.
L'árbitre Hareces, excellent.
Els
seus
falls foren sempre justos i en

certats.—Noti-Sport.

podría

ittsió, que
desorienten,
var un

nou

orientar l'opinió
la

vera

veritat,

bastament

ebtin,guts

dubten, vacilen,

avui

pum.

3

vera

que

el camí del bé;
queda palesada a

els resultats irrefutables

en

amb els

Específica Manisan,
poden anomenar un remei
Inés, sinó específics d'éxits segur, pchs
seus
guariments tan exactes i les se
ves preves tan paleses que són ga
que

no

es

rantia

evident per ai guariment del
malalt.
Per diferents periadies s'ha donat
a conéixer el guariment del senyor Gil
Palau, habitant a Barcelona, carrer
Alvarez, i, cansaladeria, que feia més
de quinze anys que venia patint ter
ribles

ataca

reumátics,

l'impossi

que

bilitaven de tot rnoviment; a més, so
fría una úlcera al turmell, de la qual
sortia sang i pus sense parar.. Aquest
senyor havia provat tot el que li acon
sellaven, ádhuc el traetament segons el
naltode del doctor Asuero, i tot fou
inútil. No tenia cap Inés esperarlo ente
deixar-se tallar la cama i potser que
dar paralític per sempre. Tot al/lb
tot. amb els Específica Manisan ha
trobat el sets complet guarimert.
s
Per cliverscs cartes de gratitud que
diáriarnent es rebret al Dipósit del
carrer Sant Pere
Més Baix. 32, hem
pogut cornprovar la gran eficácia d'a
quests medicaments per a tots aquells
que pateixen d'ofec i bronquitis en
cara
que siguin de molts anys i con
siclerats com a crónica. Aisd ho afir
men,
entre altres, Josep Sana—Las
Liosas—qui patia des de temps, ofec.
que li ha dcsaparegut totalment. Josep
Fernández—Madrid— (Puente Valle
cas—i la senyora Agustina Fornells.
habitan: a Barcelona. caree Lope de
Vega, 24 (Poble Nou). que també feia
molt de temps que patia d'ofee i bron
quitis i trobá la seva curació més bella
atrh el Restaurador Manisan núm. 2.
Casos corn els esmentats, se'n po
dejen citar en gran nombre, i tots els
casos queda plenament
palesada l'efi
cácia que en les rnalalties de la sang.
reurnatismc. oree, bronquitis, ztórnac.
anémia, raquitismc. obesitat i moltes
altres que tenen ele específics Manisan.
són fesperanea del rnalalt. en camí
ROGER
ferni de la seva salvació
IIIDALGO.
e

Per

ésser gros

no

és
e 1

neeessart evitar
s principia.
El 11
nextrem ja el sa
bem. Grelit
excessiu
que es possesstona
sempre de noca on
més
molestia
pot
ocasionar. t.a %l'ha
delatora
es
marra
sempre al baix ven
tee.
stantinenen en
tot moment la cor
recetó (tel blist
per
muja de la t'ostra
cintura elástica FLE
X18. creada per fin
Utut
Ortepidlc Sa
batí 1 Alernany, Canucla
BARCEo

-

LoNÁ.

CINEMA

Avinguda

HER

7,

Portal de

PARIS

l'Angel,

11

1 13

Teléfon '4544

Orquestrina V. Granados
a
les 9'30:
ESTRENA
Reaparició de l'estrella
ANNA MAY WONG
en la seva
formidable creació

FERIA DE CORAZONES
amb Tilla Carden i Gasten

Jacquet,
ami

SEMI'RE IGUAL...!

informaciones, de

kcicilIcin de

144+1118+8••.•44444.~.

M'a

?Quién se apuesta el café?
?Quién se apuesta el café conmi
go a que el domingo, en Barcelona,
el Europa, que está hecho un pinga
jillo, le zurra al Espanol, con todo

Espanol, aunque pierda,
nada, y el Europa. si no

que

no
se

el

p.eicle
lleva

a

los dos puntos, es colista más
seguro que yo no moriré de muerte
casa

natural. !Con la fama de prácticos
que tienen los catalanes!...

Ya lo dijo Napoleón:
"Cataluna para los catalanes, y
si

no

mucha

causa

violencia,

con

Cataluna..."

Esperen, que
al fuego.

chero

me

he

dejado

el pu

Purnba."
Sense conzentaris. Ei millar comen
tan, el resultat del partit d'ahir al camp
del Guinardó.
—

AIGUA DE ROCALLAURA
EL MANANTIAL MES RIC. DEL MON
patiu d'ALBUMINURIA, LITIASI URICA, (MAL DE
PEDRA), BRONQUITIS, PARENQUIMATOSES, NEFRI
TIS CRONICA, us guarireu radicalment ami)

Si

MADRID

es

abans de decidir-se a pro-.
remei; és per aiscó que cal

lo que éste presume?
Es que da la casualidad

,

c?clh*

diran alguna desenganyats que aixó
ésser un raig de llum per al
nostre guariment. Peró són tantes les
decepcions que gran nombre de perso
nes han trobat en
diferents específics
en els
guata havien posat llur major
es

partit briliant,
derrota, per tres gola a un, si
Deportivo de La Ctorunya
un

Avur, nit,

AL

més desitja el malalt si 11
guariment? ?Que desitgen,
aguelles persones que per
impedides per a llur treball,
tituexen una cárrega per a la
llar ? Quantes persones van pel cae',
tristes amigues, sense emergiese
seu

Albéniz, el rematar
seda d'Olivares:

-

Dipósit: SANT PERE MES BAIX, 32
YENDA A FARMACIES I CENTRES D'ESPECIFICS

W

?Qué

el

la

eficaçment prencnt

"Illanisan" contra el
D'exil

Al

UN RAIG DE LLUM
PER ALS MALALTS

gols a cap a favor de l'Alaves.
Lúgicament, el segon temps,
desjrés del resultat de la pri
mera part havia d'ésstr foro
pitjor, ja que els alvaseos, amb
el triomf assegurat, i l'equip
foraster anib una puntuació en
contra, incapaços d'igualar, fe
ron que transcorregués aquesta
segona mçitat amb un joc en
sopit i insuls, només remarca
ble en aconseguir el sisé gol

L'ARTRITISME REUMA GOTA CIATICA
es

després

minuts

,

només

aconse

béniz, en forma espléndida,
aconsegueix el cinqué, i acaba
aquésta primera part per cinc

•

-

eir

gueix el quart goL

Segueix la pressiú alavesa,
que es tradueix en el tercer gol
al cap de trenta rninuts, en re

)

.14 BARCELONA

matemi

una

Crespb.
Segueix jugant formidable
ment el Deportiu local, i al caP

"

Cort s.

no

prendre el sol

teclat, completa

y.

fer una centrada -tan pre
cisa que Roca l'arreplegá amb el
cap i marcá el gol de l'honor.
Segura, l'extrem dreta san
senc, sortí a substituir a Cas
telló, que passá a l'interior
dreta, j Calvet a mig theta,
per haver-se retirat Besolí.
Semblá que el gol i aquests
canvis havien animat -els. blanc
verds, peró aviat hom es pogué
cenvéncer que tot el que feien
eren esforlos de flaquesa. Els
pesaven molt els set gol
que

Alavés, en vencer
l'Oviedo, seguelx la seva carrera
triomfal en la segona (111,1516 de

car

económica,

! BARCELONA

gués

masa

Calculadora

económica

perqué
obtingué el
seté, en rematar a mitja alçá
ri.a una passada de García.
Una reacció del Sans, des
prés d'una estona de joc enso
pit, doná Ilec a qué Castelló po

matar Olivares
tica passada de

passá

Al camp

Calculadora de
a.

gaven, Garulla, en rematar unes
passades de Garcia i Diego, ob
tingué el tercer.
Deu minuts més tarde l'uta
volgué centrar sobre gol. i com
que Casanoves no encerla a de
turar la bala, l'heMe del mar
cador hagué de senyalar el quart
gol barcelonista.
Encara uns minuts,abaus d'a
cabar la primera pa rt, Seman en
disp. osició de xutar es decidí a
fer una passada i tan matemá
tica, que Arocha sols tingué la
feina de posar el peu per mar
car el cinqué gol blau-grana.
Al segon temps els barcelo
nistes encara marcaren quatre
gols rnés.
El primer d'aquests l'obtin
gué Arocha, al cap d'un rninut i
mig d'haver començat el joc.
Vint minuts més tard, el ma
teix jugador que, com hem dit
més. amunt, ahir tenia el seu
dia per a marcar gols.---?potser.

porada.

La tasca interessantís

RHEINMETALL

La sumadora
1

ti

Ahir al matí, a l'Estadi de Mont
van continuar les proves corres
ponents als campionats de Catalunya
d'atletisme, per a escolars.
No hi va assistir tanta gent com en
la primera jornada, degut, natural
ment, al mal temps.
Pero l'entusiasme entre els nostres
escolar& fou el mateix: molt gran.
Tertim la seguretat que tots coinci
direm a reconéixer que enguany aquests
campionats han obtingut, en tots els
aspectes, un 1,..xit superior als ante

en

L'ordre d'arribada deis corredors
bu el següent:
Primer. Jordi Mesalles, 57 m., 9 S.

eents

5, Mi

...-.

d'espectadors

s., 2-5;

4".

Scgona YliminatOria:
Primer, Serfahima (D.),
segon, Palomo (C.)

Esmandia; 8,

7,

Els escolars de Catalunya. per Ilur
posició i tenint en compte les moltes
facilitats que tenen, sobretot de ternps,
podrien donar a la nostra terrá, amb
un xic d'empeny per part de tots ells,
grana atletes. Podrien seguir l'exem
ple d'altres nacions, América i Apgla
terra, per exemple, que alguns deis
millors atletes en tots els terrenys, no
són altra cosa que escolars.

metres i al

j

Bulbena;

4,

conqueridors.

TORDI MESALLES GUANYA
EL "CROSS" SOCIAL DEL
F. C. BARCELONA

a

Ventura;
6, Canals;

3,

La coneurrancia aquesta vegada ha
estat més nodrida çue eas cap altra;
l'organització, superior 1 les marques,
com a conseqüéneia d'una més acura
da i llarga preparació, dignes de Ilurs

carreres.

presenciaren aquesta prova fruiren
d'un magnífic espectacle, puix que els
corredors hagueren de donar cinc vol
tes per aquells terrenys davant la pre
sacia deis aficionats.
De bon començament, Mur agafá el
cap de l'escamot i grácies al fort tren
emprat obtingué més d'una cinquante
na
e metres d'avantatge sobre els al
tres. Pero Mur no podia resistir gai
re estona aquella
forta marxa. Als
tres qulómetres Ferrer i Mesalles re
duiren de tal Mancera la distancia que
aquell els portava, que de poc aga
ien contacte, la qual cosa succeí cinc
cents metres més tard.
El jove Mesalles, imposant el seu
tren, es desentengué deis seus ad
versaris i completament sol va efec
tuar la darrera volta, entrant victoriós

12

juic

letisme, i eapecialment al seu
secretad, ds correspon el'esbd
nar-ho.
Perqué d'ésset certel a-qué-11es p.araules del Corredor ma-1
drileny, mereixeria, el qualifi

sis.
El gran nombre

una

TADI, AMB ALGUNES MAR
QUES MOLT BONES

aquestes manifes.-

social de Cross-Country.
Hi varen prendre part vint-i-cinc
corredors, deis quals se'n van retirar

en

ELS CAMPIONATS DE CATA
LUNYA PER A ESCOLARS, ES
VAN CELEBRAR AHIR, A L'ES

lacions?
A la Federació Catalana d'At,

Sobre

fer

varen

Vilanova.
Els de l'Europa varen triar un cir
cuit que sense ésser una cosa del tot
perfecta, era del millar que hi ha en
els voltants del seu camp.
L'organització, acurada i molt d'en
tusiasme en tots.

A "Excelsior", de Bilbao, del
1-dia 28 4el passat mes de fg

que conseguir Una, me
para él, el
clasificación
jor
campeón atalán 'respondió:

ter

Els resultats tecnics els donem a co
nlixer tot seguit:
Primer, Leonci Ferrer; segon,

DE VIGO

Ramos

pelo

actuant tots ells amb

palesant trobar-se
forma del tot perfecta.

lucia en aquella diada, jugant un itr.
teressant partit.
RELIEGOS 1 EL "CROSS"

do.

presencia,

de

mirable,

-

dirigió

d'aquesta

molt d'entusiasme.
La carrera f eta per Ferrer fou ad

1.300 metres

na, se

que el vencedor

a

Una vintena de corredors
ecte

P!ans, primera elimina

•

vent-se corregut aquesta carrera
paratges del voltant de l'esmentat
reny.

demanada a l'Ajuntament popular
actual.
El "Pentathlon" consta de les cinc
proves següents: Salts de llargária,
javelina, 200 tnetres llisos, disc i

EQQ metres

tória:
Primer. Castells (C.),
segun, Aparici (D.)

tre.

última hora va irnposar la
seva
superioritat sobre Sors, aquest,
en tot mornent, va constituir una oni
bra per a Ferrer.
La sortida i arribada foren situaeles
al camp del Club organitzador. ha
carrera

Catalana d'Atletisme, organitza per
19, festa de Sant Josep,
al vinent dia
concurs de
"Pentath.
important
un
premis,
valuosos
entre els
amb
Ion"

quals

11

rambla

AIGUA DE ROCALLAURA

Dipositaris generals: FORTUNY, 8. A.
Carrer de l'Hospital, 32,

1

Saimeron,

133

;le

10 de marl de

12

1930

rambla
LA BARRERA

DIU.

PAS A NI VI:LL

Cikstanys)

per

"T7‘1

•

•

pitjor

En venir el cop d'Estat militar del
t3 de setemore, En Josep Puig 1 Ca
daialch. aleshores president de Catalu.
nya. eom i t'ejem, va entrar en el joc,

;
JI

p-""*.n

amb la núllor intenció, pero
dentment. Va perdre. ja havia

1

impru
perdut

al cap de cinc dies, bon punt el gene
ral Primo de Rivera arriba. a Madrid.
Peri> ell encara volgué seguir jugant
la perillosa partida. Pretenia que

0;

;\

sor

I

•

fkkk
7

a

•

regions vingués
aefecte del decret de

decr:n sobre les

cautrarestar

repressió que feria els mes intirns
timents del
i

una

nostre

ten

poble.

1 una vegada
prop del dictador

abra insistí

pel pran-,1s decret re
gionalista.
En Puig i Cadafalch
s'equivocá.
S•equivncá en prendre una actitud ofi•
ciosa i de simpatía
segurament su
perficial
davant el prenunciamientn.
donant-li pressa

t=.1"t.9tle
un

mes

que m'espero 1

encara

no

anys

vagl a l'organització deis ciu
que parlen la nostra Bengala i

es

tadar.s

estmen les

nostres coses,

en

forma de

comités que u proposin exclusivament
unes finalitata ben concretes
dins la
nostra

ideologia.

Críela força l'atenció llegir els nú
merca apareguts de "Acción" i veure,
principalment en el segon, que ben

Ilurty d'esinercar gaire espal a comu
nicar als aeus simpatitzants quin és el
pensament sobre el passat i l'esde
‘enicior del país o reiterar el seu pro
grama sodal, no tracen gairebé d'al
tra cosa
que de donar instruccions
concretes per tal de reorganitzar els
seus
Comités i Sindicats locais, co
seu

marcals

i

regionals,

incorporant-los

dins la llei per tal que amb la més
gran urgencia funcionin. proporcio
nant a la ciasse obrera adherida a la
Confederació Nacional del Treball
una
fiarlas ben eficaç, necessari com
plement de tota ideología amb arrels
en el poble.
Aixf mateix nosaltres hauriem d'a
a
la
nar amb veritable pressa cap
creació d'uns agrupaments semblants,
que establint Ilur estatge social en una
modesta habitació rellogada í sense
despendre cap diner en luxes, ni en bi
blioteques, ni festes recreatives, s'ocu

pes únicament de recamar cabels a fi
d'invertir-los en propaganda de la nos
tra ideologia, socorrer presos, etc.,
i
alhora de la necessária tasca d'agru
par el major nombre de m:litants efec
film

la

a

naríem

nostra

una

causa,

force

a

la

qual

seriosa i duna efi

cacia que fina al present encara
és desconeguda, pero que hem
creure

ment

de
que seria ben efectiva, major
si Itur labor era unificada i di

que

partit.
Caldria que els elements més capaci
tats de cada comarca s'emprenguessin
aquesta tasca i donessin
vida legal
imtnediata a tala agrupaments, que po
dr:en tenir delegacions federals
en
cada noble, estalviant així en aquestes
les molésties d'inscripció al Govern ci
vil i d'organització.
Es ben interessant i conven'ent que
existeixin a tot arren el major nom
bre de centres 1 assoc;acions polítics
que es preocupin de fer eleccions per
tal que les nostres corporacions pu
bliques estiguin en mans de persones
amigues deis nostres idcals, i que a la
vega'da, per esplai de Ilurs socis, pos
seeixin la seva biblioteca, camp d'es
porta. orfeó, café, secciono d'excur
sionismo i esbarjo, etc., tal com abans
hi havia i que no dubtem que es re
organitzaran ben aviat. Pero estimein
que al seti costas i com un comple
ment essencial ens cal una organitza
ció semblant a la deis sindicats a qué
cns referiem, la qual 2ctuant
sempre
dios la llei, obeint exclusivament les
ordrcs preses unánimement o per les
tres quartes parts deis que integriu el
Comité central, i valent-se ímicament
de mitjans nobles, realitzi la doble tas
ca
duna cotització regular a tot Ca
talunya i la d'agrupar els ciutadans que
bo i pertanyent a diversns sectors po
lisies sentin per la 'lastra noble causa
la necessitat d'una unió sagrada en les
coses més
essencials i d'establir la
més elemental germanor catalana, que
la práctica tindrá cura de demostrar
per a
no fins a quin punt será eficac

encara,

comprenem

que el Govern hagi limitas les pro
pagandei politiquee. Sobretot consi
derant que ha suspés un acte d'ad
hesió al régim que hom intentava
celebrar a Madrid, no ens sabriem
estar de lloar la seva imparcialitat
en aquest aspecte, que fa legítima i
lícita, per bé que al nostre entendre
no
justifica completament, aquesta
seva actitud pacificadora.
Tanmateix, el Govern Berenguer
—la bona voluntat del qual, si altra
cosa no, ens plauria de poder reco
néiser—ha d'establir matisos en les
limitacions. No és igual propugnar
la revolució per al futur immediat
que procurar l'oblit de passades llui
tes. I si bé pot fer creure al país
que írnpedeix de parlar un Unamu
no o un Ortega í Gasset per
evitar
disturba i entusiasmes subversius,
ningú no veurt de grat que impe
deixi reclamar al nostre país l'am
pliació de l'amnistía.
El Govern ha exclós, per motius
que nosaltres desconeixem, molts
.idelictes politice de l'amnistia pas
eada. Tantratelx, que no prengui al
nostre noble el dret supretn de sol
licitar justicia. Demanar l'amnistía
no es atacar cap institució ni cap
regirn, ni propugnar cap forma ni
sistema de regiment públic. La de
manen els !loares de
tots els par
tits i de totes les eones, de totes
les creence; i opinions. Adhuc els
indiferents, (pe no hurten de casa,
que no es commouen per canvis ni
trasbalsos, la clentinen tlmbé. I hui
dones. retretes sernpre, que mía
aviat haurieri d'ata: agraides a 141
-Dictadura que el* aterea. &eta pia•

la croada

tanniateix hi ha

hau

ens

a

A

l'exiii,

gritnes, pero no pas de llágrirnes po
rugues de feblesa, sinó d'unes llágri
de dolor sublimada en una set co
de llibertat i de justicia. Unes

rnes

muna

!lagrimes, tantbé,

de profunda admi
recaí femenina per l'heme valent i ab
negat que es donava tot ella, sense me
sura.

I quan Martí Vilanova, amb tots els

altres, barrat el pes a Prats de Molió
"per l'únic obstacle que no havien pre
vist : la gendarmer.a francesa", llagué
de sobar

sin

ernpresonament

non

la

a

S'arrié de París, Narcisa Cardona sabia
animar el recias durant les horca de
comunicaci.ó, bo i esperánt amb alegra
el fill de l'exili, lluny del pare Saneas.
Aquesta és Narcisa Cardona, la mu
ller que fou de Martí Vilanova, ben
dignes, tots dos, l'un de l'altre.
Per ella i llur fillet ha estas oberta
una
subscripció arnb l'objecte imme

no

diat

de

cancelar

una

hipoteca

de

pessetes que pesa damunt fa pe
sita h'sencla de Martí Vilanova: únics
bans que li restaven després de nom
broses contrarietats, originades tot just
so.00n

1.046'—

Suma anterior

per el

matelx—Míquel

Badia,

des

I

S.

de

presidí,

demanar l'amnistia. Cap ciutadá no
és tan niel de demanar-ia a garro
tadri i d'esperar obtenir-la així. I
el noble coneix sempre els pertor
badors que no pertanyen a les seves
files.
En resum: certs procetiments con
tra aquesta campanya—emprats se
gurament, !lo poi (joyero. sirtó per
amtcritats, subeIterrics 1 iubábils—,
ultra np evjter-la, ruinvaran el tares
tigri del Gavera davant
1,411 1,4

no

podia ésser posada

a

la balatma del

dictador. Ell no havia de demanar a.
la Dictadura decrets regiónalistes, tot
gemegant per les primeres bufetades.
que (oren coents.
En Puig i Cadafalch va perdre. Oh,
sort d'aixa
Tot plegat no pasa d'una
ensopegada. Si arriba a guanyar, la
caigarda hauria estas fatal.
A. ROVIRA I VIRGILI

pel ferro manteniment deis seas ideals,
hipoteca a la qual calgué recórrer ne
cesairiament per tal d'ajudar-se en
l'exili. Molt bé. De segur no hau
rem d'esperar gaires dies perqua aque
lla quantitat estigui reunida.
Per6
aixó no és de bou tros suficient. La
hienda de Martí Vilanova —així ens
ha ?asegura alga que pot saber-ho del
cert
pot donar cinc pessetes diáries,
sis a tot estirar ; en una mala anyada,
—

tres

pessetes

menys

o

encara.

s Podern

nosaltres penetre aqtaesta prespeetiva
de quasi miseria per al fillet de Martí
Vilanova i per a la seva vídua, per a
Narcisa Cardona ?
No, Cataluny-a no permetra una
semblant cosa. Cal posar-los a co
bert de les contingénc:es
cal evitar que slagin de

previsibles,
refiar

de

l'ajut

d'uns parents, per ben intencas
nata. generosos i desinteressats que íos
sin, per identificats que estiguessin

amb alló

fou

que

l'objectiu quinta

essenciat deis darrers anys de Martí
Vilanova. Cae en fer-ho així comen
çarem a compilir, encara, el deure in
eludible que tonina tots plegats envers
aquestes dones —afortunadament mes
d'una!— flors magnificents de la nos
tra raça, que han sabut escoltar dintre
d'elles la veu implacable del deure en
les mateixes borres en qué tants bornes
vacillaven, robla:laven o el traien.
M. G. ALBA
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S. Fernaaaez
af. Petera

j02.!1 Torrents
Jcsep Torrents
,

V. Clos
J. Ramos
S. Torta
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Sa.

Novell
Fantaló
S. Dudas

S.

Broa

s.

Vila
Guillén

J.

Catasús
s. Montoliu
S. Planas
P.

S.

Anual

F. Abella
Vicents Piera
Antoni Constant:

t'
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s'•
—
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donaran arguments solidíssims als
enemics del régim actual. El Govern
ha de saber distinga. la aolítica i la
jastícia; i, per política. ha de dei
xar que.. el noble
darnari justicia,
ja que no ha volgut donar-la-Iti.
i
E. GRAN IER-B ARRERA
i

—

Rosa Clara

Pilar Fabregues
Pafel Terrades

s'—

Miguel Fábregues
josep Ferrer
Josep M. Noiset

s'—

Teresa Noiset de Ferrer
Josep Bonastre
Doménec alassagué
Miguel Blanda
josep Vinyals, de T'arreara
Jacinc Lloses, id.
Jusep Morera, id.
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Rovira

Gabriel Puig
Joan Humedes
Jaurne Maca

Josep
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G. V.
Pere Pujantell
Francesa Costa
F'ulgenci Cebra
A. Rovira

Jaurne

s'—

id.

Sebastiá :::asdera id.
Antoni Gallinas, id
Josep M. Gallinat. id
Caries Ca.npaa:daa id.
j_ V.
J. M.

Lloreriç

t'—

Porta

,

Jeroni Martí
asatoni Cases
Franeete Sanfeliu
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en

temps
via esperançar, que al cap de poc
un
caiguda
seria
la seva vella patria
Estas Iliure i

Quinze

ropa.

poderós de la
després,

nova

txecoslovaca ha
ment els vuitanta

nació

la

anys

commeinorat digna.
anys del

presi-

seu

Masaryk que
dent, el rnateix profcssor
lliure,
i que, lliure,
féu
la concebé i la
forta i progres
féu
i
la
concebé
la
a:va.

L'exemple
tret

sovint

de

entre

ho ha estas prou

Masaryk

ha cstat

re

nosaltres i potser
encara.

no

Els nostres

incurables oportunistes i maniobren
haurien de terar semprc Present aquest
cap oporto
horne que ne clesaprofita
seus ideals
!ajo:alfar
els
per
fea
nitat

ter
i que sabé esainiobrar en tots els
de
la
mai
apartar-se
renys, pera acose
línia recta. "No sé fer distinció entre

ea,

i la moral", es complavia a
vell professor ala seus dei
xebles. : mai no llagué de 'posar en
desacord A seta consc:ancia atnh els

política
repetir el
la

llagué d'acudir a
seus actea pública, ni
pactes inconfessables per obtenir per
al seu poble la máxima victória.
Exemple d'atice política, exemple de
claredat de visió, exemple d'acció enér
gica i parseverant, exemple de fe en
les prapies conviccions, ens ofereix la
vida i l'oara d'aquest borne, que figu
rará en la Histaria com un deis Inés
extraordinaria barons del període que
obrí la guerra de 1914.
El trobem al Reichsrat de Viena,
sirnultanejant amb els seus estudis
histórica i filosafics les activitats del
La seva veu prestigiosa denun
cia els falsos Friedjung, estigmatitza
el procés de Zagreb, ataca els miniss
cJe
tres que per motivar la campanya
1908-1909 a Bósnia intenten englobar

polític.

els patriotes croates en una ampla cons
piració maquinada pels agents provo
cadora.
Ve la guerra i s'exil,a. Tácitament
reconegut cona a llur representant pels
patriotes txecoslovacs enquadrats sota
les batidores austríaques, inicia la cam
panya que els dura a la independencia
nacional. En el memorándum de p915
planeja les bases del iutur Estat. No

s'abandona a irreflexives disquisicions
literáries ni a admiracions ingenues.
Es dirigeix a uns paisos que fan la
guerra i que cerquen aliats. Aliats a
llur costat en el front, aliats darrera el
front contrari.
Masaryk pot oferir aixo. El seu
aalegat és l'obra d'un horne d'Estat, llar
gament meditada. La futura Europa
hl és dibuixada amb visió clara, exac
ta, que els (eta han confirmas. Al cen
tre, la vella Bohemia alliberada iai
juga un paper preponderaría Es la
falca entre ala pobles germánica No
ho diga:e ja Bistnark?: "Qui posseei
xi Bohlmia será l'amo d'Europa".

perdut

la raó d'existir. Ja no ha de prote
gir ningú contra l'agressió otomana,
que la caigaitla de Turquia ha fet de

finitivament impossíble. El deemein
brament d'Austria és inevitable, si els
Imperis centrals perden la guerra. Cal
precipitar-la i provocar la seva des
aparició d'entre les grana potencies. El
lloc el recolliran les :aoves nacions
alliberades que seran amigues deis
aliats, si els aliats les sostenen. En 1915
la Petita Entesa es clibuixa.
Les insignificants aificultats gairebé
seu

Estatua

presídent Maaaryk

del

(bronze),

per

Mach Reunas

invencibles s'oposen

projectes

de

primerament
Masaryk. Pel maec

als

ade

1915 el trobem cercant tenalment
véncer les suspirácies de la policia bri
tánica que s'oposa a concedir-li un
passaport regular. A la fi li éš &tordas.
Pel maig de 1917 realitza el seu his
tórie viatge a Rússia. En els canto de
concentració de presoners austríaca, en
rola un cos de o.000 voluntaris txecs,
que ataran a engruixir
els exareits
aliats sota la própia bandera. A Europa i a América, afasaryk porta la vea
de les aspiracions txeques. Bines, el
sest !ave cleixeble, que tnés tard. dingira els afers exteriors de la nova Re
pública i será l'anima i el cervell, de
la Petita Entesa, i Stefanik, de París

ladv.ic

tória i la para
la realització cje

ve

de tots els

platas

de

les

Habsburga s'esfondra.

deis

I

previsiow,
Masaryk. L'Imperi

totes

El 28 d'oc

1918 un govern provisional es
constitueix a Praga. El 14 de novena
brc una Assemblea constituent procla
tubre de

la unitat de la nació txecoslovaca

ma
en

República independent.
Masaryk triomfa. El tractat de
una

Ver

selles rectifica el tráctat de \Vestía
lia. Després d'una absencia de prop de
tres segles, Bohemia torna a ésser Hila
re entre
les graos nacions d'Europa.
El vell Masaryk presideix la nova Re
pública. La presidirá per tot el que 11
queda de vida.
Per l'octubre de 1923 l'obscur exi
liat de 1915 visita oficialment els go
verns aliats com a primer magistrat de
la jove República tot just nascuda. Ara
Txecoslováquia és una realitat tan
viva i tan indestructible cona fa mes.
vella i la més forta nació del mara I'
ha tingut !Tomes dotze anys de lli
bertat!

El Parlament txecoslovac ha
mernorat els vuitanta anys del

corns

presi

dent Masaryk en una lápida. on es de
clara simplement que ha meresiass el

patria.

bé de /a

J. F. P.
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Miguel Tortajada
Francesc Pujol Soler
Pese Baserba
Ramon Mas
Marcellj Subirana
Joan Ferrer Soler
Domenec Ráfols Grau
Manuel Ráfols Grau
ar. R. X.
Ll. 011er
Manoni
a. Perdió'
A. Feliubadolí
Josep Rovira
Joan Valentí
Ramon Soler
Manuel Soler
R. Soler Barnús
Garrete
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els primera mesas de l'any
Garrigue Me1915 el professor Tomás
adreçava
als aliats
resiactava
i
sarvls
"Bohemia Inde
el -seu memorándum
penden'', preveia, pero difícilment de

Quan

0'50

Aureli Vila
Dídac Senent
Francesc Ferrer
Manuel Montoliu
Agustí Pedrol
Ramon Castella
Joan Codina
Josep Llobet
Josep Busca
Lluís Goberna
J. Furnanal
Tomás ...Boleda
Lluís Subirats

Capellades
Joseo has'

lE

Els vuitanta anys del president Masarky

Austria—exposa Masaryk—ha

Dependencia

N. N.
S. Eacofet

nietia,

promovent aldarulls amb l'excusa de

No hem d'acusar En Puig i Cada
falch per haver perdut. Ens hem de
doldre que jugués una tal carta. Ell
dula una representació collectiva que

Francesc Mestue
Toses; Font
E. Silvá
Marcelí 011er
Andreu Maler
Jaame Ballesteo
Lluís López
Pene Capclet
Francesc Tosca
Magí Pallarés
J. Demunt
Alabart
Joan Alas
Benet Blanc
Hellenic Diana
Joan Almar
C. Subirá

Jom Girol
A. Cervera
Pl. Rierola
Sto Buixaderes
F. Campdestins en
X.. Hernández
Constantí
J. Bsreche
T. Mattrí

pro-am

ningú no digui que aquesta
canspanya—de justicia, no de políti
ca—és aprofitada per certs elernents
a
benefici de Ilurs fins: per exeinple,

antiliberal.

Baptísta
Josep Peiró

Medie G.

invocacions delirants del s revolucio
nara
per convicció.
Un error sentimental—no politie
repetim-ho—d'aquesta mena pot do.
'lar molts arguments als enemics in
teressats. Si el poble ven qaa la cen

I que

ca

Raf el

PRIMERA LLISTA DEL
CASAL DELS ESPORTS

d'Ossó

de Les Borges, que recullen de
molts llocs els plecs de paper ata
peits de signatures femeaines—com
feren alije als teatres—, que impe
deisren i clissolen violentament les
manifestacions pacifiques en aquest
sentit, pot pensar mal.

reparable. La quimari
regló del senyor Puig i Cadafalch
i del senyor Primo de Rivera, no sola
ingloriosa
ment batirla tingut una vida
i curta pel seu vici de naixença, sitió
que !lauda compromis l'ideal de Ca
talunya fent-lo aparaixer de bracet
amb !a Dictadura i ami 14 reacció
més difícilment

Lluís González
Josep Bueno .t

Preu de venda duna !im
pera eléctrica que ene
ha tramé* treballada

que

que les autoritats suspenec
actes—no ,polttics—com el mitin

nya liberal i vergcnya catalana.
En aquest cas, el mal hauria estat
molt més greu, molt més profund i

DELIRE COLIECTIU

Ptes

A. Arocha

a

de vergonya: vengo

(Quarta llista de LA RAMBLA)

evitar

intervé la campanya

supressió dele

cara

Subscripció pro-vídua i fill de Martí Vilanova

la

sura

la

nosaltres

amb destinació a aques
ta ausbscripció
100'—

pensará

interés

llar,

justicia. I el Govern ha (l'evitar
aquesta sospita, més terrible que les

un

ha causat la mort,

sabia si la tornarla a acu
re mai mes. Martí l'esperas a a Cervera,
i el mateix (ha se celebraren Ilurs no
ces, sota el
patronatge de Francesc
Maciá, v:ngut expressainent de París.
A partir d'aquell moment la Ciseta
fou, certament, l'esposa amorosa, pera
també la companya valenta compar
seva

ideología.

a

erren

plena d'interrogants inquietadors. El
dia que travessá, a peu, la frontera,
fugint de la vigilancia de la policia,
que li ho volia privar, Narcisa Car
dona no sataa quan podria reveure la

laica, reclamen amb un gest coM
movedor que siguin repararles les in
justicies que la propia Dictadura co
mete. Senyal evident. aquesta cri
&aria unánime. que les tals injustí
cies són molt greus.
Demanar justicia pacíficament és
no pot pren
un dret que el Govern
dre al noble. Si el suprimeix, el ciu
tadá senzIll que per humanitat s'ha

gi afegit

a

punt d'ésser mate no moya tani sois
de retenir-lo al costas seu, en un gest
que tothotn hauría comprés i respec
tat, quan ell emprenia resoltament el
camí del sacrifici. Martí Vilanova
deixava darrcra una tille plena de Ila

•

Política 1 justicia
garanties vigent

i de

tint tothora les rebeldies del mara.

del patriota Martí Vilanova.
Caldria parlar, ara, de la aova mu
iler. Car la vídua de Martí Vilanova
és alguna cosa més que aixo: la vídua
de Martí Vilanova, Narcisa Cardona,
la Ciseta que tots els exiliats per ter
res franceses o belgues, o escampats
pel món, estimen com una germana, ha
estat In dona model que cal malear en
aquests momento.
Narcisa Cardona tenia un cisne a
Figueres, a la Companyia deis Telé
fans, que la subvenia a bastament. No
vacillá, pera, a abandonar-lo i a unir
se amb
Martí Vilanova—ja exiliat,
després de dos llargs empresonaments
a Figueres i
a
a Girona —i
acarar
existencia
se coratjosament amb una

RAFEL CARDONA

Donades les actuals circurnstin
cies excepcionals--tota una agitació
apassionada després d'un forçat si
lenci llarguíssitn—i la suspensió de

tenen

públiques

tats

La Prernsa catalana ha sabut expres
sar aquests
diez el sentittent profund

marques, per persones d'una gran ho
norabilitat i solvéncia, sense necessitat
que fossin rellevants personalitats de

nostra

ni

ría caigut la

Per Narcisa Cardona, -vídua de Martí Vilanova

tos

rigida per un Comité central en el qual
estigueoein repreaentades ton» les ten
dencies politiquea de la cintas i les co

la

manera,

drets individuais,

UN

do

d'aquesta

les
tenen sentit
civic. Si En
guanyat en
d'autonornia
veuen

sentiment
Puig i Cada falda llagues
el seu joc, si el decret
més o menys ampla ens hagués vingut
clavat a la punta del sabre del dicta
dor, en mig de la ruina de les lliber

S'equivocá en el jet de concedir poc
MOlt crédit a les prometences del
general Primo de Rivera. Peró el pit
jor error d'En Puig i Caclafalch fou
l'haser creaut que Catalunya
podia
demaear a una dictadura, i acceptar

CAL ORGANITZAR!

uses

reivindicacions polítiques.
En Puig i Cadafalch va perdre en
aquell joc arriscaclíssim. Hi ha gent, a
Catalunya, que l'acusa pesque va per
dre, i per res més. Aquesta gens. si
En Puig i Cadafalch hagués guanyat,
en lloc del decret de repressió s'ha
gués pro:nulgat el decret d'autonomía
regional, baurien felicitat el president
amb entusiasme i fins potser haurien
demanat que li (os erigit un monu
nsent al bell mig del Pati deis Taron•
gers. Com que va perdre, ara li donen
ell mateix 110 diu
l'estipendi del

moral, ni

e)

Per als que tenia. oom a idea fona
mental del millorament ciadi l'amor
a les coses més volgudes de
la nostra
terra, els actuals mor:lenta polítics io
són tan mereixedors duna activitat ex
pectativa confiant en l'evolució de la
dictadura vers una nova vigencia de
la Constitució o l'aparici6 d'un régim
novel], com d'una necessitat imperio
SS d'aProfitar-los ripidament
per tal
d'organitzar els elements simpatitzants
amb les nostres conviccions, a fi que
en bloc ofereldn la fortalesa suficient
per Isser considerats d'un valor cotit
zable a bon pren en les diferents con
fngéncies que es presentaran en rho
ritzó polític.
La nostra ideologia i la urgéncia que
les seves easacteristiques essencials sl
guin compren* i acceptades per tots
els estaments 1 organismes nostrats,
poden veure's més o menys afavori
des pel fet lic disposar o no d'una ma
joria amiga en les corporacions pú
bliquec, peris cal també que aprofitant
les ensenyances viscudes en els darrers

de les

I bé: cal din que els que

—

l'han treta!

la satisfacció

vencut.

—

—fiable! Fa

d'aquesta,

coses

Cadafalch

d'En Puig

error

L'EXEMPLE TXECOSLO \TAC

3.391'25

Ja

—Sí,
—No,

casan

as eraarxaS

senyot7; que vol venir?
sentar, nc ; de cap manerl. Bon

La setmana entrant dona
rem per closa aquesta subs
cripció j n'iniciarem una
ultra pro,- presos eatahns.

Som

en

:un s moments

en

qué

i barca noval

vent

no

pedem

—

per cap

inhibir-nos. Ca
motiu
talá: esperem confiada
ment en la vostra ajuda.
—

lo de març de 1930

la

Davant duna notícia seusacional

El

del

cas
No

es

perqué

poden

tenir diners

"No hi ve ningú en aquest teatre; hi hauré de calar foc!"
"Aixó no agradará a itingú"—cridava, per exemple, la nit de l'estrena d'''El procés de alary
Dugan",
en
ple pati de butaques.

sí...

que amb aquest mateix
publicar fa dues setrna
várem
titol
eambient que calia.
trobat
ha
ras
i ridícula del
absurda
conducta
La
primer
accionista de
Roquer,
eenyor
propietária
del Teatre
Societat
le

L'article

Catalá
tothom

Maniobres...
La imita, dones, esteva entre el
ric del senyor Roquer i el viu del
eenyor Grau. El senyor Grau es
crea un borne de negocis teatrals
pel fet d'haver muntat diles obres
que Ii foren portades en safata: "Un
milionari del Putxet" i "El procés
de Mary Dugan". No fou pas l'empresari que anava a buscar l'obra i
que la trobava bona i Lea el sacrifici de muntar-la. Eren els autors

Romea, ha estat criticada per
que tingués dos dits de sene

sibilitat.
En aquesta terra,
poden tenir diners
les altres, no es
sane pas admiradora
$í.
No
perque
fervents del fins ara arnbaixador de
com

en

totes

Aires, se
la Dictadura, a
Maeztu,
peró
aquest
Ramiro
de
nyor
Buenos

ande anarquista-cristiá, típicament
representatiu de la generació del 98,
aquella sistematit
tenia raó en iota
zació doctrinal pel que fa referen
cia al sentit reverenciad del delco
Riquesa no vol pa s dir malbarata
rrient ni avaricia. Pene els homes
,quan arriben a tics no ho són tan
sois per a donar-se satisfaccions ba
nals, sinó per fer-les arribar als que
o als que per la
no ele poden ésser
?lš és imposada no poden
tasca elle
gaudir mai de les banalitats dels al
fortuna es molt més respec
tres. La
tada als Estats Units, perqué els sus
milionaris saben distribuir l'iteres
algunes vegade.s capital

i
ques de cultura, de
sos

tas

perfeccionament

físic

o

d'exaltació ,de

ra...

T

un

,França

en

la ciencia pu

Rockfeller

que tramet
utis milions de frenes per

a

els propietaris de las obres els
que les hi °ferien. Pel fet
o

d'haver—

guanyat diners en la primera temporada
unes tres o quatre mil pes-

pagades tates
Ofins els lloguers del
setes,

gan" era un borne victoriós.
Aquesta temporada ha estat la
inés mal organitzada de traes. I
amb tot i aixó no han perdut cap
diner, ni un centim!
El senyor Roquer
Pene el seto or Roquer ée un tipus
rnolieresc. Es ric, millonari, té molts
anys, peró encara té més meces de
duros. Tants, que si en déspengués
mil cada dia, per anys que visqués
els acabada. Peree veient que
administrava dl els cabals, que

a

no

un

quírniques;

Vanderbild,
ofereixen

l'any

o

un

Morgan,

a

.biblioteques

públignes

o

Nosaltres ja no
nostres rics, que els nostres mino
naris es desfacin deis setts capitals
interessos per a mantenir obres
o
d'art; nosaltres demanern només que
tot i fent negocis sápiguen fer de
senyor, ja que la fortuna els.obliga
éster-ho. Un Combó, un Plan
a
diura, sóu ara con' ara uns fars de
la senyorialitat catalana... Es ciar
que nosaltres no comparem el se
nyor Roquer amb aquells senyors,
perque no en té ni la cultura, ni la
sensibilitat, pene donat que el se
nyer Roquer té tanta fortuna que
ha empastifat el Valles amb un ade
fesi arabesc on hi ha barrejat la
Giralda, la Torre del Oro, el Pati
dels Lleons i la sala de les colum
nes ame, el mirador de la Favorita,
despenent prop d'un milió i imite de
pessetes en un edifici que el dia que
deseparegui d'aquest món, els seus
hercio indirectes l'hauran de cene
vertir en un baliteari cursi i ridicul,
o en atestad d'eetil leca peea-selta,
bé podria sablee ésset un senyor i
no haver fet la
jugidt franeament
reeriminable de traspassar el Tea
demanern que els

&

enteresa castellatia.

una

El ces del Romea
El Teatre Catalá Romea és pro.
pietat deis senyors Roquer, Grau,

Porcar, Surinyach i Mateu. Segons
tenim entes, él senyor rtoqutr té
les tres quartes parte de
la propiee
tat i la resta
es reparteix en
els
quatte senyórs restants. El senyor
'Grau, que ét el móe xiroi i el mee
actiu deis quatrc, portava el neaoci
teatral. Portava el teatre
-?un

bou

no

gasetilles

un

Senyors,

que

dia,

fer la

a

guit-

tracta d'un

es

teatre catalát

haurieu posea..1 a casa frieVa mano
jo...". Es cert, si s'hI haguessin perdiners no els hi haudein pas
posat, pero guau s'han guanyat els
milers de durós d'"El procés de
Mary Dugan" tampoc en posaren
cap per a la eubscripció de t'ennpeu
Fabra, per eaernple, mmi per a les
dut

subscripcions patriatiques que ha
calgut fer aquests atore darrers. I
quant

a

manar

a

seea,

casa

no

hi

Perqué el teatre, com la propietat, ja ha passat d'ésser un fet
individualista a un estat públie.
manen.

Cal que tothom s'assabenti que el

Raqueonmilionari. propietari,
primera part del negoci del Teatre
Cátálk Rotitea, ha abandoliat el teasenyor

duna empresa castellana,
donat tuttu perelué "A B C",
Adolf Marsillach, Fue Pujol, ''El
tre

a

mans

Debate", "El Liberal"

i tóts ele pe-

rhedics o escriptors anticatalans punuin dir que el movinient espiritual
de Catalonya és un mite o un "time
escénográfic", donat que la primera
escena es ven obligada a tancar les
seves portes i ho dóna tot al teatre
castellá. D'áixo n'es responsable el
eertyór Requer, que per Un gest de
malhumor ha trencat una tradició
de Teatre Catalá a la casa pairal.
Tenitti mée coses per a dir. I se-

guirem parlant-ne.
Un autor de Teatre Catala

sisternee del senyor Canals; tela pas
torets, espectacles per a infante, te

"Tertúlia"

i donava balls de
feía desfilar els autors
que podia.
Penalty° a la "Tertúlia
Catalana" hi he patit ele "Ara
t'es
colto", "Jo t'estimo, Marietal",
"En
Marean° esl
o casar id
altres poca
soltee per l'estil que

Llegiu LA RAMBLA

disfresses,

•

senyors
Porcar i Su
ratead] anaven
al teatre, discu
den la
pan. administrativa i
—

no

dirigien

la paraula

a

quasi
ningú. Eren

una mena
d'ornbres de grane
res
h._
que passaven

ae"

h

és el
it

figu
histrianicament.
quedava el senyor Maten,
garlaire !Uds pintoresc que

conegut. Aquest es perrnetia
el luxe
de cridar i de
considerar el
!ego ei corte
cosa

próleia

'Nui, quin
Cuarcl! Sernbla vestit
tan

que

porta

farden!"

la

S.

:!
1
1

1

1

Avui, tarda, sessió continua de
4 a 8, repetint-se el programa.
Nit, a les deu en

punt:D

1
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VEIEM REMAR COM UN

GALEOT...
A les planes severes i entenimenta
des de "La Vanguardia", diari
de

conmemorado:1s necrolagiques i de
doctrinariemes am ralenti, va aparli
xer fa diles un anide amb categoria
de sensacional. El signava "Gaziel",
estilista brillant i ponderat, ciar i
harmoniós corn un clássic.
Les paraules del benamat autor del
"Dietario de un estudiante en París"
i d'"Hores viatgeres", no han tingut
fins ara resse ni comentad. Van és
ser
escrites per a procluir un cert
efecte i les ha privades de surar el llast
de les esqueles mortuerics, es anuneis

polifortnes

i

l'espesa

prosa

acomoda

ticia del periadic de més circulació a
Barcelona.
Nombre, en sentit quantitatiu, no
vol pas dir qualitat, i en l'ordre de les
idees i d'influencía en l'opinió, leer
gan ele les classes benestants, que U
nen un mal que no vol soroll, manca
de transcendencia positiva.
Ene dol per "Gaziel", i per ell pre
nem
!a pierna, pula que és ame, re
cança que el veiem remar com un
galent en sin estany d'aigiies terbales
1 encantades.

Argumenta "Gaziel" emparant amb
el seu estil, pula que no voten creu
re que
pretengul establir una posich5
personal, el conformisme innocu i bai
provinciá de la desee

xament

anome

nada neutra per no tenir sexe politic,
obeint a més a la directriu de deter
tafilete sectors que es distingeixen per
una habilidosa i ja tradicional
pruije,
d'enceetere i apaivagar conflietes en
ares d'un intervencionisme sempre in
tentat i mai reeixit.
LA TESI DF "GAZIEL"
La tesi que sosté "Gaziel" és que
sala inhibit constantment
deis probletnes generals
i que quan
s'ha decidit a actuar ho ha fet amb

Catalunya

turbulent sentit protestatari i nega
tiu. Eneeineiment localieta o bé explo
ae efeeveeeen" i
pertorbadora, són,
"Gaza,' e. lec característiques
de l'actuadó catalana en cinc segles
segons

d'historia.
No és lícit jutjar els efectes amb
una árbitrária i tendenciosa qualifica
ció de les causes. Coenentar episodis
i cnntrastos de la vida social catalána
ami) un simple espera narratiu i anee
detic. per a extreure'n conseqüencies
fora del tertme i ele l'espai. no és ele.
gant ni' intelligene. Els períodes de si
lenci i d'inquietud de Catalunya eón
quelcom de greu í de trágic que no pot
éseer rnesurat amb driteri superficial
i incomprensim
HISTORIA O FUTUR?
La trajecteria histórica que asse
nyala "Gaziel" des de la constitució
de la unitat espanyola, a darreries del
segle XV, a l'adveniment de la dicta
dura, que tingué la rnissió essencial de
reblar-la i de calafatejar-la, fine al
moment d'ara, en qué la política dic
tatorial materia de positura pera no de
direcció, es distingeix. certament, pér
un alt-i-baix de grandesee i
strviterds,
d'afeetes m desafecte,s incoberetits 1 en
cemetánt

delacard.

Sóc dictad per tamperanteet
•Pér
sistema, de deixátorne ernetenyee pet
disquisicions d'histaria Iluityana. puix
que tinc por de perdre-mli i que el
fatalisme de les lleis tradiciónals i
estátiques ern pertorbi el neguit de
l'hora actual i m'enterboleixi la visió
dele terems futurs.
A més, l'apreciació deis fete histó
rice no penalty a la dieciplina de les
ciencies exactes; al contrari. la bis
toiria es converteix sovint en materia
tendenciosa al servei de les altes po
testats éstatals i definidores. Tots sa
bém el que fient hmeut ele reaccionar
contra ele mires histrics apreso!. a les
ea-otee
.eixi i tot, és molt difícil de seguir
retrete] i vertiginosa volada que em
preit "Gaziel". muntát en el Peaás
alat de la seva fantasía, ele eintetitzar
en
una cinquantena
de ratIles un pe
rinde histerie de luatrC seglee i en
l'interval deis quals se li apareix Ca
com

d'Espanya.

ATACS EPILEPTICS?
poble privat per vicissituds in
superables i circumstáncies adverso,
de regir-se i governar-se i
la SeVA force expansiva. melare con
serva quasi bé sintactes. o en estat la
Un

•0•19•1311.1.11.11M.4111.1.4•11111.111.1.1¦0•11.11.0O4.111.

Wialson

EL

talunya

poeaven

en
ri
dícul l'empresa
que les muntava i
els cómics que
les interpretaven.
Eis altres

1

de réplica

Intent

un

Aixó, si fos al Poliorama o al
Barcelona, tant seins en donaria,
peró es tracta d'una escena catalana, de la primera escena catalana de
Barcelona, i no podern admetre que
resti així com abd.
Les empresea catalanes tenen
l'obligad& el dure d'ésser perfectament cíviques. Amb aquell unta
intelligent ene podrá dir qualsevol
deis ernpresaris: "Sí, pero si eelti
perdiere diners vosaltres no ele hi

els

nia

les

en

que per altra cosa, per
za als altres tocis...

mantiten

fer de
Cal saber senyor•

res

no

atribuint-se el poder de la rnajoria de
les acciotts, Mur* el teatre al senyor
Pérez de Rozas, equipat d'un tal
Méndez Vigo— home negat per a
tnés
tota tasca artística lloable

etc., que

gut aplegar perqué el seu talent
sha barrejat amb la sort.

a

periodístiques,

milions de dólars a
institucions de cultura,

ció d'obres d'art, tener' un respecte
itn
a la moral religiosa que els és
posada per la fortuna que han po

tr

figurava per

uns

per

—

guanyat mes quants milers de
duros amb "El procés de Mary Du-

ver

Laboratori de rece.Ford que da
o un
ques
de
=reate
i de
cris!
d'una
yant
venda deis automóbils, augmenta els
soto, perque els seus rnils i mils de
treballadors tinguin capacitat de
compra de la premia mercaderia; un

mantenir

les despeses i
teatre
i d'ha-

Catalttuya

ers tina

catalá Pornea

teatre

el s demente potencials de la seva
personalitat, ha de manifestar-se, per
lId natural per commocions que "Ga
tent.

ziel" interpreta petjorativament
ataca

con-1

a

épileptics.

Remarca "Gaziel" el contrast que
mentre Catalunya s'ha distinga .eecu
larment Per una limitació d'boritzons
que ha fea eixorca la imposlció, quan
l'ea intentada, de la seva personalitat
Castella va procurar cesar-la
daraunt la mejor extensa') poseible del
unen, tenyint amb el seu propi color
tota l'Espanea i las terres d'América
-L'oposició de les emes conduetes que
"Ganid" es complau en constatar, no
és congruent ni adequada a la fina
objectiva que vol obtenir en pre
tendre aeturilitzer-les. L'eficácia deis
procediments depan del moment ide la.
possibilitat d'emprar-los, a part de la

13

rambla

a

í

ment

L'EMPREMTA DE CATALUNYA

localitat del

en l'apoca
propicia del
imperialisme en petit, s a marcar
l'empremta del sett geni i del seo idio
ma, que encara dura, a les Balears i

Valencia. Castella, actuant en gran,
poder emmotllar a la seva imatge
les vastes terres americartes,
amb
completa exclusió de la influencia ca
talana, privada Catalunya de tot trl
a

va

fic amb América, malgrat del seu tetn
perament comercial i de les seves tra

clicionals aptituds colonitzadores.
El

poble

de

7atalunya,

fidel

ala

net dels arbitratges,
acceptar submis el fall recusable

va

i al

joc

compromís de Casp. En situació
inversa. Cl "Tanto monta Isabel como
Fernando". fórmula que consagrava la
igualtat deis dos esteta units pel ma
trimoni dele sol-drene de Castella i
d'Aragó, ella, en realitat, el mascle, i
ell la fetnella, esdevenia un sarcasme
que quatre segles ele convivencia no
han aconseguit esborrar.
Són históries
maese
%Imanes! Les retrelem perque "Ga
ziel" s'hi recolza. El cert él que la
.Cataluma d'ara val i pesa més que la
del segle XV, i aia5 és el que compta
del

per nosaltres.

setite

fonament ni

exposa d'una

raó, que l'aetiettlista
capriciosa per a

manera

arribar camodament a unes
conelu
sions que constitutiaen el leit Inotiv

l'alleeat

de

perfectament quixotesca.
La guerra de Successi6 que,

subs

tancialment, no fou altra cosa que una
lluita de dinasties, i en la qtaal, de fet,
finteres de Catalunya no era oposat ni
coatradictori amb el de les altres col
lectivitats componente de l'Estat es
panyol, va significar-se per la gesta
.heroica i cruenta del nostre poble
contra el poder atisort nt del primer
Borbó.
Un segle més tard. el poble catalá
es solidaritzava amb les regions espa
nyoles que s'aixecaren contra la inva
sió francesa, malgrat que Napoleó
pretengués afalagar l'esperit autexton
amb la prometerma del restabliment ele
Ilibertats *Migues.

CATALUNYA HA VIBRAT
En tetes les conmocione populars de
la diuovena centúria i en de anys
transcorreguts de la vintena, Catalunya
ha vibrat, situant-se en primer rengle
i exposada a lotes lee contingencies.
Cap deis problernes de civilitat,
bertat i dernótrada plantejats a Ese
!yeti» ha delata d'ésser ates i Mena
št eft tot terrenys, ami) veherrieneia
d thCfia, pel pable de Catalianya, eme
rió ha estat mai plebe ni rarhat, sinó
una força imponent i efusiva, collec
tivamerit bella, que ha egermanat el,
seny ernb. l'entusiasme. I quan a Es
panya no s'han suscitat aguaste& qües
floras, les havern promogudes nasaltres,
sernpre aMb espera obert. i a l'aguait
de les senyals deis tenme, pérb amb
arrel i fesomia catalanes, pula que si
intentéssim esbortar o eamuflar la
nostra personalitat, esdevinddem una
ombra espectral, sense tos ni ánima.
Un catete militant no és, com hi ha
costura de creuee en cenes esferes, un
borne que porta barretina, beu en por
tee, sembruta en Déu i canta La pas
foretn, sinó un ciutadá del món, que

parla, pensa i obra en catalancsc, per
qua la seva racialitat no és cleda tan
cada ni una reliquia cara ale escoren
Babes d'antigalles. sinó un exponent
de llibertat.

seis

fe de baptisme. Fina el pobríssim
Alfonso Sala, tot esponjós de bonho
mia patriótica i de fervor dittástic, fou
titllat de euspecte. Si la Dictadura va
aconseguir estabilitzar-se i durar tant
de temps, fou perque en els moments
de crisi 1 de depressid interna encer
tava a:1lb les seves xurriacades a aglu
tinar elements heterogenis, per6 uná
nimes i ben avinguts en un mateix

blasme.
UNA AFIRISIACIO DE "GAZIEL"
I ara que havem parlat incidental
ment de la Dictadura, ens creiern
obli
gats a respondre a una greu afirtnació
de "Gaziel", que constituirla una
fallá
cia imperdonable si no l'atribuissim a
un truc
dialéctic deplorablement ver

gonyas

i baix de

Diu textual
no
voten],
tradueció, desnettura
sostre.

"Gaziel", pula

ment

que

una
glossa o
litzar el valor de les seves própies pa
railes : "La Dictadura, vista a fondo,

en

fu,

no

otra

cosa

que

una

rara

ven

ganza de Cataluna contra el Estado
espanol, que 'so la comprendía ni la

atendía." 1 afegeix:

satisfecha su

rara

los partidos políticos

echó

"Cataluna,
venganza

una

conhtz

constitucionales,

dormir profundamente, co
me un anarquista
exhausto desPués de
'arrojar la bomba; y así Iza permane
cido durante seis anos: la más insen
sible, /a más sumisa, la más gris de las
tierras espanolas, más insignificante
que Cuenca,
soportando sin chistar
todo cuanto a la dictadura, salida de
ella misma, le dió la gana de
disponer
se

en

que cotnentem.

Els catalans han intervingut semPra
en totes,
absolutament en totes, les
qüestions que han trasbalsat la corlee
ciencia i la vida pública d'Espanya. Ho
han Id generosament, dessagnant-se i
eacrificant-se per una tilda quimérice,

injuriat per la
bressol; Cambó, per

fou blasmat i

moltes renúncies que faci 1 mérits que
contregtti, sofrirá l'handicap de la seva

vez

UN C,RITERI SENSE
FONAMENT
L'acusació que Catalunya ha fet
la seva petita politice desentenent-se
de col-laborar i d'influir en el procés
del s problernes generals, és un traed

damunt les fú

des descordades de reixelebradament

patrioter,

Catalunya,

per

serena

bles.

Sttl

su

a

seno."

Té raó eGaziel" quan manifesta
que la Dictadura, en la seva naixença,
va trobar a
Catalunya un bou llevat
i una foarnidable cooperació que va.
S'en fer possible un azit que possible
ment
no
&batida aconseguit, quan
rnenys d't:na manera tan rotunda,
d'haver-se iniciat l'intent en altres ter
res. S'equivoca, pera, en
areure o voler
fer creure que fou un sentiment uná
nime o bé general de Catalunya el que
va
impulsar i consagrar l'adveniment
de la Dictadura. El noble de Catalu
nya, en la seva intmensa majaría, va
acollir estupefacte i amb alarma 'justi
ficada el triomf del cop d'Estat. Tenia
raons poderoses per a
convencer-se que
la satisfacció deis seus ideals no havia
de venir per via pretoriana.

QUI AJUDA LA SUBLEVACIÓ?
La sublevada) fou ajuclada i vista
amb complaença únicarnent per aquells
elements als quals podia convenir, per
instint de conservació o per táctica
política, que les altes esferes &l'ayer
namentals fossin ocupades per un po
der de má dura i de procediments ex
peditius. L'experiencia de sis anys de
vilipendi haurá esvait segurament Talan
tes illusions de la gent de dreta i del
regionalistne constructin, puix que ele
problemes vius i latente en venir la
Dictadura, resten en peu i exacetbats.

ne

atribueix
tres

correspondencia en al
d'Espanya. "Gaziel" ho

ressa ni

terres
a

losara poema de les

concepcions polítiques.

a

nos

l'exclu

sivista ácantonament natiu de Cataba
disbarat Un esperit alerta,
nys.
que vulgui
informar-se. heure
recenehter que aquesta imputada
tendenciosa. Si s'afienia que
b; ha una prevenció recelosa, una ene
ntistat atkvica 1 inetintiva. envere tota
específicament catalana,
manifestació
T'enser tris acostarrem a la veritat:
pene les toses no han dé deixitr d'asser
el que eón. i que «limé siguiri per
una petita
banal pretensló de fer-nos

simpática Tampoc

hin

aeorteeluirieml

Prim, amb tot C seu dinamisene i
la irresistible atracció que exceda. no
pogué fer-se perdónar l'origen; Pi i
Margen, en les hores tagiques de les
quan la seva ley
guerres cMonials.
digna i acusadora va ressolar noble

traen-lenta decisius per a la noshistória" són ele que elle determinen per .voluntat prapie
No i no; som a milers ele catetee

tra

discrepern en absolut de
procedimerts de la
Lliga; som a milers ele qui ehpolítica no donem absoltstament cap beiligeráncia al senyor Puig i Cadanistes que

setas

anides ha

estat

dolorós entre tots
els elements catalanistes. Ni COM a
catalá ni com a polític, el qui es
feia dir emfáticament President de

l'actuació i dele

Catalunya

va

falch i altres companys setas fracscate d'una manera- tan sorollosa i

demostrar

Bes horas que esteva
cárrec que ostentava.

Ja

a

en

.

aque

l'altura del

rotunda;

paseada, en aques
tes mateixes columnas, reflectlem
aquest repulsiu efecte que ens ha
via prodult, cone a homes liberals i
com

pi

la

a

seves

relacions amb el dictador,
produir-se el Cap d'Estat.

de més enérgica repulsa vers
el qui supeditá les limitades aspira
ver,

de la

burgesia (en
burgesia portes el
"marchamo" catalanista)
a
tots
aquells altres problemes consubstan
dais amb la dignitat dels pobles.
Peró, segons es veu, el senyor
Puig i Cadafalch, no deu pas con
cara

sector

que aquesta

siderar finida la

seguidors (que
tate ele de la

popular

per

rant la

Dictadura,' ene

gate

posar

veiéssirn oblíde relleu la petiteáa
d'esperit, la mesquinesa del qui com
el eenyor Puig i Cadafalch va oblidar la seva jerarquia política, pecó
va tenir
cura
de fer valer ele setas
drets d'arquitecte acomiadat.
Certament no pot pas exigir-se
deis hoteles la valentia. Peró guau
s'accepten arrees de responsabilitat
i horn no sap arrostrar-ne les conseqüencies que la dignitat de tnantenir-los comporta, lalnica cosa que
pot fer-se és callar i rnantenir-se en

reputar-se ell mateix

a

l'ostracisme.
Aquest punt el

senyor Puig i Cadafalch sembla haver-lo oblidat.

VICENTS BERNADES

aquests set anys han passat de
bacles i que el catalanisme d'avui és
encara monopoli exclusiu de deter
mima sector?
?Caldrá recordar-los que so:te
molts els qui públicament no hem
tingut encara ocasió de manifestar
nos i que anem a fer-ho arnb unes
conviccions catalanistes que tenme
moca cosa de comunes amb el regio
nalisme?
que

sser

a

Seria, certament, molt sensible,
qui no volem ressuscitar
episodis vergonyosos de la histótia
d'alguns deis nostres "prestigis" do-

certament no eón pas
t de l'opinió po

a

vedat per

que fine els

una

Comerme

un

rio

de. 'la

l'anO 1923, com
deis poca "prestigis que s'aguanten per meras propis".

Lijen

a

qui

un

carrera

d'aquestes "personalitats
fortes" i d'aquests "nobles presti
gie"?
?Es que per ventura s'imaginen
coree

els

dafalch fracassaren

políti
ca, quan des del seu portant-veu i
a propasit de la seva réplica en for
ma violentissima
a una
molt opor
tuna
puntualització documentária
que li han fet altres diputats de la
Mancomunitat dissolta, es diu tex
tualment: "No estem pas tan sobrats
de prestigis nobles ni de fortes per
sonalitats perque ene entretinguem
a hoces d'ara intentant inutilitzar
i
desfer ele pocs que s'aguanten per
metate propis..."
Si aquest parágraf, lluny d'ésser
una
ironia de l'articulista de "La
Veu" respon a una convicció, cal
preguntar-se: ?Quin concepte tenen
senyor Puig i Cadafalch i els seus
seva

rnilers

-la 'Lliga taci

exclusiu; som a /linees ele qui no
estem disposats a reconéixer aqnest
monopoli de catalanisme que en
cests moments pretenen tenir alguna
dirigente de la Lliga.
?Es possible que la bona convie
véncja iniciada entre eis regionalistes i l'actual Govern i la preponderáncia que momentániament han recobrat a les Corporacions els feci
creure que el seu predomini en la
nostra vida política és un fet real?.
Ens sembla que s'enganyen.
Pecó alai tot, el que neenys se'ls
pcdria exigir és que fin, i tant que
la voluntat de/ poble
hagi tingut
«asió de manifestar-se, tinguin el
pudor, la delicadesa de no presentar-nos ale que com En Puig i Ca-

Aquest trist president de la Man
comunitat ha cregut haver de sot
metre la seva gestió al coneixement
del poble. El judici d'aquest per for
ça ha d'ésser avui, encara, inés se

cions d'un

a

ús

catalans, el telat que el pro
Puig i Cadafalch feia de

abans de

que

Catalunya"

"riostra

senyor

les

som

consentim

setmana

Majestic Hotel
I

Caben&

a

RESTAURANT,
preu flx 1

a

la carta.

Orquestra. Salona espeolals.
Bodes, banquets
testes

BASTONS
Vegete ele assortits i pteus a la fábrica
PASSATGE RACIARDI

insoportable

Rambla-Plaga

Releí

bastament.

a

abnegació,
propicia a

en

una

1
1

padent mansuetud,

totes les cardials enteses,
resulta ara que havem de fer-nos per

donar

non

tres

els

ele

UNA CATALUNYA NOVA?
Com a mots finals, havem de reco
llir i comentar breument la patética
apellació que fa "Gaziel" a la intelli
.géncia, lucidesa i bon sentit dels cata
lans parqué facin els esforços necee
saris per a collaborar, influir i inter
venir en el govern d'Espanya.
Demana una Catalunya nova, redi
mida deis seus errors, per tal de fer
possible el renovellament d'Espanya.
?Com banda d'ésser aquesta Catalu
nya que "Gaziel" somnia? Ens créiem
qué el nostre palde s'havia excedit en

de

gairebé

produit

ageest

cap visible el general Primo de Ri
vera, ja ans quedará lleure de parlar

lleial,

Es cert. trietament cera que les agie
tacions de CatalureVa no han tingut

to que premien els dirigents
de la Lliga en creure's per damunt
de tota disconformitat aliena i que

El senyor Puig i Cadafalch s'ha
cregut en el deure de fer públiques
unes guantes lletres
ceettades entre
dl i l'ex-dictador per a sincerar-se
de l'acusació persistent que s'havia
vingut feto al e oltant de la seva in
tervenció en el Cop d'Estat.
L'efecte que han

cal

que

De la génesi del rhoviment Ellatetterial
i de la itonducta de Catalunye n'entre
ha actuat el poder que ha tingut per

mala fi de culpes.
?No n'havem fetes prou d'oposiciorts
per a aconseguir un regim de justicia
i de llibertat, que faci possible una
amistosa convivencia?
Potser s'acosta l'hora decieiva de
posar a prova la sinceritat dels sen
timents i la valva positiva de le
tencions. L'immens clam d'alliberacia
que en ele monteras d'ara ressona en
totes les terres d'Espanya. i que se
sintetitza en ele ideals ele Deninerácia
Repeiblice. pot sser el germen d'un

AV:5,1A POVERTA? NO.
DE PRIM A SALA. PASSANT
PER PI I CAMBO

dignitat

La

"Gazie1"

qüestió d'ética o de moral justiciera
que a la Ilarge sanciona bornes i po

tractats

Els falsos prestigís

11Tova

estat

coses

en

el

senten

CAVES A GUARDIOLA DE FONTRUBI

PENEDIS

ínterpretats Per "Gaziel".

de "La Vanguardia" del día 28 de fe
brer. que afortunadament no ée ras
eemnre el
mateix.
niexcr.sr CURET

Llegiu LA RAMBLA

ESPANYA

Aquesta setinana SORTIRA EL LLIBRE DE L'ANY

ELS

HE LA

Reportatges

qual signin

respectarles i consagrades les llibertats
deis hotnes i clel, pobles. F:11 ideals de
•Catalurrya restaran inalterables. i es
perein merlixer la consideració cotn
prensiva i fraternal que els és deuda;
pera percute Mal sigW. els vente han
de bufar en un sentit cornear; a aixo
que pensen i pretenen molts deis que
se

1

una

í

testimonis

de

Francesc Mdaríd
Es

un

reportatge

!Es un !libre que tothom
document de gran valor actual!
la vostra Ilibreria habitual!

sensacional!

arnb ernoció! Es
Demaneu-lo

un
a

Preu

I

Restaurant Catalunya
ammer.,-

gida clientela

.owedircese¦

i al

públic

en

:

4 pesgetes

Plaoa Oatalunya, 4-Barcel6r11
Recomana a la seva distíngeneral, In insuperable

SOPA DELS PESCADORS

Plat creaeló de la casa

Pacusa?

li

AUTOMOBILS

XOCOLATES

rim

Suprent 56 bis, de 46 CV.
Amb cilindres d'acer nitrurats.
NOVES CILIIIONETES

RAPIDEZ DE 1 1 2 TONES

1110tOTS marine 1 d'aviació
P. da Oritcla, 20

d'esports

setmanar1

r

Per la revisió de la
itevisió

Tasteu les noves creacions:
Nilo!. 9 Fondant, marca
cavall-indi,
cobertes els 4 nanus
Preu: Pessetes 1'10 el paquet
Ametlla, per a menjar cru
Preu: 0'80 ptes.
paquet
-

d'actualltats

1

Boix

jaume

dita de Garraf

causa

urgent

necessaria 1

Iteconleugivos del
pastor Grlinaldos:
León de Las Casas, el !ove
j uotabilissim advocat madri

Aquest

Suprem de Guer
Ç Marina. Per aix6 demanava, en
primer terme, la nullitat del procedi
ment, a l'empar del disposat en l'afti
cle 603 del Codi de justicia
Les causes de nullitat eren notóries,
i de qualitat perque qualsevol d'elles
vicies radicalmen1 tot rocinal. La ju
risdicció de guerra era incompetent, en

leny, defensor de faume Ju
lio Pedro!, datant el Consell
Suprem de Guerra i Marina,
!la volgut sumar-se a la carn
lanya de LA RAMBLA pro

revisid

del

traéis

ra

dit de Gar

ra!, mesh el següent article
.—fortament interessant—,
que In.r plau de traduir.:

primer
xement

terme;

fou sostret al conei
de defensors i jutges un pro

cediment
raf

,.-En 1E1 Sol"

acabo de llegir que un
•settnanari barceloní—LA RAMBLA
publica les opinions d'insignes insis
tes catalans, favorables a la revisió
?e l'anomenada "causa del complot de
Garrar, yult 'afegir-Ili la rneva mo
destíssima, no tolament a títol d'ad
vocat, davant rl Consell Suprem de
Guerra I Marina, de Jaume Julia Pe
dro!, ans encara de testimoni pressen
sial de la :vista pública del Consell,
Celebrada a Barcelona. Perque nbans
d'estudiar, com • defensor, la suma
ria, ja vaig bavír'' 'd'advertir, com a es
pectador, que les iHegalitats comeses

fou el fonaffrent cardinal del

escri. al Consell

meu

—

connex

al

procés de Gar

el número 1190 de T925; •Jut

jat militar de Barcelona—; foren in
fringits ob-Ttament, entre altres, els
anides 404, 486, 487, 489, 511, 516,
478, 421, 456, 43, 405, 400, 395, 373,
etcétera del Codi de Justicia Militar...
?I caldri tan sol s enumerar els pre
ceptes vulnerats de la Llei d'Enjudi
ciament criminal?
Aleshores vam dir-ho molt clara
Inent: a aquelles diligencies que es
presentaren com a pral- oa de carrec, no
podíem
per ésser illegals
ni do
nar-los audiencia contra els 41 cu
—

—

rna.gnitué, que

Les lleis de procediment són lleis de
garantia per als inculpats; Ileis essen
cialment é'ordre públic, que foren

giermetés
I
-ç_.

abrogades per un govern.que es deja
principal mantenidor de l'ordre pela
carrers...
! quan imposava que fossin
lonculcades en le sales de justicia i:

en

la

institucció

!eral tantes i

EL CONSELL DE GUERRA PEL SUPOSAT COMPLOT DE GARRAF, A LA PRESÓ DE BARCELONA (ag i 30 trabril fi de maig de 1926)
De dreta a esquerra, en el banc deis processats: Argelaguet (absolt), Perdió, Julia, Ferrer (només es veu el cap), Carate, Badia, Garriga, Civit. Darrera d'aquest surt une
nuca el cap de Granier-Barrera, absolt.
Dalt de l'estrada, el jutge, Cristófol Fernández Valdés. Darrera seu, algunes
persones del públic. Al fons, un extrem de la taula deis defensors.
(Apunts del natural, per Ricard Opisso.)

sats.

tal

no podien ésser admeses
les *lides fatlilittcles als jutges com a
base per a formar en consciéncia un
criteri ,que
condenagr els
.

El rneu company barceloní, Moles,
defensor de Julia davant el Consell
de guerra, raonA en forma _definitiva

la impossibilitat del suposat complot;
la impossibilitat científica que pogués

explosió

fer

la

bomba,

a la prelpia experién
professional, podfem dir que no
eren "viejo ardid, comodín trasnocha
do", com suposava el milite acusator,

cians. Apellant

artefacte que

havia conviscut am.b les taules de les
oficines policíaques j que fou foto

tat.

passió o l'error són els motius
de la sumaria, quan no' el deliberat
propósit de portar els jutges a una
condemrta que agents simuladors, de
delinqiléncia prevista, preparen catite.
La

ací,

processat i

policiacs i,
del conip/ot!

confidents
tors

*

rebeHió,

en

*

la vega,

a

au

111.24:iy,

D'esquerra

a

dreta: CIVIT,

s

•

Nt*\

ha dit que
dictadura de..14i

::w
de Rivera no
fou sagnant... Tot

ó 71 apreciacions.
Vera de Bidasoa es,

.•

011:
El senyor Paran

•¦•

dos tranív:aircs que varen cscriure la
!letra denunciadora:.
El desmentiment que en: envía el se
nyor Foronda és el següent:
"Sr. Director de LA RAMBLA.
Muy Sr. mío: En el número del dia
3 del corrientedel, semanario de su
digna diricción.lecinos una noticia cn
la que se afirma que por esta Sociedad
fueron mandadas quemar unas bande

do

ens

trasmet

la
qual desmenteix la
una

_nota

&tris
del

en

número

passot referent a la
crema
d'unes ban
&Yes. No tentm cap mena d'inéonve
uient a publicar-la. Només !arcas cons
tar que el redactor que va escriure la
nola al-ludida ioneixia el cas per mitja
d'uno l'erra escrita per dos funcionaris
de la Companyia, deis que taren in
tervenir en aquell afer, dirigida a un
diari al qual ell ertany. Si el senyor
T'oronda en té prou amb la publica'ció
del Seu desmentiment, ?'inciden: resta
rcb-clos, Pera si tan exigcnt és. li ad
vertim que estem disposats a tot, fins,
a quedar malament COM a informadors
desmentir tot
desin'entible cbans
!je comprometre i fcr perdne.el pa al:

ras.

afirmación carcce en absoluto de
fundamento y por ello tampoco cs cier
La

ta

la supuesta resistencia

de

'algunos

inauguró

empleados. Cuando se
la Ex
posición se hicieron banderas de todos
los países que concurrieron al Certa
men, las cuales, junto con las- ya exis
tentes, fueron utilizadas en los postes
de la ComPanía, y esto es todo cuanto
con referencia a este
asunta ha.suce

didap"

"

1

130M,
i un

pero, un 11018. Uit
un compiot (?), dues czecucions
suícidi, deis quals caldra parlar

molt,

encaro.

Una

un

ignomínies:
"La absolución del ,Tribunal, la re
tirada del fiscal seriar Blanco, la pri
sa por inatar o los supuestos cabecillas,
la indelicadeza de matarlos después de
abSueltoi, etc.; etc., qué claéo
Llástima nornés que el comandara
Cueto d'aisa de Matar. hines desPrés
d'haver Mea absolts !'el tribunal. en
digui una "indelicadeza".
Pera,.am'b cortesics o •no;
cid
—gravíssirna—esta llançada.Tqui rha-vid

-rrcollir

;esperar.
•,

.

-

calla,

calla

•com lIC

des-.

•
.

a

seu

BLA,

?eruten de la Censura
mantenir inédita.
p

aquest es
erit de ciutadania

deis

en

esportius

Va passar
lat

de

,obsequis

que li

defensin. Perque posat

ac

la intmaculitat del

i

en

amar

un

cap

es

arriscar

va

fou

.

interiassa,.,respcirt._ Qi#e.hi. taren:?

s

.6tcrra.

,poiser

,'n

va

la

seva

massa

eny O

r

Sancha.;

.conferencia.

liuny

en-el

set;

Perb

afany

no

en

el que era en política. La scva
.traició no va venir fins al cap d'algun
trmps després. Pero en aquella •clota.
qué podio saber ehi si tot u arribaria

defeetes,-,.ningtí

'd'Os

seits

ra

imputar

a

a

no

rillustre polític

quí 'el coneixement del:
del pronunciamiento.

mol:

S'atreoii.:
mallo,-.¦

Prepara!iris

de cinquant,1
avántpaSsais. I S'itavia Jet donar u
tol de noblesa. Es j'ensaya que ésscr
presiden! di la Diputé:cid era cota é

illusdrieS

ses

-

—

abat de Pablet.•
No ki tilda ni' un; palm de terra,i
demanar que el fes"sin"cáMte del Mont
sen). No len ferricitel- Üontseny, sitlá
de Montseny, i aixa Ii proba un scriós
disgust, puix que Montseny és un lla
gare! sense importancia i el Montsenv.
ser

ampulós: les aaude5,
el turó de l'Home, Sant Marlal, nues
qué si'
'clánava la gana serien
en

cattvi,

és 117éS

eternes, i una boscúria
altres' Un. repoblai.
Un: dio En RoVíralta

ezpleédida

Era

com

una

urania de grandesa.
Pensin a morir -s e

vint, trenta,
•!Itquan:a anys,
»rcsident de la Di
putac:ó, en exercici.
S hazla J
gn,:;:ar als encalfapanses
uns escrits
poliirontals, amb les dizi
d'ad

-

-

•

•

,

va

trabar:

dJ
—Carat! Veig que iban fet comte
hi,tinguessis
sabia,
que
Montseny! No
terres.
.

,

.

,

—Oh! No »la: tlite !'as.
—Doitcs, per qué te n'han fea

—Perque el Montseny

Sotelo
-ha .pragicat u n a
carta a AB C cu
la qual vol contes
tar algtats‘
I.s
punts .exposats pel

Iteras Perdut,un,lector.
a.qu
-tembla, nomes -ti

que cns

.tot

Calvo

.

altíssins potro

Per conducte d'En Maura i; malgrat

es

pregun

--Agnest Maiaryk és un poeta
concgut del seu país, oi?...

Patentitaar

perdoni que li di
paf saber absoluta
meta res el nino prodigio de la
Dicta
dura. Perque tothom sap que rany 23,
quan el top d'Estat, ell estava pénjat
a la ,levita d'-En Maura, al qua!
.devia

ciu

que

sets

a

solartient dóna cxplicacians

d'also,

I

Un dels

a

no

guem, peró

dc

.Urs:lector

'el sett norn per a escriure*/,
csonft/e d'estulticia, a la nos

país.

ésser :tributats

Masaryk.
rentertia gaire,' pei

tar-li:

ter

un

e;;

metament protocolaria li va
donant conversa. La senyorá
no

veu, i

que aquest lector que

com

scu

van

Vinga parlar-li

LA RAMBLA, en ei qual només s'ha
salvat de les incurs:ons d'un inhábil
Ilapis vermell ten alió que té un carác

dríent saber

riostra

LLIBERTAT

d'alió que va passcr durant la Dicta
dura, sinó fins i-tot d'alió que pertany
al períocle que podKení anontenar !'re
dictatorial.

forma

ser-ha—un exemplar del número 4-de

•

a

lonx o rAjuntamcnt. El hará de
Vivcr estaza obligat a complimentar-la,-

Ha arribat a la nostra redacció:—
tramé: per un anonim lector que, sor
tosan:eta, en: anuncia que dcisa dé:

culPes

cinat,

temps, el lla
va obligar a

la

diste's bareelonins.

Amnistia.

un

excepcional.

me:

a

Donat el taire humahitari-polític--elela campanya, é
segur que obtndrem l'ajut d.lothom, sense distinció
1 que l'autoritat no posara obs
lacles a la iniciativa deis perio
no

Durant la setmana passada hem rebut nombroses
i qu-alificades adhesions a la crida adreçada des de les
nostres planes pels senyors Manuel Carrasco i Formiguera i
Casanoves.
A precs deis dits senyors, recordem novament la
conveniéncia de trametre a la nostra redacció tots els
oferiments, iniciatives i adhesions que puguin sugge
rir-se per a l'endegament general de la campanya Pro

ixecosloraca, membre

senyora

una

dies

del Pariament del

(-atetar:ya. i .n ens mereix un, comen
tan i és, precisament, perqué el cas és

estrictament csportiu. La resta, el
no vol ésscr-ho
'mes, en din "política", ve 1-ornada intplacablement j.minuciosament. En una
nota—escrita amb un catala incom
prensble—ens fa saber que per les nos

uns

préstigi.

AMNISTIA

anéc

una

arcelona i que,

herir

'e comentar, els ho
aes de LA RAM

representada.
Horn prengué riversos acords

de

ocorreguda
!junta mc n t

excepció,

excepció

catalana i castellans—de Bar
celona, per a tractar de la cam
panya pro,amnistia.
LA RAMBLA hl fou lambe

el

'la

/.

"petít 'frriginent; gróVid..d'ábicures

'

L'aniversari

lasaryk dóna
:alitat

'ola

—

la sumaria de Garraf ; en tractar de
reconstruir el succeit als calabossos.,
de la "Jefaj-ira
e policia de
rce
lona, acudien a la meva mermNria les
tortures horribles del crim judicial .de
Cuenca...

y

"

Dijous va tenir lioc una im
portant reunió de representants
de la majoria de periedics

paisatge de les terres del Quixot per
l'allieonadora i "trágica silueta de
Montjuic.
I en llegir, amb acalórament de cor,

'

Ara el comandan: Cueto—el clignís
sim comandara Cueto— ha cscrit una

-

oé.

ar/

idu

m'apareixia enfosquit

manxegues,

Algti
3

Hi ha el projecte d'organl,
un acte públic grandiós prc
amnistia.
Tot jugt domericats els tre
halls preliminars, hom compta
ja des 'd'ara amb la cooperació
de noinbrosos publicistes de

La premaa i l'anudada

llar per la puresa de les Deis de ga
rantia.
Quan jo estudiava les págines his
t6riçues d'aquella voluminosa causa,
en
relacionar els fets que allá tenien
tristíssims senyals de veritat, amb les
motivacions de la dita llei d'Azcára
te, denunciades amb vibrant eloqiién
cia al Congrés de Diputas, sobre
la visió -,ever de les clares planes

—

BADIA,- COM-TE, FERRER, JULIA

sitjat.
zar

que, de vegades, actuen ehs
funcionaris púbhics, encarregats de vet

—

Ors

pobres

LEON DE LAS CASAS

guera amb

Encara que tot aixe, sigui prou per
a la nuHitat del procés i, com a obli
gada conseqüencia, la revisió urgent
de la causa, resta, encara,; un motiu
superior. Es un predicat de dignitat
humana i sorgeix de les acusacions
formulades pels processats sobre les
coaccions emprades pels funcionaris
cncarregats de la seva custódia, per
tal d'arrencar-los una declaració con
fessória de culpa.
El fiscal del Consell Suprem ne
gava fins i tot la possibilitat del su
pósit. S'havia d'aferrar a aquesta "úni
ca prova". Més que a altres companys,
tiertocava a aquest lletrat
que ho
havia estat deis innocents condemnats
per l'Audiencia de Cuenca
demos
trar la versemblanca, en casos
allá
legs, de la realitat d'aquestes vexa

.

unes

.

deis

un

preso uns innocents,
camperols innocents.
de

Lleó Sánchez Gascón i Gregori Va
loro Contreres, els pobres camperols
de Cuenca, víctimes de l'error judi
cial de Belmonte, són testimonis irre
cusables de l'apassionament i la ce

losament i hábilment. Peró no amb
prou Iza que no deixin rastre... ! Heu

per tal de coordinar la propa
gata donant-li -una Major
tinitat, fer-la Inés intensa i,
en suma, posar per part de la
premsa tot el que calgui per
tal de secundare! clam popu
lar. fins a obtenir l'objectiu de

rició del pastor Grimaldos! ! Per
aquesta desaparició patiren dotze anys

aquestes denúncies de tortures mons
truoses, martiris que havien estat en
terrats en el silenci durant anys i més
anys i van sorprendre, un dia, posant
en evidencia
el iracas de les instruc
cions sumáries i deis falls fonamen
tals en la confessió del reu.

grafiat a plaer sense les precaucions
guardades per altres bambes de veri

vos

! Anem a la revisió, necessaria ur
gent! !Recordem-nos, tots, de la causa
del »inri ressuscitat, de la trágica opa

cia

.tany,a

que

és

una

m'agrada.

—Ah, sí? Dones així ja sé
mi.
cut farán "Marqués 'a
—De que?
—De laybutifar'ra. Es dr» les
que m'agraden, més del indn.
,

tose!.

Llegiu LA RAMBLA

