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DEL MOMENT

Els

Nosaltres, que tants punta de coinci.

"?O-teja hem tingut amb aquell amic de
Bill,ao, discrepem d'aquesta opinió Pes
sitnista. Entenem que el futbol pot
Servir Perfectatnent, no sois Per a es
trényer liaos d'amistat ja existents
entre dos pobles, sinó per a fer néi.rer
aquells lliganu. Tot depén de la M
iura dels pobles.
Ha estat precisament degut al fut
Sol que els corrents de simPatia i de
mutua comprensió entre Bascania i
Catalunya s'httn intenaificat visible
ment.

rAcha,S'ota i el mateix Gutiérrez Al.
:raga, entre altres, tots ells homes es
portius, han estat els.ambaixadors d'a
questa amiste basco-catalana.
Recentment aqucsta amistat s'ha po
kat de relleu amb el fraternal i en
tusiasta acolliment amb qué el bon pzí
blic bilbaí va rebre i acomiadar els
campions de Catalunya amb motiu del
Partit Athletic de Bilbao-F. C. Bar
celona.
I encara hi ha més: han estat els
bons oficia d'Alexandre de la Sola,
gerrna d'En Manuel, i com en un gran
(link de Catalunya, els que ainb la no
ble collaboració de dos compcttricis
'ladres: P. de Neguri i Isidro Corbi
nos han fet que la nostra curta i re
cen! estada a Bilbao fos Profitosa per
uns ideal.ss que són commts,als- ea.
'aleas i als nostres germana de Bas
4-ánia.

ajut per a la nos
tra campanya pro-amnistia i revisió
d'aquell proels que en di:ten de Garraf
i els nacionalistes de Bascánia, per
boca del gran patrici Rotaeche i del
Várent ?emanar

director del

volgut

"Euska
di", varen prometre que recolzarien
la nostra camPanya, i avui ja podem
dir que la prcrmetenla és una realitat
agradable. Quan els exíliats catalans
tornin i els empresonats gaudeixin de
de la desitjada llibertat, caldrá que pú
blicament palessin el seu agraiment als
sastres germansi. bascas.

com

han estat

un:

esportius Sota, Gutiérrez Alzaga,
P. de Neguri i Corbinos, els que han
prestat n positiu ajut a Catalunya.
?Es just el menyspreu que alguns
senten per l'esport i pels honres es
portius?
mes

JOSEP

la

la

SUNYOL I GARRIGA

jornada anterior dei
xá enllestida l'adjudicació del pri

El Barcelona 1 l'Espanyol van ofe
rir-nos ahir un partit memorable,
lluita épica que mantingué el
públic en constant tensió nerviosa.
La victoria, al capdavall, va decan
una

tar-se pels

blau-grana, els quals, d'un
tret, mataren dos pardals: la conse

1<`'

LA RAMBLA iniciará di

Iluns vinent la

seva anun

ciada subscripció

a favor

deis presos catalans.

Ciutadá: Sigui la

que

sigui

la vostra posició social, te
niu el deure d'ajudar, en
aquesta hora de dissort,
els germans que sofreixen

darrera les reixes de les
presons. Darrera les reixes
que

s'han guanyat amb un
noble gest de rebeldia

1

vem

ho fos—ve a mantenir per vuit
dies més les esperances de l'Europa
d'allunyar-se del fatídic darrer lloc.
En efecte, si diumenge vinent l'e

EL

primer empat

El

de la tarda. Zamora

1 l'Espanyol i al qual pot aspirar,

en

tes

A la segona divisió ha passat al

l'Arenas

Densa, endebades,

es

sera adjudicat fins

no

"Deportivo Alavés". De to
maneres, el primer lloc deffisitiu

a

deturar el

—En aquest punt,

tranquid-lantent.

4.CONAN

:00YLE,

vencedor al-1r

del Baracaldo.

--L'haveu vist des d.'ahir ?
—No.
--Estava bé de salut ?
--Sí.
—Saben si alguna vedada ha estat
-

esforços ten
punir el crim, si bé cree- que
--a polla oficial hauria
d'ésser prou,
ningú podrá-objectar res en' contra.
-

•

-

.maladt

-

precisament el la abans del
gran match. i que el desaparegut
sigui el que horn considera indispen
sable per a la victória del seu equip.
e-átat

_

entráveni a l'ori

cilla de telegrafss
—No erec
em digné Holmel
que per molt bona fisionomista que
sigui la noia vagi a recordar totes
les persones que entren a l'oficina.
Vaig a veure si cm proporciono el
text complet del telegrama.
I adreçant-te a la finestra d'im
posicionl digué a l'encarregada, amb
la ven més dolça que va poder 'afec

•

Potser

coinci
dencia, peró tal vegada sigui també
aquest el mdiu fonamental. Ja sa
bem que en aqnests sasos es, fan
no

és més que

Pero

el moment que intenten'

en

prendre secrets
quedar_ ocults i
vos

una

persones,

sor-,

de familia que han de
que preteneu barrejar

us
importen ni
perdre el temps a
'les ocupacions de les quals

coses

en

afecten,

us

valen -Inés

o

que
féu

que la vostra,

aquest

en-

repeteixo, ern sembla•odiosa i per-.
judicial' la vostra professió. Ja veieu
ara

mateix

m'esteu

preciós.
Aquesta será la
doctor; ;pero consti
temps

robant

un

vostra

opinió,

II!
Era ja de nit quan várem arribar a
la vella Ciutat Universitária. En sor
tir de l'estació, Holmes dora a un cot
xer
l'adreça del doctor Armstrong.
Pocs minuts després ens deturávem

—Bé, ja tornará.
—Potser ignoren que denla hi ha el
gran partit amb Oxford en el qual ell
havia de jugar.
El doctor arroncá les espatlles amb

grames.

davant d'una gran

tingut contesta
alguna equivo
no
vaig sig

(V-D,

paquet de

telegrames.
—A qui anava adreçat?
pre
gunta.
Vaig sentir curiotitat per veure
com se'n sortia el meu amic, que

apostes quantioses, i que moltes ve
gades es recorre a trampes. Es
clac que no és més que hipótesi.
En fi, cree que aquest telegrama
ens
donará la clan de l'enigma, i
per aissob anem cap a Cambridge,

—

aquest

moment

cm

—Vaja, aquí el
-ágil*, no.

4ide'

féu l'ullet.

teniu. No

situada

en

un

•importants. En arri
del doctor l'espera fou
Ilarga i fins Hohnees cornençava d'im
pacientar-se. Per fi várem ésser posats
deis

está

carrers

bar al

—I és ciar! Ara comprenc perqué
m'han contestat. !Que barroer
que sóC! Moltes grácies, senyoreta,
per la seva amabilitat.
—?Que heu descobert alguna, co
sa? —vaig preguntar a Holmes, una
no

més

despatx

amb el nostre doctor.
Era el doctor Armstrong una de les
figures de més talent de la Facultat
cara

a

cara

de Medicina i la

vagada al carrer.
—Magnífic, amic. Ja he trobat la
pista. I fent deturar un fiacre, doná
l'ordre de portar-nos a l'estació de
King Gross.
•
—?Pero és que marxem de viat
ge? --vaig preguntar ,tot astorat.
—Si. Anem a Canibridge. No em
negaren que l'afer es presenta inte
ressant. No deixa de xocar la casua
litat que aquesta desaparició hagi

casa

seva

passava les fronteres.

reputació tras
Ja de bell an

tuvi vaig endevinar que anávem a
amb un home auster i esclau
de la seva consciencia. En entrar nos
altres -tenia la tarja d'Holmes i una
tractar

co,ntrarietat pintada sa la cara.
voStre nom no m'es pas des
conegut senyor Holmes
digné arnb
veu greu- i pau.,ada --com tampoe
no me n'es la vostra professió, que per
cert-no cm plan pas gaire,

.viva

•

que

en

sióI:

treure thi paper

va

ensenyan. t-lo

•

al

de

do. ctor,

:

--Voleu;clioncs f el fávor
el rnotiu d'aquest rebtit
er

carme

guinees signat

per vós" i

a

nom

de 16
de Go

dofred Stawton?
El doctor enrojolí
rábia.
—No tinc perque donar explicacions

can

de

tan

s'estranyará

Així

II die que

s

jo,

nerviós que estava,

vaig

l'hongo

que sela

del senyor

tot.

a
adoptar- fina actitud de transi
Oncia mutua, han arranjat un con
flicte que la setmana passada sembla
va
insoluble. L'amor al Club bel fet
que directius i jugadors sacrifiquessin
qüestions d'amor, propi per s salvar el

dora

F. C. Barcelona,
El: bona socia barcelonistes, aquella
que no aspiren e éster directius, aquella
'

es

torna

guardar-se el

a

ea

de

voste i

mi aquestes emocions

fortes

a

ens

no

convenen,

I si

faietn tocis de l'Europa?
—Té ra6 que, pobre Europa,
n'atila de dret al pis de sota.

I

que

únicament rolen el bé del Barce

lona, en aquests »lamenta han de re
conéixer que la Directiva i els juga
dora s'han portal com calia.—S. J.

tan
ene
r-

-

se

frALIA

confiança.
—Ja

he dit que

no

sabia

res.

de

set

en

el quai

de la tarda que
es

referia

us
a

era dirigit,
l'afer, i pel

p
.takozfi
Ir(

re

rueby.
la vostra amis

féu acompa

a
la porta.
—Cararn de doctor Armstrong--eX
clamá Hohnes en ésser al carrer—.
Es un carácter massa energic, tanma
teix.
—I qué penseu fer ara?
veurem.
De moment ens tro
bem en una ciutat desconeguda i sen
se ning-á que cris pugui guiar pel bon
camí. Peró té. Aquest hotel, situat da
vant per davant la casa del
doctor,
cm sembla de perles. Voleu llogar una
cambra per a passar-hi la nit ? Men

tre
re

jo

donaré

un

si descobreixo

volt per

aquí,

a ven

res.
La cambra im
ha de tenir baleó al

*

Holmes va trigar força a tornar a
l'hotel. Eren prop de les nou del ves
pre quan va arribar pállid, fatigat,
pie de pols i afamat.

Després

de sopar

va

finestra fumant

la

asseure's prop
una pipa. La

cara no denotava
pas gens de
satisfacció.
De sobte el soroll d'un
cotxe al carrer que es parava a la
porta del doctor, el féu sortir del set;
seva

sopor.

—Ha estat fora tres llores
ex
clamá Holmes—. Des de dos quarts
de set i torna ara. Ha fet un recorre
gut de dotae milles, és a dir, cl ma
teix que fa cada dia.
—Pero ais-6 no 'té pas res de par
ticular tractant-se d'un metge fambs..
com
Armstrong—vaig dir-li—. Den
tenir molta clientela.
—Esteu equivocat, arnic. El doctor
Armstrong ,és publicista, d6na confe
rencies i té consultes, perb no fa vi
sites. Aixó Ji prendria molt de temps.
Per airob cm sorprenen aquests. pas
seigs de cada dia. A qui visitará?
—Potser el cotxer ens...
—Ja ,podleu suposar out ha estat
el primer que -he fet; intentar par
lar amb el cotxer. No sé si per tem
perament feréstee o perque ja ha
gués rebut ordres molt severes, el
cas és
que a les nieves preguntes
rn'ha engegat el gos. Grades a qué
els dos animals— el ca i el cotxer
recularen davant d'un parell de has
tonades. Tot el_que he possut esbri
nar m'ho ha dit un individu d'ací
de
Cambridge. hoste tambo d'aquest
hotel. ES un home molt amable
nl'ha dit que el doctor només des
d'uns quants dies feia diáriament
aquesta expedició.
—

PENA

LA

SAR

D'AVI

•

Dissabte a la tarda, dainnt les ta
guilles del camp 'de ?'Europa, obser
varen: la preséricia• de nombrosoS
grups de socis del F. C. Barcelona, els
quid: es trabaren que, contra el cos

establert,

tutti

despatxaven

no es

mit

aca entrados.
La

Mojarla d'ells.,es

)1

indignar..

D'altres' optaren, resigtiadament, per
tornar-se'n o per adquirir una en
trada sencera..
'

"

•

Volguérem -esbitinar qué haviet
i un directin del círcol gracienc en:
ho a explicar.

sat

'

vol-11.

—Com que el Barcelona no ha
.qut cedir-nos les mitges entrades peri
al partir .de detna,..a Les' ,COrts, alíe;

gaitt que

el traéte" era zyllid n'oiré;
d'atnbdós equips (Barcelona.
o
Europa) jugué: a foro, i aquesta
negativa ha reporte nombrases quei-'
sea' deis' nostres socis, hem decidit, per
a
satisfer aque'sts, no cedir, lampar,
milpea entrades per al partit antb .el
Racing amb tot. i que aquesta decisió
ens
perjudica econ(Wcament.'
perb, donar una satiafacció al nov.,
tres socis...
Per la 'lastra pan t ignoren' si la
negativa del Barcelona és justificada
o si .z.,a troncar el pacte establert.
Aix(3
no en: interessa.
Evidentment, tant si
és una cosa com l'aire, !'actitud de
corresponcléncia de l'Europa .ét. justa.
guau

carrer

de

—No heu rebut ahir o avni 'alguna
noticia de Londres referent. a Staw
ton?
—No.
—Dones, sí que está mal organit
zat el servei de telegrafs!
Stawton
va posar ahir un telegrama a un quart

ens

nyar

consti que farieu millor tenint-me

ro

al criat

trucant

*

—Tant me fa. He volgut evitar-vos
la molestia de contestar al jutge i de
fer públic un afer que tal volta' hagi
de quedar en el .sccret. Allá vos: Pe

—Tots els esports cm són índife
rents. Una cosa és que jo vulgui com
vull a aquest jove i una altra cosa és
que cm preocupi per un match de
a

d'un soci

per.

menyspreu.

—Precisament és

davant.

meu

prescindiblement

mena.

Holmes

—Les darreres paraules eren:
"No en i abandonen, per Déu!"
murmurá confidencialment. —!Si sa
béssiu com estic desesperat de no
haver rebut contesta!
La noia semblá deixar-se impres
sionar per aquell accent desesperat
i comença a mirar en el feix de tele

un

telegra

prosseguí

.

aquests
moments estem fent tot_ al revés del
que m'atribulu. Es a dir. que procu
evitar en tot ei possible que
rarem
un afer-intim, un secret de familia no
transcendeixi al públic duna manera
escandalosa, cosa que no podria suc
ceir- si -se n'encarregava la policia. He
vingut a preguntar-vos respecte a Go
bafred Stawton.
El doctor no contesta, limitant-se a
mirar-nos fixament.
—E1 rconeixen, no?
—Som amics íntims.
—Així sabreu que ha desaparegut?
en
fer aquesta pregunta la cara
del doctor canviá totalment d'expres-

tar:

Hohnes es
la butxaca i

no

cas,

com

•

un

primer

el

El seny barcelonista deis una i deis
altres aconsellant a directius i a juga

L'OFICIAL DE TORN

•

_

carnpló el
tarda, en par

L. A. B.

-

—l'entre els vostres

—

formidable de Goiburu

Castell&
tit final,

doctor, coincidiu

deixen- a

cació. Segurament
nar-lo.
La noia va collil

s'ho

tot

seren'itat?

l'Espanyol, aleshores
d'aquelles batalles al gol de dalt.
—Sap qué penso? Dones que a

ESPANYOL

A la tercera divisió és

amb tots cls -criminals--contestá• Hol
mes

-

xut

cop cele

un

vinent—, car a hores d'ara poden
aspirar-hi encara, hi aspiren, l'Iberia
l'Sporting de Gijón.

_WEL .1XIAituDer9 IDEE 11211C112:1'
•IER

PARTIT BARCELONA

brado la darrera jornada—diumenge

cara, l'Irun.

al tercer, indecfs airui

he
hem temo haver fet

que és deis que

Quin tip de patir!
—Ja ho pot ben dir. Jo vaig tren.
car el paraigua, per?) va ésser
al cap

cap el

no

no

de

al

terés Ma desaparegtzt. Una excepció
cal fer, notnés, pel que fa referéncia

que

ja

clafar

que

com

estona

una

ranja

que quan esta
favor d'ells, vaig
més trágica!

a

en

club de futbol de Catalunya sorgeix
aqueixa foro misteriosa que lw ay

-

l'Europa guanyi i alzó fa
que tot l'interés de la jornada de
diumenge vinent radiqui en els par
tits que han de jugar ele possibles
cuistes, jalstue xtels altres 11oc l'in

i

parli,
tres

definitives,

serien

me

guanyar...

a

prenen amb calma i

vament, decisivament, a Madrid. Es
del tot precio, perb, que l'Athletic

un

a

—?Voste,

quin madr'ileny perd amb l'Arenas
(a Bilbao) i els graciencs guanyen
a Irun, l'últirn lloc passará definiti

cursar

quatre

pasear

no

ma

arriben

—No me'n

senyoreta, peró tinc

amor
entusiasta al Barcelona i
d'altres el staty barcelonista. eftan al
F. C. Barcelona el COM11101101 crisis
d'aquelles que per a un altre organis.

estat els darrers que hem ri.
gut. Si després de passejar-se'ns i
de fer baixar l'expectació 1 la recap
ens

arratt

diu

hem

tació

ha

jai? El saii que amiatosament hi ha
intervingut l' No i no. El veritable
amigable componedor ha estat aques
ta foro, misteriosa que providencial
ment vetlla per la vida i pel
prestigi
del .Club campió de Catalunya. D'a
questa forea misteriosa de vegades se'n

diners, encara se'ns
passejat. Pera sort encara que

han

Qtí#111.7es

.quedat arranjades.

els hem donat

La desfeta de l'Athletic madrileny
—desfeta que va anar de poc que

vair

EL SENY BARCELONISTA
Les divergincies entre els directius
del Barcelona i els seus jugadora han

—Sí, amic Mariano; per sobre que

pions.

dubte. Ahir

ha

Sola.

tisfets. La victoria sobre l'Espanyol
segurament els va satisfer més que
no els hauria satisfet el títol
de cam

póci nfona

ens

.—Quina mala passada?
—La d'anunciar mig reserva per
perjudicar la taquilla. Es ven que
volien que la gent no vingués en
veure que no jugaven ni Zamora, ni
Soler, ni Padrón, ni Bosch. Tota la
vida ens penedtrem d'haver-los do.
nat rs.000 pessetes pel traspas d'En

1,4111,14/$4:VI;

una victOria
sobre el tradicional rival. Els barce
lonIstes van restar completament sa

entre

Llagas

senyor

ten, de la mala pasuda que
fet l'Espanyol?

sa

cusió del segon lloc i

perdí i

Preu: 15 céntima

Teléfon 19603

--

---

—

1,•¦•¦•¦•¦•la

a

mer.

en

=n=3=

l'Europa de mantenlr
l'esperança de fugir del darrer 'loc.
A la segona Divisió. l'Alavés
és leader, i a la tercera, és campió el Castellón,

que la

manera

13

—?Qua me'n ?fu,

La ilesfeta ae l'Áthletic de Madrid, permet

incógnita del segon lloc a
primera &vilo, de la mateixa

!ida

Impreirtta: Barbará, 11 i

el segon lloe

La jornada d'atur, p.asuingsa deis
Campionats de Lligues, deixa acla

col-loca

Mentre aquest moment de fer justí
da a Catalunya arriba, nosaltres el:
catalans cal que !rebanen amb entu
siasme per aquells fills de Bascbnia
'que es traben a l'exili o darrera les
'reixes d'una presons i que es diuen:
VICENTA DE ARROTEGUI, JA
CINT DE AMORRORTU, FELIU
DE TIRAPU, EMES DE GALLES
ITEGUI, ANTONI DE OZTA i
P:LACID DE ETCEBARRIA.
51quests cisdadans també han sofert
les conseqüMcies d'un oblit oficial.
Heus-ho aci

I

(0

Id 44* 4 Ilbloilit44.*'1•44,444*
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Barcelona, en un memorable
partit, s'assegurá, ahlr

El

mans de Bascónía
Un deis primers clirigents del fut
bol espanyol que es va pronunciar en
contra de la partiripació d'Espanya en
el canipionat mundial, fou el nostre
ban amic Ferrar; Gutiérrez Alzaga,
president vitalici per 9/1ereixements
proPis de .1a Federació Biscaína de
Futbol. Per recolzar el seu punt de
vista abstencionista va dir a un pe
riúdista que el futbol no servia per a
estrényer liaos entre dos pobles.

e

ELS CAMPIONATS DE LLIGA

(Mental

ostr es ger

n

a

Teléfon 14355

—

t •ti e

Amnistia!
Anuaistia:
Amnistía!

1
,d

d'aettaalltats

i

si s

un

.

s

Ara

que nosaltre.s creicm que. sigui el
Barcelona, .sigui' !'Europa, valia la.
Pena de 'far4o pilblie per tal dtevitar
ala socis del .circol orce-lene. ?fue temen
•

el pensament d'anal-a Les Corta i als
del Barcelona que van amar al Guinar:dó, que s'enduguessin
'`ntiquel".
'No

costava

gasetilles

a

res de' tranametre
unes
la premaa desenganyant

els socia d'arnbdós circola.

,

tat

a

la

qual

cm

dirigeixo, doctor. Sa

ben on és?
—No.

Catalá: Si et revolta pen
sar que avui, sense dicta
dura ni dictador, encara
tens germans

a

la

presó

i

l'exili, envia el divendres
dia 28, una tarja postal de
a

manant AMNLSTIA

LLIBERTAT,

—

que

es

•ven

no

graIisto !

Si

reclarnació

a

l'heu rebot. Quins tele
sembla bé farem una
l'oficina de Cambridge.

us

El doctor Armstrong, congestionat,
ronc, cridá. furiosament:
—Au, fora d'aquí. Digueu-li -1 vos
amo, lord Moun James, que no
%mil ni tinc res que veure amb ell ni
amb els seus agents. Fora d'aquí.
tre

(Acabamentl

UN

SOPAR D'ARTISTES
Aquesta nit iota el: actors (!) que
intervingueren en la representació de
"L'honor del harri", en el festival a
pral-U d'En Rini, es renniran entorn
de la ben parada taula d'El Canari de
La Garriga, per tal de celebrar l'éxit
econátnic (de l'artístic no cal parlar
ne) que aconseguí l'esmentat festival.
No sera obligatori l'smoking.
nica

cosa

•

que será

l'adquisició L:el tiquet,
nificant quantitat de

obligatbria
que val la
to

sera

insig

pessetes.

•

2

la

MI/

-Q1¦1,¦

A

LES

contra el parar de :Imita gent,
favor de l'Espanyol. Una defen
siva una Tnica desconcertada del
a

per cine

gols

a

de març de
1930

••••¦••¦•••¦

paró,

CORTS

El Barcelona vencedor de

.24

3

rambla

l'Espanyol

quatre

Contra el que es deja, l'Espanyol es presentit complet.
La lluita
fou d'una emoció insuperable i es registraren quatre empata.
Goi
buru, Martí i Diego, els minora bornes entre tots vint-i-dos.
El re
---

Suba ripció

•la rambla

Barcelona dona lloc a una centrada
de Bosch, i la rematada fatal, ine
vitable, de Gallard. Tres a tres.
Els espanyolistes ja s'ho veien
més clan Jugara com jugaven, arri
bar a empatar a tres gols, era un
éxit. Aixó els reanima duna ma
nera
extraordinaria. Tant, que no
trigaren gaire a donar un nou dis

A tots als subscriptora que han
escrit a aquesta Administració, pre
guem que facin ele Iliuraments per

gust.

majá de gir postal

UN MINUT DESPRES TORNA
A GUANYAR L'ESPANYOL
Tan poc trigaren, que no trigaren
pas gaire més d'un rninut. El temps
just de centrar, avarmar, aconseguir
un
carner i endiosar la bala a la
xarxa, d'un cop de cap d'En Van
toldrá.
Aquest quart gol, aconseguit als
vint-i-un minuta de la segona part,
caigué com una dutxa damunt el

reu.

Trimestre

.

.

•

1

•

2'5°
4'50

•

Mig

any
Anua!

o

segells de

cor

--

sultat

mantingué indecís fins al darrer minut

es

UN PARTIT CAR

semblava ja assegurada, i aixó que
tot just slavia iniciat la palestra.

QUE RESULTA UNA "GANGA"
En carta ocasió, l'Espanyol esti
pula el preu de cinc pessetes per

De

sobte, pero, una escapada de
dreta de l'Espanyol féu posar

l'ala
el Barcelona

l'entrada general d'un partit amb el
Barcelona, i hom va posar-se les
mana al cap, horroritzat. Aixó--deia
la gent--és in abús intolerable.
Per al partit d'ahir, el Barcelona
estipula el preu de quatre pessetes.
I la gens no slorroritza. Nosaltres,
paró, que he m de vetllar pels inte
ressos del públic, hem de
protestar
de les quatre pessetes d'ahir, de
la
_matean manera que protestaren en
aquella altra ocasió, de les cinc. Es
ciar que de quatre a cinc en va una.
Peras tus partit de futbol entre
equips de casa, tan car és fent-ne
pagar quatre pessetes com fent-ne
pagar cine. Que consti.
Si hern d'ésser sincers, pera, hem
de eonfessar que tots aquests rao
naments que ens féiem tot anant
cap a Les Corts, gairebé el s havíem
oblidat en sortir-ne. Pel partit d'ahir
valía la pena de pagar
no guama
pessetes
quatre duros. Realment
fou el millor i el més emocionant de

la

defensiva. Cas
instintiva
ment —el mal costum, dirían'
ta
lla la trajectaria de la bala, inten
cionadament, amb un cop de má,
aixecant el bral. En el precís ins
tant de cometre la falta. Castillo es
dona compte que estava dintre de
l'arca que en diuen "fatal", i es
Ilança a terra, desesperas. L'arbitre
assenyali l'inevitable penal, que So
ler convertí en gol.
Castillo, en aquell moment, s'hau
ria suicidat si hagués gosat. Els
seus
companys, pera, l'aconhorta
ren, i tot plagas serví per a enardir
més els anims. Realment, fou un gol

tillo,

sense

a

necessitat,

—

-

bilitat d'aconseguir un nou empat
no
semblava pas una cosa utópica.
En afecte, després duna série de
jugades plenas d'emoció davant la
porta de l'Espar-ol, Portes intentá
passar la bala a
mora, aquest in
tenta escapar de l'escornesa de Gol
buru, i Diego profita l'ocasió per
a
marcar el
segon gol del Barce
,

lona i segon empat del partit. Ha
vien paseas, noinés, tres minuts

d'enea

del gol d'En Padron.
No cal que ens escarrassem a pM
tar el xivarri de la gent. Ara tor
naven a estar contents
els que feia
uns. moments estaven desesperats.

EL BARCELONA S'IMPOSA
L'equip blau-grana arriba a im
posar-se duna manera absoluta. La
pressió del Barcelona era imposant.

—

—

tots els

partits jugase

aquesta tem

porada entre equips catalans i un
deis minora Barcelona-Espanyol que
registra la histaria. Volear treure,
pera, que els directius del Barcelona
no sabien, quan acordaren fer
pagar
quatre pessetes, que la topada entre
e13 tradicionals rivals esdevindria
una cosa tan superba. Car si ho sa
bían hi hauria znotius per a perdo
nar-los alió que abans de fer-se el
partit semblava un abús i que, al
capdavall, resultá una veritable
UN TRUC DE L'ESPANYOL?
L'Espany-ol anuncia
abrí al
menya ho deia, aparentment ben in
formas, algun collega d'ahir —que
deixaria d'arrenglerar en aquest par
tit a Zamora. Soler, Padron i Bosch,
les quatre grans figures de l'equip
espanyolista, a part d'En Ventoldra.
I a l'hora de come:mar les batusses,
els guatee jugadora etmentats feren*
aÇte de presencia al camp, tan fres
quets. Aixa, els maliciosos, ho atri
buiren a un desig de l'Espanyol de
perjudicar la recaptació del Barce
lona, car és innegable que un partit
mancant

qu'In de Can Rábia aquella

a

jugadora,

VINT-I-UN GOLS EN UNA
TARDA
Almas del partit entre da primera
equipe del Barcelona i de l'Espa
nyol, els eapectadors més matiners
thvgneren «asió de presenciar-ne un
aitre entre l'equip del Casal dala
lapona i un altre integras per ju
gadora del Barcelona. El resultat
fou favorable als blau-grana per
onza gola contra •n. El« que com
binaren aquest partit s'apuntaren un
éxit. Fou un "infanticidi" amb to
tes les agravante. Val a dir que no
podia esperar-se altra cosa de la
limita entre onze xicots aficionats 1
onza professionals, que, sensc des
ratonar, figuren moltes vegade3 a
requip carnpió de Catalunya. Aix6
féu que el bon soci matiner sortis
del camp completarnent ernpatxat
de gola. Dotae en el primer partit
i nou en el gegon sumen vint-i-un.
Un récord.
EL GRAN PARTIT

::

ELS BAR

CELONISTES

COMENCEN
PATIR

Feia
zel

—

tretze minuta
la partida

que

A

justos tres
havia comen
—

cat 1 la Iluita presentava un aspecte
completament favorable ala blau
grana. Dominaren, jugaren millor.
posaven mes empenta... en fi, no es
podia demanar més. La victaria

la pos

-E1 que

diuen. des.

prés del partít

Gracia,

Recepció

l'e

nent.

a

propis
banqiiets

quatre

tenia un interés molt re
latiu. El públic, pero, no es deixi
impressionar per aguaste' coses, 1
ompli el magnífic carnp de Les
Corta com si res no hagués Ilegit.
Unicatnent restaren sense ocupar les
localitats supletaries que s'havien
inatallat especialment per a aquest
partit: perb ens sembla que nido
la
que
possible composició de
requip espanyoliata hi influiren els
preus raarcats.
Sigui com sigui, •uan eis equipa
van arrenglerar-se a les ordres del
senyor P,scartín, el tarnp de Les
Corta presentara un aspecte impo

que passen

teritat futbolística. I sense els dos
gola, els altres xuts que prodiga
BARCELONA-ESPANYOL
durant la tarda ens recordaren per
públic barcelonista, que no capia
darrer gol aconseguit per l'Eapanyol en el partit d'ahir.
El
primera vegada, després de molts
com
era possible perdre un partit
anys, aquella altres gols i aquella
que era guanyat des d'un bon prin
piel dele primera minuta ni rayan
altres xuts de l'Alcántara, d'un as
cipi. Els espanyolistes, per la sera
l'Espanyol a mitja segona
til completament
diferent, pera tenga de
banda, també s'ho prengueren com
no
foren
prou per a enderro
part,
igualment mortals per a l'adversari.
una
cosa definitiva i comenlaren a
cae Ilur moral excellent, Ilur opti
Fou el partit d'ahir el de la varita
exterioritzar llus satisfacció, com si
misma admirable que els mena a la
ble presentació de Goiburu. Ha tri
el partit ja s'hagués acabat. Els ju
vietaria, de la mateixa manera que
gat, pera ha arribas. Goiburu ahir
Seguint el costtun d'entrevistar-ns;
gador, del Barcelona, pera, es re
tantas altres vegades un pessimis
a la tarda fou realment el jugador
amb ele autora de les emocione en es
cordaren que a Bilbao perdien per
me inexplicable els ha menat a la
de preu del qual tant sala parlas.
partits de les "máximas
i el d'ahir
tres gols de diferéncia i arribaren a
desfeta.
Une quanta partits com el d'ahir i
cal dir que fou el mixim deis
empatar, i no es van desanimar gens
Fer cinc gols a Zamora és real
el Barcelona l'haura amortitzat.
maxims
després del .partit, mentre
ni gota, ben al contrari. Es Ilan
ment una cosa que no es veu naire
Diego,
el seu company d'ala, toca
per un costat i altre del camp voleia
laren com una allau a l'ofensiva i...
sovint. En el cas concret del partit
les beneficiosas conseqüéncies de
ven bastons, capells, mocadors i ádhue
EL QUART EMPATI
d'ahir, pecó, ens ha de sorprendre
l'actuació de Goiburu. L'ex-jugador
persones
recomdem que una d'elles
Al cap de nou minuts ja Ii tenien
més que l'Espanyol íes quatre gola
del roble Nou, evidentment, és un
va
venir a' caure darrera el gol de
el peu al coll. Un córner contra
(diem tres) al Barcelona. Fou tanta
xicot de faeultats, :ove, ágil i pie
dalt
férem cap ala vestidors deis
la diferéncia de joc deis dos equips,
l'Espanyol, una passada de Casti
tarja de voluntat. Cada dia es anos
jugadora
I acose deixar qué eta ánima
llo amb el cap i una rematada de
el
que
resultat de cinc a quatre, tot
tra millor, i cal fer-ii justicia. El
es refredessin, entrárem a retire els de
contra d'Arocha,
i essert advers per l'Espanyol, va
que Zamora no
seu
mérit principal d'ahir, per6,
l'Espanyol.
pogué deturar.
afavorir-lo. L'equip blau-grana ma
consistí a secundar d'una manera
No lii.havia pa s" un gran disgust.
En aquells momenta el camp bu
reada guanyar per una diferéncia
admirable el joc del seu interior.
Molt
nerviosisme, i res més. Ele uns
llia. La gent estava vermella d'amo
notable.
més
Amb un interior com el Goiburu
aarregant la culpa a ta desgracia que
ció i es preveia un final de partit
Zamora arriba a perdre aquella
d'ahir, En Forns, si tornés a jugar,
ele l'avía perseguit a !hm porta. Els
épic.
serenitat 1 seguretat habituals en
faria prodigis. No cal perdre-ho de
i
altres justificant la derrota a la sort
LA VICTORIA
aix6
explica
que
Ii
vista. De les actuacions deis cate
marquessin
Vingué alto. El Barcelona es posá riors en són, generalment, una bona cita gola, com n'hi haurien pogut deis barcelonistes en xutar 'a gol.
marcar sis o set si la Providancia
Pero en general hí baria resignada,.
a
la
butxaca l'equip adversari.
part responsables ele interiors. Es
hagués
tem
no
vetllat.
1
certs que si Goiburu arriba a
Zamora va per
Aquest tenia prou feina a defensar
se. Tot el conjunt
blau-grana era a tenir una tarda d'aquellas dolentes, dre el timó. perque a rnés de tro
En Diego, malgrat de les sayas fa
bar-se amb una davantera que feia
l'atac. I quan encara durara el ressó
cultats, malgrat del seis entusiasme, respecte. es troba amb una parella
deis aplaudiments pel nuart empat,
de defenses—especialment Portes—i
no hauria reeixit com va reeixir.
una falta contra l'Espanyol, tirada
L'altre heroi fou el vetará. Martí.
uI mitjos ales -que anaven d'asma,
per Walter, fou rematada per Martí
Eil fou, ahir, el veritable puntal de
no
fe.nt altra cosa que complicar
d'una manera inesperada, tan ines
de
100
perada i fulminant, que Zamora es rentara Quan la defensa no hl era l'existancia de llur capita.
Teléfon 75075
a temps, sortia
Per tot aixa hem de reconéixer
trobá la bala al damunt i no encera
ell; quan a davant
a refusar-la.
mancava .empenta,
que si el triomf del Barcelona fou
sortia ell. L'ala
esquerra de l'Espanyol fou gairebé
merescut i ben aconseguit, el re
L'entusiasme del públic no es pot
EL PREFERIT DELS
sultat fou una mica injust per ala
descriure. La possibilitat que hom
inutilitzada per la tossuderia 1 per
blau-grana. Jugaren cense sort en
GOURMETS
tornes a empatar doná ala darrers rentusiasme del vell jugados. saba
dellenc. Contrasta més encara la ,snoments decisius, i aix6, féu que
minuts del partit una emoció insó
S t'Ion s
les xifres del,inargador no paleses-,
lita. Ambdues portes es veieren en
seva brillantissimá actuació per les
sin amb prou eloqüencia llur supe
perill, 1 quan l'arbitre es disposava deficiencias de l'altre mig ala. Cas
per a
a xiular el final, un xut barcelonista
riaritats técnica .i moral durant total
tillo, el qual, no sabem si imares
Servei per co
la tarda.
sionat per la fatal jugada que coa:4
s'estavellava, aneará, contra els pali
berts I a carta
el primer gol al Barcelona, no en
de la porta d'En Zamora...
L' '..:ZBITRATGE I EL PUBLIC
carta
a
donar
tot
Heu-vos ací, passada d'una ma
el rendiment que
l'eartín féu un deis
dikria d'ostres
nera rápida, concisa, gairebé sinté
calla, fent-ne tocar les censeqüen
rrbars'aes que li hem viat
tica, la penícula del gran partit ju
cite al petit Zabalo, el qua} bague
a Barcelona.
Generalraenf, ens ha
d'esmenar més d'una falla del seu
gat ahir a la tarda a Les Corta.
via ag,radat sempre a' les m'anees
znig. quan per a ell tot sol tenia
Partit d'una emoció difícilment igua
Zamora era a un costat. de,aoi
parts deis partits
gairebé mai 'a
prou feina.
hable i d'una correcció remarcable,
llant-se per dirigir-se a la chitara. Par
les segones. Ahir hi hagué un mo
Després d'aquestes tres grana fi
digne d'elogi.
lava amb l'entrenador, i cada cop que
ment que sembli que lii torna:ven, a
gures del match— Goiburu, Martí,
Anern ara a comentar una rnica
es traía una pega de l'equip
ésser. Es va refer, paria, i rhome-Va
ara una
Diego— foren aatrnarcables, acose acabar el seu comes molt millor del
tot el que virem veure.
sabata, una mítja o una genollera
arribar a la d'aquests tres, les ac
ICL8 EQUIPS
que esperavem.
la rebotia nerviós a terra.
El públic— els alta i baixot". del
—No hi ha dret
L'Espanyol arrengIera a Zambra, tuacions de Guzman, da Vestit, de
deia —; la son
Soler de Ventoldrá. Els altres tin
ele ha donas la cara, avui. La nostia
marcador s'ho portaren
Saprisa, Portes. Traba!, Soler, Ten;,
es 'llana
gueren moments de tota mena. Per
defensa no s'ha antas, 1 ellos s'han an
Ventoldra. Gallard, Alama, Padron
completament al partit. Es cría
exemple, Zamora, que es mostra ata
tas massa, no la davantera.
i Bosch.
s'aplaudí i es gesticula amb vehe
balat i insegur en algunas jugadas
—Bé
El Barcelona presenta á Uriacli,
mencia, pera no va pasear res de
interrompitn
perd qué
—1 en algun deis gola marcats—,
us sembla del futbol que ella jugat
Walter, Zabalo, Martí, Guzman,
lamentable... durant el partit.
va
admirar el públic amb dues o
avui ?
Castillo, Diego, Goiburu, Arocha,
Un cop acabat es promogueren
asal
tres jugadas excepcipnals, d'aque
alguna aldarulls entre partidaria
—Res, homé, res. No hi ha hagut
Vestit 1 Parara.
llas que només les fa ell...
El Barcelona, innegablement, des
"deis uns i deis altres. aldarulls que joc sser cap bit'Ido!. Ni ele una ni els
UN RESULTAT INJUST
apassionadament, fée millor joc que
tingueren com a epileg rassistencia
altres han fet res més que e3nPanYer
l'Espanyol, i mereixé la victeria.
d'una ferits a la infermeria del club.
la bala de la millor manera que po
En conjunt, els dos equips bre
Seise aquella jugada desgraciada de
No
cal
dir
que aquests ferits eran
dían. Paró, és clar, ele une ansli niés
garen amb gran entusiaárne. Ami)
Castillo que ocasioné el primer gol
baraelonistes.
sort, i els altres amb més desgracia
una
empenta extracrdinária, fent
tL.
de la tarda, revifant notablement ele
I jo amb aquest braca.
que la Iluita
mes encara amb ele
decaiguts ánima de l'Espanyol, pos.
AYMAMI I BAUDINA
Zamora, consternat, ens magra el
constante canvis de xifres del mar
aiblement aquest hauria experimen
cador —esdevingués gairebé memo
tat una serios; desfeta. El loe fou
rable, saturada d'emoció i de be
en tot moment brillant i interessant,
Ilesa.
fent que aquest partit eadevingués
Cal remarcar un fet important.
un deis
tnillors que liem presenciat
Per primera vegada, d'alguns anys
entre el s
~enlato contrincants.
almas no varen veure aquel! Barce
Fou. a mes a Inés. correcta dintre
lona frcd. acovardit, deseoncertat,
la duresa inevitable. í no es produi
davant l'Espanyol. Ahir el jugadors
en el transcurs del match cap
inci
blau-grana sortiren disposats a ba
dent cia.sagradable. Fou una magna
tre's per la victbria, i ni el gol esta
Iluita esportiva digna de la fama
dele equipos que lluitaven i de la
qual •-a sortir-ne plenament satisfet

Passeig

—

Barcelona-Espanyol,

d'aquells gola

Restaurant HIERA

"gansa"...

-

davanter perillosíssim que no tan
solament Higa el joc de la ratlla
d'atac blau-grana, sinó que en fou
el seu més fan/1 artillar. Lis dos
gola que marcá a Zamora foren

BARCELONA-ESPANYOL
Una sortida de Zamora qui allunya la bala arah d Ptany.a
pervingut d'una manera estúpida.
Un gol, pera, que va apuntar-se al
marcador i que fins

engrescar els
de l'Espanyol que hi ha
via escampats pel camp.
va

partidaris

VUIT MINUTS DESPRES...
La consecució d'aquel' gol va en
coratjar més el Barcelona. I Za
va veure obligas a fer una
parada a un xut de Goiburu.
L'equip blau-grana, amb una per
sisténcia i una voluntat digna d'elo
gis, es Banal arnb tota l'anima a
cercar l'empat. I rampas arriba, so
lemnialrnent, apoteósicarnent, al cap
de vuit minuta d'aquell primer gol
estúpid. Una centrada d'Arocha,

mora es

gran

passat

circumstancialment
una
rematada formidable
d'aquellas famoses que no Ii ha
vieni vist encara ad
de Goiburu.
Un gol de "bandera". Es va vessar
l'entusiasme del públic... barcelo
nista. Aix6 és un gol!. daten. Aixó
trem.

i

—

-

•

-

I la gens esperava d'un moment
l'altre el gol del desempat.

Goiburu

rematant

magnífic de
grana —llanca

un

a

avena

la

davantera blau
un
xut formidable
que Zamora detura d'una manera
no menys formidable. Alai:, féu pu
jar, més encara, I emoció del partit.
La gent estava pendent deis xuts
de Goiburu i aquest no es feia pm
gar per donar gust al pillaba. En
aquest ambient la cosa, és necessari
que diguem que en aconseguir Gol
buru el- tercer gol del Barcelona
una centrada de Parara i una remas
tada fulminant del jugador navar
rés— el camp de Les Corts sem
Maya una sucursal de Sant Bol.
Es patia. pero es fruia. Aix6 és
el que agrada a la gent. I la gent
—

—

s'engrescas-a.

—

és

un

Va acabar
tres

gols

UN ALTRE EMPAT

L'equip blau-grana seguí atacant.
La defensa de l'Espanyol aconse
gui atablar En Zamora i la possi

a

favor del Barce

lona.
LA SEGONA PART

gol'. repetien...

L'ALEGRIA DURA POC
Dura, exactament. sis minuts. Per
qué al cap de sis rninuts.. l'Espanyol
torna a aconseguir avantatge. Una
centrada de Ventoldra i un xut de
Padron, que Uriach detura, sense
blocar, dona un altre gol a l'Espa
nyol. Aquest, sense ésser tan mera
valló& com el de Goiburu, fou tam
bé. un bou gol. La gent de l'Espa
nyol 1orná a donar senyals de vida,
merare els del Barcelona, acostu
mata a tota mena de vicissituds,
es Iliuraven a la reaignació... sense
perdre les esperances.

primera part amb

la

dos

a

De

mornent

va

atacar

l'Espanyoi.

Semblava que cl Barcelona estava
una
mica desconcertat. Passats els
pr;niers moments. peró, tornaren els
atacs a la porta d'En Zamora. evi
tant
aquest
per pura casualitat
dos gols segur.% un des quals men
tre era alera í la bala li va rebotre
contra el cos, i l'altre en ocasió d'un
cop de cap de Vestit que el porter
de l'Espans ol desviá a córner i que
remata. després Arocha al pal.
Pasearen vint minuts sense que el
resultat s'alteres. Estava. pero, en
el convenciment de tothom que
slavia d'alterar. Tanta era la mo
vilitat deis dos equips i la contun
dencia de llurs ataca.
--

—

EL TERCER EMPAT
En

afecte.

es

va

alterar.

Fou,

—

11~•

el

póblic

ELS HEROIS DE LA TARDA
Tres hornes aconaeguiren destacar
dele dos conjunts. Tres homes que
foren els veritables herois de la tar
da, les figures cultninants de la pa
lestra. Aquests tres bornes foren
Goiburu, Martí i Diego.
El jugador navarras— de la elas
se excepcional
del qual ningú no
dubtava, perb que el nostre públic
no
hama tingut encara ocasió de
comprovar— fou abir aguan juga
dor internacional famós, que tantea
i tantas ganas Maja la arara de amu
ra. Fou alur. Golburu. el divanter
da gran classe del quai eta parla
ven
els collegues del Nord. fou el

No

aneu

corbat!

El pit enfonsat és causa de grana
rnalalties, la base de tota salut da res
pirar bé. Utilit
el

zeu

riostra

adrelador
PRYNCE ",
"

per

a

nene,

se

amores

i se.nyors. De pea

mínim so grama
de volum reduit, el seu ús no oca.
siona cap molestia en portar-se fácil
ment sota de la roba. Dernaneu opus.
ales a l'IlaSTITUT ORTOPEDIC
&abate i AlernanY, Canuda, 7. Bar
celona.

EN

•

ZAMORA S'EXCLAMA
—Escolte:, minyons! Una altra vegada que feu les Paus arnb
Junta i ho vulgueu celebrar, no cm feu pagar la feota a mi.

•
?

•

54 de marl de 1930

ramb 1
he pogut constatar quan val. :N'eral?*

TROFEU

i un xic cridaner, peró ben compren
sible.
—Sernbla que li reclamaren peaaltY

l'Espanyal

contra

alguna

en

A SABADELL

oeasió,

oi ?

—Si, peró

Per Canaletes diuen
Que no és vedtat
es vulgui casar.

que l'Arocha

*

Que

si és

moit d'arnagat, ja

gú

rhagi

eae

vist

hi ha nin
amb la xi

criar

cota.
•

•

que eembla que está
rnorat de debe és En Pateta.

Qua
Una res d'estrany
s'obsequiessin aquests jugadora

que

ena

pila de temps

una

Lliga

la

Que pel

Que
fin

Que ele árbitres amateurs esperen
de l'esmentada junta una variaci6 en
el repartiment de partita.
*

•

Que el s socis de les
i "Brinco"

varen

al partit

(lis per
ran a Badalona.
•

penyes

"Nap"

entrenar-se l'altre
que dema celebra
•

e

Que l'entrenament, tot I fent-lo
en un camp no pire liunyá, ele va
resultar força caret.
• • *

Que

per

altre entrenament pro

un

curin fer dutxar

a

guardar

tothom i

millor la roba.
*

Que sembla

s

•

que En

Platico

se

va

*

París.

a

e

•

e

la Penya Tostadero han
lamentable cortfusid.

C. E. de Sabadell i

no

l'han fet

es

Que ben segur que a La Canon
ja hi ha qui té más diners.
es

Que de la

manca de regidoria qui
se'n ressentiri més será el Sastre,

Salvador.
*

•

*

e

•

Que En Bestit gran i l'Obiols fan
molta patxece ~tito de auldat.
•

e

*

Que a En Beatit nomé Ii faltava
aixb per acabar de fer méa conquia.

nyals

tes.

plica'ns
*

•

de prime
i segona categoria afectats pele
pardts de promoció votaren el sett
ra

comita de competició.

Que

Que

sembla que la que ha ena
moras la va conquistar torrant café
a la porta de casa seva.
•

chic tarda

al

anavrn

•

e

forma estranya de re
empat va afavorir els que

"copo".
• •

•

Que les senyoretes del basket de
l'"Ebro S. C." no podrien pas anar
a jugar a
AngIaterra.
•

Que

e

soci del Barce
lona patrocirlava a grane crits la
candidatura presidencia d'En "Ram
*

que ti

una

miqueta

impassibilita
—

continua

de
—

blocar com hom voldria.
—Per?), malgrat d'aixó, haveu fet
parades superbes...
es

pot

—He fet el que he pogut.
dia del R. Madrid que tinc
aixa i no puc jugar. pera...
--? I del segon gol que ha
En Dieb, en arrebassar-vos
de les

anima,

que fine aci

desabillant_sa
que
t2
ri

ens

Des del
el brae
marcat

la bala

parlava

tot

en
sentir la nestra
comprenem que fou indiscrepregunta, es redreca. 1aeraia
—

ara
—

lica

—Parlern-ne

Vosaltres era i•
aia ela partitt i v&eu les coses al re
vés. A mi no hen, treu ningú la hala
de les mana Ningú me la treu!
Diego ha tret la hala dels peus d'En
Tena, i jo, en llanear-mli no l'he peak
guda arreplegar. Pera de les mans no
me la
tréu ningú 1
i l'Arbitre qué ul ha sérnblat?

—Pt11"1111!

et diré.

er"t•-'t r"'S faltes

Pn'ser

que

ens

ha

naméS han

existit ea
leva imaginad&
pera.
N'aja en general ha estat h. Tant s'ha
Pogut erativnear
contra nosaltres cota
contra

elaáltres.

•

Que Vila, el pes fort deis ex-fede
radia, vol demostrar les caves con
dicions dramátiques recitant frag
mente de "Hamlet", "La mort ci

per

ésser menys,
val cantar "Tannhauser" i "El jo
no

l'encendré".
•

.s

e

peral

el

entre

sions per la

vo

vent

i

algunes

en

oca

de direcció deis
xuts, no aconsegui la victória pel
marge de gols que els sena partida
ris esperaven.
manca

a

jugar

contra

senyor que

rez,

respectivament.

el

primer

d'una

oportuna i vistosa escapada rema
tada pel mateix jugador, i el segon
de penalty. El gol deis Alumnes fou
marcat en Ilan/ar un free-kick di
recte

gol.

a

part comencá de
marcar el Sabadell per mitjá de Pé
rez. pero
no
volgué ésser meny s
l'equip visitant, i Peidró aprofitá una
badada dels elements defensius con.
traris per entrar el segon gol.
Després de dominar intensament
el Sabadell, Pérez trobá la manera
de marcar el quart gol. Continua el
domini sabadellenc, encara que sen
se alterar
de nou el marcador.
Es Ilanearen deu córners contra
ele Alumnas, per un contra el Sa
badell.
Actuá d'irbitre el collegiat Co
morera; la forma meticulosa i enér
gica de dirigir ele partits que té
aquest senyor féu que el que ens
ocupa es descabdellés seise inci
dents ni estridéncies. A més, en tots
A la segona

rnoments

estigué imparcial

i

en

certat.

'Els

equips

eren:

Aquests

forços
I

54

Teléfon 34853

La Iluita

descabdellá gairebé
sempre en terreny vilanovi. penó cal
fer constar també que els Alumnes
Obrera es presentaren únicament
amb

deu

es

jugadors,

i

encara

a

co

meneaments de la segona part ha
gué de retirar-se Peidró, pel qual
motiu acabaren el partit nornés anib

l'Espanyal

non.

El cercle de Vilanova

hagué d'em

motIlar-se a les cireumstáncies, i
.aquestes l'obligaren a lluítar gene
ralment a la defensiva, i per cert
que en aquesta modalitat de joc hi
reeixi forea bé. Davant la desigual
tat numérica, no ens és possible de
fer comparacions; els Alumnes tra
gueren el millor partit possible de
la Iluita, i únicament cal retreurels
aquell excés d'irnpetuositat que al
gun deis seus elernents irnprimeix
al

joc.

Sabadell setnta que no tin
gués la tarda del tot afortunada; el
defensa Morral, normalment tan
El

oportú

i encertat, anava una mica
de bólid. Al porter li entraren dos
gols sense que fes gran cosa per a

fÖNFORT

que

1

Ii
tot

a

ata

mancá punteria. Repetim
aixó cal atribuir-ho a la

ventaguera que acompanyá el partit.
En arribar al mig temps. el mar

dos

a

dos

equipa

forniren
un
deis
tnillors encontres de l'actual
torneig pel Trofeu LA RAMBLA.
El Sabadell, comptant amb l'o
portuna i indiscutible recupe
recio que després de tants es

Co n cessio tia VI

Casanova, núms. 52

bat amb difloultats

l'Iluro, per tres gola
ahir,

cante

d'un n'al en acabar el par
tit d'ahir tarda al camp de Les Corte,
tingué una l'erg& conferancia amb
el secretani particular d'En Gallard.

a

Ele d'aquest
aquip forra entrats per Mata i Pé

ID Sabadell

6 cilindres

ex

El Sol seré el vostre invitat si
decidiu festejar la vostra boda
al RESTAURANT DEL PARC

un

a

Sabadell.

del

A SABADELL

GARATGE EXCELSIOR

clratnatitzis, dones, 1

assenyalava dos gols

favor

Sabadell: Gamisans, Morral, Rou
re, Codina, Grácia, Costa, Mata,
Bertran, Saxa, Matifoll i Pérez.
Alumnes Obrers: Oliva, Bertran,
Pueyo, Juliá, López, Olária, Casa
noves, Peidró, Callao i Torres.

evitar-los. i algun deis elements

e

Que miss Tosta, aquell

aquest

El Sabadell, que es veu que tenia
repetir les afortunades ac
tuacions darrtres, vejé frustrats ele
seus propasas per l'esmentada cau
sa.
Es cansa de dominar i imposá
el seu joc en quasi tot l'encontre,

•

JOSEP

Que el Difunt, siempre modest, ea
limitará a cantar "les quaranta".

la Creu

ha

Alta,

pogut

aconseguir,

sortl al camp disposat a sumar
dos punts més, peró es trobá
que les coses no ti anaren com
volia•
El Sabadell no esperava el
gas que de bou comenlatnent
mostrá l'Iluro, i es trobá que
la seva táctica era igualada, i
ádhuc superada, a estones, pel
set? contrincant. Alx?) porté com
a conseqüéncia un cert deseo
ratgement en les files valiese
nes, que fou aprofitat pels de
la costa per a aconseguir dos
gols en pocs minuts, a mitjans
de la primera pan..
Aleshores fou quan el Saba
dell demostrit la seva classe;
Iluny de desanimar-se, es posa
a jugar
amb seny, particular
ment la línia mitjana, que en
aquells moments era la menys
oportuna. Malgrat de l'enérgi
ca reacció sabadellenca, que es
traduTa en domini continuat, la
porta deis de Matará no era
travessada, i així s'arribá al

•

•

c

rat

güents perills pel

su

marc.

Hom preveia que per més oca
sions que els davanters del Sa
badell perdessin, no trigaria a
ésser travessada la porta con
trária, i en aquests moments
sorgí un penalty- contra l'Iluro,

a

lititiques Dalmau

traba

tornat

a

la

per

Gallard, zis catas del seu massatgis
ta, posava els ulls en blanc i es quei
xava de
dolor, Comprenem que el seu
estat no és pér preguntar-li res del
partít, i delxarent ele vesticlors, men
tre sentim com Zamora encara deia:
partit m'es "qué importa al
mundo? Tal dia fará un any.
Anem a la caseta del§ atbitres. Es
eattin es vesteik encara, ámb aervio
sisme, i l'intetroguem tot seguit, deš
pré de a1udar-1o.
Inca
bou partit
en s (thu
atent, taat per un bándol can, per
l'altre. Gelburtt ha éstát el Ole ju
gador eue ja coneix1e. En general,
ots ha han fet frito bé. Pera cal die
que lea aeftnses han decidit la partió
da. La del Barcelona ha juaat menas
malament que la de l'Espanyol: ha
paarés que els seus guanyessio. F.1
púhlie ha estat :nolt correcte. pera
molt. Jo el coneixia, pera desarés d'un
vartit de l'emoci6 i rivahtat d'aquetta

.
«-

a

pireparar la n'altor

algua

de

tanda
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Dipesitaris exelusius:

E

Princesa, 1

Mestres,

Terr6s, Mas, Bla
Soler, Bonet, Taieda,
Coll, Fernández i

Serra.
P. F.

R. Tobella
MESTRE

INIPRESSOR

PartIcIpaolons de noces
Impresos comercials
Especlalltat

en

Diplomes, ilbums,

etc.

Carme,

18,

TELEFON

18

1 9 S 3 4
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SI A.

BARCELONA

--=.:-

'

va

hagné

diversos incidents. Enfre
hagué estirada de cabells,
I alguna que altra bufanda
"manos blancas" a cara y''
—1.\ 1
blanca.
La cosa és per alarmar-se
les
nenes segueixen per aquest C'—
aviat
el gran piíblic deixard d'atta,
veure
els partits de futbol i els match: de
boxa per anar a veure com es pegutn
les dones, que no deixa d'ésser tau la
mentable com divertit.
tres hi

,NO ES MEREIXEN...

E'sfltnem, pera, reconeixem 11-0 me
réixer les grades que ens trama el
Cansan Directiu de l'Institut de

ro

fer res.
Conseqiients en la t'ostra propagan
da, podem ama assabentar que en res.:
posta a la riostra crida són alies de,
r'14,1
esmentat Institut la Directiva de la
Penya Brinco, fque han signa!
proposta el Cali', el senyor deis grei-4
.-

,

Rajolear

olis i la S. A. Totxos i
Ara la preocupació defs dirigentsde.4
l'Institut de no fer res és la demanda
que ha fet el seu secretani senyor
ren, el qual demana sou pei treb'ell
que li reporta ti no f..4r res.
Estd vist que el
vol matar totes les iniciativesl
xos

pri.ssionalismé

1:5
6

íZ7' o

4).iX

MOR DE DEU I
En el campionat comercial de fut.
bol hi pren part un tquip cmoottenot
"El Siglo".
Aixa no és cap novelas, pera el que
sí és d'una novetat extraordinaria és
la presentació deis jugadors en els
camps. Són onoe colors dife-ents els
de les samarretes i no hi ha manera
de saber a qui correspon cada,scutta
d'elles.
Per a resoldre °gnus' delicadissim
problema de la vestimenta hagueres
jugadors de celebrar una flOICI.ó
en
un
teatro d'aquesta ciutat a bene
fici de la compra de jerseis i nitres
efectes d'indutnentaría. Aquest benefici
fa dies que tingué lloc, pera ahir a la
tarda encara seguien les coloraines.
No ar veritat Serramalera que alta
desdiu del nom de requipf
Cal emprar de pressa les tres-cent,
pessetes recaptades en el benefiei per
a vestir com
cal els que tant s'ho inc
,

programa esportiu:
quarts de tres, jugaran
un
partit dos equips de gent
jove del F. C. Barcelona.
A un quai t
cinc, irme
A dos

diatament després
d'acabat
aquell encontre, en jugaran un
d'arnostós el primer equic com
plet de la Uunió Esportiva de
Sans i el mixt del F. C. Barce
lona, el qual es presentará in
tegrat de la segiient manera:

Notario, Mas, Pedro?, Font,
Burguete, Carulla, Traité, Ila
morí,
Campabadal, Semen
Sagi,
Suplents: Llorenç i Buj.

Torneig de classificació
A TERRASSA

Terrassa, 5; Gracia, 2
Després de l'encontre d'allir,

FAL7 A UN

MECEh AS"...
per afavorir un grup de simpatiques
senyoretes que unen une projectes
rcment alusionaris.
Per si surf el "Mecenas" dirtm que
els propásits són la fundació d'un cen
tre de cultura i esports del qual
drien formar part persones d'ambdós
sexes.
Per ara, mentre no
"

surti:S1

"Mecenas",

es

dediquen

a

cercar

-se).i

aen
cies i socis que paguin un o dos anys
a la bestreta, ja que són nzoltes
fam
1,é les pessetes que necessitaran Per a
la compra deis uniformes deis Par
ter:, "botones'', cambrcrs, cuiner$
cétera, etcétera.
Ens sembla que el Inés difícil sera
trobar estatge social si no el con:-

trtzeixen, ja que pel que respecta a so
cis, suposem que no fallaran clavan'
la perspectiva d'ho;.rs innit

el Terrassa F. C. quedé classift
cat per, al Torneig de competi
ció que ha de començar, a dis

putar-se diumenge

vinent.
La victbria assolida ahir per
l'onze egarenc fou del tot justo,
ja que després d'una primera
part de joc igualat, en el qual

sobresortí l'entusiasme d'amb
dós equips, el Terrassá als seus
adversaris a la segona part.
Hl hagué ernpat a dos, i, fi
nalment, el Terrassa marca tres

gols

més.
Els equIps
abrí:

GRACIA.

es

presentaren

....

Florença. Soto,
Claudio, Gómez, Alémany, Gas
n, Pifiero, Rossell,
Bernal,

:

Cortés

w

llana,

—

1 Perona.

TERRASSA.

—

Ulldernolins,

Bartoineus, Cada,

-

..-

en un partir de basket femem
jugar-u ea la nostra cintat,

Ahir
que

següent

a

a
a
a

AIXO DE LES NENES !,
COMPLICA

EQUIPEU-LOS PER VA-'

MURO.
nes, Prat,

.

.

re

*

.-

7.--z

produir.

no

rez.

-.. .:-----4

Produete nacional

—

se

.

--

sobre la taula de rnassatges.

segona part que

-----

*

—Qué és irix6?
pregunten).
—Res, borne, un esquine. que de

que

Per a demit a la tarda el
F. C. Barcelona ha combinat el

11, S

Volem sertir del s vestidars dels de
l'Espanyal pera veiem a Gallard esti

del qual se n'enearre
fos gol.
A
continuació, i en menys
d'un (piad de joc, el Sabadell
marca els seus tres gols que li
donaren la victória, per cert
ben merescuda, perO que fina
aquells rnoments es presentava
ben dubtosa.
L'Iluro demostrá sser peri
l'os només en els prirners vint
minuts de joc; després el millor
conjunt del Sabadell ti féu per
dre ánims, i acabk per donar
la
impressió d'equip franca
ment batut, ádhue abatís d'és
ser-ho.
El Sabadell evidencié, més
que tot, posseir una moral ben
ja que malgrat de l'ad
versitat deis primera moments,
no defallí en cap
ocasió, sinó
el contrari, que fou precisa
ment quan bregá amb més de
Ilt.
Si el Sabadell pot continuar
arrenglerant, en els partits suc
cessius, el matelx equip d'a
quests darrers díes, cretem que
donará un xic de reina. Deis
seus
elements, el que sembla
menys sólid és el porten, si bé
ens asseguraren
que es troba
mancat d'entrenament.
L'encarregat de dirigir la
Ilulta fou
collegiat Aynó, el
qual demostré ben poques con
dicione per a aquest caneo.
Ocasiona', una série de discus
siena 1 permeté que ele juga
dora empressin, en alguns mo
mente, un joe poc recomanable.
No solament estigué impassible
tilerant en aixb, sinó que de
mostrá molt poca vista en no
aseenyalar una infinita? de fal
tes, d'aquelles que perjudiquen
a un o altre equip.
El pábilo, ben nombrós, guar
dé boa correcció mentre l'árbi
tre ho permeté.
Elg euips eren:
SABADELL.—Gamisans, Mor
ral, Roure, Codina, Gracia, Ma
ta, Bertran, Saxo, Sala i Pé

gá

A la segona part, l'empenta
sabadellenca persistí, 1 l'Iluro
no trobava la manera de sortir
del seu camp, atnb els conse

a

Que eren molta els,interessats en
poder saber a faltar de quin Club
anava miss Tosta.

porter

el

mig temps.

•

Que l'esmentada conferancia esti
gué a punt d'acabar a treta.

111,

Dernia, al camp de Les
Corts, Sans-Barcelona

va caure

•

encara no veuen

gesticular a plaer.
—Amb aquest bree
no

el sopar deis
aetors de la funda Pro-Rini hi tien
tan extraordináries sorpreses.

Que Mationi,

on

l

on

ganes de

Parlen) amb Walter i ene diu:
—Home. molta desgracia, pera) ja
ho havéu vist. Malgrat tot, hem gua
nyat i hem donat la sensació de po
der-los gtranyar de més diferéncia, si
actua el factor sort, per part d'ells.
Aquella desgraciada i inconscient ta
llada de jec amb la ma, de Castillo.
que els ha valgut el primer gol, no ha
estat prou per desanimar-nos. I hem
guanvat, con) hern de guanyar si la
desgracia ens deixa d'una vegada.
La nit seals tira a sobre, mentre sor
tim del eamp. Pleguem les quartilles
que haviern omplert d'apunts i ens di
rigim Travassera enlla...

en

•

allá

portava el
vent, i com és de suposar, la visto
sitat del partit se'n ressenti for/a.

Pera, vaja, hetn guanyat i aarn de.
podíem guanyar de més.
si. com he dit abans, la sort no ha
gués favoréscut tant els contraria

e.

e

jugador. no anava
lia, sitaa al lloc

mostrat que

41

Que aquesta nIt,

no

camp

Que suposem tindrá cura una al.
tra vegada en no desfigurar el nom
deis seus patrocinats.

•

de boira no s'acosten al camp ni per
recomanaci6.

brae inflat,

•

un

*

una
un

*

*

que

evidcnciant el Sabadell. Peral ele
veure un bon partit s'en
ganyaren, i no fou precisament per
culpa dels jugadors, ja que gairebé
tots feren el que bonament els fou
possible; laacaula que l'encontre fos
deslluit i poc interessant fou el fort
vent que no malva en tota la tarda.
La bala, en sortir deis peus d'un

«mi haurieu pogut guanyar de
més.
—L'Amaina no ha pogut rematar
com en dl és
peculiar, perqua ha ju
gat amb febre, car estáva més per
ésser al !lit que no al camp. T 3 mi
divendres ern varen donar la ingezcia
antitifica que cris donen a la caserna
Com que ja pots jutjar com estava p.
jugar. Dos clics de febrada, 1 avui suat

•

dia el Barcelona es
trobará que II hauri de fer presertt
de noces.
•

recuperado

la

que creien

roents...

—Bé.

Que qualsevol

te

Que diseabte ele clubs

goldre

*

.55

guarda

el

roba.

*

el revolucio

delégat de l'Atletic.

vil" i "Serafín el Pinturero".

*

Que li havia d'omplir
•

no

a

ve

d'e% guanyats. E msembla que n'hi
ha per estar content
i del joc?
que hem jugat, hauriem ha
gut de guanyar per mita més dife
rancia. Ana, la sort
o elle amb
la nostra desgracia. avui els tornen
la pilota d'aquells 4 a o fathlic. que si
hagués de dramatitzar et diria que els
porta clavats al pit eom quatre pu

•

Que al "Cosechero"
regidor.

•

»-

Que Giner, del qual parlávem fa
setmanés, era el jugador del

nani

d'interés, degut

ens

unes

•

e

a

a

digui quelcom.
—Quelcom?—fa ell, en parar-se--.
Si, borne. Que estic molt content, mota
per la aletada. Es el tercer partit
Barcelona-Espanyol que jugo, i dos

reaposta for.
una crida pre

per".

*

Que no se sap si la Junta del "bar
celona es debrará enternir
Ji auge
mentará el sou per tal que no marxl.
•

a

una

Que

Que aquesta vegada vol fer córrer
que se'n

•

•

n'anirá de Barcelona.
•

de

ese

«

•

es.

se'

és de

directiva.

ta

si

era una

ça dolenta per cart

a

Aquest partit. celebrat a la Creu
Alta, el dia de Sant Josep, era es
perat pels sabadellencs ami.) molt

Sortim de la caseta deis arbitres i
ene
dirigim a la deis jugadors blau
grana. Per6 veiem que Vestit ja surt,
escapat. El parem i l'obliguem a qua

sidencial.

•

destajar que si l'ea
mentada junta se celebra tingui mi.
flor acabament que una recent jun.
Que

viet

el que el

•

amateur.
•

Collegi ama
junta general.

•

•

amb

Que l'altre cita hom creia que
assajant un chor al local

els arbitres del

teur volen demanar

que
amb

de seguir arnb

taven

e.

e

Que

pedregada,

•

rnoltes pessetes.

arrecona

gran

comparar-se
ele "caos" cinematográfica.

set

el xicot fa

•

les sevee maniee de

Que el

Que

4

o
n5

una
•

la C. Sarria.

dora del
no

g..

Obrero,

es

han estat voluntáries i han tallat una
Pasuda clue hom no pot pteveure el
qua hauria portar. Pera el que recla
maven
ele del 'Barcelona eren unes
mans
involuntáries dintre la xarxa,
que, repeteixo, no
es
poden fornir
aixi mm ajad.
—Pera han reclamat &tes vegades
la trateixa máxima pena.
—Si, i han estat tre; vegades les
que els de l'Espanyol han tocat la
hala en-1 el braç o les mans dintre
l'area. Per?) com que eren involuntáries... I Castillo també ha tornat a
tocar la bala amh les 111rItl. per() coni
nue aquesta vegada ha estat en el ma
teix cas involuntari que els de l'Es
panyel. també he deixat de senyalar
falta. El penalty s'In de castigar quan
ml cerm la pilota. i no quan la pi
lota topa amb la ma. Ah!, m'ha en
tusiasmat la correcrió d^ tots 4"1
equips. Confesso qt
nH sorptés.
No es poda esperar joc més noble en
un partit d'aquesta transcencláncia.

Que el revés d'aquesta temença
és l'excéá d'exhibició d'alguna juga

festeja, ho fa

que
que

cert

no

"LAR.1.111
cador

El Sabadell bat ele Alunmes
de Vilanova, per 4 gols

públic volia en
podia fornir. J<> he donat el primer penalty contra el Barcelona, perque les mans de Sastillo

instícia

2

a

Miljans,
Iles.

Senil
ehçtion. Valls, Castro,
San

Martín

i

Cruse

ANGCX1ES DE L'EU
ROPA
Ahir

el:

europeistes passaren

una

ni'. Hi havia noticies contradic
taries de Madrid, i mentre els un: as
mala

seguraven que hatn'a guanyat
de Bilbao, els altres asseguraven que
el vencedor !savia esta! el Madrid.

Quan va sober-se a darrera hora de
la nit que, tanntateix havien guanyat
eis bilbains, 2 Gracia es va versar tot,
tothom va sentir-so optimista 1que
l'Atiétic de Madrid arda a la cita ha
donea per segur.
Ara cal "només", perqué sigui I e
ritat, que diumenge vinent Iequip ;no
drilcrty
ananyi

torni
a

a

perdre

i que

l'Europa,

/taita "Nomé::" cal Gis&

•
•

la

marques

L'esport

rambla

,

Comarquesi

les

a

24 de marl de 1830

.401.
,

*frac comarcar

.as

Balears
Que l'Atlétic de Sabaçlell és un
deis cercles que está més de pega.
Que d'ença que
aquella elements,
molt pitjor.
*

fer de Junta

van

tot

*

Ii

encara

va

*

Que aquell redactor sabadellenc
de temperament insultant, es troba
completzment "arraulit".
*

Que la
badell

•

*

l'avant-centre Saxo
vist assetjat per més d'un
barcelonf.
*

—

cercle

•

Que la principal revelació del Sa
badell és, en aquests darrers partits,
l'exterior Mata.
*

1

entre Mata i Saxo, la davan
del Sabadell sembla completa
nova.
*

Que En Piera, de Tárrega, dia
que si

no

el paguen,
*

•

vol sortir.

no

•

Que la diada del Mollerusa será
una
festa que ningú no espera, puix
cornpta ja amb el Tararó i amb
Cobla.

una

*

*

•

Aixi ha estat descobert per Dal
mases
I, que ho explicava el dia
de la Pira.
*

• •

Que sernbla que a En Vinyals,
de Tárrega, l'han tornat a pregar
a Barcelona, puix saben
Cervera ja ha acabat.

per

arbitrar

que

a

o

Aquest partit, que se celebra el
dia de Sant Josep, doná la victória
a l'equip de Palma pel
resultat indi
cat.
Els dos onzes eren mancats
d'alguns dels seus titulars.
Alfons, 7-La Salle,
mateix dia de Sant Josep

tarn

bé Iluitaren, al camp de La Salle,
aquests dos equips, en partit d'en
trenament. Hi assistí nombrosa con.
curréncia. Sortí vencedor l'onze al
fonsista el qual féu una veritable
exhibició.
A Inca
L'Espanya es desplaca a Inca per
tal de jugar un partit amb el
Cons

tancia,

el cual

que

nota

es

en

malgratel desgavell
seves files, sortí

les

vencedor per 2 a o.
Seria veritablement lamentable que
ara que Inca disposa
d'un magnífic
camp

equip

a

pugui

també tenir un
l'alttira que lí correspon.

no

Balears, 2-Manacor, 2
a
Pou Canals, jugaren
els equips esmentats en partit cor
responent al campionat de compe
Ahir tarda,

tició.
•

•

•

Que hern parlat de tot menys d'En
Cendres, del Tárrega, el qual conta
les

aventures.d'arbitratges

seves

com

cal.
•

Que parlin

•

•

Montzai
• •

Linyola.

-

•

Que el prohom de les Segarres i
les Garrig-ues, si volgués escoltar
tothom, acabaria neurasténic.
•

Que

els

•

árbitres

jutjar

vien de

•

els

locals que ha

partits

del

tor

neig copa Ajuntarnent, d'Olot, da
vant de l'actitud presa pel públic en
el partit Fontanella Indústria, es
tan espantats 1 presentaran la di
missió.
-

•

Que després

*

1

aconseguit

d'haver

que l'Olot F. C. els aboni

arbitratge,

tes, per

pesse
i haver-se cona

tituit en professionals,
na tal resoluci6.
*

*

es

io

dubta d'u

e

Que alguna d'ells varen fer šo
pes arnb aquest escándol, per no
quedar rnalarnent amb la Socierat
vençuda, puix ella hi pertanyen, i
per fer quedar malarnent En Güell,
ja que encara és amateur i els mo
lesta tant

oom

acomplert.
Amb l'ajut

on

A

El

*

Que
ment

Llucmajor
A tlétic, 4-Llucznajor,

Una de les coses inés
dables en la vida deis homes
és el convenciment del deure

del

sembla que líafició torna a reviure.
El partit tingué moments entusias
madors.
Els gols foren rnarcats per Barce
ló, el del Mediterrani, i Cortes, Suau
i Aroues els del Sóller.

sha

—

*

tera

Sóller, 3-Mediterrani, r
Aquest fou el resultat final
boni cencontre jugat a Sóller,

adquisició del Sa

nova

Malgrat el domini del Balears, el
Manacor, en rapidíssims i perillosos
avenlos, aconseguí l'honorable re
d'un empat, que bé pot in
fluir molt en la classificació final.
Arbitra el senyor Bonet, el qual
demostra poca energía i concedí un
penalty al Balears completament in
justificas. Altre consell al Collegi
d'Arbitres: Els liniers són elements
únicament consultius i per dignitat
del seu catres-, s'han d'abstenir de
donar instruccions ala jugadors com
ve
succeint repetides vegades.
Amb açuest partit
acomiadat
el jugador Valls el qual rnarxa des
tinat a l'exércit d'Africa. Li desitgem
molta sort i un prompte retorn.
Els equips s'arrengleraren així:
Manacor: Perdió, Serra. Juliana,
Nadal L., Nadal J., Bastard. Sort,
Gomila, Pocovi, Suau i Irau.
Balears: Palou, Cerda. Ferrer,

Valls, Ubeda, Arbós, Reines,
doy, Sintes, Serra : Pasqual.

Bor

PA DE VIENA'
ESTEVE RIEPA

•
-

Que En Güell (D.), clirectiu, ju.
gador, árbitre, etc., etc., i víctima
del partit Indústria i C. Fontanella,
gemía deixar-ho córrer tot, fins l'etc.,
etcétera, per tal que respirin i surin
els

seus

ccntraris.,

Els panets que no portin gra
vada aquesta marca a la part

Inferior,

s6n

no

de

la

casa

Esteve Riera

AVILÉS

perdrá.

es

Un altre

és el suport que
LA
RAMBLA, que ens permet •fer
conéixer les nostres obres i
sentiments, els quals avui ma
teix es podran veure en miters
de
signatures acompanyades
d'acords presos per les Juntes
deis Clubs do futbol deis res
cas

presta. aquest peribdic

ens

pectius pobles.
Per

-

directius.
La setmana paseada publi
les adhesions elá cerdee
de Tarragona, Vendre
Valle.
.Avui cm diuen que ho faran de
40 o 50 pobles més.
Es verament encoratjarlor
fet de venir cartes de més d'un
poble lleidatá on signen tots els
ven

habitants.
Aixé, si més no, demostra pa

seus

lesament que el futbol de les
comarques catalanes és una
cosa prou seriosa, 1 que en 'loe
del qualificatlu de "pagesos",
que algú té interés en donar
nos—i que, dignen-1-1w de pas

sada,

Lleida
TARREGA
En el primer partit corresponent al
Campionat de Catalunya Amateur
la U. S. de Figueres i el Tárrega
S. C. empaten

Diumenge

va

a

Laietana,

o

celebrar-se al camp

Tárrega el primer encontre de
campionat de Catalunya entre la U.
S. Figueres, campió de la provincia
de Girona. i el Tarrega S. C., cam
pió del Grup A de la provincia de
del

Brufau, Manonelles, Segura i Cu
curull, pel Tárrega.
El públic, correcte, malgrat les
protestes contra l'arbitre, ben me

rescudes, sortí satisfet de la noblesa
del joc. El Figueres se'ns ha /nos
tras

un

28.

-

de

joc rápid ,que

I.—Caselles,

renglerá

equipa en la següent
forma: Bru. Santamaria, Noguer,
Medina, Bosch, Madern, Jordá I,
Mas III, Felip, Ninadell i Jordá II,
per la U. S. Figueres, i Pont I, No.
vell, Surroca, Trilla. Pont II, Mai
mea Cucurull, Segura, Brufau, Ma
nonelles i Puig, pel Tárrega S. C.
Toca sortir als visitants. El joc
tren
fantástic.
anims d'arnbdós
equips per marcar els priven de mi
norar el seu joc. Les portes 'son
atacades intensament. Arriba el des

amb empat

un

a

O.

En comenlar el segon temps do
minen lleugerament els visitarás.
Després el joc és mogut i el domipi
altern;
malgrat aixó, cap deis

equips

ni

aconsegueix

marear.

El

partit acaba amb el mateix ernpat -.a
zero
de la primera part.

pessetes

CARBONS
MINERALS
Collegiats
Consignataris de Vapors
Transports Internacionals

de Duanes

DIRECCIO TELEGRAFICA I TELEFONICA: AVILANAR
emomme TELEFON
OFICINES: 19447 MAGATZE>I: 17401 filmiliwT:

Amb una
aficionats se

-

No hi

a

nats

454

contingut vostra carta i telegramaJ
Impossibilitat material assistir banqueb'
accepteu exPressió sincera meu agraY:
vostés per l'atenció."
Una !larga ovació va seguir la lea_
tura de l'esmentat telegrama.
rambé
ment

es

(ré

3.—Aparicio.
4.—Bota.
Perxa

rsalviercnt

comPanyonia
característiques d'aquest
homenatge.

1.—Angel,

2'80 in'.
2'80

NOVA DIRECTIVA
Per raons d'"indole familiar" tots
els directius en pes el Palamós pre
sentaren II:9- dimissió.
El senyor Coday, assegut en una

"confortable poltrona"
segons cli
féu un discurs que deixa tan satisfets
els diree.tius demitents, que aquVsts es
ratificaren en tot l'exposat i tocaren
—

2

"las de

3.—Casel1es.

qüencia

duna indisposicié. El seu
suplent cobrí el lloc amb encert.
En el Vilafranca debutó dé davan
ter En Blanch, un mitiyó Sortit del
reserva, el qual anirna forea la da

LS ESPORTIUS Pi;ILA
MOSINSI L'AMNISTIA

1.—Equip
—Equip

Marte!'

Fa pocs diés durant la sessió ex
traordinaria que celebra el club pala
mosí, un soci es dirigí als directius
demanant-los-que el club enviés ios eo

fou el que ja
dos gols.
L'equip B del 'Vilafranca ju
gá contra el Sant Sadurní, primer i
segon equips Perdé per 6 a 3.
El reserva del Vilafranca jugá
contra el deis Alumnes O. de Vila
hem indicat: empat

F. U. E.
G. E. i E. G.

2

-element

El resultat final

m.

•1.—Salvador,

2990

a

municat

—

ni

2.—Pa rd o.

La F. U. E. de Barcelona guanya
el G. E. 1 E. G., per tres punts
de
tor

diferéncla
Coll

récord

el

trcfeu Doc
S'ha batut el

provincial

triple

del

3.—Sabras.

noca

CLASSIFICACIO PER EQUIPS
Equip de la F. U. E, 33 1/2

punts.

Equip

G.

G.,

El E.

punta.

301/2

gran

.s

amor

REUS

expeetació

liavia
despertat a Girona la visita de
la Federado Universitária Es
colar de.Barcelona.
El conjunt de marques asso
lides en el transcurs dels Cam
pionats estudialitils passats,
evidenciasen !'alta elasse d'a
quests alletes en manifesta su
perioritat deis gironins, que tot
just comencen els entrenarnents
per a l'actual temporada.
Els locals hagueren de posar
a la palestra iota la seva vo

propi,

per

a

con

COMENTARI
Al camp del C. N. Reus "Ploms"
i amb una organització
perfecta, sota
la direceió deis elements
directius deis
Ploms i del R. A. C., tingué
lloc
aquest festival al qual assistí
iai nom
brós públic, demostrant-nos
l'increment

millorament,
trat

punts.

éxit

-

pels escolars;

no
obstants és
força ac.coptable. -Carreres bat

ha pres

al nostre po

ble.
Entre les marques es destaca el nou
récord de Reus dr Disc, 32'25 m., mar
ca mis bona ja en
si, peró factible de

trarestar la forte allau escolar
i sucumbint solament per la
poquissirntt diferencia de tres
No obstant, els locals pre
sentaren tot un plantel de jo
vençans, que un cop bregats en
les lluites atlétiques poden do
nar inolt de
si. Prometen un
brillant esdesemdaa de tal 1ts
tisme gironf.
Comenearen les tasques amb
el a 100 nutres tanques, que
guanyá fácilment Ballesteros.
seguit per Bota. ue no s'empra
a fons i que encara que
ho ba
gués fet no l'hauria abastat,
féu bé de reservar-se per les
altres proves.
Els 4 x 100, 4 x 400 i els
100 inel res !lisos. la superio
ritat deis escolars fou neta i
sense atenuants; la manca d'es
printers en els locals fou rna
nifesta; alguns bornes que fe
ren els 100 metres tumbe s'ar
rengleraren en els 400.
Angel, en els 1.500 metres
féu un passeig sense ésser mo
lestat.
El dies i javelot fosen neta
ment abastats per Caselles, tot
fe 1 entusiasme.
El triple salt fou guanyat per
Aparicio; el 12'60 111., II
t s, no corre.spongueren uIC,S
marquesasa-solides usualment

l'atletisme

que

perdé

per 3

a

alguns cops

brepassant

ja

com

en

ha

dcmos
entrenaments so
ens

els 33 metres.

Pronostiquem

a

l'amic

Salvat

un

la propera temporada. Un al
tre deis atletes que Inés es destaca

de penca.

Esperem

per

a

con

firrear-ho el proper festival del 27
davant de tots els asos cata
lans. Els Plorns compta amb aquests
?os atletes. tetar puntals per a futu
res
victórics.
entra

els atletas (lel R. A.

C. i els Tac representaven el Regirnent
Caeadors de Tetuan iou aferrissa
de. No s'aconseguiren marques nota
bles, excepte el So i 300 m. nisos, de
gut a qué la major part dels adetes

tingueren massa preves per cada un,
cosa contraproduent
pe7 sobresortir
en una
esamiialitat.
Per acord del Comité Comarcal
d'Atletisme. les marques aconseguides
en eta 8o ni. llisos, 300,
L000 i 3.000
metres llisos passen a ésser récords de
Reus.
Els Plo

han premiat els se ate
0:5 Salcat i
Savé amb rna
edalla
v'r
haver acoareauit batre
dos rt"CCE-j;•hcrI.. Aiszó és un e :rita
ble estImul digne d'imitar.
L'atleta Martínez, del F. C. Barce
as

CAMIONS

AUTONINIBUS

nostre esport.

També és digna de lloances l'actua
sio dels "sprinters" del R. A. C. Vi
dal i Arriols, que ens mostraren una
forma superba en els 8o m. llisos i
els

en

per

soo

Amb la nostra enhorabona ala orga
nitzadors i al Regiment de Caçadors
de Tetuán, donen-1 per keabarles aques
ter ratlles.

oncessionari
per
a
les
de
Barcelona.
i Girona

províncies

JOAN FLOTATS
Tamarit, 95 i 97 TI. 31506

LUDOVICUS

8o metres llisos.
Primer, Vital
P. R. A. C., g" 3-5; segon, Arriols,

lunya

-

lona, donant una prova d'esportivitat i
amor a l'atletisme, coopera
en
aquest
festival i participa en el Disc i en el
Martell. Es digne d'agrair i admirar
la seca gesta ?t traslladar-se a r.eus
pel sol fet de cooperar a divulgar el

les

lesionas Ileugerament en passar la
marca ;cta. Verameut Sale ja es
pot
comptar com el segon borne de Cata

la

Dona catalana: Referma
l'autenticitat de la teva
signatura trametent, di
vendres, al Govern, la teva
tarja d'AMNISTIA LLI
BERTAT

de Garraf, que tant esperem i
desitgem els amants de l'esport i de
la cultura.—Buscal.

fou Save en batre el récord de -:eus
de perxa, deixant-lo a 2,993 m., tot i
no ésserli factibles els t es
intents so
bre el récord provincial (3,05 1_1.) a
se

procés
idea i aplau

2.

Felicitem el F. C. Vilafranza
i la Unió Esportiva per haver-se
ad
herís a la justa petició de la com
pleta amnistia i revisió de la cau.

RESULTATS TECNICS
Regiment de Caçadors de Tetuan
Rcus Atlétic Esport, al camp del

facultats actuals per hacer

campanya

.1a
del

—

en

seves

a

dida pels assistents.

sa

salt i del pes
Una

i ta-mbé

'adherint-se

pro-amnistía i .reviiiú
Carral. Fas" aplaudida

—

GIRONA

Villádiego".

El públic aplaudí la nava candida
tura que es presenta i Si arriba a haver un jazzlban els hauria donat una
serenata. Els nous
elegits 'són, perb,'
gent de pes i no cal dir que els espoy
tius palamosins els desligo" teta menc
de felicitats en ct seu carnés.

Ambdós equipa jugaren bé. El
porter del Turó hagué de retirar-se
al començament del partit a conse

cantera. El veiem més bon
que algun antic davanter.

m.

-foro',

simptl

les

•

2.—Ballesteros,

jamás caricatu-'

carta del
-

tard al camp; davant d'aixó hom
acotda que cedissin els punts al Vi
lafranca i juguessin un partit amis

m.

Ilegí ni:a

rista Bonastre excusant la seva aísi;t4
téncia i animant ,els jugadors per a•

tós.

1.—Aparicio, ssaio
2.—Carreres, 12'30
cord provincial).

t,

m'arsabento

juga. aquest -partit en el camp
local. A conseqüencia d'una "panne"
que sofrí el cotxe en qué venien eta
jugadora forasters ,aquests feren

01.

que,

i

Es

2.—Detrell.
3.—Heres.
Triple salt

jugadors

segons vox pppuli, guanyaren per
dos
a cap els
"cachorros"reservistes i in_
fantils de la B. S. Alfonso XIII. Durant els brindis es varen rebre
adhcsions a rack., entre elles un telegrama

Domenech I.

A. C. del 'Duró, 2-Vilafranca,

1.—Caselles,

una

a

els esmentats

a

VILAFRANCA

4-5.

mancaren

.Mediterrani
de comensals.
els brindis i els

Qu
cilisa trut
innrls,
mgaa Per:retosrs
)en' catan:ig
felicitar
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2.—Castells.
3.—Pérez.
Javelot

!'Hotel

a

cinquantena ?larga

gols.

munt,

3.—Heres.
100 m. Mama

4 x 100

reuniré,'

diversos
Mancaven a l'onze local
jugadors titulars, que sofreixen enca
en els
partits
ra les lesions rebudes
jugats darrerament.
A la primera part el Noia féu dos

Els equips s'alinearen axl: Pel Noia,
Llop, Riambau, Casanoves,
Rovra, Tena, Torella Cuscó, Este
ve, "Cia. i Rabentós, i per l'Ateneu, En
ric P., Soqles, Castells, Marcet, Pe
legrí, Riba (a la segona part Tor
ner), Soler, Morera, Enric J., Clara

m.

Rambla'

La

obsequiar amb un dinar els
ponents d'aqueli onze balearie,
ren

excellena

2.—Cuya ro.

els

és portas amb
Sembla que els

10542

cord provincial).
2.—Carreres, 10'31 mi
3.—Sabras.
4 x 100 m.
1.—Equip de F. U. k.
2.—Equip de G. E. i E. G.
Dise
1.—Caselles, 30'58 ni,

do

curt.

Lleida.
El senyor Larnendi, arbitre del
Collegi Amateur de Barcelona, al--

BARCELONA

-

equip

mina el pas

s,

Pes

1.—Arévalo,
Els rnillors foren: Bru, qui salva
el seu equip d'una "debacle", Bosch,
Madern, Felip i Pinadell, pel Fi
gueres, i Pont II, Surroca,
Mainsó.

C. D. Noia, 4
nombrosa concurréncia
celebra aquest encontre
z

munt.

1.—Baesteros,16

El dia de Sant Josep un
apléc d'entusíastes admirado•s de requiP blane_
Han que el diumenge anterior
guanya
ei partit "Torneig

A IGUALADA

Ateneu Igualadí,

JUGADORS DEL

BALEARS.

3.—Montgrell.

RESULTATS TECNICS
100 metros tan ues

J. ESCODA T LLAVERIA

ELS

2.—Bota.

ROS

que el fet per realitzat no cm
sorprén gens ni mica. He nas
cut i he viseut en mig d'ells, i
sento com ells la mateixa cau
sa. I no descansarem
fins a fer
comprendre ale equivocats que
pel sol fet de viure a ciutat es
creuen amb el dret de superio
ritat sobre nosaltres, que en
materia d'esporl, d'idealismo i
de tot alió que honora els qui
ho defensen, no cedim el pas

Barcelona

A la segona part formá entre els
locals e mig-centre Torner, en substi
tució de M. Riba, que es retirl lesio
nas. En aquesta part dominaren fran
cament els locals, peró l'actuació del
porter contrari, excellent, no els per
mete marcar. En canvi el noia va fer
dos gols més, amb encert. Tanmateix,
el fet d'haver-se tirat sis córners con
tra el Noia per un contra els locals
demostra el domini d'aquests. Enric
aproíitá l'últim lórner per marcar un
gol a favor de l'Ateneu, pee abans
d'acabar-se el parta.
Arbitrá Freixes, a satisfacció de
tothom.
Pel Noia sobresortiren el portes i
la linfa davantera. Pels locals, també
la davantera i particularment Clara

queia.

anIngú.

I AZNAR
de

molesta—, potser

ens

aquests esportius comarcals,

a

donar més validesa al

a

no

seria més profitós que alguns
cereles de ciutat fessm el que
han fet aquests bons ciutadans
deis pobles de Catalunya.
Per la meya part, he de dir

luntat i

Capital 5.000.000

Agents

bons

fa anys la necessitat de do
nar tota la importáncia que
es
mereix al futbol forá.
Dissortadament, a ciutat fins
fa poc semblava no interessar
los rnolt el sacrifici que esta
ven fent pels pobles joves 1 no
joves per al manteniment ,del
seu camp d'esports.
pesé', sembla que les
coses van canviant, pel bé de
tots.
Cal que a ciutat s'assabentin
que no tot Catalunya és Bar
celona; també ala pobles en vo
lem sser, de catalans, i ho de
mostrem amb fets.
En el eanvi de qué faig es
ment, és de notar l'acolliment
favorable amb qué va ésser re
buda, en la darrera assernblea
del F. C. Barcelona, la nostra
proposta de compenetració
ajut, calgdés, al futbol comar
cal. Aixf es fa barcelonisine, es
post j pátria. Per nosaltres no

Societat Anónima
Vía

per?)

ja

cans
•

1e pocs,

amics, venim predicant des de

que diem, tenim a la vista i a
disposició de qui ho vulgui, més
de 60 cartes de les comarques
tarragonina i lleidatana amb el
segell del Club i signades pels
components de llurs Consells

sustat

pot.
•

1

CATALANES
Partits amistosos

•

*

EL FUTBOL A LES COMARQUES

el récord provincial. A Bota li
fou anullat un salt de 12'32 me
tres per no tocar-li saltar, que
el situava en segon lloc, millo
rant el récord de Carreres.
En el pes, Casellee bat el ré
cord provincial, demant-lo a
10'42 m., marca que será mi
llorada per ell matea 9 Carre
res, a no tardar.
En el martell, salvador no
correspongué a les esperances
posades en e, car en els entre
naments fu uns llançaments
més bons.
Fou de plányer que quan
mancaven tres proves per aca
bar, una inoportuna pluja dis
persá bona part de públic, des
Iluint la festa.
No en parlem de l'organitza
ció? Será millor...
La Copa donada pel batlle de
la ciutat, doctor Col!, fou Iliu
rada als estudiante entre els
aplaudiments del poc públic que
quedava aguantant l'aigua que

Club de Natació Reus "Ploms"
—

R. A. C.; tercei, Vidal M., Rgt. C.
de Tetuán.
Salts d'aleada.
Primer, Mas L1.,
Rasa de Tetuán, 5,455 111.; segon, Mas
sies i Margalló, R. A. C. (ex-quo),
—

1,40

metres.

1.500 metres marxa.
Claveguera
(exhib:ció fora de concurs), R. A. C.
Salt de 'largada.
Primer, Serrat,
—

—

5,6 7metres; segon, Mas LI.,
Rgt. C. de Tetuán, 5,63 in.; tercer,
Marimon M., Rgt. C. de T., 5,45 na
s.000 rnetres llisos.
Primer, Mas
Ll., Rgt. C. de T., 3' 1"; segon, Ma
rimon M., Rgt. C. de T.; tercer, Be
A. C.,

—

sora, R. A. C.

Llançament de disc.— Primer, Si
mó Salvas "Ploms" (fora de concurs),
32.25 metres, 12?cord de Reus; segon,
Martínez, F. C. Barcelona (fora clt
concurs), 3,02 metres; tercer, Plan
xadell, Rgt. C. de T., 25,15
quart,
Martorell, Rgt. C. de T., 24,45 In,
cinqué, Murat, R A. C., 22.87.
Salt da perxa.
Josep Savé, Ploms,
(fora de c-rTurs), 2903 m. (Récord
de Reus).
300 ruetrcs liisos (pista Ilittre).
—

—

-

BARCELONA

1, Mas LI. (Rgt. C. de T.). ao s. 4-5;
2, Vidal M. (íd. íd.), 45 S. 2-5; 3,
Serrat (É. A. C.)

Lianeament del martell,
s, Mar
tínez (F. U. Barcelona), 32'6o metres
(fora de concurs); 2, Salvat S.
—

•

(Ploms), 21'14

m.

)fora

de

eancurs);

T.), 5978
.meres; 4, Giliu (R. A. C.), 19'50; 5,
Muray, 18'50 metres.
3.000 m. Ilisos.—s, Mauri, "Plarns"
(fora de concurs), g m 51 s. 3-5; 2,
Mar:mon, 9 tu., .z.:2 s. 4-3; 3, Pámies ;
3,

Plauxadell (Rgt.

4.

Besora,

C. de

41 100 metres rellevaments:
Primer, Reus Atlétic Club (Ara
riols, Serrat, Gomis i Vidal (P.).
4 9" :3-5.
Segon: Regiment de Clçadors
de Tetuan .(Martorell, Mari/Ileon,
Mas
i Mas (hl.), Si".
Puntuad-6: Primer, Regiment
de Caçadors de Tetuan, 29 pulits
Ségon: Reus Atletic Club, ??

punts.

El general Berenguer diu...
A la 0g-fila 13, un int-re1"-

santíssim irkterviu de
Francesc Madrid

24 de marl de 1930

rambla

RESULTATS

ELd

PRIMERA DIVISIÓ
Barcelona-Espanyol,
Europa-R. Santander, 5-0.

Dissabte,

Unión-R. Soe edad, 3-2
Ath. Madrid-Ath. Bilbao, 3-4.
Arenas-Real Madrid, 5.r.
SEGONA DIVISIó
3-o.

Ajavés-Sevilla,

camp de l'Europa, per a dissabte a
la tarda, havia ac.onsegult desvetllar
l'interés dels aficionats, ja que ningú

ignorara la transcendiracia que
partit tenia per l'Europa, ja
que de perdre'l, no li quedava ja cap
esperanea d'apartar-se de la cua,
mentre que guanyant-lo, Ii quedaven
encara unes poques possibilitats de
no

5-o.

aquest

'Puntuació
DIVISIO

Partits
Gol
a. G. E. P. F. C. P.
Ath. Bilbao 17 II 6 o 60 26 28
Barcelona
17 II 1 5 45 31 23
17 8 3 7 49 39 18
Aranas
Espaflól
17 8 2 7 37 32 18
r7 6 5 6 45 48 17
R. 'Unión
17 6 3 8 40 41 15
R. Madrid
Sociedad
R.
17 5 4 8 33 34 14
Santander
17 7 o ro 30 55 14
Ath. Madrid 17 5 2 lo 31 48 12
Europa
17 5 1 II 25 41 11
,

SEGONA
17
D. Alavés
Iberia
17
17
S. Gijón

DIVISIÓ
8 4 5 42 rg
5

9

3

8
8

3

6

2

7

22

cedir el clarrer lloc de la classifica
ció a l'Atletic de Madrid.
A dos quarts de cinc de la tarda,
hora anunciada, el senyór Insausti va
manar

que

s'arreagloressin

19
27 27 19
37 25 18
21

17

7

4

6

R. Oviedo
D. C.orunya
R, Murcia
R. Betis
C. Leóhee

8
r7 6
6
6
17 5

2

7

39 41 18
36 40 18

4
3

7

32 34 /6

8

37

2

g

29 37 13

3

9

27 14 13

46

15

equipa

Racing.—

Raba, Santiuste, Rafael,

Hernandez, Oscar, Larrinoa, Santi,
Pornbo, Clavera, Larrinaga i Amós.
Europa.— Altés, Bigueres, Soligó,
Gamis, Loyola, Maurici, Rarnonzue
lo, Béstit, Escrits, Ciordia i Pellicer.
El lemps plujós i la tarda freda
molt els aficionats qua
arribaren a omplir el camp, ni de

van retreure
no

molt.
veure

comenaament ja

es

va

l'Europa aconseguiria

que

el

triomf. Les primeras jugadas anaren
a cárrec
de la davantera local, la
qual en bellas tombinacions arribd
contínuament davant el mara de
Raba. En quatre o cinc ocasions hom
donava el gol Per segur, perei unes

regadas par dasgraCia,
poca precisió, i les més

altras

per

per la pro

videncial actuació de la defensa San.
tiuste.Rafael, que salvava gols "in
articulo rnOrtis", els davanters de

l'Europa

ELS QUE SE'N VAN

e:s

que ho feren de la manera

De bon
20

SviIla
Valencia

17
/7

no

D'aquesta

aconseguiren marcar.
manera

va

transcórrer

primer quart d'hora. Va ésser als
quinze minuts justos, quán Ciórdía
el

ÁLFRED PERENYA
A la =tinada del clivendres passat

morí Alfred Perenya, illustre polític
Ileidata, republicá de tota la vida, pa
triota exemplar i esportiu
de clara
visió.

Perenya ha mort jove, a 48 anys,
tot emportant-se'n a la tomba un sen
se fi
de possibilitats, que ell era, en
tre tots els polítics catalans, el
més
capacitat per a dur a bon tenue. Ens
referirn, essencialrnent, sense que aix6
signifiqui, ans al contrari, un oblit de
les seves capacitats polítiques fona
mentals, a possibilitats d'ordre espor
t,u,
de

íntimarrient lligades arnb l'evolució
la .cultura física
la nostra terra.
a

Efectivament, Perenya, diputat pro
vincial pel districte de Lleida-I3orges
i organitzador deis serveis de Bene
licIticia de la Diputació lleidatana i
consellér de. la Mancomunitát catala

fou element essepcialíssirn

en

Ja creado de la xarxa telefónica
la dita Diputació, destaca, entre

de
la

on

na.

clesport, per la.

gent

eficacia prác
tica, en contribuir a formar la ponen
cia d'Educació Física de la Manco
munitat—base fonamental de l'Institut
Cabía. d'Educació Física queli ha ha
ría de seguir—, i calcara tnés com a rea
litzador del formidable mirada d'en
tusiasme š voluntat que és la cread&
als afores de Lleida, de la superba
rneravella del "C.amp d'Espprts" de
seva

Allí, al casal del carrer de Blonda!,
Ófl resideix Joventut Republicana,
al "camp d'Esports" incomparable
'aja a Espanya—que crea la susdita
entitat sota la saya iniciativa i direc
ció per a educar Integralment la jo
ventut, deixa Perenya el millor deis
seus entusiasme i la quasi totalitat de
la seva acció en els daarers anys.
Parqué el nestre amic estimarlissim
tenia per Joventut Republicana i pel
"Camp d'Esports" un afecte infinia
una voluntat inesgotable.
Honte de
clara visió, interpretador clic:al de les
realitats ambienta, quan comprenttué
i fou molt avlat—la volada que pren
dria l'esport a casa !loor& i el formi
dable instrtnnent que podia esdevenir.

fer
aqueát

passe al seu extrana que
tornardli avarmat. El por
tar va sentir a destorbar la jugada
val a dir, pero, que el davanter de
l'Europa tanapoc no hi batiría arri
bat—i va relliscar i caigué. La pi
lota xino-xano entrá sola a la porta
del Racing i l'Europa s'apunta d'a
questa manera el primer gol.
El partia continua amb ftanc i
cómplet domini de l'Europa. Unida
ment el Racing feia de tant en tant
va

un

va

—

alguna escapada, portada principal
ment .par

Amóa, paré

la ineficacia
interior ho malbatatava
tea Un íree-kicl: contra l'Europa, el
Ilançá Oscar. La pilota, forta, aria,
a les mana d'Altés, que blocá segur.
A continuació un córner contra Ra
ba no va eatrar per una rasualitat.
tard davant la porta nordeuya,
un
cadd,::,7 extrernedeaa a! petili.4,s
el va saldo-.
dcicnsa e; nrant

del

tercet

se

nyor

Insausti no se'n va donar
compte.
Va ésser als 27 minuts quan Lo
yola aconseguí el segon gol de l'Eu
ropa, en executar un penal. Una es
capada de Ramonzuelo la va tallar
Hernandez amb violencia, i Insausti,
potser masa rigores, va concedir la
pena máxima, que Loyola convertí
en

el segon gol.
S'interrompé el joc

ments,

a

causa

presentava la

per breus

mo

d'uns defeetes
I més tard

una

pilota.

que

lesió de Ciórdia va entretenir nova
ment el joc. Ramonzuelo tira un free.
hile contra el Racing, que Raba de
turá be. i

er.cara

en

executar-se dos

cerners seguits contra els forasters,
un
defensa va tenir de treure de
damunt mateix de la ratlla, una pi
lota que ja es considerava gol se
gur. Es a dir, que el domini de

l'Europa, era, complet.
Després del descans l'Europa in
Sistí, i va marcar quatre gols, un
deis quala va ésser anu•at justa
ment.
Si els davanters europeistea
haguessin tingut una miqueta més
d'encert, aquest cinc a cap, a'hauria
pogut convertir en un resultat molt

aclaparad.or per al Racing.
Als quinze minuta de reprós el
joc, un córner que tirá Ramonzuelo
més

el

va

rematar

Ciordia arnb el cap,

aconseguint d'aquesta manera el ter
cer
gol. Cinc minuta més tard vin
gué un gol de Ga.mis, anullat per
offsitle de Bestit. Als vint.i-cinc mi.
nuts, Mattrici executá un cop franc,
des de

mig

camp,

contra

el

Racing.

El portar va deixar entrar la pilota
d'una manera inexplicable. Fins i tot
hom va creure que s'havia hagut
d'apartar per deixar-la entrar.
I el citique fou obra de Bestit.
Una escapada de Ramonzuelo, que
tíngué un segon temps pie d'encerts,
una
passada a l'interior, i un cut

d'aquest

en plena manta que el por
ni va veure venir. Es portaven
tienta dos rninuts del segon temps.

tar

Es juga pos moments més, ja que
el senyor Insatisti, aliegant que era
raolt fosa i que no s'hi veia, va cri
dar els capitans deis equips, i els
proposá donar el partit per acabat,
cosa a la qual accediren els consul
tats. I es va &Mar el partit per Ilest.
Del Racing, els militara foren San
tiuste, Rafael, Amós i Oscar. De
l'Europa, Bestit, per damunt de tots,
Bigueres. Ramonzuelo tingné una
excallant segona part i LoYola va
fruir tainhé -„tones

jOAr•: B. TINTORER

-zejrgiggapplgarra,--.:e.

bitils,

per

la joventut,

A l'Stad:uni Gal

celebra ahir el

se

pattit de primera divisió antre les
dues reíais guipuscoanes, que finalitzá
amb la victoria dele fronterers per la
mínima diferencia, resultat just per
ia rrajor efectivitat d'aquests sobre els
seus contraris. Els reialistes donostiar
ras
foren quasi sempre els domina
dors, peda excepte Marculeta i algun
altre e.stigu tren plenament desconcer
tats en les reraatades.
En el primer tenme, que fou de do
min, absolut deis donostiarras, mar
caaen els
de l'Irún els seus tres gols.
•El primer als deu rninuts en rematar
Urtisverea amb el cap una passada de
R h,ueiro; LI segon als 17, en posar la
deguda rematada Regueiro a un cór
ned tirat per Garmendia, i el tercer
al vint minuts per mitjá d'Echezarre
ta
que remata a la mitja volta una
passada d'Urtisverea.
A la segona part el domini fou (ma
s: igualat i els realistas aconseguiren
els seus ;os gols. Tots dos per majá
de Biénzobas el primer als 39 minuts
ex. rematar una passada de Belauste, i
s

el segon quan

acabar,

en

un minut per
cop franc tirat

mancava

rematar

un

per Amadeu.

De l'equip donostiarra

es

distingi

Eiz,aguirre Ilundain, Marculeta,
Yturita i Biénzobas. El millor de ,ots
ten

va
ésser Marculeta que sobre 'di
wats sobre tots els jugadots, i
pit
jor Mariscal. Els altres donostiarras
estigueren també a patita allária.
Del Real Unión els millors foren

Emery, Mancinidor, Romo, Maya

Muncisodor, Garnborena, René, Maya,
-Saaarzazu, Regueiro, Urtizveres I.
Echezarreta i Agarmendia.

Al

camp

del Martinenc

Recordara als nostres llegidors que
dama tindra lloc l'interessant encon
tre anunciat entre el C. D. Júpiter
i el Martinenc, al camp del darrer
ia les quatre de la tarda.
La importancia d'aquest partit rau
en
la proximitat del Torneig de
Promoció, puig que representa un
tanteig de [orces molt avinent entre
els dos estnentats Clubs que tan
brillantment representen rafició fut
bolística d'aquell important nucli
ciutac",'.
WW WWW1SWIIIIIMISW

EL MLLOR XAMPAY

1
3

Caves a
Sant Sadurní

d'Anoía

1

ment tot el valor de
la que, segura

ment, hauria sabut realitzar.
Desearla' en pau el ciutada de vir
tuta exernplarrasitnes, 1 que en
joras
llunyans la joventut del nostre po
ble forta,
conscient, disciplinada, tal
con, ell
somnil de veure-la en vida,
caminant, serenarnent i resoltament,
çap a la realització
deis ideals poli

fonamentals.

entra

A Sabadell

Atletic-Palafrugell

tit corresponent a la primera Lliga
entre els dos Athletics. El partit per
al de Madrid influía molt, puix que

amb

l'Europa

altra vegada batre el por
atletic bilbaí d'un tir imparable.
Els madrilenys s'anímen extraordiná
riament amb aquest avantatge i acon
segueixen pressionar arnb gran insis
téncia. Quan només mancava un mi
nut per a acabar aquesta prirriera mei
tat, un cOrner tret per Lecube és re
matat de cap per Costa i aconsegueix
el tercer gol per als madrilenys. Im
mediatament acaba el primer temps.
A la segona part, al cap d'un minat
i mig de comenaar, Chirri obsequia a
Cabo amb ama canonada imponent,
que el porter madrileny para per ca
sualitat, i als quatre minuts l'interior
esquerra bilbaí recull una pilota que
sembla que havia sortit fora 1 que el
públic ho reclama i és cedida a Goros
tiza, que després d'un batibul fantás
tic davant la porta rnadrilenya arriba
bombejar-lo a les mans de Cabo, que
incomprensiblement la deixa arribar a
la xarxa. Des d'aquest moment l'equip
de Madrid decau vísiblement. Al cap
de deu minuts l'equip de Biscaia em
pata en rematar Iraragorri, completa
ment desmarcat, un boncentre de Go
rostiza. Al cap de dos minuts una pas
sada de Chirri la recull Unamuno, que
entre les defensas embala
cap a la
porta de Cabo, qui jugant-se la pell
arriba a prendre la pilota al centre da
vanter bilbaí, pero Gorostiza, ben col
locat, s'apodera de la bala i marca
fácilment el chart gol. Els madrilenys
cada cop més fluixos són dominats
per l'equip bilbaí, que té una
nova
ocasió de marcar en llannar un xut

podia

li

A. TRABAL

d'Izpizua, i e'lquip
aconsegueix l'empat, que

un disgust i
obtim,ut no es

tá segur d'alliberar-se
"furgo de cua".
Athletic de Bilbao:

del

de

és

Madrid
acollit

gran ovació. Feia 32 minuts
que el parta s'havia comenflat.
Al
cap de mig tninut Costa, per baix, ha

donar

amb el resultat advers

A Terrassa
Terrassa-Grh.cia.
EL TORNEIG " LA
A la Creu Alta
S'abadel1-11uro
A Barcelona

a

una

meta

vía

una

Izpizua, Ca
reaga, Castellanos, Garizurieta, Mu
guerra,
Roberto, Bata, Iraragorri.
Unamuno, Aguirrezabala i Gorostiza.
Athletic de Madrid: Cabo, hiera,
Olaso, Santos. Ardónez, Arteaga, Le
cube, Marín, Cisco, Cuesta i Costa.
Els primers rnoments són de pres.
sió bilbaína. El primer ensurt per als
madrilenys fou una rematada d'Una
muno a una gran passada de Goros
tiza que no té conseqüéncies. Una
indecisió d'Illera i de Santos dona
ocasió a qué Gorostiza s'escapi amb
la bala í xuta a l'angla, per?) fora.
El partit tret els primers minuta en
tra en una fasse d'ensopiment i des
interés, que el públic subratlla amb
uns picaments de tná en
so
de tango
per palesar el seu disgust. Bata perd
una
pilota servida per Gorostiza en
forma incomprensible. Un centre de
Bata el remata Unamuno a tot gas, i
la pilota frega un angla. Una falta
d'Ordónez és castigada amb cota( franca
que s'encarrega
d'executar Chhirri
Ilaneant un imponent xut que Cabo
bloca bé. Al cap de 23 minuts de joc
un xut de la defensa bilbaína el re
culi Chirri í el cedeix magníficament
á Bata, que s'interna i una decissíó de
Cabo que inicia la sortida i se'n torna
a la sera portería dóna
ocasió parqué
l'extrem dreta bilbaí Ilanci un xut
creuat que entra a la xarxa.
El menut interior esquerra madri
leny, Costa, es lessiona en una trom
pada i ha de permutar el lloc amb
Costa, i quan hom creia que els bil
bains afiarularien el seu marcador gua
ny-ant fácilment l'equip madrileny Cos
ta sorprin en recollir una pilota, i
buriant
Gatiturieta i Castellanos

imponent Unamuno,

que

Cabo

Júpiter-Sane.
•

Trofeu LA RAMBLA
SANT ANDREU

Els A. O. de Vidanova
foren batuta pel Sant
Andreu per set gols

en

un

córner

que

es equipe, a les ordrev de.1
col•egiat senyor Rib6:
A. O. de Vilanova:
Oliva,
Pueyo, Roca, Aparici, Altés, L6

pez, Juliá, Bertran, Callao, Olá-,
ria 1 Torreg.
U. E. de Sant Andreu: Palau/
López, Soler, Batet, Ferrer, In.<

glan,

ne

gols d'aprenent.

Menchaca tingué ocasió de posar el
peu, i aconseguí empatar.
Seguí la pressió arenera i als 32
minuta torna a existir una altra me
lée complicadíssima davant la porta
del Madrid i Rivera remata el se
gon gol de l'Arenas.
Donará idea de cona loa la melée,
que en el moment de produir-se el
gol hi havia tres jugadora blanca

CULI

El Martinenc bat el
Santboia per quatre
gols a cap
Arbitra

En el segon termas l'Arenas

acon

seguí elevar el sea tanteig artab tres
gola més. La pressió fou més alter
nada, pero sempre es conserva la

Santhoiá:

iniciativa bilbaína. En el Madrid se
seguí notant la falta de Rubio. L'A
renas
aconseguí tres gols més, dos

Delegació

i

MON

20

Teléfon 11953

Barcelona

1
1
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la seva distin-

general, la insuperable
Plat °resaló de la casa
1

tra

F C

1,14.

Demá, dimarts,

F. C.
A

un

a

dós quarts de tres

(Primer)

C O

de

cer,

Club Barcelona

Calculadora de

Calculadora

económica

teclat, completa

económica,

més completa

ment automittica

molt sólida i de

I perfecta

i de tamany

funcionament

reduit

suau

BARCELONA

-

V. GUILLAMET
Malib¦li01111.14.11111143
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ale

El ter

minuta, d'un xut de
Rivero, 1 el quart den minuta més
tar per

onze

un

xut

de

Als 24 minuts

Gurruchaga,
poc

una

que

clara, pan')

centrada de

Juanito la remata arab el cap Gurru
chaga. Fou aquest gol el més bonic
de una, puix que es anteriors, tal
com
queda dit, no tingueren visto

1
MADRID

1111.0•0~.11MIC

s'interna 1
Tonijoan, el qual

origina una situaci6
fou gol.

WALTHER

La sumadora

aquest

fiarla insubstancials.

d'ella

Sans

(mixt)
General: DUES pessetes
(melón redórrec Exposició)

RHEINIMETALL

a

CAMPS
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VA M

Cases,

wwwwwwwww~wwwww¦¦~,„
.

Ftitbol

a

a la zarza
en des
viar la trajecteria arnb el
cap.

Barcelona

Esportiva

llarg

centra bornbejat
tramet la pilota

quart de cinc de la tarda

Unió

Ci

Als quinze minuta de loe el
Mar
enano rnarcá el primer gol, d'un
xut
de Sánchez, en recollir una
centrada
de cap de Pecera.
La primera part acaba amb
aqueit
resultat d'i a o.
Als vint rninuts del segon
temps
fou castigat el Santboiá amb
faut;
tirat per Tonijoan, reboté la
bala al
pal i, molt oportú, remata
Sancher,
marcant el segon gol.
Cinc minuts després hi hagué
una
bona arrancada de la
davantera`
martinenca, 1 Morrajas xutá fortfl
sim, la bala rebot al pal i
aquesta
regada és Tonijoan, qui,
oportt,
marca el tercer gol.
Quan hom creía que el
tantejadot
quedarla aixf, a les acaballea el
Mar
tinenc marca el quart gol 1 el
miller
de la tarda. Arranca
Creixells, cen

iCAMP DE LES COPTRS

dipósit

PRINCESA,

a

Marly, Lacao, Puig,

itera.

Placa Catalunya, 4-Barcelona

.limagmisoggingaisggiumfflumiliagEommugu

els

fuéntes, García, Amill, Millar; Ca
brera, López, Avellanet i 'Casta

sodia Itarls ganarais: FORTUNY, S. A.
Carrer de !'Hospital, 32, I Salmeron, 133

en

le,

Martinenc: Cerda, Bracons, Vi
Altés, Pujals, Creixells, Ca
ses, Tonijoan, Sinchez
Morrajas '
Parara.

patiu cl'ALBUMINURIA, LITIASI URICA, (MAL DE
PEDRA), BRONQUITIS, PARENQUIMATOSES, NEFRI
TIS CRONICA, us guarireu radicalment amb

públic

a

s'arrengledaren

oyes,

Si

i al

collegiat Planell,

del qual
equipa així:

AIGUA DE ROCALLAUR.A

gida clientela

el

ordres

terna.

Recomana

Sanuy,

La resta del partit es descab
dellá, normalment, amb unes
amonestacions de l'hrbitre ;
Roca, per joc violent.
Deis Alumnas, tots fluixéj:,
ron, especialment Oliva. que
la primera part deixá passar d.

L'ARENAS DOMINA I AIXAFA ROTUN
DAMENT EL REAL MADRID

Calalunya

Besolf,

darrey.

A BILBAO

Restaurant

Cárplo,

Sánchez i Comes.
Tet just centrada la pilota:„
Sánchez
féu una arrancada,
lliurá la pilota a Cárpio, 1 aquest
maná el primer gol. Comes ori
giná un córner, cense resultat.
Una paseada llarga de Ferrer da
recollf Sanuy i marca el segori
gol. El mateix jugador fu el
tercer. Una bonica combinació
de Sanuy, Sánchez i Comes, do
ná ocasió a Besolf de marcar el
quart gol. Tots aquests quatre
foren assolits en deu minuts.
Sánchez abans d'acabar la pri
mera part n'aconseguf un altre.
Al segon temps, López tirá un
penalty que es convertí en 1111
altre gol, i Beselí obtingué el

Marín d'un fort tret que s'estre
lla al pal. I amb el resultat e (matra
a tres acaba l'encontre.—Noti-Sport.

a

ccm

ren

mata

A Guacho se calaba, ahir tarda
el partit de primera divisió Arenas
Real Madrid, aconseguint el triomf
l'equip bilbaf per cinc gola a un.
En la primera part domina amb
forea insistencia l'equip local i du
rant aquest temps marcaren dos goIs
els bilbains i un els maclrilenys.
Els primer a batre el guardameta
contrari foren els madrilenys amb
la collaboració e un jugador binad.
Als dinou minuts de joc, Bergareche
acuta a la porta d'Emery, intentant
aclarir Llantada. arnb la mala sort
d'introduir-la a la seva propia meta.
No havia passat un minut d'aquest
gol quan en una confusa jugada que
s'origina davant la meta madrilenya,

cap
s'arrenglera-.

a
Heus acl

gran estirada. el detura. A les acaba
lles els madrilenys fan molts esforlos
per aconseguir l'empat i estan a punt

d'aconseguir-lo

"

Sant Andreu-A. O. VilatiOva.
LA COPA BARCELONA

una

en

INAMIRLA

Martinenc-Santboia.

torna

tar

lloc ede

_

1•

com

deis excessius preus que l'equip local
tasa a les locaLtats, se celebrá el par

SOPA DELS PESCADORS

1
1

* *

14ae

EL TORNEK
DE CLASSIF1CAQ10

AIGUA DE ROCALLAURA:

1

th

j,amt, un somribre umn cc
trist o un xic escaptic i uns ulls oh
sempre brillan la puresa exemplar del
set: inesgotable
entusiasme per l'ideal,
Perenya catan dotat d'un temperament
essenclalment polltie.
Catalunn republicana 1 esportiva
ba perdut, amb la ten mort, un ele
ment de primer ordre, un
honre d'ac
ció, l'obra del qual ens
diu sobrera

a

EL MANANTIAL MES RIC DEL.

a

Alt,

i

Gamborena. Cruella arbitra. bé:
Els equps foren:
Real Sociedad: Izaguirre, Ilundain,
Zaldua, Amadeu, Marculeta, Ayesta
ran, Kiriki, Mariscal, Belauste, Bién
zobas i Yurrita.
Real Unión: Ernery, Uatisverea II,

1

es

-

una

no

WW1ind

orientar de
post a l'ae
ci6 ami) inusitada activitat. I del aen
contagiós entusiasme, de la sera fe en
le possibilitats polltiques i racials
de l'obra esportiva, nasqué el "Camp
d'EsPorts", la rnés bella realitnei6
de la riostra terra en l'ordre
mans

Fudarnent

La jornada d'ahir de
competicions catalanes

A MADRID

do-1

Joventut Republicana.

entre

••¦¦¦¦•••••¦¦

un

Valéacia-R. Murcia, 4-o,
S. Gijón-R. Oviedo, 1-3:
R. Betis-C. Leonesa, 2-1.

PRIMERA

al Guinardó

mans.

Cortina-a-Iberia,

D.

A IRUN

RESULTATS

L'EUKOPA VA BATRE EL RACING DE waog Real Sociedad
L'ATHLETIC DE BILBAO VENÇ EL DE
mina, pero' perd davant MADRID PER LA MINIMA DIFERENCIA
SANTANDER PER CINC GOLS A CAP
Al camp del Stadium Metropolita
Ilanaa
monumental xut creuadissim
El pattit que hi hatia anunciat al
la Real Unión
se'n la pilota amb les
El
i amb
gran entrada
pesar
que
exhalació
la

R

D.

CAMPIONATS DE L.LIGUES

sitat,

En aquest temps els

madri

lenys Mociones i Lazcano feren di
versos caz:vis, per6 de cap
rtsultat
práctic.
L'arbitratge de Gausto tingué al
gunos ensopegades..
EN equipa eran:
Madrid: Nebot, Torregrossa, Que
sada, Prats, Esparza, Lope Pella,
Lazcano, Bergareche, Moriones,
Cosrne 1 del Campo.
Arenas: Jáuregui, Llantada, Arria
ta, Lana, Urresti, Bilbao, Saro, Ri
vero, Gurruchaga, Menchaca. i

irito.—Noti-SPurt.

.

24 de marl de
1930

rambla

•

ar

rglOr

I

•

¦¦•••¦••¦.„,

Una

INTERVIU D'ACTUA.LITAT

amb Lola

conversa

Anglada
Com

escriu

les

seves

históries

La fada deis petits
i deis grans : L'a.míga
deis exílíats : Uns dibuixos
inédits per a "la rambla"

Eas que en aquel! tenme residiera
a Parts, un bon dia
vareen rebre un
pite de dibujaos destinats a ésser ve
per 41 fites altarnent benlfics. Els
que més étadavant haguérern de tras.
liadar-nos a Brusselles, si no de grat
per force, després del procés de Prats
nuts

Molió, v-lrem rebre també un altre
ptec de graciosos dibuixos inadits, al
guns dele guate foren venuts i d'altres
oferts a distingides personalitats bel
de

(Faquarelia.
Quan ion

váreu comenear

publi

a

dibuixos i bistorietes

raes que s'havien portat tnolt bé
amb
els exiliats catalana...

Aquests dibuixos

que

fan fer una
risita i que us evoquen les horca més
aluminosos de la infantesa portaven
signatura de Lote sasiglada. No la ecs.
neledem personalment, peró sabiem, en
canal, que la seva ploma i el seu es
forg no han mancat mal de treballar
quin
tractat de treballar a favor
dele nostres germans que
sofreixen
l'exili o la presa. Ara, en aquests mo
mente precisos, Lola Anglada ha
estar
la collaboradora entusiasta
de les
senyores del C.omita femenf pro-am
rsistia que han acomplert l'obra me
ravellosa de recolljr en pocs diez més
cent-rail aignatures de dones cata
lanes que dernanen l'envileció de l'am
nistia a favor deis nostres presos i
dele nostres
L'hem *nada a veure al seu dorni
ili de la plaga de Santa Anna i ene
:a rebut amb la seva
habitual cor
lialitat. Hem volgta conlixer el seu
Estudi i la popular escriptora infantil
ens ha acompanyat a la petisa habita
ció independent que posseeix a la ma
teixa casa, peró situada en un pis
superior iutninada per dues fines
tres, una a través de la qual es veuen
les torres superior3 de la Catedral i
les tralades, terrats i campanar de!
barri gótic, i 'tina altra que mira a
Montjuic 1 a la mar.
—De dia--ens diu Lela Anotada
m'hi toca sempre el sol. Es molt ale
gre la lium. Aleshores és quan tinc
les meves malora disposkions per al
dibuix o la literatura.
Car ele nostrea lectora ja saben que
Lola Apelada és escriptora i pintora
a la vegada. Aquestes dues facuttats
us

—

1 EA DONA

:

—On váreu aprendre pintura i ditusix?
—Es pot .car que esillec. Vaig anar
un sol curs a
l'Escota de Lamia. Més
influancia varen exercir sobre mi les
Ilieons d'En Llaverias, el meu rnestre

car

Educació física femenm.a

Autoretrat,
—Deu fer
toree anys

per Lola

a

Anglima.

la radia de dotze

o

Ir

vaig

que

comenear colsa
al "Patufet". En Llaverias

borant
va adonar-se dele
presentar-me

a

meus

dibuixos i

va

popular
seguida va

la Direcció del

infantil, on de
ren quedar-se cosetes mesas.
—I després?
—Després... a toses les publicacions
setmanari

a

nostra:

infante que han sortit a casa
"La Mainada", "Jordi", "Ja

Catalana"...
—Sempre heti cultivas

ventut

el

génere

in

fantil?

—Es el

que

és el que

sento

tambe: be

fet

jo prefereixo, perqué
amb més atusa& Pera

"pintura seriosa".

A
la

mi m'agradaria molt dedicar-me

a

pintura decorativa, peró

un

gust

pus donar-me

gaire

molt

car

que

no

és

sovint per manca de temps.
—?Ern voleu explicar com

ho
feu per inventar-vos aquestes novel-le
tes melodramátiques de llangardaixos,
us

Ir

la F

L'au–i?ritat científica i tknica del
doctor Boigey en s diu: "De cap ma
nera pedem sostenir la utilitat de les
conspeticioes esportives femenines. Cal
eliminar de l'educació física de la dona
els e:tercies la finalitat dets guate és
la competició i el desenvolupament
dele muscles, perqm sempre són in
útils o perillosos. La dona mai no ha
de proposar-se rlcords esportius
o
ata tics. Els resultats obtinguts no
serien tampoc comparables ala racords
masculins. Ni ha prou amb una ele
mental iniciació atlética".
Recordern-nos del vell adagi liad
Tota »tulio. in :itero, i de la guatitas
de la fibra muscular Ilarga i fina. i
no és difícil de cornprendre
que la
dona no está construida per a lluitar,
sitió per a procrear.
Aquestes &des, admeses pels fisió
en

l'estudi del

mo

viment humá, són les que obliguen ala
defensora a ultranga de l'esport te
me:sí a imposar una tan llarga luiste
de condicione restrictives—per tal que
la seva práctica no es converteixi en
nociva--que l'inutilitzen com a proce
diment general de cultura física,
Una preve que valen restriccions a
la práctica de l'esport femení ene la
Una la presidenta de la Federaci6 Fe
menina Esponjee de Franea, senyo
ra Ivonne Le Grand, en assabentar ahs
clubs feckrats que, per acord de l'úl
tim Congrés de les dites societats,
han quedas incorporats a l'Estatut de
la Federació els article.,
següents
Article se. Cada societat tindrá obli
gatóriament un conseller mdic, etc.
Article se. Tota demanda de llicancia
anirá acompanyada d'un certifieat mi
dic visat pel president, atestant que la
noia té la seva fibra fisiolagica esta
Vierta a Ise societat i que les competi
cions no li sen prohiba:les. "Unes tale
garanties—continua dient la senyora
Le Grand—posaran per sempre més
-

4~11111~~1

—Una altea pregunta que no pot
en un interviu amb una dona
que valgui: sou feminista?
—Mireu si ha sec: treballo
cm
guanyo la vida per ésser independent.
—Es una resposta, peró incompleta;
?5051 partidaria que sigtún reconeguts
a
la dona els mateixos drets politice
que a ahorne?
En principi, sí. Jo cree que les domancar

nes

r¦s.a

han de votar,

a casa
tetan

"L'..arrenea-nins", Ilustrad&
es

d ina

corapebetreti

seu art

que

es

tan Intinrament en el
fa difícil d'endevinar si
ha escrit la hiStórieta

Lola Anotada
per presentar unes illustratioris o bé
ha fet une dibuixos per escriuré 'una
rondalla d'infante. No fa gaire hern
•ist anunciada, la >próxima estrena
cornédia infantil; que ha d'ésser
presentada amb decorats prapis de
Fautora. Hem Ilegit amb veritáble
compleenea aquells llibres que han ba
tut el récord de l'Iseit editorial inian
til per Nadal i Reís i que es dasen
"Peret" i "Monsenyor Islangarciaix",
tan bellernent presentats per l'Edito
rial Políglota. Lela Anglada gaudeix
duna popularitat entre la mamada i
d'un honorable prestigi entre els grane
de casa restran
Tot fullesaant un interessantissim
afinan de dibuixes inédits que ene pre
eenten l•evoltició artística d'aquesta
doneta gettial, Lela Aislada ens ex
plica ecin va comencar a escritere i a
dibuixar.
—Com vaig iniciar-me a fer dibi
xo3
Gairebé no tne'n recordo— cris
diu—. De molt petita, potser quan te
a
nía quatre a cinc anys, ja tenia afació
fe- ninots. Teta sola paesplaiava a
copiar amb el Ilapis les coses que més.
traimpressionaven o 'que més grác:a
cm feiere Quan tenia vuis o cleu anys
ja geia 'libres per a mi. Jo inateixa
utels escrivia, meas illustrava, incas
Coda i mels relligava.
,

rondalla popular catalana.
(Dibuix inIdit.)

conillets

i ratolins

que fan les delí

cite de la memada?
—No costa gaire. En tinc pron arnb
recordar els zneus temps d'infantesa.
?No us pasea a vós que us plau de
recordar els vostres dies de criatura?
Jo cree que plau a tothom. Les ron
aalles que naexplicaven aleshores, les
oses que més m'agradaven, les meves
emocione al camp, on passava Ilargues
temporades, heus ací la font inexhau
rible on cerco argumente per als meus
labres. Es tan bonica l'evocació d'a
quells dies amb les impressions autén
saques de la infantesa que de vegades
és millor no tornar a veure de gran;
aquella mateixos indrets per no tenir
una desillusi6. A mi aja& m'ha passat
amb un mas d'Hostalets de Pierola,
sota alontserrat, on de petita paseara
temporades. Dones bé: no vull tor
nar-fii perqua nahan dit que ara está
tos canviat i tinn por de tenir un des
engata-.

—?Qu'e és el que més us agrada
del vostre art?
Lola Anglada medita un moment,
cm mira amb una punta de malicia i
sembta que no v'ulgui coontestarone.
—No m'ho toles: dir ?—preguntem.
—'?Qua és el *que més m'agradaria?
Dance
fer la volta al main.
Visitar les selves d'Africa, visitar l'In
dia, l'Australia, el jamó... Aguces viat
ge el tinc posat al camp. i el faré.
yaja, sí, el faré..

esport

o

nostra

peral

les dones,

preparades

per

a

cm
en

sembla que

general,

certs

no

drets po-

litice.
Una darrera qüestió: ?Esteu asús
tese de la vostra professió? Ja sabeu
que a Cataluny-a artistes i literata es
queixen de les retribucions insuficiente...
—Jo estic contenta.
—Heu guanyat molss diners?
—N he guanyat malta, n'he respesos
molts i no he malversas res.
—?Seria indiscret de preguntar-vos
com
s'han produit aquestes despeses?
S'han produit amb viatges,
amb temptatives editorials, amb feines
restas impagades...
—Prepareu algun llibre?
—Preparo
nou recull

que han

per

la mainada:

de

censes

llibre que es
titulará "arareis" i qu formará part
de la meva coliecció infantil.
—?Voleu contestarane una "definitivament" daziera pregunta?
—Si no és molt dificil...
—Facilíssima: ?quina és la vostra
iHusi6 máxima en aactualitat, deixant
a
part la vostra escapadeta a l'India
al Japó?
Lola Aneada es posa sobtadament
seriosa i ens diu:
—En aquest mornent la mesa tausió máxima és la de toses les dones
catalanes: que s'aconsegueixi l'amnistia i que tornin els nostres germans
presos i exíliats. saquest desig és superior a tots els altres.
—I després d'aquest?
—Després d'aquest, arribar a -crear
una biblioteca pública
exclusieament
per a infants on poguessin anar a liegir tots eas infants pobres i rías de
Barcelona. Tots els dibuixants i esa

criptors

per

a

un

infante estic

F. E. F.

cobert de les criti

a

ques ha'oituals tetes als

organismes

perjudicar

qualitats

les

essencial

femenines d'atractiu, de gracia i
de fiexibilitat
Dones calen restriccions que posin
a cobert la F. F. E. F. deis excessos
"

per inadaptabilitat i per man
de graduació. Molt bé que amb la

fisiológica

fitxa

selecció
i es procuri evitar excessos; pera les
noies que queden excloses per la fitxa
?no tenen dret a un millorament de
salut o dele detectes? ?Seo solament
l'atractiu, la gracia i la flexibilitat les
qualitats que no perjudiquen els es
porte? Si no les perjudiquen, tampoc
les deuen perfeccionar, ni elles ni al
es

faci

sara

que tot seguit ens po
de manifest la senyora Le Grand

perqué,

segons es desprén del seu es
crit, sap aprofitar tots els avantatges
per a fer l'apologia de l'esport feme

nf,

encara que confessi lleialment que
per tal d'aconsegtür els avantatges cal
maridar l'esport ami> altres procedi
mente.

Per

exemple: "A una estadís
casos d'esportives
ex a-

tica de goo

minades,

si ha trobat un augment con
siderable de la capacitat respirases
ria (?), augment molt mis important
quan

práctica

la

educativa

de

unida

la

gimnástica

l'entrertament
deis pocs esportius". Es Ilástirna que
en
la dita confessió el concepte
de
va

a

l'Esport quedi berreas, i que no es pu
gui aclarír si el guany respirase, i es
refereix a la capacitas respirataria
tal con] diu l'escrit, i que per a rnesu
rar-la calen procediments indirectas
i bon ala delicata no usats en les fit
xes risioliagiques—o a la capacitat vi
tal que hom

mesura directatnent i fá
cilment amb l'espininnetre. Pel demés
amb el dit escrit queda confirmat
que l'esport és insuficient, en
molts

pel perfeccionament fíele; pee
a respirar bé, cal saber respirar i des
prés un exercici que fact respirar; la
primera condició depj n de la gimnás
tica educativa, la segona de qualsevol
casos,

exercici que determini un xic de fati
respiratória com els esports i els
jets esportius, entre altres.
Un criteri oposat a l'especialització
pera mitjâ de l'esport guanya terreny
a Alemanya, on el doctor Carl Diem,
secretara general del Comité del Reich
per a l'educació física, diu: "El temps
de les societats esportives especialit
zades hauria d'haver passat; les so
cietats gimnástiques i les d'esport hau
rien de fondre's en entitats dayuca
ció física on tota els exercicis eón
practicase". A Frenes el doctor Hec
ga

kel, personalitat gens sospitosa en ma
s; ria d'esport, diu: Molta gens d'esport
s'imaginen fer obra útil per a la sera
salut

pr? aicant

recomanats

grima,

el

exercicis

a

vegades

pel metge, tals com l'es
tennis, la bicicleta, el rern,

etcétera. Els esports no donen renda
cornplet més gis quan s'associen
a
la gimnástica educativa i coonsti
tueixen una fasse caapliració després
del desenvolupament fascicular de
l'aparell muscular i del funcional de
la via motriu nerviosa que el coman
da. La práctica i l'experiencia perso
nal permeten afirmar que no hi ha
compareció possible entre les diver
ment

ses maneres

,analítiques

i

curs...

Lote Anglada, amb aquel' aire de
noía de setze anys que tindrá teta la
se-va viven cris mira i cris diu:
—No creieu que estaria molt bé?
DOMENEC DE BELMU,NT,

impotent

una

guatitas*

tres

sinti sigues

d'educació física i la práctica per in
tensiva que sigui deis esports".
El significas de la paraula esport
s'ha desviat del seu veritable signifi
cas a mesura de l'increment que han
pres les practiques del moviment.
Tanmeteix la paraula ESport vol
dir competició, lenta, estere sostin
gut per tal d'arribar a una performan
sa, o de sobrepujar el que sha
fet
pchs alares o per un mátela.. L'esport
serie un enemic o sense campionats
que no eón rnés que Iluites—no inte
ressen ah s participante. ni a Ilurs fa
tibies espectadors; els récords espor
tius i ,ata tits apasionen precísament
,

Dona catalana: Referma
l'autenticitat de la teva
signatura trametent, di
vendres, al Govern, la teva
tarja d'AMN1STIA LLI
BERTAT

que representen.

incapacitats

dament els
forma per

comesos
ca

l'estere

L'esport

té també cons a condició essencial
autilitarisme fisiologic, go que vol
din que per majá de l'entrenament
posa a landa idu en condicione d'ar
ribar a una performansa o estas de
forma física el més convenient per a
practicar un determinas esport —no
pas els altres esports—i que el Conreu
de cada esport no dóna un rendiment
positiu scnse estar en forma. Tota
activitat física que no elimina rapa

es

ment

segura que

hi collaborarien i ele editors estic segura que també
prestarien llur cn

per

portius femenins. No estan exposada
a cap excés la floja es beneficiará de
e
sessions r'entrenament, etc.
Els
jocs esportius femenins dirigits i vigi
lats en aquesta forma no poden en cap
cas

moment futbolístic
club

i hi haur á
donaran de baixa.

Nariguda del Racin,g de Santan
der, per a jugar contra l'Europa el
partit corresponent al Campionat de
Lliga, cris ha deparas l'ocasió de tenir
La

femeni?

legs especialitzats

per

Santíuste, el jugador del Racing
de Santander, que és també president
del seu Club, ens parla del nostre

sa,

inferioritat

de posar-se en
física, que és

arribar

la performan

per

i ádhuc que

no

a

requer

'1 per

és esport.
Per aquest
motíu el doctor Heckel no considera
com
esports la cala, laqueada, l'es

formansa,

no

grima ni nitres exercicis que es poden
practicar amb una salut defectuosa que
no modifiquen ni tnilloren.
Cal enca
ra insistir
qué l'esport no té la
en
finalitat del desenrotilament físic ige
neral ni integral, sin6 la de plasmar
una
forma determinada mantenint
l'organisme en la mateixa forma una
%regada adquirida, i que ele muscles
san necesseris per l'esport.
Penso que després d'aquestes con
sideracions queda aclarit el concepte
just de l'esport; peno també que te
nint en compte 1a seva inutilitat per a
les naturaleses febles i per a corregir
els detectes físics--que sovint exage
aa—la seva predilecció pels éssers
forts i vigorosos,
pels carnpions,
pels esos i per les seves caracterís

timan de competiciée
forc sostingut, no és

de Iluita i d'es
pas, en general,

la forma d'exercici que més eonvé a
Forganisme femení.
Serie aquestes caracteratiques de

sobrepujar

de

o

vancer, l'esport

es con

joc o en un exercici més
higa nic, el qual té el nom
de deport, que procedint del mot Ilati
disportza vol dir—segons tots els dics
cionaris--plaer, passatemps, divertí
mena el significas del qual s'usava
segles enrera per indicar l'acció de
divertir-se a l'aire lliure; a la nostra
parla li escau el de jocs esportius, que
té l'avantatge d'ésser més gráfic.
La difen ncia entre l'esport, que és
Iluita, esfore, competició, i el joc es
portiu. que és passatemps, plaer, di
vertiment, és, doncs, clara. Ara cal
dria que se'n,s digués eci que procu
ra tants avantatges a
l'organisme fe
menf si els jocs esportius o els es
porta. De l'acció d'aquests ja n'heni
parlas a bastament.
Eh s jocs esportius per ells sois
que han aapiga—no han corregit mal
cap anomalia de l'esquelet ni han es
tablert una performanea, ni han plas
mas cap tipus d'harmonia corpória, ni
verteix
o

en

menys

—

tampoc els exercicis més recoma
nables peI desenvolupament de la mus
culatura pelviana i abdominal. Els jocs
esportius tenen encara el gran incoon
venient, si no es practiquen amb me
sura, de la fatiga que determinen,
sense cap deis avantatges de l'entre
nament i de la performansa de l'es
poort. Eh s jocs esportius sin inaccep
sables con a procedirnent de cultura
son

física, per6 com a un de
de l'educació física són
per fer-se a l'aire lliure.

mitjans
aprofitables

tants

J. SOLER DAMIANS

Santiuste, el

popular

Ruin. ;entended,
deix la

seva

que

presi

—

—Cree sincerament, com creu
la
la gent, que el ja famós
manifest deis jugadors del Barcelona
és una equivocació per la forma de
dir les coses. Pera, en canvi, sóc del
parer que en el fons de la qüestió la
raó está de part deis jugadors.
—En qua recolzeu aquest paren?
—En els contractes deis jugadors
professionals, els guate són contraríe
als drets de ahorne. Els jugadors de
futbol, en virtut del prof essionalisme,
no han passat a ésser "els treballa
dors del futbol", silla) que s'han con
vertit en esclaus. En l'actualitat, si le.s
Juntes directives volguessin, podrku
fer amb els futbolistes el que els do
nés la gana, perqua els pobres juga
ders, per Ilurs contractes, estan lligats
de peus i de mans. Cree que és un
deure d'humanases anar a l'estudi duna
revieja del reglin de professionalisme
que aval impera en el futbol peninsu
lar. Perqua hi ha directius que sembla
que hagin oblidat que un futbolista és
a
fi de comptes una persona de carn
i ossos eom tots els altres rnortals.
—Aixf, vas, en el cas del Barcelona,
abonarieu decididament els jugadors?
—Sincerament, sí. Jo s6c com elle,
jugador, pera també s6c directiu. Veig
els mitjans d'atac que tindria si vol
gués fer-ne ús en aquest darrer as
pecte, i al mateix temps cm dono
sompte perfectament de la desairada
situaci6 en qué cm trobaria en la mera
condició de jugador.

majoria de

—Ja veieu, pera, que l'ates aquest
del Barcelona la quedat resolt.
—Sf, fina que es torni a suscitar.
?Vds creieu que no tornaran a haver
hi nona?
—Heme, qué us diré?
—No, si aquest cas és molt ciar.
A la primera ocasió que es torni a
tractar amb maesa rigorositat els ju
gadors, hi tornaran a ésser. Aixa al
nostre Club, afortunadarnent, no pas
sa, i és perqua entre jugadora i di
rectius hi ha molt bona harmonía. Jo
que els

jugadors

els que

han d'estar

su

peditase a la Junta, pera també cree
que la Junta. si es posa de punta amls
els jugadors, ha de fracassar force
sament. Un club as l'equip. El Bar
celona, si els jugaders perden la moral
i no encerten a guanyar els partits,
ja no será el club poderás que és avui,
perqua es perjudicará el han nom del

que

s'interpretessin

rneves com un

aquestes paraules
par-

desig de perjudicar

ticularmeet a ningú.
—Del torneig de

Lliga, qué n'op a

—Que aquest any ha donat més
eultat que el passat, i la gent l'ha

gu—it

Llibertat

ses

ssaa
tatnbé les
penes abans no ha pogut
allu
nyar-se definitivament del perill
seves

de
la segona
—Sí, hauria estat znolt trist
aix6,
com he será per a
qualsevol club cisse
s'hi trobi. La segona divisió
ocasiona
despeses més crescudes, perqua els
equips van d'un cap a l'altre de la Pes
ninsula, en continuats viatges. Aquest
traspás perjudicará, cas de produir-se,
més a l'Europa que a l'Athletic rna
passar

a

drileny.

A

Madrid,

exemple,

per

no

més

ha l'Athletic 1 el Real Madrid
que siguin de la primera divisió. Si
l'Athletic passas a la segona, es podria
combinar amb el Real Madrid de Ma
nera que juguessin a la capital un
dio
menge l'un i l'altre diurnenge l'altre,
atad no es perjudicarien la Saquillo.

canea, com que a Barcelona, si
l'Europa descendeix, quedaran igual
rnent el Barcelona i l'Espanyol, aquesti
dos es repartiran les dates, i el dia
que no jugui l'un, jugará l'altre.
En

l'Europa

sempre tindrá

un contrincant
considerablement els

i
—S'havia parlat d'una ampliada,
de la primera divisió.
—Sí, se n'havia parlaf, i nosaltres
també ens en comeneavem a preocu
par. Quan els quatre equipe Racingt,
Europa, Athletic de Madrid i. Real'
Sociedad tenien, si fa o no fa, les rnaf
teixes possibilitats de quedar-se a la'
cua, vaig iniciar unes gestions per ttil
que eta quatre clubs es preocupessie
d'aquesta ampliació. De seguida vaig
obtenir la conformitat de l'Athletic
Madrid, pera la cosa no va tirar en
devana perqua amb la victaria d'as;
quest club damunt el Barcelona va
semblar que ells ja respiraven més,
nosaltres, per la nostra part, tarnre"
cris várem espavilar. De totes maneras,
si el club que quedi culata vol intentar
demanar l'ampliada cte qua partem,
nosaltres, ama molt de gust, cris posa:
rem al seo costat en disposició de no
plányer cap esforg eidaquest sentit.
Renten Santiuste, asnb !a seva con.
fásal i agradable, ens va din en
cese% 1:deciente-tes
cara sueltes més
amb el nostre futbol. Peró farisn,
aquest intervits Interminable, i a més
tris creiem haver traste-era ja la
manió dels punts que actualment acaparen Fatenció deis nostres aficionets.
versa

PICANYOL-

XAVIER

Aninistia

més

significat per aquesta dictadura s'han
de qué
parla tothom. Us adverteixo
que
m'expresso d'aquesta manera
perqua
no sé res deis
elements de la Junta
Directiva del Barcelona. Si ha
sabés,
la delicadesa cm privarla de
seguir
parlant d'aquest efes.- Jo no
voldria

—

cas.

cree

d'aquesta,

mente

entitat.

El seu doble arree de jugador i
directiu el lela més interessant per a
nosaltres, i més en els actual mo
mente en qué el solucionas conflicte
del Barcelona dema a les relacions en
tre jugadors i directius un caire espe
cialíssim. Per aixei hern comeneat el
nestre interviu per aquest punt.
judicar aquest
—Vós que podeu
afer des deis dos punts de directiu i
de jugador
Ii hem dit
ens direu
qui li sembla que té raó en aquest

e3

_Abel', ?quina solució
definitiva hi
en aquest conflicte?
—La principal ja us "he
dita,
d'ésser una modificada del regass Ha
esi
professionalisme. Després
potser el
canvi de tota la Junta o de certs
eles

defensa del

ensems

que

seieu

ara aquest
una estona de conversa
home culte. gran cavaller, que és Re
men

ItS SOC13

Del F. C. Barcelon
I

ILENARS
Es convisca els Sosas del F. C. Basa
celona que pertans-en al cinqua miles.
REUNIO DE al

Els nostres amics Dr. .A.iguader i Miró,
M. Carrasco i Formiguera i J. Casanoves, que
agraeixen les manifestacions de simpatía que
han rebut de tot Catalunya amb motiu de la
suspensió del projectgt homenatge, ens preguen
que fem constar el
desig que totes les acti
vitats s'adrecin ara a l'objectiu principal d'ob
tenir la llibertat deis germans presos i
exiliats.
1 com que tampoc no ha estat permesa 12,
celé
bració del míting anunciat, recomanen a tots
els amics i simpatitzants que vulguin participar
a la manifestació
projectada per al vinent cija 28.
consistent a trametre al Govern una tarja
postal
amb les soles paraules
AMNISTIA-LLIBERTAT
i la signatura deis remitents.
! Que tothom contribueixi amb
aquest petit

esforg1

a

la reunió que linera llec dime
a
les cleu de la nit, s'

eres, dia 26.

Casal deis Eaporb, Ronda de la 'Una
versitat s. per Sal de donar-los cerro
Asseni
te deis acords• de la darrera
blea del Club.
Es convida els socia del sisa mi
temar a la reunió que 'tindrat
dilatas, a les alele dé la nits ala alela
del Pi. núm. 3, primas-non ele delegase
'ar
donaran compte dele a.cords de la'
eifel
tera asserablea.
Cal preeenter el
•

—

de soci.

El

general Berenguer diu...

A la página 13,

un

interes

santissim interviú de
Francesc Madrid

•

•
•

24 de març de 1930

la

7

rambla

„

Els intenectuals caste
llans a Barcelona
rer primera vegada
ria d'aquest pail es va

la Mistó

en

Celebrar,

aliir
•Barcelona un amplissim festival'
de rompariveris'me entre els intel
tualS de Castella i de Catalunva.
Él pretext de la testa va és.ser el
•

acte public 'd'agraiment
de fer
'lengua castellana
as escriptors de
Dictadura
adre
plena
que .én
un

varen

escrít al general Primo de
F er á per protestar de la persecu
si/ de qué era ohjecte'' la nng'ua,
tara.na. El pretext,, naturalment,
triat i mereixia .up. acte'sim
era ben
patic cona el d'ahir, peri, en el fons,
el 1 U es tractava de celebrar—i així
resultar—era un a,'..te d'una -alta
yr

un

glificació

.

,E1.:R9ble., de Barcelona, ,fidel' a

la

„tradició „de _cortesia„va •,rebre
eordialment els..rep,resenlants :de la
inteRectualitat castellana, Al
.1,ar,ribada' al: h.aixariPs. del Pa sseig
de Gracia,: i mréS :tard, en la ..ceri
•

.

a

rOn.ja

il'Ajuntamenti,. una; gran
_aplaudir i_victorejar els
_hostes. ,A Ja. .tarda, en el
Conce'rt de _l'Orfeó' Catala al Palau
l.KiCiónal de: l'E.xposició, els intellec
„

de

gerRació

va

.

,

Una

carca

Hem rebnt

hura vis amb un cert estupor com
el bo i millor. deis .seus intel•ectuals
s'interessava per la noble, soltició
d'un problema que ells no havien
cc.,nsiderat inaí res mes que una sen
zilla qiiestió de guardia. civil.
El "cloude" la diada *va Isser
el sopar del-, vespre, a l'Hotel Ritz.
A l'hora' deis discursos, el senyor
Serra Hunter es Va cuidar d'oferir
el -sopar 'en riom 'deis intellectuals
ratalans, ne-slior'és varen parlar els
seny.ors GiMenez 'Caballero, .Pedro
Sainc., Fernando de los Ríos, Osso
rio i' Gallardo, dóctor Maranón, Or
tega -i Gasset, _Menéndez Pida/ i,
finalment,' el senyor August Pi i

,clouse

una

següents fragments:
;sida d'aquests darrers

són els

que he passat
durant els anys
les upes han Pst t, d'aquelles que ajuden
moralment a aliar endavant amb entusiasme i joia i d'altres d'a
quelles que, encara que no siguin capaces de deturar-vos un sol
moment en el cansí de la dignitat i del deure, més fort que totes
plegades, no deíaen, per), d'arnargainvos. Aquestes, perZi, les amar
gues per l'estat de sofriment moisal en qui. he vist Catalunya
aquests temps passats, m'han fet sentir tan generéis que m'he es
foreat de del,W, a passar-les pel sedás, pel filtre del uostre ideal
fins a fer-les perdre tota amargor i treure'n un non propbsit: In
tensificar la nostra fe.

,

L'interés, deis parlament radicava
sobsetpt en el ,que dirien els .oradors
castell'ans.; Tots- e,lls es van situar
en .un trerreny (le' franca, compten
sió, .peró el _que, .al-,nOstre -entendre
va atacar .duna _maneja; més direeta
la part: viva de ja, qüestió ,va ésser
el senyor, Pedro,
Ens va' fer
l'efecte, de mes a més, que era ,el
que estya més ben informat de ..la
realítat de; la, situació:
Al ,11,nal, pe,r iniciativa del senyor

Es parla de

front únie, i aquest jo el voldria i de tot el nostre
sempre que representés un redregament de Catalunya.
Front únic simplement per fer unes eleccion1 a les quals massa
sovint es denla també massa importancia, poc interessa a Catalu
nya, guau no la perivicliouen.

poble, peyó

•

OFf?";$

•

111-izt.fif

adrogar
telegrama aUcap del Govern
un

demanant-ii la concessió duna més
ampla amnistía.
Els nostres hostes estaven positi
vament emocionats de !ea propor
cions -que va :prendre la diada. De
més, a 'més del que ja várem :dir
en els discursos, váreni parlas< per
sonalment amb' el senyors Pérez de
Ayala; ,Górnez, de la Sean, Mara
nón i- Ortega i Gasset.
;que els havia'frapat, sóbrettit--ens van 'dir--era :la conátatació ',que
darrera els intellectuals catalans• hi
havia tot un poble viu; sensible i

?l/

db

ciplinat.

~IQ,/

Vxj0 ae

ee1-161,
,

,

•

.01,6%fd,a44,rif.,

i• at?,

Convé aciarir que

•

,

,

:—L'acte d'avui-a.deia el doctor
Marafión—quedará. gravat en el' cor
de tots ,nosaltres d'una matera 'in
esborrable. -Serlem, in'dignes de nos
altres rnate.ixos si en .un sol moment
de la vostra..vída .oblidéssira aquest
acte de civilitat: i•de,patriotisme•.que
ens han.ofert Barcelóna i Catalunya.

Fóra

pera

una

llástima que

en

aquests monenig, guan l'estat d'es

Catalunya

és tan fervorós, es d/irectors de 14 política
catalana no enlairessin tots els setas actos, enduts únicament pels
sentim,ents de generositat i abnegació
oblidant-se de persona,lis
mes

tuáll inadrilenys foren objecte noVa
mént de' grans manifestacions de

de

i de conveniances particulars de partit.
FRANCESO MAGIA."

,

simpatia.
rio sabcin ,qué

La camPany.a per l'amnistia

resultará de ,tot
aixO. El fet és que la diada d'ahir
té utia gran importancia en el sentit
que pot aclarir moltes coses i sobre
tot per a establir un punt de par
tida per als futurs diálegs amb Ma
drid, situat un boa troç més enllá
del que fins ara havíem de comen
1;ar sempre les discussions. Volem
dir que el fet del problema catalá,
sobretot pel que fa referencia a la
nostra llengua, va quedar ahir admés
duna manera oficial pels represen
tanta mes destacats de la intellec
tualitat castellana. Individualment
d'una manera més o menys precisa,
bona part deis hostes madrilenys ja
havien dit la, seva generosa opinió
sobre aquest punt. Pesó l'acte d'ahir
és una ratifiCació pública traquest
nou
estat d'opinió de la gent de
lletres de Madrid vers la qüestió
de Cataluny-a.. I aix6—inútil subrat
Ilar-ho—és molt important.
Important, sobretot, davazt del
poble d'Espanya, bona part del qual
en

El silenci de la Premsa
L'esperit públic. ha retrobat la leva
solidaritat. Naturalment que ens
referím a l'espera públic liberal, que
després de la caiguda de la tiranía
s'ha popa manifestar al/lb una en
grima més de llibertat i així pot pre
gonar,
que és

públicarnent,

la

generositat

el patrimoni del _sien libe

ralistne.
El rnateix govern que s'ha fet
cárresc de regir la vida pública en el

període transiiori del•regim d'opres
sió al de reconeixement deis drets
ciutadans, ja va demostrar al cap
d'alguns dies d'haver pujat al Poder

Un gest

d'Ossorio i Gallardo,

al baleó del Ritz

Ahhir a la nit, en el sopar del Riti,
elw intellectuals castellans, per acord
un4nime, cursaren a Madrid el següent
'telegrama, en demanda de ramnistia:

Casejo Ministros
,

Madrid.

Elementos culturales castellanos de todas tendencias. después
de celebrar inolvidable acto companerismo con c4.talanes, regalitos
con vivo empeno y por estímulo justicia al Gobierno que amplíe
amnistía a todos los que sufren en la prisión o fuera de Espana
por actos de amor a sus ideales; 'que decrete revisión proceso Ga
rraf y derogue todas disposiciones Dictadura que han deprimido
y agraviado la lengua y la dignidad de Cataluna.
(Al peu, la signatura de tots els intellectuals madrilenys que
stIn aquests,dies, hostes de Baraelona.)
,

DESCONSOL,

que no era insensible a aquesta ma
teixa getterositat. Va reconaixer im
plícitament que cala arribar, pels
camins de la justicia i de les repa
racions, a la pacifícació rápida deis
esperits. La publicado d'una am
nistía que coraprenia una gran part
deis suposats delinqüents del peno
de dictatorial fou la seva obra.
No obstant, per als catalana ja
hern vist que no hi ha hagut amnis
tia. La tranquillitat anunciada des
de Madrid no ha pogut passar
l'Ebre. Aqueas govern, ara com ara,.
segueix el mateix métode d'excepció
que era norma deis governs centra
listes. d'abans del 1923 i que continua
essent4lo, Inés accentuat, en el pe
riode autoritari. La mateixa divisió
que classifjcava ele peninsulars en
dues castes subsisteix. Ho demostra
el decret d'amnistia,
que mentre
perdona els uns, oblida, premeditada
ment, els presos nostres, els presos
de Catalunya.
Els ratalans hem. sentit tosa la
excepció dimanada
del govern que ens goverria. Tot
hom, per damunt de les seres dile
rencies* ciutadanes i polítiques, ha
rebut l'afront ,amb estupor. I1e3n
vist que no es tractava de realitzar
aquella obra de pau. El sacrifici
repetít amb tanta d'insistancia' no
el feien per afavorir el país ni les
viotimes de la dictadura, ans •per
vergonya duna

r?:-1
fa"

correr

a

assistir l'organisme

l'égida del qual

41(
—Ara resulta que ca va satriacari
—Senyor! Feu que no es morín el s poCi que resten, del contras."
podrem resistir l'erroci6 i encara haurem de posar diners per una
c‘no:azal
per .Castanys

ufana i
tirania.

prendre
vigorositat el régim

sota

tanta

va

de la

La solialaritat deis diversos esta
mienta del 'poble. no ha trigat a
formar-se, i la cardpanya a favor
de 'la rectificació d'aquell oblit ad
qui:ex. actualment, la unanimitat
dels, gráns mol iments populass que
reflecteixen la vitalitat política del
nrstre

Els telegrames, les llistes de

Sig

....1/11.•¦•¦¦¦¦•¦

natures, els acords de les Diputa
cions i Municipis de Catalunya, les
rnanifestacions publiques, les ges
tions d'algunes persaanalitats i la
campanya de la premsa és l'expres
sió d'aquest desig fervent i noble
perqua s'obrin les portes de les pre..
sons i es perraeti el retorn deis que

emígrant

a

l'estranger

varen

poder

escapar del dogal de la dictadura.
Aquest moviment popular, la una
nimitat del qual és incontrovertible;
l'actitud de la premsa catalana, que
lluita des del primer día perqua
l'ampliado de l'arrinistia pela delic
tes polítics i socials sigui un fet,
contrasta amb l'actitud inhibitória
que han adoptat aquells diario que
s'anomenen independents 1
que
compten amb el favor d'un públic
que Invites vegades no ho és,

d'independent.
Aquests diariá, el nom delá quals
no fa la cosa, puix que tothom sap
perfectament a quina alludim, s'han
divorcias amb el país. Han refusat,

voluntáriament,
ment

justicien

de sumar-se al moví
que actualment com

tot Catalunya. La seva actitud
els desqualifica perqua en altres
ocasiona s'atribueixin la representa.
ció d'una part de l'opinió pública
catalana. Ara, quan el seu ajut po
dria contribuir a refermar la vigoria
del bloc "pro amnistia", en deser
ten i romanen en un sitenci que
repugna pel que té de complicitat
amb els que tenen interas a mante
nir perpatuament en' un estat de des
igualtat els presos de Catalunya.
Amb la seva actitud contribueixen
al manteniment de la illegalitat. Es
la mateixa posició abstencionista que
en
altres apoques precedents, quan
altres moviments populars, han ex
pressat el desíg del poble catalá,
ha estas una mena d'alarma amb
el s tirans i una conformitat amb els
punta de vista i anab els procedi
ments governarnentals. Si no és alai,
si refuten aquesta acusado per- in
justa. ?que esperen a posar-se al
znou

-

costat del

leerdivas
Una gitanada

"independent"

Els nostreshostes demanen l'amnistia

'Excmo. Sr. Presidente

e

diferents.
Les emocions —grans, per eert algitnes

i Gallardo, tots el s intelleé
tuals castellans, :secundant el movi
ment, de tot',Catalun3-a, varen

Marafíón, ovacionat, ha d'adreçar la
paraula al públia

campanya

intersssantíssima carta de Francesc

Ossorlo

:55.•

nostra

"La nieva
anys; amb totes les contra
rietats i lotes les provef., I enyorances que he passat, encara m'ha
arr
at més en la convieció deis meus ideals en Catalunya i en
eranna de veurels realitzats, un (Ea. Quan un home és fidel
al seu ideal, els sofriments que pugui passar per eh. Ji reconforten
encara l'anima. No tot, per?), han estat contrarietats; que he vis
cut moments inobliclables fraquells (pie farien vibrar els més ín

-

'va

qual

fe la

•

Sunyer

El sentit de la

de Francese Macita

poble?

El nostre desig seria que aquests
diaris no romanguessin inconscients
a l'apellació del
poble. Que renun
ciessin a Ilur independancia irreal.

Que rectiriquessin, i que no obli
dessin, en les aCtuals drcumstáncies
difícils de .responsabilitat ciutadana,
que la prcinsa és Forganismc ex
pres,iu de l'esperit ciutadá d'un
poble.
MATEU. POU

Quan arribi Mora d'exigir resPon
sabilitats als dictadors, caldra no obli
dar el propietari nou de la casa del
Passeig de Sant loan, xamfea a la
Diagonal. Aquest cervaller, inspirara
se en un al' precedent quw és a la me
mafia de tots, cregue' que podia saltar
per damunt deis procediments legals,
que un home de la sera posició social
no pot de&rar de respectar, i opta Per
satisfer les pK,Pies ambicions amb una
maniobra

t

a n

extraordinaria

com

anticonstitucional.
El propietari de l'immoble en qiies
tió estima que la finca rendava poc
decidí d'expulsar ele llogaters, i, com
és natural, as llogaters es negaren a
abandonar llurs domicilis. Quedara la
vio

judicial,

que és el comí normal que

té tot propietari decent .per a resoldre
les dificultats que el separen deis seus
Perb la vio judicial és lenta, i
patser el propietari no estava segur de
tenir raó. El cas és que proceell

efectuar una diligéncia de llançament
que s'aparta en absolut de les regles de
joe de l'inquilina&
El Propiciarí and a triar el: selle
agents executius improvisats a les tri
bus de gitanos que acampen darrera
la Monumental. Dentanl pel general
gitano, i la intelligéncia fou aviat pac
tada. La tribu s'installaria a la casa de
l'Avis:oda del rei Alfons XIII. can

tonada al Passeig de Sant loan, os
precisan:era
haria dos pisos deslio.
gats. Aquests llogaters incamodes, que
no paqarien res i
esquilmarien el lo
cal, s'encarregarien de treure uns vans
tranquils que pagaven amb puntua/itat
els rehuts d'arrendament.
El fropietari maquiavétlie -esperara
grans resultats del scu cop d'estat

'Cita s'aposaria

als rans nasa, homes

?'una casta de reconeguda bclligerdn
cia. que resol els conflictos a ganive
tades i planta cara. si cal, a la guardia
civil,' éQui s'arindria disputar el ter
reny a una tan lamentable comPanyía?
Vulgues a no, els llogaters recalci
trante haurkn d'abandonar l'inmoble.
Els gitanos acamparen per una re
gada sota cobert i proccdiren a ;as
tallar-se amb un confort que feia pre
veure que, un cap foragitais els veTns,
hi hairria fama a treute'ls a dls. El
propietari els ceda el local a Precari
nonas que per un trimestre, i eils sem.
blaren dísposats a estar-s'hi almenys
Tsaire mesas i *sis anys més.
Contencaren ter convertir un halcó
en estable, i lsi installaren un ase, pro
bablement per fenir en un lloe boa vi
sible el simba de lhsr onsnipoténcia
Potser Per exierioritzar la ruqueria

en

prés, en produir-se per consumpció
propia rensulciada de la Dictadura,
han passat els ressorts de Govern en
mans de persones que han fet pública
declaració de llur desig de restablir
l'irnperi de la lid. Ha esdevingut, pe
ra), que la práctica actuació del Go
vern, en pretendre esborrar les gra
víssimes errades i paleses injustícies
comeses per la Dictadura en l'ordre
penal, ha exceptuat concretament i
nominativament efs catalans perseguits
amb l'excusa de tea:tics ja rnassa vells
en el nostre Iastic
polític, i aquesta
injustíssima excepció ha produit una
forta reacci6 clutadana a favor de la
llibertat deis nostres germans.
del Propiefart. 'Avía' t la bruticia ho
envaí tot, i els veins osaren desertant.
En as locas novament desocupats, el
general de la tribu M anal cotlocant
ffté.3 gitanos.
La gitanada ha pres a la fi tals pro
porciona, quo el barri s'ha alarma i el
Jutjat ha comeneat a intervenir en
una qiiestid que des del primer ma
men: era de la seva exclusiva campe
•stia. Solament que ara, en lbs de
ter la lid a una van: normals i pací
fíes haura eas procedir a desnonar
gitanos, ele quals, settse les snaquina
eions absurdes d'un propietari absolu
tista, no liaurien deixat de dormir al
ras, que és el seu element. I quan els

gitanos hagin
tament i la

Cal,

l'actuació vi

brant i unánime a favor de l'amnistia
no sha de veure per ningú un sentit
de servilisme ni de pidolaire humilla
d&
Qualsevol que siguin els nostres
personals ideals i la illimitació de les
Postres aspiracions collectives, la rea
litat imposa com a sítuació de fet una
estructura estatal de la qual forman
part com a ciutadans d'un organIstne
social dintre del qual paguem contri
bució, 1 tenim, o hauríem de tenir, un
mínimum de garanties per viure civi
littadament.
En un Ilarguíssim període de sis
anys hem pogut comprovar, amb do
loroses 1 personals experiéneies, que
amb un ragirn d'excepció i arbitrarie
tat inoídes s'ha prescindit en aquest
Estas de tot respecte a la llei. Des

per tant, enteriare

manem

pidolem

oe.

dc

,

tan sois JUSTICIA; que no'
res, i que cris proposern tan

sols aixecar 14 veis perqua sigui sen
tida i adrecar-la a qui pot escoltar
la, amb resultats práctics i eficiente.
Si, do"ncs, la realitat de la vida ens

imposa l'obligació de signar instáncies:
escríts ditigits a autorítats adminis
tratives, judicials o econenniques de'
l'Estas, no hern de tenir ara cap es
crúpol per adrcear-nos al Govern. que«

o

té

a

les

seres

mane

la Ilibertat

nostres presos i la repatriació
exiliats, per ?emanar amb tota

(letal
deis

insis;

tanda i energia el c$Ie considerem mi
deure elemental de. justicia.
Aquestes consideracions van deci-;
dir-nos a expandir la iniciativa deij
.

Bernadó, de trarnetre una tar
a-postal en data concreta al cap det,
Govern, i com que l'experilncia 1-13
demostrat que no podem disposar, ara.4
per a ler,
ecos ara, d'altres tnitjans
patent la voluntat del nostre Doble,

senyor

n'ts

creiem molt convenient de recorranar
tothom que prengui part en aquestal
manifestaci6 trametent la 'tarja en la'
forma ?emanada.
Per a res ha de patir amb aqaest
gest la nostra dignitat de catalana ni
la puresa deis nostres principie Ilibe
rals, 1. en canvi, res no hern d'estal
viar si en una forma o altaa podan
ajudar a qua l'alliberament tan --ie
sitjat no es faci esperar ja més.
.

Manuel Carrasca iFortnio9

Un

aue

torna

expulsais comple
hogi erial convenient

estat

casa

desistfectada, i no !si quedi ni una
pon, ca/drá encara que cl
Jutja apU4l4i al desaPrensho propic
iarí les responsabilitats que solament
la inconsciéncia pública podría ?durar.
usen!

xin,ra ni

un

Tots el! veins faran bé de prendre
Pare en causa en un procés que sentara
jurisprudlncia en la vida del país,
J. F. PIJIG

Catalá: Si et revolta pen
sar

que av-ul,

sense

dicta

dura ni dictador, encara
tens germans a la presó
a l'exili, envia el divendres
dia 28. una tarja postal de
manant AMNISTIA
LLIBERTAT
IhellOrmr,"~p~rvorwiwit-1.4+
de
Restaurant
de moda a l'Exposlció, amb el
bon temps tornen a cobrar Ilur
animació I brillantesa
Els

tes

I

eta

PERGOLA,

esmorzars

el

ORQUESTRINA VERDURA
DANQUET8

Miguel Ferrer, que fou ii
berat ahir del presidi d'Alacantl:
.on eomplia dues eondemnes pl3r1
delibtes politice, 1 que
avul a Barcelona, si no troba,
entrebancs en el seu eamf.

arribai

primera d'aquestes cintlenines
fou por crin,piraell'irnilitar. 1.,a;
segonn, pr
arnenaces al

unes

suposadei

pseudodech

del
d'Advocats senr.)r Dual
de. 1,511-a 1.ixo.,fou larnbá
eessat
en
la
famosa tasa"
Baltin
Fi
Fan
P
reixeas
s ri e
I,
H
sn't per ha
ver cc.it».,-rt, les penes que hom'
11 iny,:,sj, puix que rananistia
no fou t..:mpoe per a ell.
Sabern *que m'olla.
ompany,p, de Miguel Fer-rer
un hornoo intelligut
i sensible,

Collegi

-

—

modestis-sirn, ex-dirk,i1,-,r de in
tlibreria Italiana i de les .Ekii
eions Dana---li preparen tu'
nete de ~peda.
Ens hi adlierim de tot Cor.

24 de marl

rambla

,21.1.01.,.

Aplicacions modemes

El

autornóbil

.

A:

Fins fa poc temps s'ha utilitzat per
a
fornamentació o acabament d'algu
nes peces en els
automóvils el níquel.
MlOgrat-erésser el menys elegant i el
=cuya r.c.rrosiu deis rnetalls que per
a .litt? íinalitat san emprat fins
avui,
no deixava de tenir els seus
inconve
Menta: un Jets principals era la propensió a l'uxidaa3ent.

la seva

vol

"juntatge"

'

'

km.

.
.

1,glts aquests •inconvenients
innombrablgs reeerques per

a

slan fet
tal de trobar un metan que dones com
t.i pleta satisfacció .ais constructora í
y, la presentació del qual fos elegant i
i atractívola per als compradora.
5
El croar 1.a estat. glegit. I no l.o ha
estat per caprici, .sínó que cientifica
ment és el metall-que millar. notcorn
i," pIir l'objecte .al qual está .?estinat.
E! croar, reputat -per /a .se.v& dure
* ss, aspecte distingit• 1 utbsoitsta totaténcia a l'oxidació, és el' que en l'esdeveniclor sut*tituiri el ciquel en to-.
tes les aplicacions en cal obtenir un
bany durader amb l'avantatge
r d'ell que no cal preocupar-se gaire de

sempre

li cal si

en

que si se'l
estat com a

no

a

se

.un't.terrineraturann

.

a

uns

.

Supera

-

,

„

l.

ATLETISME

mada, i si aix6
Los una raó de pes
per a la seva adopció ho seria prou
l'aspecte elegant que donen a un cotxt les peces resoltes per aquest magnífic procediment.
A. FIGA

EL CROSS DE LES DEU NACIONS
La desfeta deis corredors espanyols a
Dissabte passat,

VIIIMAHMMINYVIAHNINIAMIVII_Crerel=1"

ciutat situada

xic

ere/acuda. Cal observar que la compo
s'ició del bany sigui mantinguda eruta
tant duránt l'operació,i :cal.•degut
oxidents, tessir co co•pte l'hidrogen
que es deopress en- abundáncia, car si
»o es té cura d'aix6 es produeix un
póstt estamos í -frágil perjucricial per
a la pellícula metállica objeete de l'o
peració.. La solució- es rnolt corrosi
va
i aix6 fa que els obsers que la
porten a .ap han d'anar seriosament
protegits i engttantats de cautxú.

en

categoria

classificats

el DODGE el cotxe de qualitat

Campionat

DE

COTXES ALS ESTATS UNITS DURANT
DE DESEMBRE DARRER

FORD
CHEVROLET

DOME

1

1

EL MES

•

els millors Ilocs en el
Peninsular de "Cross"

en

a Vigo no fa gaires setmaPenya, Oy-erbide, Egatla, Ra
Pachon, Reliegos i Campo. No

hi havia cap atleta catalá.
El recorregut d'aquesta
era

7,583

•

BUICK
6.372
ESSEX
5.335
PONTIAC
4.054
NASH
3.230
CHRYSLER
3.170
INHIPPET
2.912
PLYMOUTH
2.642
Les altres marques, en progressió Inferior
(De la revista "Autorncbile Topics", febrer
22 .-1930)

z

A la

segona volta, els
anglesos
collocat admirablement, i els
primers corredora van classificats

slan

1

carrera

d'aquesta manera: Howard.
Evenson,
Dieguez, Sutherland í Butley.
Penya, ocupa el nové lloc;
Oyertride el
16, Reliegos el 20, Campo el 27,
Ra
mos el 38 i Pachon el
58.

catorze

panya, eón les afavorides per

a

,

Pocs metres
aquesta segona
po, fan liga i,

1¦1111MIN¦lailli

corredors, portada a cap l'any pasa
París, en ocasió de celebrar-

sat,

A

Automóviles Exhibítion
Rambla Catalunya, 123
Numusmour

*

Telefon 70052
aso",

MM

MM

maimimmimmeumem

*

La carrera ha comeneat a gran
tren. Els atletes havien de donar tres
•

voltes

en

un

mateix circuit. De bon

L'equip d'Espanya,

glaterra);
G. W.
Holden

s. Has-pee (Anglaterra); 6.
Bailey (Anglaterra); 7. j. T.

(Anglaterra); 8. H. Eckers
ley (Anglaterra); 9. Rerollet (Fran
ça): ro. Broadley (Anglaterra); It.
Gallet (Franea) 12: Boue (ídem):
13.

Soutie

(Esc6cia);

14.

Werhey

yon

E LA DARRERA PARAULA DE
Mamiw
41111~

LA TECNICA
1,0140.

AUTOMOBILISTA

.01~

"m01111

,

spimmii

SUPERBS

la•~J

~

Iusdlie

COTICESNOVISSIMS m-cIDELs

~141b
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som~J
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ells..1
~Av
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ere".1

.°111

cilindres
H. P.,

marques

Iiii.04J

«~ii,

8

Van den Plas i D'Ieteren-

"400111
~#411

carrosseries, cl..e luxe construkles
a

,París, 'per al

imillimmiu

serveí de la
turisme i. carrers

ciutat,
15111111"lidiU

,.....
.

..40.
~O
'"40111
~III

10104.
~
.0•111»
~ab

rwo

EUSEBI BERTRAND I SERRA
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1...1

PI!E
~I")

H. P.

32

cilindres, lítre i mig
cilindres,
3 &res

SALONAUTOMOVIL

......,

11~4

4

ainb espléndícies carrosseries de luxe
i de gran luxe, de les- més fanioses

E

»0~

Sense válvules

rww••
•

XPOSICIO:

t3aíme.s, núnI

OFICINES:

155

''''..4°

Diagon al, 4-I9

..0.
•10

foo••

que

sois comptava amb un suplent,
resta, automáticament, lora de com
bat, descIassificat.
Evenson guanya la carrera a l'es
print final, en tnig de grana entu
siasmes i aplaudiments.
La classificació individual dóna
aquest resultat:
r. Evenson
(Anglaterra); 2. Squ
therland
(Esc6cia); 3. Dieguez
(Franca); 4. W. B. Howard (An

cop-

açuesta mateixa prova.
Leamington, s'hi han reunit
unes quaranta
mil persones per a
presenciar la gran creuada entre els
millors corredors d'Europa.

després d'acabada

volta, &gana i Cam
indisposats, abando

tan

els primers llocs de la classificació- per equíps. El papen espanyol
es cotitza a gran preu a conseqüéncia de la brillant actuaci6 deis seus

El nou DODGE amb carrosseria MONO-BLOCK
representa l'esforç máxim deis seus constructors; famosos a
tot el món pér l'alta qualitat i bon servei deis seus cotxes

la lluita.

nen

s.ar

-

-

de

Barcelona.
•

;

quilómetres i mig, si
no estem equivocats.
Ultsa la classificació individual,
n'hi havia una altra per equips de
nacions, de sis corredors. Espanya
portava, dones, un suplent.
Franala no presenta el seu millor
equip. Hl manquen alguns corredora
de válua indiscutible, castigats per
la Federació francesa. MaIgrat aixó,
aquesta nació, amb Anglaterra i Es-

51-883
21570
•

Hosvard, Evenson, Dieguez,
Penya I
Hárper. Recordem que Dieguez,
que
forma part de l'equip francés, és
el
corredor espany-ol que va
actuar al
gunes temporades a
Catalunya, en
representació deis colora del F.
C.

celebrat
mos,

VENDES

,

gica.
L'equip Espanyol estava integrat
pels segiients corredors, tots ells,

nes:

sraves

xie

volum de vendes TOTES les altres marques de la

Leamington

començasnent, Peny-a, Pachon,
Cant.
po i Egafia, han alternat
ainb l'es
camot de cap. Es a dir,
s'han sen.
tit valents i forts i han
plantat cara
als seus adversaria, oblIdant-te
deis
seus compa.nys d'equip i
Buitant d'u
na manera del tot
personal.
En acabar la primera volto els
corredora pasen per- aquest
ondee:

nacibns que hi han pres part són:
Anglaterra, Franla, Irlanda, Esc6cia, Espanya, País de GaHes i Bél-

nlai desmentida

cres

un

en

El palie segueix veient

28 centígrades.

La jnjen/itat det corren que
el. bu y ha crésser: tarnbé

uns

a

Leamington,
cent cinquanta

a

de Londres, es va celebrar el "Cross" de les di Nacions,
reduit a set, per "forfait" de Luxemburg, Itália i Alemanya. Les set

D G E
seva

.

sa

en

cromat

quil6metres

(so". Centigrades) Per6 tractant
de .solucioqs novelles, n'yti. ha proa

que estiguin

la preparació deis banys,
ha esdevingut d'aplicado
corrent. Podem ben dir que condueix
h resuitats més
segurs que el niquelat
e:, co que fa referénda a la regularitat i brada de la capa metallica forel

no

tu?a

a.

realitzats

INIAMMIN

acosttunen

peració.

.

vegada

Partem ara del principi del cromat.
Els banys utilitzats són de corno
sició no* vaLriada i lo major part de
vendes 6n fretes.amb gran secret. En
principi l'eelectrIlit és una solució
d'ácid crómic a una proporcio de -50
per mil, a la qttal s'han afegit al
gtnes sals; sulfat de crom, burats,
fluorurs, etc.; les quals fan precisa
rnent la qualitat del bauy. El; andes
insolubles
a ésser el
ferro
o L1 plotn. Generaltnent cal tenlr el

1.

Degut

tota

passar-li un senzill
drap per tal de treure-li la pols, únic
enemic que pot fer-lo desmeréixer, e.tr
vant els ulls dels més exigents.
Els fars çl para-copa, els mares
dela radiadors i totes lespeces que més
o rnenys influ?ncla
tenen en l'adecen
tarnent de 1 cotxe bón avui. en la major
part de marques,
presentades amb
aquest Sihtraila debany. Es pot Inri d.r,
dones, que el procedtment ha entrat
ja de pie dintre la industria automo
bilista.

protector que perrne
y tés a la vegada donar un aspeete ele
t, gant a la peca banyada i al mateix
temps una considerable resisténcia a
la humitat i'ss la corrossió que de la
mateixa pot prodluir-ae. El níquell fou
t durant mea ternps el metal! escollit,
perb, com diem abans, no satisfá prou
'.--" per a l'objecte a qué se'l destina,
ja
k-- que. ultra la relativa resistencia a roxidació, té tinconvenient que segons
E a quin altre rnetall ha d'ésser aplicat
s'hi adltereix prou bé i car donarji abans un altre bany de coure, essent
per tant rn-5..s'cottplicada i costosa l'o-

!

conservar

nou,

Feiai-rnelta arrys que els fabricants
d'autoznóbils es preoeupaven per tro
bar un metall amb el qual pogués len.
z t un

"vida",

,10-

El cromar, dones, comparat amb el
ntquelat, presenta serioses dificultats.
E. corrent necessari és de to a 30 ve
gades superior i per tant les precau
ciona han d'ésser molt Inés estretes.
Yo obstant. grácies als progressos

l'indústria del

cromat a

de'1930

GRTGE:

trafalgar, núm,

,.«.

'....migiffl

;40045
,.......
~I,

24 de marg cle 1930
rs. Penya (Es-

(Bélgica);

lessonne

panyl);

etc., etc.

tis restants corredtirs espanyols

aquest ordre: Cam
hárt entrat per
po, 33; Oyerbicle, 25; Reliegos, 49,
Pachón, 57•
El triomf d'Anglaterra ha estat
tórollós. Ha classiíicat els seus sis
hotnes de l'equip entre els vuit pri
mer% clássificats. Una victória més

possible.
L'équip de Franea, si es té en
eortipte la qualitat deis sus bornes,
Ia fet tarnbé, un paper ben llult.
Soria part de la seva magnífica clas
sificació ha estat deguda a la bri
llaatíssima actuació de l'espanyol
Dieguez. que ha estat un deis únics
brillant

és

no

que han resistit les

anglesos. Franga

escomeses

deis

pot ben acon
tentar amb un segon lloc, davant
d'EsctScia i la resta deis equips par
es

ticipants.
Espanya... Parlern-ne
*

•

a

part.

*

Mes han sofert una forta decepció,
i els atletes espanyols una desfeta
de

moka

transcendencia. Aquests
han estat víctimes de la precipita

do, obligada,
réalitzar el

amb

tc

han

hagut

de

trasllat a Anglater
actuació a Learnington;
aquells, deis scus entusiasmes i op
timismes exagerats. Els uns i els al
tres han actuat sobre terreny fals.
Tot plegat ha provocat una baixa
formidable en la cotització de rAtle
(isme Peninsular.
ra

i la

sen

seva

espanyols que l'any
actuar a París, ho feren

Els corredors

passat varen
duna manera sorprenent, i es feren
creditors a l'admiració ,de tothom.
Aquest any, conseqii?ncia duna cZ..rie de iactors. Espanya, ha perdut
tot el terreny guanyat a París i bo
na part del seu prestigi.
No podia succeir, a Leamington,
altra cosa. Ele seleccionats per la
Retal Federació Espányola han. ac

-ami) tots
Precipitació en

desavantatges:
yiatge; manca dr

els

tea+.

Aquesta vegada els nostres

qué

el

direcció

en

exagerat

el moment de la

carrera:

afany d'alguns corredors

de
huir-se; manca de preparació de
conjunt i individual i de fons suii

cient

resistir la distáncia de
la prova; desconeixement de les ca
racterís:iques del terreny i mancats,
f:nalment, d'un nombre s,uficient de
suplents. Aquest detall no fou pre
vist pe l Comité Nacional.
per

Els

a

espanyols

corredor

acosturnats

a

actuar sobre

de terrenys;
trobat amh un
ment diferent.
se

estaven

clas
Leamigton, s'han

a

una

paisatge completa
•

•

La distancia máxima que han efec
tuat aquesta temporada els represen
tants d'Espanya al "Cross" de les
den o de les set nacions, ha estat
de deu quilennetres. A Learnington,

preparació, n'han bagut de co
brir catorze i mig.
Totes les regions quan es despla
cen per a prendre part en un earn
plonat nacional; o les nacions quan
110 fan per participar en .un•Campio
sense

a * 1 lU 1 1 1 1 1 1 II a m Il a III II i i a III

s'emporten

nat del món,

~ffiwium~

enviar un.
pitjor que pot passar-li a un
equip. és que no pugui classificar-se

n'hi

va

El

per

de corredors!

manca

Penya, Pachol', Campi
com

Si

mido",

aquesta
varen

deis

tacte

i

fos

carrera

Egafla,
"pan co

desprendre's

del con
cornpanys i amb un

seus

de mil dimonis varen fer-se els
"amos"... per breus moments.
Aixó no és res més que conse
qüencia de la manca de direcció.

tren

Els corredors

cipitar-se

espanyols varen

pre

comenear la carrera.
Res ho demostra duna manera tan
en

com
la seva classificació en
acabar la segona volta (nou quilóme

palesa
tres

mig),

i

.guda

en

compareció

al final de la

a

l'obtin

carrera.

Amb tots aquests inconvenients,
dificultats. precipitacions i desen
certs,

no

era

possible

La classificació d'aquesta

sempre tres

quatre suplents; a Leatnington, la
Confederació EsPanyola, tan sois

o

esperar-ne

res

es

carrera

següent:
Primer: Josep Hernández, F. C.
la

Barcelona, 27 rninuts i

set

AUTONIORIL8
d'alta qualitat

segons.

Segon: Jordi Mesalles, del mateix
Club.
Tercer: Ernili Ferrer, ídem.

Quart: Leonci Ferrer, del C. D.
Europa.
Cinqué: M. Boloix, del R. C. D.
Espanyol.
Sisé: Ll. Ventura, del C. D. Eu

Suprem

bis, de 46 CV.

56

Amb cilindres d'acer nitrurats.
NovEs

ropa.

CAMIONETES

DE

1

MITJA

I

Motors marins

Seté: J. Son, del mateix Club.
Vuité: Emili Mur, del F. C: Bar
celona.

1

2

I

MITJA

havia.

que entre

ells

no

Tgaa

d'avlaci&

P. de Grbola, 20

Novl: J. Jover, de la Joventut Ex
cursionista Pensament (Campió de

18. M. Lleó, Hospitalet; 59.
J. Abelló, Terrassa, i 20. J. Sorri
bés, independent, etc., etc.
ropa;

Sabadell).
lo. J.
Font, de l'Espanyol; fr.
A. Por, C. E. Manresa; rz. J. Mi
guel, del Barcelona; 13. Caballé,
ídem; 14. J. Rodríguez, Espanyol;
15. A. Villamanya, ídem: 16. J. Vi
ves, Barcelona; 57. E. Bulbena, En

BASTONS

CLASSIFICACIO SOCIAL

Vegeu els assortits i

Primer: F. C. Barcelona, 26 punts.
Segon: C. D. Europa, 57 punts.
Tercer: R. C. D. Espanyol, 8o
pünts.
MURPHY.

prens

a

la fabrica

PASSRTGE RAOARDI
Rambla Plaga Rala(
-

,

4.

—

tkl^

Inés deis "millors" corredors espa

nyols.
Menys mal

II 1

1

rambla

1a

hi

.
.

cap catalá.

MURPHsY

1930

Al

1930

EL F. C. BARCELONA COPSA
ELS TRES PRIMER LLOCS EN
LA

CARRERA

DE

LA

J. E.
e

PENSAMENT, DE SABADELL,

11.<.5~~;(..~.1sc~;;""41°.

....

'

agent exclusiu clels autómbbilt,

a
N
a

n
a
•
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•

igual

personal

1111

•

La Joventut Excursionista Pen
sament, de Sabadell, va portar a cap,
ahir al metí, en una dIstincia de set
quilbmetres, la carrera
peu que
tenla projectada.
S'hi varen inscriure cent Set cor
redora, representant diversea entitats
comarcals i l'Europa, Barcelona i
Espanyol, de la nostra ciutat.
Un centenar de corredora varen
prendre la sortida i setanta foren
classifIcats a l'arribada.
La carrera fou tnolt Buida per la
nota de color que donaven els cor
redora en passar pela més importante
indreta de la %reina ciutat. La lluita
no fou del tot ence3a. La superio
ritat del Barcelona es constatá de
bon principi 1 l'equip blau grana,
molt ben conduit pel vencedor Her
nindez, es va elaesificar en els llocs
d'honor, i copsi els tres primero, da
vant Ferrer, de rEuropa.
L'actuació de l'Hernández fou molt
Buida i malgrat que era el gen in
tent fer obra de conjunt (de la qual
cosa no es va oblidar en
els mo
menta oportuna), va destacar-se se
guidament quan els seus companys
estaven ben collocats per a triomfar

•
g

ii.
..,
•
•

1 el gust -de notificar a la seva distingida clientela que té exposada, al seu nou local d'exposició, una luxosa Limousine-'-`\carrossada per
Willoughby, primera arribada a Espanya i exactament

AMB HERNANDEZ AL CAP

•

a

I

la que posseeix per al seu ús
el President dels E,stats Units
Mr. Hoower

o

a

1

O
111
•

Minguda d'Alfons XIII,
Teléfon, 76434

-

•

482

lb
•

(Cantonada Travesía Carril)

•
•
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A.

Casajuana

Diputad& 219

Barcelona

equipe.

A la ciutat corn en plena carretera
s'aferma de dia en día réxit deis
nous

moclat

O

1
El
EL

QUATRE cilindres

COTXE UTILITARI per

excelléncia, el Inés
i d'entreteniment.

económic de cost

El SIS cilindres
EL COTXE DE LUXE
ment

módic,

a

un

preu

extraordiriiria

l'abast de tothom els avan,
tatges reservats fins ara als compradors de cotxes
de pyeus més elevats
que posa a

MES DE 400/00 COTXES CITROE"N
en

circulació són

Proveu eh nostres

una

nous

CONCESSIONARIS:
Giatetá Aleare
Provenga,

281

Estanislao

Nagre

Provenga, 157 bis

Narian

garantia de la qualitat de
models C-4 i C -6 F. i

la

nostra

fabricacié

quedwu colyeogyto

Aanilar

Corts Catalanes, 415

David S. A.
Aribau, 226

Sociedad Espanola

de

Automóviles

Citroén, 8. A.

1111¦?

10

la

BOX_A

handicapat, peró

Mateo de la Osa va estar molt
de temps meditant quin era el ma
nager .que mes li convenía entre els
que feien per aconseguir la seva
sig
natura. El dubte el tenía el pugilista
basc. entre Jack Detnpsey i Pincho
Gutiérrez. A l'últim s'ha decidit per
aquest, cosa que nosaltres reconei
xern que Ea -tot un
encert. A les
ordres del més !ove del* managers
que hi ha a Nova York, Mateo
de
la Osa és possible que aconsegueixi
una combata productius en dedars
1
de Dempsey no hauria obtingut mal.

setnianal

'en négre

bé

Kid Chocolate és
millor pes plo
del
gons les
ma

món, se
votacions

oficias americanas.
E 1 a editora d el

"Everlast Boxing
Record Book", ca

negre entre els primera. Si
Frankie Qenaro ha aconseguit
5,13 punts: ,Black Bid, el negra de
Cuba en va tenir 495, a segnn lioc.
Es indaLtable que Blanck fui és
ale fet la primera potencia en
el
camp deis mosquea. I
encara que
Midget Wolgast (vuité lloc a la
Dista del "Courtesy New York
Sun") l'hagi batut ara per punta, ens
resistim a concedir a aquest una va
lua superior al mosca de l'equip de
-Pincho Gutiérrez. que és, sena dub
te, llame predestinat a
entrar en
poseessi6, dintre breu terme, del ti
to' mundial que avui és encara de
Frankie Genaro.
un

da aay apana d'editar el seu arman
procedefiren a obrir un concurs, per
taI que la crítica de solvencia
doni
les Distes deis minora hornea de cada
pes. Llegint ara, que Kid
Chocolate
guanyar el concurs de la catego
ra delsplomes. El
máximum de vota
que es podían tenir era
75o. i Cho
colate en va aconseguir 727. La di
ferénaia entre ell i el seu seguidor
immediat, Bat Battalino, és de prop
el millor
de dosce,nts punta. Miró és una
Dissabte a París,
prova més del magnific
concepte en
va
tenir lloc al
qué és tingut e negra de Cuba, al
Velódrom d
i
aqual hora no fa justicia en no con
vern
una reunió
'nedir-li l'ocasid propicia per a assolir
de molta impor
el títol que ala satis
mereixements
tancia. Encara que
porrespon.
el combat princi
En la divisió del s galls, també és
pal anava a cár
Alf. Brown, mi altre negra, el que
rec
de Logan i Sportiello (aquest
ha obtingut el máximum de
sufragis. darrer no va poder sortir i el
subs
De 75o n'ha obtingut 720. La dife
tituí el belga Van Ilaecke que no
'rancia entre ell i el seu seguidor im
més va perdre per punta), per nos
mediar Bushy Graltarn, és de
cent
altres hi havia un combat que ens
punta justos. A aquests els
segueix interessava Inés que tots els
altr/s.
!Kid Francis, amb 425 vots. De pu
Aquest era el que havien de fer
glista europeu entre els deu primers
Régis, ex-challenger de Flix per al
3elassificats no n'hi ha cap més que titol europen
i
el petit fran
•Young Mansa amb 228 punta, en cés que tant haPladner,
fet escriure. Aquest
•leté Iloc. A Alphonso Teapilo Brown
•combat el va guanyar per punto
ja li fan justicia. Coral déiem en la
Pladner. i aquesta victória és alta
.nostra panorámica anterior, les Co
ment significativa. Vencedor
de Flix
'tnissions americanas han acabat re
i de Régis, ?no será considerat
taneixent-lo total, com a campi6
Pladner com el millor pes gall
re:indial.
d'Europa? Els fets sembla que vé
En la divisi6 mínima apareix tam
nen a corroborar aixó que
exposetn.

?Emile Pladner,
gall?

-

nosaltres,

A

a part d'una
revenja
ésser possible a casa
nostra, ens agradada que s'acarés
rovament a Kid Fraticis: Tothom re
corda que el combat que ambdós
Púgils' van fer París el 15 de maig,
i que va ésser fallat nul, no
conven
cé a ningú, ja que l'opiaió general va
ésser que Francis es mereixia la
victória. Hem exposat en una ante
rior ocasió el nostre criteri de qua
e! napolitá Kid Francis és el mi
Mor pes gall d'Europa. Ara, a la ma
teixa reunió en qué Pladner va ba
tea Régis, Kid Francis, sense
pre
sentar-se massa ben preparat, obtin
gué una victoária damunt l'anglés
Bert Taylor I mentre Pladner no
aconsegueixí batre'l duna manera
que no deixi lloc a dubtes. la supe
rioritat de qué tants parlen, no Ii
podrem reconéixer.

amb, fila,

1

a

La

premsa

causa

base

hagi

que el

•••¦•
MIMO.
••¦•
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HOMERO,
SANT

~1.1•1

TELEFON

passar

Miami. Per la

Trenta

la
selva mexicana"
mesos a
per E.

Guardiola Cardellach

d'Eduard

1.•••¦•¦

Va debtar-me fürlba? áI 'gel: ta

tas sense rnoure's ni dir un mot.
—?Quin respecte ens tindrá la in
diada si aixl, davant d'ella, douem
aquests espectacles?
—Té ra6... té raó...—féu per tota
resposta.

Després el váreig

anar empenyent
dintre l'administra
!rió. Ja a dintre, va dir-me:
—Paró vull que s'egi aquel! tal per
qual que també jo en sóc molt,

uaument cap

a

—Tots ho sotn prou els que vivirn
aci. El sol fet d'ésser-hi n'és una
prora

plena...

—Té raé... té raó...—va tornar a
dir-rne.
Va
desapareixer d'nt:c la sera
4
selabra.
-Des don jo era sentía claratnent
alas' forts sea:Ilots. de la eeyst pobra
—

_

LES URPES DE LA M0111"
ENS ACARONEN

La nit d'aquell diumenge angu
niós várem tenir consell extraordi
nari

els quatre conspiradora: Má
ximo Garcia, el de la botiga, el mes
tre i jo
Les coses havien arribas a un
punt tan delicat, tan greument se
ría, que ja constituía un venta
ble perill la vida al campament, no
pas pels teinors propia d'aquella vi
da, sinó per la impossible convivén
cia deis sis funcionaria, els sis es
panyols allí exiliats més o menys
-

voluntáriament.
En la reunió várern acordar una
mesura extrema: enviar a la garén
cía un telegrama presentant tots
quatre les dimissions deis !lastres
cárrecs, a conseqiiéncia de la im
possibilitat de viure amb l'adniinis
trador, i per tal d'evitar eadeveni
meras greus que esdevindrien fatal
ment

de la

perjudicials

.Gompanyia..

per

.als. intercssos

Jo váreig redactar el missatge en
pregávem que en el proper
viatge del vaixell de la
Cornpanyia,
l'"Olympia", enviessin els nostres
substituta.
Erem a la (farrera setznana d'agost
í
Olympia havia d'arribar en la
primera quinzena d'octubre.
"

signat el document, ve
ramera históric per a la
vida polí
tica d'aquella minúscula república
isolada, va o rg r un conflicte: la
forma d'enviar-lo a Méxic, a la ca
pital.
El procediment niés rápid era te
lefonar-lo a l'adrninistració de Port
asara i

Morelos i que d'allí el trametessín
per la vía del telégraf federal—Mo
relos a Valladolid, a Yucatan—a
Porbres i per cable a Veracruz.
Aquest procediment. peras presen
tava una gran dificultat: don Pan
cho Muro, l'administrador de Mo
relos, s'assabentaria de tot, i amb la
mes gran bona fe, Iluny d'enviar-lo,
cercaría un arranjament entre l'ad
ministrador de Yalikin i nosaltres.
i, el cap descobert, fóra l'adversari
qui prendria l'ofensiva.
Várem adoptar, doncs, l'altra vía,
més lenta, perb més segura: espe
rar el dijous, dia en qué el
correu
de la Cornpanyia sortia cap a Tizi
min—Yucatan— i Iliurar-li el mis
satge, secretament, a fi que el dipo
sités al telégraf de l'esmentada po
blació yucateca.
Abel retardava una settnana la tra
mesa, paró anaven a tret segur, !sub
111 de guardar bé ciseçret,'

•

111.Ww.

a

Hughes,

culta

va

festius

1'05 ptes.

.

.

partir de les 2 de la tarda, 1'05 ptes.

a

inclós l'impost de Protecció

•WEID

MIMEN

bella!

lamentadons.

Obert cada dia, de deu a una del
matí i de tres a set de la tarda.

Entrada: 1'05 Dtes.

Entrada gratuita

100.11¦1

12 Palau 'de l'Art Modem

Palau He les Missions

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

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

Entrada gratuita
4111.1.1e
MOZO;

Poble EspanYol

E

El públic poda contemplar cada
dia les fantástiques

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

MINO»
MOMO.

cions i els jocs d'aigua.

Dissabtes, vigílies de dies fes
tius i dies festius, obert fins a

•••••
•111111•••

,

Dies
matí
Dies
matí

dos quarts de deu de la vetlla.

••••••
MOMO,
Y/1MB

11•¦
111111••¦•

Entrada ordinária: 1'05 ptes.

MIME.
ealmOD

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

o

que el corren de la
tia cada dilluns de

Companyia

sor

terma

correu

nota

¦•••1111111
Mala.

•

E

•

P

•

0111111.•

.

*

.

1.11G1110

.

'amor
MIMO

NO'rA: Els passis gratuits d'entrad

tisfacció pel fet que

al recinte són válids firiá "áirotfaWs.

el portin
a
Barcelona, no ens sabem estar
d'acompanyar en el sentiment els
madrilenys, perqué encara els consi
deren eapacos d'empassar-se un com
bat que lógicament no durará rnés
enllá del que tardi Ros en donar un
cop ben collocat al seu
challenger.
no ens

L'endemá,
reu

:

Cada dia és

més alt el tiratge de LA
RAMBLA, el setmanari de
la máxima popularitat.

Recordeu-ho

selva s'enfosquía en mig duna quie
tud, d'un silenci mágic.
Pocs mínuts després d'aquest re
pos absolut de la natura se sentí
cap al nord-oest una
temor
es

tranya.

No era com un tro, paró s'hi
assemblava molt.
Era més aviat com si una onada
gegantina s'atansés vers e/ campa

a

contundéncia d'un fet

con

aurnat...

ment.

Tots estávem

neguitosos, frisosos.
Entre l'administrador i el comp
tabla, duna banda, i nosaltres, de
l'abra,

no

es

canviava un sol mot.
nosaltres sentiem te

Tant ells com
menaa que es repetís.
agreujada,
l'escena del diumenge anterior.
Tant
ells con, nosaltres compreniem
que
la repetido, amb les
pistoles a la
cintura. havia d'acabar amb un es
petec de

tragédia inevitable.
Així arribá el dilluns següent.
Era un dia plujós, ennuvolat, i feia
vent fred i fort.

un

Domínguez, Menéndez

i jo diná
capcots.
Gats i gossos i gallines i oques

vem

1 fins vedells

s'apropaven la taula
tranquillament, descaradament, exi
gint gairebé

a

que els

donéssim quel

com.

Hi havia un vedell menut,
eixerit
i desvergonyit que us donava
cops
de morro al colze, fas que li
aliar
gáveu un tras de pa. El pa
era la
•

feblesa...

i la nostra.
donar-n'hi.
De sobte va parar de ploure i
de
fer vent. El ce!, pero, adquirí
seva

color de plom gairebé

un

negre,

La

,Majestic Hotel
1 RESTAURANT
a preu flx I a la carta,
Orquestra. Sabana eapecials.
Rodee, banqueta I testes

Cebarte

2,32yranzrz:=3:ac

trena d'alba, el cor
eixia i el nostre propósit adqui

ría la

dirnis

les darre

=22211TITIX.12MMIZIZe
Anunciant

satge de la coalició.

que

Mentrestant várem prendre l'a
guardar el secret més rigo
rós i d'estalviar-nos tot tracte amb
l'administrador i el comptable, a fi
d'evitar una tragédia de ?latió.
Ens ho carreganem tot a l'esque
na, fos el que fos, en espera
de la
decisió de la geréncia.
Aquella dies varen ésser molt
llargs. No s'acabaven mai més. Per
fi arribá el dimecres a la nit. Jo ta

aprofitar

o

ENTRADA D'AUTOMOBILS AL RECINTE
Dies feiners
4 pessetes
Dies festius
"
2
*011

•¦•¦•
.0111•11.

Aquel] dimecres, a més de les Ile
nieves, vaig dorar-li el mis

cord de

per .costum

oryns,
«memo
MINP¦11
«.11010

tres

A Port Morelos es valen
també
del mateix corren, enviant el dilluns
el seu propi. a cavall, fas a Yali
kin, i tornant el dijous amb les car
tas 1 diaris del món, cap a Morelos.
Presa ja la nostra resolució, es
el

YONama

OWINa

bares d'aquell dia per escriure
la familia i als amics. i lliurava
després, ja de nit, al corren, les ma
yas lletres.

—

havia de dur la nostra
sionária a la gerencia.

laIMM

MEMO.

a

de! ferrocarril y-ucateca i darrera
posta de correus de la Federació, i
després de caminar tres dies a ca
val', arribava el din:acres a la tarda
a Yalikin, Iliurava la
correspondén
cia;recollia la nostra i eixia nova
ment el dijotia per arribar a Tizi
mili el dissabte a la tarda, fent nit,
tant a l'anada corn a la tornada, al
poblet majas de Kantonil— ficat
dintre de terrenys nostres
i de
Chancenote, ja a teira de Yucatan,
arran de la frontera de
Quintana
Roo.

perárem resignadament

Mino

77.11M1
Sala.

ozemlo

res

on

Tizimin,

Ndliora

Gran Parc d'Atraccions

MOMEE.

QUENSBERRY

idea de l'iso
viviern diré

una

4T1

.~1,1¦•¦¦¦11••¦14

blació escollida per a posar en mar
aquesta paródia de conibat és
Tot i expressant la nostra sa

Parqué tingneu

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

Brollador lluminós j cascades
en
combinacions altexnades
Cada dia, de sis a vuit del ve,spre.

¦••••••

1¦11.01

feiners, d'onze

entre

peninsular deis
welters ha estat
acordat en definitiva.
Fins s'ha decidit la
data en qué es farl,
d'abril vinent. L po

lament del paratge

"1"

1•111•111•
M•1•11,

a

Francesc Ros i l'as
turiá Pena, per al ti

2

la Infáncia.

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

¦•¦•

=

El cornbat

a

Pavelló Reial

Ros contra Pena

pia

Dies

.

cronista

bé és del mateix paren Un tros de
la crónica d'Hughes, és prou clo
qüent. Diu: "Magnólia va amonestar
a Sharkey, per pegar baix
més d'una
vegada. Després va declarar que no
havia vist cap cop baix. En el darrer
episodi de la funesta tragédia, Mag
nólia va comenear a comptar da
munt l'horitzontal
anglés. En arribar
a tres,
repentinament va canviar de
criteri referent a la legalitat deis
cops de l'americá, i talment com si
la consciéncia li remordía, va perrne
tre a Scott que descansés
un
mo
ment. Automáticament en
fer aireó,
va assenyalar a Sharkey
que es reti
rés cap al seu recó, acció que a
qualsevoI banda que es practiqui la
boxa vol dir que un boxador ha estat
desqualificat. Així mateix ho devia
entendre Sharkey, que va posar-se a
plorar i a insultar a tort i a dret."
Tot i adrnetre que puguin ésser

ves

.

Palau Nacional

iba.»

arnerici, el qual ha defensat clara
ment l'anglés Phil Scott, i no a'ha
amagat de dir que Lou Magnólia,
Párbitre que dirigí el combat de
de Miami, va robar la victória
a
l'anglés. A rnés d'aquest, Jack Ko
foed, del "Evening Post", s'expres
sa en termes
semblants, i el corres
ponsal del "New York Grafic", tam

que és el día

o

feiners

NOTA: En aquests preus

ONIM•
MMIIM•

seva

tol

el qual

Ja

XI

2'10 ptes.
1)issabtes i vigílies de dies festius,

E

alters, l'excellent cor
responsal d'"El Mundo Deportivo"
a
Nova York, ha reproduit l'opinió

••¦••¦

o

les deu de la nit

a

PREUS D'EN'TR.ADA

;=Dies

part Dona'

0•11IMI

IIIIIIIIIIII

Dissabtes, vigílies de dies festius

de la nit

nou

dies festius,

111.11•••

Miami?

Sharkey -Scott,

MIMO,

71964

les

a

•?••••¦

“I¦ptetes del que va
sIsser el c o mbat

11111.1.1•0
01111•11110

••••¦•

MI11111111 o 1111111111111

a

raMm

GERVASI

Dies feiners,

o
••¦••¦

a poc la prem
a
que arriba d'A
Llanca ens revela a
:ida
moment nous

..¦¦•

56

del mati

nou

IMMIM

va

Phil Scott hagi obtingut repetides
victóries pel procediment del cop
baix és una cosa que escama
una
mica i fa que hom es resisteixi a do
nar crédit una vegada més a
les *a

4T7

les

a

11•

cartas totes aquestes coses, el
fet que

~.a

Pies festius,

les deu del matí

a

TANCAMENT DEL RECINTE

les ordres

massa

parla

MIME.

í magatzenp,

•~IIM

1111.¦

MIME.

()Reines

Dies feiners,

MIME,

MOMEO

mesas

o

MIMO

Poc

••¦¦1

o

OBERTURA DEL RECINTE

..1•11¦
1111.1.•

No se sap quan será el debut de
Mateo de la Osa ala rings americans.
El base está mancat d'entrenament
i Ii sembla que Ii convé rebaixar
uns
quants quilos abans de decidir-se a
debutar.

simpátic pugilista

vuit

•••¦•¦•
MOMIO
¦¦¦••
AIMMO

poulains.

inactiu.
Tata de temps senas boxar sembla
que forcosament l'hauria
d'haver
estat

DE 19] 1

PE

E

de totes les categories
feina per poder-se preo
cupar de vigilar en mateix els seus

sovint del pu
gilista de Motrico.
/511111
\rateo de la Osa,
que és a Nova York
disposat a portar a
terma en la Meca
0del pugilisme una in
tensa campanya. Mateo de la Osa va
renunciar al seu títol de campi6
d'Espanya deis pesos semi-complets,
el dia 17 d'octubre de l'any darrer.
I al cap de cinc die3 embarcava a
Cheburg cap a América, amb el
"Leviathan". Aquesta excursió ha
estat

a

L'ex-campió

té

aen

111~12011~1.2:1112aJdUaxwirminiramunaarrymutua unizaraunamicia

•••¦••¦

que potser

América

a

CAFES TORRATS
Vendes a Fengrós
al detall

1.••••

prestigi,

Qué

.111.1•11

E

ne

Mateo de la Osa

.11.1.010

*-"Z

els cronistes ameri

cana que l'han vist entrenar-se diuen
tot el contrari.

Pa

oaa

24 de marg de
1930

rambla

La

remor

s'apropava, rápida,

glaiadora... implacable...

es

Gats i gossos i vedells i
gallines
espaordits, i ais corral, de
les mulas sentiem un xivarri
de mil
dimonis, l'espetegar darnunt les pe
dres dels ferros de les bestias
que
carden (una banda a l'altra
com

fugien

enfollides.

Un minut després la remar,
con
vertida ja en alarit
salvatge, eixor
dador, planava damunt !lastre.
Branques d'arbre saltaven fetes a
trossos i rebotien per terra,
entre
mig d'una nuaolada de pols 1
fang
i fullaraca.
Un bassal d'aigua que hi
havia al
pati que dá sac com si una escern
bra invisible li hagués passat
pel

damunt.

Els arbres rnés feixucs
s'aplana
i les branques,
fermes i gruixu
des, fuetejaven l'espai,
ven

i

desesperades.

brunzidores

Va durar aixó poc més
d'un m'nut.
Després la remar va anar
alba

nyant-se

vers

dre's

l'infinit.

en

Tres

o

el

quatre

sud-est, fins

a

per

minuta de calma, i

altra Volta la temor tétrica s'atanSara des de Iluny, molt
e 5p
at
arda carreras.
t

—Es un cicló! Es un ciclo!
I els brama feréstecs, venint del
nord, arribaren altra vegada al po
bre campament. I tornaren els ar
bres a abatre'a i les branques a sal
tar a trossos 1 la fullaraca i el fang
a fer una nuvolada imponent.
Va tornar la pluja, ara més forta
que mal. L'aigua no semblava pas
que caigués deis núvols, sitió que la
portés el vent de qui sap oil i us
la rebotés per la cara. Semblava
com si un geni invisible, arribo unes

xurriaques liquides,
galtes i el ros i les

us

fuetegés

lee

i les

c.-

rnans

Tota la gent del campamem
hacia eixit de Ilurs cabanes.
gros "zapote" que no volia ajupir
se per a deixar passar la torrentadul
fluida, va perdre les arrels, va aixe
car centenars de quilos de terca ;
le
va
catire. com un gegant ferit,
bracas clamant al cel.
El seu cos pcsat arreplegá una
barraca en la caiguda, la va esmi
colar, la va triturar... 1 els brins de
fusta i palla foren Ilancats per la
fúria del vent enllá d'enilá, i es per
deren en la selva esgarrifola.
finja una d'aquestes onaclesds
mes.

,

vent...

I arnb

perdut

per

i
altra

una

b
remor,

prou

feínes

?}savia

banda de l'horitzó

apareixia
Inés feréstega

una

encara,

Yeonftwarit)

24 de marl de 1930

11

rambla

HOLLYWOOD OBSCUR

El drama que la pantalla

projectara mal

no

per P. Ventura i
TarnrInicarll
M cap de mitja hora
Jesse. Portava, ultra les

de l'asitífrilte, erren es -pirlaria-tihs
quants clics del mateix, i després

'larga arribá
lletres, noti

tot

—

nou

escán-

alié,

amiga seva, i ella sabia que
mai prenia cap droga, puix que no
gran

yremeu-les.
Fred compa

i tot fent un gest
dir: —No tinc valor per
aquest auto de fe. ,Yós mateix,

estava mai malalta.

El treball va distreure'ns. Carmel
Miers i Estelle Taylor aquell dia

va

;tis plan.

es

flansetel rogel i blavoses
Iransformaren en cendres uns retalls
de passió, una história d'amor trá
sicament Buida.
—I bé, qua ha paisat?—vaig pre
I

al

dol que sobrevindria.
Irene estava vivament afectada
per aquella mort. Diana era
una

cies del cas.
—Teniu— va dir
donant el pa
fluet a Fred. Miren si hi són totes i

afirmatiu

s'oblidaria, grácies

unes

van

batallar de bo de bo. Alló

id.:111111 (1111111111.1111.111!!!!!!

stris

lliva de les 'i:eves originalitats i
extravagáncies. "Sembla talment
boja", havia sentit comentar mantes
vegades, per6 en realitat jo creia que

11

notnés ganes de fer enrao
nar i un bon xic d'enveja per part
de les altres companyes. De sobte
les nieves idees prenien un altre
curs.
Coneixeria Herdering, l'home
misteriós que de tant en tant i sense
dubtar-ho ell mateix tant d'interés
prenia en- el meu pensament.
era

1111191

! I (1.1 lucimilpre

pi

sense

—

vaig

Herdering
tornat
par. Demá vindrá l'oriental
a casa; no hi faltis.

MARIA

con

No

s

l'estudi parlaven

De bc-ca

en

boca

sopar

a

les 745.

moni;
Fins aieshores l'amistat amb Alma
Rubens i Richard Cortez era sliper
ficial. La .comunitat de treball era
]'única ,cosa que ens liarla fet re
trobar a diferents cases i en moltes
festes. Richard és molt •simpátic;
Alma, una (lona captivadora, perb
una

es

miqueta estranya. Tothorn

comenta l'éxit de

.Maurice Chevalier
l'éxit de

Jeannette Mac Donaid
l'éxit de

El desfile del
(opereta cinematográfica

amor

basada

en

l'obra

EL PRINCIPE CONSORTE).
de !a música, de la inlatge i de l'art suprem
s'apodera de l'ánim de l'espectador, en aquesta cinta
meravellosa, que veureu més d'una vegada

lt;j1-11iQi-ca

ESCOLTEU

VEGE U
ES

UN

FILM

a

esca-

sopar

Tan bon punt entrávem al meoal vestíbul un borne alt,
de faccions correctes peró dures, la
mirada escrutadora i el posat amoinat. Alma, en veure'l, s'hi atansá
corrents, i amb una gran alegria, com
si aquell borne fos l'únic que li faltava per ésser felil, va dir:
—Herdering, estimat amic, estava
ben trista, creía que rio vindríeu.
Ja sabeu que per a mi sou insubstituible. Anem, us asseureu al cos-

SONOR

PARAMOUNT

par

Pararnount Films corrobera,
vegada més, la gran admiració que el públic sent per les
produccions, admirado
seves

una

a

pols,

meu.

(coninuara)

i

donant a la pantalla deis nostres: locals un material cinematográfic de gran valor per la
seva sobrietat i gust, artístic.
r
esperava arnb delit
Bacelcna
la presentació de la nova produccio de Chevalier, i ara s'ha
pogut c.omprovar que la satisfaçció del públic ha estat moll
superior a la que ell mateix esperava d'aquesta pellícula.
En realitat, el cinema sonor
pct arribar a ésser
cree que
molt superior al teatre. L'art,
silent, en retrobar l'expressió
parlada de les escenes, s'ha
apropiat de la paraula de.l'art
teatral, i els artistes i directors,
renovant-se amb geutilesa inesperada, s'han adaptat amb ventable soltura al nou ambient.
Així 1 tct, el cinema será senapre el cinema. i el teatre, amb
aque.sta nova modalitat, anirá
perdent pam a pam el terreny
que l'art silent havia re.speetat,
ja que en donar variació i molnlitat ife,scenes a les gratis obres
teatrals, aquestes han perdut
l'encarcarament de decorats, la
limitado d'expressió, que era el
més grafi dofeele ded teatre. El
cinema ha suprimit tote.s les.1

amb els grans factor de movi
rnent i naturalitat s'ha apropiat
deis noms i les veus, i avui,
grácies a la producció Para
mcunt, interpretada per Mauri
Chevalier, nosaltres, que
ce
éreni enemics decidits de les
produceions parlades, liem de
recdnéixer que la nostra ene
mistat ha sofert un gros otro
pell. "El desfile del amor",
aquest primer assaig de pro:
ducció cantada i parlada, de
Lubitseli, en ha conquistat.
Certamen{ que se'ns ha pro
seidat la perfeceió de la pro
ducció sonora en l'ambient ir
real de l'opereta, peró com que
de.; clara s"ha' de considerar el
cinema no com una ebpia de la
realitat, sinó coni una cópia del
teatro. amb el major acosta
ment possible a la realitat, hem
d'acceptar que les primeres ex
hibicions parlades siguin a ba
se del més irreal que pet donar
nos el cinema 1 el teatre.
"El desfile del amor" és- una
"opereta cinematográfica". Es
l'aspecte acceptat del públic,
amb exit, del teatre cantat i
parlat, amb la mobilitat d'esce

Anunciant : Cada dia és
més alt el tiratge de LA
RAMBLA, el setmanari de
la máxima popularitat

Reeordeu-ho,

Ntrenee

AVU1 VEUCIE11....
gran produc
Jyn, interpreta
ció Metro
da per Novarro, May Mc Avoy,

produccions sonores
desitgem, que obtin
guin l'oreo. éxit.
Dues
Fox que

La primera és un drama ln
per Lluís Wolheim,
Leonore Ulric i Robert Frazer;
l'altra té per protagonistes el
simpátic George O'Brien, l'a-.
gradable veu del qual va im
pressionar favorablement el pú
hile, i Helen Phandler:

terpretat

COLISEUM
"El desfile del amor"

TIVOLI Cinema

Avui, dilluns,

Kalelyn

Key-,

Miers,

Carmel

Francis X. Buschman, Nigel de
Brulier i infjuita més de co-'
neguts artistes.
L'ésser donada novament de
represa aquesta pellícula de
mostra ben clarament l'éxit,
que obtingué les vegades an
teriors,
OATALUNYA I LIDO CINE
"Una farsa parisién"
"El corazón pierde"
producció Paramount in-.
terpretada per. Adolph Menjou,'
l'ambient de la qual es trans:parenta en e.
títol, és
Una

Tenim pellícula per moltes
setmanes. Així ho demostra el
públic acudint com les mos

sonor

amb

aparell Photophone

les den de la nit. Non programa sonor. Estrenes:
Noticiani Fox 1Vlovietone. La cinta sonora Fox TRIUNFO DE LA
AUDACIA, per George O'Brien i Hellen Phandler, i la colossal cinta
sonora Fox JUSTICIA GLACIAL, per Lenore Ulrie i Louis Wol
heim. E5 despatxa sense recárrec per a denla, matinal, tarda i nit.
FEMINA Cinema sonor amb aparell Western Electric
Avui, a lea den de la nit, la cinta sonora cómica XL G. M., El pues
to de gasolina, per Harry Lagdon. Tres cançons pel celebre quartet
"The Revellers". Diari sonor Hearst Metrotone núm. u, i la gran
diosa cinta sonora M. G. M. HOMBRES DE
dtn
Chaney i Phillys Haver. Es despatxa sense recArrec per a
inarts, tarda i nit.
KURSAAL I CAPITOL
'Avui, dilluns, a dos quarts de deu, represa de la grandiosa cinta
M. G. M. BEN-HUR, per Ramon Novarro, Francis X. Bushman I
May Mc Avoy; Cómica i Reportatge Verdaguer.
CATALUNYA I LIDO CINEMA
Avui, nit, a dos quarts de deu. Programa d'estrenes: Cinta cómica.
El film Paramount UNA FARSA PARISIEN, per Adolphe Meniou
i Kateryn Carver. Revista Pararnount í la cinta 'Importaciones EL
CORAZON PIERDE, per John Harron i Gertrude Olmstead.
PATHE PALACE
EXCELSIOR
MIRIA
Avui, dilluns, estrenes. La cinta d'Exclusives A. Torres LOCA
PASION, per Lily Damita i Warwich Vv-ard; la cinta Universal SU
DIA DE SUERTE, per Reginald Denny. Cómica i Diari M. G. M.;
Als Pathé Palace Excelsior, a més, el film Paramount MENDIGOS
DE VIDA, per Ricliard Arlen i Louise Brooks.

satiFfet.
Aquesta producció Paramount
té totes les belleses del bon ci
nema i Lotes les perfeccions del
bon teatro musical. Les canlons
són molt bolles, els chors Eón
encertadissims, i treball deis
artistes éa selecte, l'escenifica
ció és admirable en els més
subtils detalls. La rná de Lu
bitsch s'hi troba arreu. La mú
sica és d'aquella que es queda
a l'orella, i l'actuació deis artis
tes i l'argument sin del miller

a

oin-

gust.
Cree, dones, que el millor i
elogi que es pot, fer
d'aquesta producció no és dir
que é,s' la millor opereta cine
matográfica presentada, puix

-

més sinc,er

que no hi ha millora guau s'ar
riba a la perfecció primer que
ningú, sinó que és la produccio
senora que t'aré, més adeptes a
la nova modalitat de pellícules,
puix que fins avui no n'haviem
pogut admirar cap de perfecta,
totalment cantada i parlada i
amb un argument "comme ca".
Començant per nosaltres, "El
desfile del amor", pels seus
components admirables', ens ha
captivat, i crerem en les bolles
immenseS possibilitats d'a
quest nou art, refosa de to
tes les belleses escéniques i ci
nematográfiques. Esverita
ble, triomf de la Paramount, al
qual contribueixen, amb mera
vellosa precisió: Jeannette Nao
Donald, Maurice Che:ralier, Li
lijan Roth i Lupino Lane, 1 per
damunt de tots, Ernst Lubitsch.

ques a la mel al grandiós Co-.
liseum:
El trionif de Paramount Che
valier, Jeanette McDonald i
Ernst Lubitsch ha estat formi
dable:
Yal a ckir, perb, que s'ho te
nen ben g-uanyat.
FEMINE
"Hombres de hierro"
Lon

morf

per

excelléncia

el

divendres passat. La gentilíssi
ma Phillys l'ayer és la com
panya d'interpretació d'aquest
gran artista.
KURSAAL I CAPITOL
"Ben Hur"
-

Per tres dies

es

presenta

primera

la

en

de les

produ.ccipps

esmentades.
De l'altra se u:ignoren firs
els noms deis iritérprets,
CINEMA PARIS
"Las apariencias enganan"
"Esclavb,* del deber"

Alphonse .Fryland
interpreten

Chaney, l'artista poli
és

-

benschutz

principal protagonista d'aques
ta Metro Goldwyn estrenada

'

ARICIA BRUN

aquests loca;

TIVOLI
"Justicia glacial"
"Triunfo de la audacia"

De mica en mica les: projec
cions lonores i parlades arri
baran a nosaltres més perfec
cionades, perb per més perfec
cions que els trobin, el cinema
parlat no podrá ésser res millor.
que "El desfile del arner"d
Certament, perb, que no po
dem estar descontenta d'aques
ta perspectiva. Si tots els grans
directors poden fer produccions
per Lubitsch,
cona la dirigida,
estarem contents; si tots cis ar
tistes poden ccuquerir la fama
de Chavelier en produccions. E:0
nores, poden estar contents, i
si totea les artistes poden re
unir les grans qualitats de be
ilesa, art i bona ven que reunei
xen Jeannette Mac Donald i Li
lijan Roth, cómica insuperable,
el públit ja pet donar-se per

irrealitats de l'escena parlado, 1

"EL DESFILE DEL AMOR"

guanyada certament,

•

tat

pefíki

brea
0-#

una

.

Jesse.

a

a

podia Jesse James. fer-rne

invitació que més em plagués. Conéixer per fi el doctor Herdering
era tant o més agradable que !'ama
ble invitació del simpátic matri

home atnb el qual es
pot confiar, és molt astut.
Fred, sense dir un mot, s'aixecá,
es posá l'abric i
el barret i maiká
gairebé deixant-se arrossegar per
•

convidant-me

sa

un

•

KORDA

reniannanunnianniamenessmantruusnatenstonnennennunrerniunnernenneatinunininual
va
distreure'ns una miqueta de la
Arribá el dia del convit, i després
mort de Diana Miller.
digaver fet trametre a Alma un
Heus ací que mentre dinava un
pomell de majestuoses orquídies ne
telegrama de Jesse va assabentar.me
gres origináries de !'India Occiden
que si volia conéixer Herdering
tal i de bellesa tan misteriosa com
aquella nit- en tindria ocasió, i en
original, vaig arribar a les 7'40 a la
sems cm trarnetia una tarja signada
pel simpátic Richard Cortez i espo-

,que podem fer. Herdering ha arre
glat l'assumpte de manera que es
pogués tirar terra al damunt si con

tots

a

jador entrá

—

L'endemá

arroncament

contestar-me que ho

no podia amagar va dir:
—?No
podrern esperar Herdering? Príncep, ?m'oferiu el vostre bral, que
passarem al menjador?
Jesse pass& prop meu i vaig dir-li:

veneut.
Ara
continua Jesse després
duna 'pausa 1 veient que ningú par
lava— anem a dormir, és el millor

venia. Es

va

que

respondre,

completament

imperceptible

n

que s'atansava, va dir-me:
—Heu convidat el Príncep? Ja
Ii havia dit que éreu un model d'amabilitat, i com posseida d'un neguit

--Dones al doctor Herdering.
Veritat que aix6 és un mal senyal?
Diana havia mort, segons diagnos
tieá el doctor, d'una dosi massa ele
vada de morfina.
—Aix5 és mentida, és fals—va dir
Fred—, no és possible. Diana no
prenia cap mena de drogues.
—Vós ho ignoren tot, amic meu,
sou
un
desconegut. Aleshores s'ha
parlat de com era estrany que ella
no hagués volgut
sortir i que no
hi hagués cap criat; s'ha comentat
fins s'ha parlat de vós.
Han cridat Me Tavisch i ji han
'tramas tota la conversa, els dubtes,
l'han posat a la pista vostra. El
'pla és ciar cota l'aigua. Peró esti.
giren segur que Lina lis ha salvat.
restar-ne

U

d'espatlles
ignorava.

Alma,

cima.

Poden

príncep indú, dos espanyols i un
lord. Jesse hem mirava i els meus
ulls
varen
preguntar-li: ?On és
Herdering?

belles flors de Miss Rubens?
—Sí, Altesa.
---Són belles flors de la nieva terra. Certarnent que jo creía
que l'Atacea Cristana no podia
viure sinó al
tneu meravellós país.
Afalagat, vaig respondre:
—Solament després de grans esforlos he pogut obtenir que aquesta
bella raca visqués al meu invernache, peró és potser l'únic que té
aquests raríssims exemplars. Si us
interessen i voleu visitar-los hem
permetré el plaer de convidar-vos
derná a sopar.

mi.

sé

casa del
matrimoni Cortez.
El temps just per fer les preáentacions; érem, pero, pocs els que no
ens coneixlem,
solament algun personatge que estava de passada: un

instants, quan jo conversava amb
King Vidor, l'indú va atansar-se a
mi i en correcte anglés va dir-me:
—?Sou vós el felie retnitent de les

—A leá deu trenta Georges Meld
ford entrava a casa seva amb un
,matrimoni amic. Els Basquette, Lina
1 el seu marit l'havien convidat a
,sopar. Eh diu que la seva dona no
,havia sortit perqué tenía migranya,
com que alba, era cosa corrent en
d'algun temps ella no va fer-ne
scas.
En arribar ha obert arrib la
!seva clan; els criats no hí eres:. Ehl
Imateix va dir a Lina que pugés a la
cambra de Diana merare eh! buscava
:quelcom per beure. Tot d'una se
"sentí un crit, i Lina sortí de la
eambra de Mistress Meldford tre
rnolant de por i cridant:
—Es mort.., Es morta...
El rharit ha deixá tot 1 pujá; efec
tivament, trobá la seva esposa estesa
darnunt del hli i sense vida.
Immediatament telefoná, ?a qui
clireu?— va dir Jesse, dirigint-se

—Jo qua

precisa

Alma portava el meu pomell de
flors exótiques, i el príncep no es
movia del seu costat. Al cap d'uns

1. s min! pi,' I•r.11 y

guntar.

a

Virgilí

narie qu'O el Cinema: pot donar
a totes les. seves produccions.
Si en l'escena d'un teatro són
inversemblants el "chors" i les
caneons de dclor i d'amor, per
qué la collocació deis' per,sonat
gea té un convencionalismo. ri
dícul, en el cinema aquest con
vencionalisme es difuma, s'es
vaeix, 1, en el cas present, el
frívol argument adquireix in
tensitat grácies a l'art indiscu
tible del formidable director,
que fins i iot fa més atractível
el treball meritíssim de Cheva

1 Lia Ei
son la párella que.
la primera d'aques

tes dues produccions.
El programa d'aquest
lar local está integrat
per una Iris Gaumont,
pretada per Ralph L'Owis,
ma Hill i San Nelson.

popu
tarnbe
inter
Thel

IEWA6111~

"El Carnet de Cuina
de l'Excursionista"
per Ignasi Doméneoh
Preu: 2 pessetes

1.11.•••••¦••¦•••••
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Lon

CHANEY
E

de

Avui, tarda, sessió continua de
4 a 8, repetint-se el programa.
Nit, a les den en punt:
I
Revista Sonora Paramount
(Tarda: 6'08. Nit: so'oo)
LA BARCA DE NOÉ
Dibuixos sonors animats.
(Tarda: 4 i 6'13.
Nit: '0'14)
EL DESFILE DEL AMOR :
Opereta cinematográfica Para- !
mount, per MAURICE CHE
VALIER i J. MACDONALD.
(Tarda: 4'16 1 6'29. Nit: io'3o)
-

0•1•0•11•0•••0~•~Km••••1.0•••¦••041101
Interessantíssima pel4foula
VEURE

un

en

la quid podreu

homenatge al personal ferroviarl, veritables

herois anbnims de la civilització I el progrés;

ESCOLTAR, grácies

sonoritat perfecta, el xiular
el trontoll deis °embola I tota
la varietat de sorolls propls de les grane estaolons
ferrovihries; I
de

les

a

CINEMA PARIS

Avinguda

Portal de l'Angel, II 1
Telafon 14544
Orquestrina V. Granados

una

locomotores,

VEURE el ~n'e
vastes

ii44444+~~44,

esforg de les máquinas per travessar
planúries inundados, que per coincidencia es

converteixen

en

una

nota de

palpitant actualitat.

AQUESTA NIT,
de

13

estrena

la deliciosa producció
LAS APARIENCIAS

ENGANAN
creació de la bella i intelbgent
estrella I,ia Eiberischutz, amb
el
notable actor Alphonse Fry
land.

1

1111411414.1».
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Sis anya i mig

El s'enyar J. Puig i Cadafaleli,
antic president de Catalunya, ha
publicat
uara, damunt les planea
de rorgan regionalista, sis anides,
en
els quals intenta
són els seus
papis mota —can nte una hisnória
deis primera m•sos ?e la dictsclura.
Posteriortnent han estat pubVe ts en
altres diaris els documents que fea
ren adrenats al senyor Puig i Cada.
falch pels diputats pertanyents a
Acció Catalana i el que signaren ala
senyors Lloren Mias i Noguer i
Comen tras ella membres del Con
sell Permanent de la .Mancomunitat,
aixf com la breu resposta del senyor
Puig i Cadafalch al primer dels
documents esmentats.
La generalitat deis catalana, pesó,
s'hauran sentit decebuts, cm sembla,
en no saber gaire cosa mes del que
sabían abatas despres de la publi
eació deis sis articles del senyor
Puig i Cadafalch. En no saber,
sobretot, qué hl havia de veritat en
la suposada intervenció de la Lligs
Regicnalista en la genesi del cop
d'Estat de Primo de Rivera. No
nens menys, aquesta versió ha cor
regut de boca en boca i a cau d'ore
ila, a cava!i de rumors vagues, pera
insistenta, durant aquests sis anys
llano de dictadura. El senyor Puig
i Cadafalch no els ha volgut reco
Ilir, 1 no li en podrlem pas fer
retret, puix que de la seva
deliberadament limitada als "primera
mesos de la dictadura", resten na
o:mime:u exclosos els darrers dies

aclaparat,

"predsciadura".

la

causa

ens

no

Lliga Regionalista i deis
Sometents,
és a dir, de la gent d'ordre
per a la

qual era l'esperança, res no té
d'es.
trany que el senyor Alandí es con
vertís en negociador o mitjancer
entre uns i altres i,
convençut ell

primer

fará cap

a

era

dictador abans

el

del

Eh l mateix ho havia explicat:
"—Por la manana, el capitán ge
neral de Cataluna; por la tarde,
el general Primo de Rivera, y por
Amb aquests
ho ha
rnots ho havia dit, i tothom
via pogut sentir, si en altres noca
Artís
110, a la terrassa del Círcol
tic, aleshores arnb domicili social al
carrer de
les Corta Catalanes, nú
la noche,

Miguelín."

642. En aquella terrassa tot
hom l'havia pogut veure alegrement
acompanyat. I tothom, bo i fent
Fallen en tenia alguna per dir del
general i de les seves coses. Si hom
exagerava o no exagerava és un
punt que no ens interessa. Una cosa.
paró, cal admetre, i s'adiu perfecta
ment amb les darreres anécdates
publicadas ah s d.aris de Madrid: la
figura del general Primo de Rivera
mero

es

no

de

podia erigir

severas

Tot

a

aom

exemple

austeritats.

aix0, migras de la

seva

publi

citat, no havia arribat a coneixement
d'un sector barceloní ben important:
la Liga Regionalista. Es veritat que
comptava amb un diari; tanmateix
eh repórters de "La Veu de Cata.
lunya" havien tingut la fatalitat de
cap de les facé
no arreplegar mai
cies atribuidas al capita general. Ben
retrelem l'Ar
cert que a l'Artístic
tístic Parqué és un lloc del qual
—

podem respondre

el que

—

no

man

socia de la Lliga; cap
d'ells, per6, no mantenia, pel que es
vett, cap mena de relació arnb c13
no
sana capdavanters. Es així com
Botera
carrer
de
tia
sorprén que al
guessin del general un conrepte
gairebé frandsci. El senyor Puig
í Cadafalch ens ho confirma, sis anys
míg més tard, en el primer arti
cle de la série cimentada: "En mig
d'ella (de l'anarquia que llavors im.
perava) el capita general de Cata
lutiya semblava encarnar l'autoritat
actitud serena, encara que pas
en
siva. La gent d'ordre vela en ell
cara

una

.eren

esperança."

Cal demanar-se: ?Quin ordre deu
ésser 1 ordre de la Uso Regiona
lista?
Si el general Primo de Rivera era
l'esperanga de la gent d'ordre, la
gens d'ordre era l'esperança del
genera: Primo de Rivera. I, tal com
van

el

mar

les coses,

general qui se'n

no
va

va

ésser pas

sortir més

con

que

f ote

ens

ran"—li deia (textualment).
Peró l'Alandi estava segur que
no. El general
havia donat la seva
paraula solemne i havia arribat a
dir: "Si a Madrid
se'ns posen en
contra jo personalment
aixecaré la
bandera de la independencia a Cata
lunya. al davant deis Sometents i
de les tropes que cm
vulguin seguir."

L'Alandi, doncs,

manar

a

acaba per

tothom el

d'Estat.

la

la collaboració

de

Lilas i del Sometent, almenys
d'aquella pan t del Sometent
que
seguia directament les
inspiracions

del senyor Alandí. no es va limitar
una adhesió mqral. El
dia rade
setembre de 1923 el senyor Joan
Alandí no es va moure de
Capitania.
Lamento no recordar, per no haver
ne pres nota tot seguir,
el nona del
bar, situst allí a la vora, en
el qual
el Sometent havia establert
el seu
Centre d'opara cion s.
L'A la zadí, en
aquella moments, feia de cap militar
de la Lliga Regionalista• j el
general
Primo de Rivera, amennçador, va
poder anunciar a Madrid, per lelé
fon, que (farrera d'en no li
hivia
tan so:s la guarnició de
Barcelona,
sino tots els Sometents de
Cata
a

lunya.

?Va ésser aquest pes deis
Some.
tesas alió que va
decantar decisi
vament la balança cap al
platet on
hi havia l'espasa del general
Primo
de Rivera? Es possible. En
tot cas,
i és aix6 el que és
essencial de
fer remarcar, la intervenció
de la
fou de mera
espectadora, acceptant solament el
fet acomplert, sínó el de
coautora.
Paró els comentaris, i altres
coses,
valdrá més que els deixem per
a
un altre día.
M. G. ALBA
no

snalament.

dotze

o

catorze

gaita d'ençá del

magos

cop

transcorre

d'Estan

estava

(t)

Aquest artiele ja estava es
cris abatas del traspás del
general
Primo de Rivera. Mort dl, més
que
atenuar-les, haurfem volgut supri
mir totes aquelles dades que

descripció de rambient,
Barcelona, deis dies anteriors al cop
d'Estat, no
permet de dir menys
la

a

cris

del que

exPosein

a1s.

en

arrapar-nos per

no

1
•:>•

zzaa

cau

:4144

al que ti roda el cap, sent que la
terra Ii fuig deis peus i que tot el
món comprén una dansa ternerária i
la por l'obliga a dotare els una. Aguas.
ta sensació d'inestabilitat, que angu
niejava cert sector de la política cata
lana, provenía que necessitava la fal
ca
que el posés a plom. La falca ha
adngut: el senyot Cambó ha fet unes
cleciaracions importantíssimes, i amb
aquestes declaracions queda complct,
sense
solució de continuitat, el p:nsa
re

;

poi

ment

Fidel

tic actual

a

de

alió que se'n

C,atalunya.
diu política

's •

'
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Sana absolutament contraris
campanya rebentista que

una

de

política

Bascónía í

Sela:

determinada a cada momean Em sem
bla obvi, per& que en el complex de
la realitat entren altres factors de tan
ta consideració com
els rnaterials i
potser de majors consetqiiéncies. El
pensament és una realitat d'ordre su

perior que
se perilla.

no

pot asar

ignorada

sen

Les declaracions del senyor Cambó
són alares i precises; acusen una po
sidó ben determinada i digna de res
pecte. Eh l no és republicá, potser ho
seria en altres circumstincies, paró
ara no ho és.
En canvi el senyor Va
llés i Pujals, realitat ben feixuga, ben
espessa, inscrita a la Lliga, acaba d'a
nunciar que es declarará republicá
d'aquí a una quanta dies. i segons les
manifestacions que recollíem dissabte
passat, no solament eh l éš republicá e
frisa per dir-ho, sitió que assegura que
el noratita per cent dala adherents a
la Lliga també ho són. "La Veu de Ca

a....••••¦¦••

La campanya

en

pro d'una

am

pliacló

de la darrera amnlstla
tot,e
ole denotes politice
a
Reproduím d"Euzkadr:
"La redacción de "Euzkadi"
se ha visto honrada con la vi
sita de dos personalidades ca
talanistas, don Josep Sunyol y
Carril/a y den Josep Plantada,
presidente el primero de la Fe
deració Catalana de Futbol As
sociació, y directivo del Futbol
Club Barcelona el segundo.
Los deportistas. del País Vas
co han tenido y tienen en el se
flcr Sunyol un amigo cordial y
afectuoso. Intimo de nuestro
llorado amigo José Maria Atxa
y Larrea (G. B. )instituyó el
trofeo que llevaba el nombre de
nuestre inolvidable y amado
compatricio, interesante compe
tición deportiva que se hará
clásica en el futbol catalán.
Una de sus iniciativas desde
la presidencia de la Federació
fué la organización de unos ci
clos de conferencias, el primero
de los cuales fué cerrado por la
amena
disretación de nuestro
amigo don Manuel de la Sota.
Pero con ser muy sobresa
liente la personalidad del senor
Sunyol en el terrene deportivo,
no es ésta, sin duda, la más in
teresante faceta de sus múlti

talunya" subscrivia amb entusiasme les
declaracions del senyor Ounbó; no sa
ben' qué dirá, davant les curiosea de
claracions l'ex-president de la Dipu
tació. Realment, la realitat té sorpre
ses ben divertidas; el célebre autor de
l'"Elogi de Catalunya" ens n'ha pro
porcionada una que fa honor a la seva
robusta originalitat. El noranta per
cent
d'inscrits a una
organització

política

republicana, pesó per ser
vir la pol:tica de realitats treballaran
per la monarquía. El senyor Vallés i
Pujals és un original; per demos
trar-nos que a la Lliga hi cap tothotn
ha posat en joc la seva fantasia en
lluernadora; no hi ha com estar dotat
espléndidament per a no mirar prim
amb la imaginació; per a fer plástica
aquesta capacitat hospitalária no cala
són

altra cosa sinó
el] hi ocupa.

recordar el lloc que

CARLES CAPDEVILA

De "Euzkadi"

Catalunya

El perita:tic cataiá

marg)

"La Rambla"

proposa, amb relació a les gestions
per tal que la darrera amnistía com
prengui a tots els delictes política,
que el dia 28, en complir-se els dos

Semeemlineumeese.elbear

Dues personalitats cata
lanistes a Bilbao

hemos ocupa-do de
ella. Todas. las Ccrporaciones,
con las cuatro Diputaciones y
los Ayuntamientos de Barcelo
na, Tarragona. Lérida y Gero
na al frente, han tomado parte
en
esta campana, que se ha
viste secundada por las Socie
dades económicas, culturales,
deportivas y recreativas de Ca
taluna. El número de firmas es
tampadas Por las mujeres ca
veces .nos

nyol

su

de la caiguda de la Dictadura
tot borne catalá Iliuri al cap del Go
veta una senzilla tarja
postal amb
aguests dos única mota,
precedint
a la
signatura: AMNISTIA, LLI
B E RTAT.

Heu-vos

ací

un

mitjá ben scnzill

de treballar per als nostres
presos
i exiliats.
Recolzar la
per

talanas en los pliegos "pro
amnistía" alcanza ya a la ele
vada cifra de 50.000. Y el de los.
pliegos suscritos por depertis
tas, por iniciativa del senor Su
nyol, contienen varios miles de
ellas.

Catalunya,

iniciativa proposada
aconsegueix el doble

objecte d'enfortir la demanda deis
catalans i
de

ensen:s

que Ilurs

signatures enforteixin la
Recomanem, donas, als

mulera
nostra.
nostres

amics aquest mítjá tan cómoda i
senzill a favor d'aquells que han
estat exclosos d'una
mesura que no
ha de fer excepció, ni tan
sois d'a
quells que s'alearen armats

"Euzkadi" se complace en
manifestar que perseverando en
la campana que viene haciendo
pre amnistía, hará extensiva su
petición para los catalanes a
quienes no ha alcanzado aqué
lla, y paralelamente, desde les
columnas de los grandes rotati
vos
catalanistas se formulará
también petición de amnistía
para los patriotas vascos que

els

contra

poders constituits.

En aquesta obra de reinvindicació
no
deu estar per sota
de Catalunya, la seva amiga,

"Euzkadi"

Subscripció Marti Vila
nova

sufren destierre o prisión.
Esta será, por decirlo así, la
primera labor realizada de con

de LA RAMBLA
Pto.

por catalanes y vascos en
esta segunda etapa de su "en
tente". Y es bien probable que
sigan otras de no menos trans
cendencia entre estcs dos pue
blos cuya coincidencia de idea
les les hermana y una estrecha
suno

..5'nina anterior

Guartrnoner, de Girona
Antoni Petit, (1,J. Tárrega
Antoni Farras, de Poi-1g
F.

mente."

Total

1.946'80
to,—

1.964'8o

visita, los senores Su

amplia

amnistifa que la conce
hasta ahora, campana de
la que nuestros lectores tienen
ya noticia, porque en repetidas

LeintOrli.

com

ten

xen

en

u

II,
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LA RIBA

80 céntima

si

Certs, 1 96

de

tants

la vida

analitzada amb el máxim respecte.
Peró, precisament parqué tenim
aquest concepte. parqué estem convela
çuts del que val i del que podria re.
presentar per a Catalunya un borne
com
dl, creiem que cal exigir-li que
jugui net. I diem alzó parqué gairebé
al mateix temps que les declaracions
fetes a Léon Rollin han aparegut a la
prensa catalana les d'una de les figu
res preeminents de la Lliga Regiona
lista, en les quals assegurava que
aquest partit estava disposat a actuar
fermament tenint com a líder En
Cambó. I afegia l'esmentada persona
litat que d'aquí a pocs dies pmsava
donar una conferencia pública es la
qual es manifestaría netament repu
blicá, c,ar, segons deja, tant es pot ac
tuar a la Lliga essent monárquic, com
professant la idea republicana, i enca

afegia

ra

afiliats

que el

noranta

per

cent

deis

aquella organització eren re
publicana convençuts. A la Lliga, pel
que aneen veient, continua cabent-ht
a

tothom.
No sabana paró, si en un moment
donat en qué el partit hagués de deci
dir-se (i no fóra gens estrany que la
seriosa batalla República-Monarquia
que ha d'ésser Mitrada la decidissin

partits mitges-tintes), l'opinió del
Cambó fóra supeditada a la
pseudo-demagógis extemporánia de ri
nefable autor de l'"Elogi de Catalu
nya" í el noranta per cent d'adscrits
a la Lliga que deurien seguir. Per tant
valdria la pena que, ja que ha estat
posada de manifest la disparitat de
els

senyor

criteris en aquest punt tan essendal
deis adherits a la Lliga Regionalista,
aquest partit fes una declaració con
creta i manifestés quina Lira la seva
posició en el moment que a les Corta
espanyoles los plantejat el dilema. Per
aix6 diem que podem exigir-li que ju
gui net. No resultés a darrera hora

def:nitiu, obligada pela ideals
fessa el

cap visible o pels
miaos que aquest pagues

Tel 10266 133reekila
NIOBLES DE FUSTA 1 ACER PER A OFICINA
-

que pr,

seu

comprn
hayas con
tras, representes la salvació i
la con
tinuació del régim. Aquest
equivoc
ha crésser mantingut i a
les
eleécions; no s'hi pot anar próximss
amb
programa confusionari

un

en

important.

tan

*

*

aquest punt

*

Cambó, del
catalanisdel
qual no hern clubtat mai, no
defensa l'alta
jerarquia que regeix l'E
El senyor

actual per motius de
catalanitat ni
creure-ho de justícia. La

per

defensa úni
cament per ramas de
conveniéncia d'un
ordre poc més que particular. El
se
nyor

Cambó din que té por que
la

tranquillitat pública sigui torbada.
En
un templa avantposava
Catalunya a tos'
altre ideal. Ara, per damunt de
lea'
legitimes aspiracions de la pátria i
per
damunt del principi imminent de
jus-.

tícia que enclouen els drets de
el sanyor Caatbó hi avantposa lal'heme,•
tran
quillitat pública. Algú podrá dir,
ba
sant-se en aquesta evolució,
que quan
En Cambó deja alió primer, només er
polític i que ara, ultra polític, és fi
nanciar. Algú podrá creure també
que'
aquestes declaracions de l'ex-ministrei
regionalista i l'actuació pública a jai-.
ciar que ha d'ésser el seu obligat co

rolari,

poden

representar

l'apariciói

la política peninsular d'una força
inédita moguda per la plutocrácia.
Nosaltres volem esperar que el
Cambó, en el moment en qué el sea.
partit hagués de pronunciar-se fran
cament davant del dilema, sabria supe
ditar el seu monarquisme d'indole pri
vada a les necessitats sargenta de Cs-'
taitinya, que ha de resoldre el seta pro
blema vital dina un régim de la més
estricta c.‘emocrácia i no ditas d'una s'tuació mantingudr. des de sagita i la
incompatibilitat de la qual amb les nos
tres més legitimes reivindicacions ha
resultat a bastament demostrada.
Pensi el senyor Cambó que una si
tuació com la que ara es presenta en
la política general peninsular, cas de
no resoldre's en un
sentit de perfecta
democracia, potser trigará molla anse
a
tornar a presentar-se. I una des
viada (no volem dir una traició) eli
aguan; moments, destruiria tota 11
seva cimentada fama de perfecta com
patriota, fama en la qual nosaltres
ja hem dit que m'ejem fermament,
justificada pela dignes mecenatges, no
tablement accentuats en aquests dar
rers temps de prova, i amb motiu áls
quals hem de posar punt a aquestes
declaracions que hem volgut dirigir-li,
allargant-li respectuosament la má.
en

senyarl

XAVIER REGAS

El poble triará
Un deis cárrecs que arnb més fona
podran ésser fea a la Dictadura
una
vegada aquest període sigui es
mera

tudiat

pels historiadora,

amb calma

l l'haver contribuit

rendarreri
en circu
latió una ideolcgia falsa i en absolut
antagónica amb el progrés i elevació
moral del poble que el régim finit
pretenia salvar. En major o menor ea
cala la moneda falsa d'aquesta iaeolo
gia ha anat a parar a les butxaques
de tots els citttadans í és de
creure
que passaran malta anys abans
que
hom pugui dir en veritat que el país
se'n troba sanejat. Les classes con
servadores espanyoles, que ja abans de
la Dictadura demostraven un endarre
rirrent troglodític en el concepte de
la societat, no seran pas les menys ta
radas per la xacra dictatorial; si llur
incomprensió del problema obrer fou
la causa inicial del desordre que faci
litá l'adveniment de la Dictadura, ja
ser

ment dala ciutadans

en

a

posar

l'esdevenidor el ma
teix factor determinará fatalment el
plantejament de nona problémes i con
flictes que en altres paisos han estat
fácilment evitats. Aquestes clases con
veurem

com

en

servadores són les que ara mateix s'es
garrifen de les expansiona ciutadanes
pel sol fet que, prenent peu d'e
Iles, hom hagi trencat aigun vidre
o pronunciat alguna
paraula més eallá
de l'altra. Cal procurar per tots els
mitjans
exclamen
que no s'alteri
l'ordre.
—

—

ekee

y Plantada nos: han dado

amplios detalles en orden a la
importante campana que por
tierras catalanas 9e viene ha
ciende para conseguir una más

contra

que gent de borla fe,
engreacats pe:3
radicalismes que hauran de
practicar
el noranta per cent de
republicana il
guara contribuissin a portar
al Co:
gres una tninoria que en
el motas

mesos

ples actividades.
En

la

figurons que sorgei
pública. Es un dala
nostres legítims prestigis. La seva ges
tió, per ésser qui és, cal que sigui

tat

imposa

a

any dar

l'altre s'hz vingut fent al nostre
el polític de Vergas. Creiem
sincerament que no pot ésser tractat

país

realitats, está disposat a aceptar res
ponsabilitats de govern dintre la rea
litat política espanyola, i la realitat
política espanyola, sef ons ell. no és
altra cosa sinó la monarquia. Es cett
qua adtnet la possibilitat que aquesta
realitat pugul ésser modificada, peró
advertelx que seria pitjor el remei que
la rnalaltia; qualsevol temptativa en
agnest santa portada fatalment una
situació de violéncia; fugirlem del loe
per catire a les brasas; s'hauria altar
gat el brac per eollir un lot de Iliber

determinar que

un

sera

aam;asaaaeatisinawrsaasaassaa

i ens trobarlem amb una altra dic
tadura; el seny, el sentit polftíc, dama,
imposen la monarquia con a únic camí
per solucionar tots el, problemas bis
pánics, cornençant per Catalunya.
Aquesta fe no s'apuntala pas en prin
cipis; troba la justificació en les exi
géncies de la realitat present; cal
aprofitar l'ordre existent i millorar-lo
reformant la constitució en el sentit
de limitar les extralimitacions de la
sobirania reial. La República seria el
desordre; la rcalitat no cxigeix un
trasbals d'aquesta magnitud.
La frase "política de realitats" és la
més inspirada que ha produit la fan
tasia deis polítics moderna; tothorn lusa
amh un aplorn admirable, pero difícil
ment trobariem tres persones que esti
guessin totalment d'acord sobre que
s'entén per "rellitats". Jo no conec
res que pugui tenir tantea interpreta
cima com aquest concepte. Per molla
gent en dir realitats no s'enuncia sinó
un
seguit d'interesaos materials, l'en
granatge deis quals ha creat un ordre

Sí. El senyor Cambó ha par:at. No
pot negar que fela dies que tothom
esperma que ha fas. I no es pot ne
gar tampoc que he ha fet sense sub
terfugis, sense rodeigs de cap mena,
amb una rotunditat ben d'agrair. Des
prés de les seves declaracions no cal
drá certament que ningú s'amoini a in
terpretar el sentit de les sayas paran.
les. El senyor Cantbó en aquests mo
manta en qué a la Península ha plan
tejat aquel' catabre dilema, la resolu
ció del aual e:' va saber ajornar ja
fa molts anys, invocant el nom més
venerat, s'ha manifestat deciclit partí
dar de la forma monárquica.

:k,t!

s'hi

refereixen zmb carácter cstrictament
personal. La necessitat, per6, de no
trair

sabem

no

dida

Per l'octubre de 1924 vaig tenir
°Mida, de visitar dues vegades el
senyor Joan Atendí, ciutadi res
pectable i personatge, ahnenys ales
horcs, del Sometent de Barcelona.
'fans aci alguns de les coses. totes
elles interessants, de qué cm feu
sabedor:
El senyor Alandí, malgrat deis

ta

a

seu

trevista a Font- Romeu, en la qual
va quedar cros el
pacte. Si no recor
d() malament, l'A izncli va
chr-rne que
havien estat signats alguna
docu
que més endavant havia
sofert el
senyor Puig i Cadafalch al
seu clomi
cili haría estat inspirat per
l'interés
del Dictador de trobar-los i
empa
rar-se'n.
Paró encara iii ha més. En els
darrers moments de !a preparado
del cop

ga.res dies que algú s'esfor
denunciar la desorientació exis
tent ençO i enllá del panorama politic
actual; una discreció excessiva ida
passar per alt al comentarista que ott
era més sensible la deaorientació era en
el Iloc estratégic des del qual enfocava
la situació; és molt difícil poder-se
donar una sensació crestabilitat quan

aneo

optimisme:
calia simplement ajudar el
general,
i aquest. a canvi, decretaría,
ja dic.
tador. l'autonomia de Catalunya í la
Lliga es cobriria de glória.
J. Puig i Cadatalch i el general
Primo de Rivera van tenir
una en

Lliga Regionalista

0o*

a

—

—Miren. Alandí,

torea? (t)

de

ningú. s'ocupes

—

•

?Qui

eue

véncer els que no ho estaven
tant
de les bonissimes
disposícions del
capita general.
Una deis' qui rnés van trigar a
donar-se
a cadascú
el que sigui
seu
fou el senyor Puig i Cada
falch. No es fiara de militars.

aix1, cal

nosaltres si pretenem con
a
desembullar la tr oca
tribuir
d'aquella dita en que havia germinat
i es covava el designi de fer una
apellació a la veu de les armes.

cop

De jet, el sin

havia d'ésser remarcada per força,
i quan el general
Primo de Rivera
va
sentir la fretura d'esdevenir el
salvador d'Eapanya i vengué asse
gurar-še tot d'una el concurs de la

Tanmateix,

essent

Catalunya.

de

sometenistes, no sabem fina a quin
punt tot disfressant, a
Capitania
General, els sena íntims sentiments
catalanescos.
Fos com fo3, la seva activitat

que ell pertany a la mena de gens
"que no sap conformar-se a la mei
tat de la veritat", i
esperar que tampoc

no

cer patriota que
és Joan Alandí,
havia organitzat d'aquesta guisa
nombre d'aseamos o secciona de

primer parkgraf del seu adicta
senyor Pnig i Cadafalch declara

retret

No

lava

—

el

el

-41110.

s'ho podía acabar. 1 no
ti faltaven modus. Amb aire
com.
pungít, ern deia:
—Jo sóc, potser, el mes directa
rnent responsable de la
Dictadura de
Primo de Rivera.
Joan Alandí, com ja hem dit, era.
si és que encara no Iso és, un
deis
elements més destacats del Soma
tent de Barcelona, i amb
aqueas
mot:u s'havía establert una estreta
relació entre ell i el capita general.
Pertanyia a la Lliga Regionalista,
un
deis prohoms de la qual. el se
nyor Bertran i Musitu
i convé no
oblidar-ho ---, era tami)e personatge
del Sometent, no
recordem si el
caporal de Barcelona.
El senyor Alandí havia ingressat
al Sometent i havia decidit
rnolts
amics seus a qué ho fessin
també,
convençut que la preséneía Ilur podia
ésser útil, en algun mornent, a la

—

Francesc Gambó ha parlat

necia rae,

la Dictadura

i

en

enrer&

Lliga Regionalista

La

de
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rambla
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Per contra, jutjant pel seu silenci, no
representa cap extralimitació que la

força pública hagi
lloc, com sembla

actuat en determinat
que restara demos

trat un dia o altre i com está en 11nim de totbom que fou així, amb evi
dent menyspreu deis primordials sen
timents humana.

En molts bornes d'esperit liberal no
és pas arriscat de creure que el perfode
que acaba d'expirar hagi deixat un
sediment difícil d'exhaurin Llurs reac
ciona davant de les extralimitacions
del públic foren a voltea tan poc sen
sibles ádiauc en el terreny particular,
que no cal pas esperar que llar aspe
rit reaccioni amb la vigoria necessá
ria guau fets semi:danta es tornin a

quan

o

es

tracti

d'exposar

tegóricament la própia ídeologia o
ren Sis anys de gairebé completa
hibició

ca

pa
in

són pas garantia per a un
intervencionisme constant i vigorós.
Es per aix6 que la tasca que més
ha de preocupar en les presenta cir
cumstáncies els bornes d'arrelades con
no

viccions
tuar

en

libarais
la vida

divulgació

que

es

pública,

proposin

ac

ha d'ésser la

constant d'aquella principia
persistentment torpedejats per la
Dictadura. Cal arribar a portar a rá
nim de tots'els ciutaduns que la ver
gonya d'haver patit una Dictadura no
deriva d'haver-nos trobat amb una he
réncia de deutes i de desgavell, sinó
tan

del greuge ínferit

a

la citttadania

en

privar-la d'exercir el seu dret d'inter
venció, i en haver fet cas omís á la
voluntat del poble per al regiment de
la cosa pública. El pobie sembla ara
adonar-se del valor de la Ilibertat i
des perills de la iahibició. No vol
dria per res del món que un estat de
coses com el que
ha patit durant sis
Vargues anyades tornés a seny-orejar
el país. Espera sortir de l'actual si
tuació d'angoixa i bastir un ad-dial so
cial on imperí la justicia. Paró com
l'infant que conmina a donar els pri
men pasaos, o el malalt que ha pas
sat

una

llarga convaleacencia,

naces

sita qui el guii, que li proporcioni es
elements per a en fortir-lo i estimular
lo...

L'honestadas arnb la qual els !tomes
d'esperit liberal recolzin llar actua
ció, és induttable que ha d'ésser esti
mada pel poble en tota la seva válua.
Són molts a dir-se !libarais i dentócrates, paró eón menys ala que amb
llur acttiació demostren posseir aguas
tes virtuts ciutadanes. El poble, donen
no per convalescent i necessitat de
guiatge deixa de fer encertadament la
seva
tria per tal d'imposar z suelta
que han de merlixer la seva conflark

El darrer número de LA
RAMBLA fou multat amb
mil pessetes. Peró les seves
denúncies han estat escol
tades. Llegiu LA RAMBLA
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Ordónez, Ricard Recasens,

Joan

Pla, Manían Vives, J. Montesi
nos, A. Posa, Serafi
Pedreno,

1 L'AMNISTIA

P.

Martí,

J. Torres, Alfons Gó
A. García, J. Callao, E.
Pon0, Jaume García, Josep
mez,

TERCERA LLISTA
DE “LA RAMBLA"

Ferrer,- Ricard Bonet,
-

bra, Joan Pedrola, Josep Rovi
L. Camorera,
ra, Caries Boada,
Sabater,
Joan
Rius, J. A.
L.
Castillo, Llorene Blanch, Angel
Planell, F. de Sojo, Joaquim
sáes, Joan Aycart, J. Ribes, J.
Baró, J. Font Alvarez, Joan
González, J. Villma, P. Bries,
Agustí Villalta, A. Bertrand, J.
Llorens, B. Santurer, Marcel
u 011er, Ch. Canivell, Femenies,
N. Andreu, Davir Soler, J. Pe
quera, J. Camorera, Josep Ma
sip, J. Pujol, Josep Figuerola,
josep Guixá, R. Cardona,,Unió
Esportiva Hostafranes, Angla
sola F. G., 187 firmes Reus pe
portiu, F. Agramunt (196 for
mes), Tora F. C. (78 firmes),
Mollerusa F. G. i Penya Fon
tanet de Mollerusa 312 firmes,
asociado Cultural de Bellcaire

llespir,

Pertya

L'amnisiía
1

ro, 20, 30, 50, roo telefonemes.
ro, 20, 30, SO, 100 telefonemes.

Samarro,

tures;

dependenta del Palau
Metallurgia de l'Exposició, 12;
dependents del Restaurant Ro
ya'', 33; Joan Alabedra, Joan
Terrassa, Joaquim Berengue
res, J. Puig Sala, F. Puig, Gas
par Samat. Lluís Font Soriano,
Salvador Sampons, Lluís Cudó,
,L,Josa, J. Huguet, Ramon Tu
dó, Lloren Josa, Lluís Vilá, Ma
gf Costabella, Miguel Soler
Elles, Pere Tudi5, Josep
Francesc Vila. Josep Olino, Pere
Riu, A. Espuny, F. Blasco, Ig
nasi Pujol.

El darrer número de LA
RAMBLA fou multat amb
mil pessetes. Per?) les seves
denúncies han estat escol
tades. Llegiu LA RAMBLA

Coratge,

El duel Manen

d'efectuar.

S TEYR

matí,

En llevar-se al

Perragecr

s'er-eta

el general
la tanta. En ella

a

hi ha un grapat de telegrames i de te
lefonemes. El! pregunta:

—iQué

és

este

montón de

despa

chos?

—Nuevas peticiones de amnistía.
4

Marcellí Domingo í jo parlávern de
en mig del deagavell
de 'li
bres i de diaris que emplea la cambra
de la pensil!, on viu. El record deis
temps de París ens són, ara, més pre
sents que mal
—Recordeu don Miguel? I Maciá?

política
'

aratge Granvia

Alba?
—I el general Berenguer?
—Cert. El general Berenguee.
—També hi visqué a París una tem
porada. 1No recordeu que várem con

CORTS, 484-Barcelona

rials.

denanea?

de beneficiar-nos.

Només nosaures

demanar

justicia

una

a

veure.

general Berenguer. Jo
no sóe pas un borne que vagi pels mi
nisteris. No m.ha plagut inai. No m'in
rern a

veure

no

per

ha de pas

7

Avui
Catalunya necessita mis que aitra co
sa l'amnistía.
No podem estar tran
quils rnentre no puguin tornar a Cata
lunya tots els catalans que vulguin.
—Dones, prepareu-vos. Derná ani
—L'hauríem d'anar

allá

som

que

---,Senor Domingo

el

—diu

y acompanante!

secretan.
I passein al despatx del general Be
renguer. En aquest despatx en el di
un

funt dictador rebia la gent, escrivia
les seves famoses i autentiques notes
oficioses, on la premsa trontollava i
en rebia adhesions i més adhesions...
El general Berenguer acaba de fu
mar nn cigarret i s'avança.‘ Marcellí
Domingo cm presenta. Es a dir, cm
torna a presentar al general Beren
guer, a qed jo ja coneixia de París.
Avui el general Berenguer ja no és
aquell turista de París, que també
passá per La Rotonde.
—Venimos
diu Mareellí Domin
a Pedirle a V. la amnistía o a
go
saber cuando la darrin ustedes.
—En eso estamos, senor Domingo.

—La

la ocasión, la fecha. el motivo

de

que el primer
die jo
a
celebrar en Catalana
—

—

tan

espiritual

importancia

es

este

en

a los esParioles que en pleno Dictadura
del general Primo de Rivera elevaron
al Gobierno una defensa de la lengua
catalana. En este acto atta compren
dido el deseo que Cataluna tiene de
vivir en paz cott las demás culturas.
—Desde luego
din Domingo —,
es preciso que den la amnistía cuanto
antes para pacificar todos los espini

dar pronto.
—Es que en Cataluna
dic jo
/a amnistía es una necesidad de primer
arden. S'acede que incluso no pueden
aettir a Espana muchachos acusados
de separatismo a los cuales ni /a poli
cía francesa, al establecer el atestado
para el Proceso de don Francisco Ma
cid, les encontró pruebas de complici
dad o ayuda. Pues bien, estos mucha
chos catalanes, por el mero hecho de
vivir en Perpignint en aquella fecha,
fueron acusados de separatismo y no
pueden entrar en EsPala, por no co
rresponderles la amnistía pasada.
—Es más
diu En Domingo —,
a /os mismos supuestos o
no
separa
tistas que estuvieron procesados y con
denados por la justicia francesa les
afecta la amnistía, y tenga V, en
cuenta que el delito de que se les acu
só ya se falló por la justicia francesa,
por ser un delito cometido en aquel
país.?Cómo va a encontrar Catalueaa
lógico un R. D. que no ha beneficiado
a nanoin catalana
—Ilfe parece que habra beneficiado
a

t.

que los intelectuales catalanes invitan

—

6
Feia temps, any$ i anys, que no ha
riem estar en cap ministeri. Entrar al
Palau de Bonavista. en tants records
histórics es guarden: Godoy, prime
ra guerra civil, ronde Primo de Ri
vera, el nerviosisme d'aquel' vescom
te de Eza, ministre de la Guerra en
l'hora trágica d'Annual; els sis anys
de Dictadura darrera, etc.,
era
una
mica impressionant. Ja som al Mitas
ten. L'escala de marbre ens porta als
salons.., Comissions provincials. L'ho
norable vescomte de Cussó, que turbé
estigué a la presó, i no pas per delic
tes polftics... Futurs diputats, senyo
res, etc. La mateixa gent que visita
sempre els ministres. Un favor, una
netíció, un augment de 101.1, un nego
d. etc.
Ens atansem a la xemeneia í Mar
cellf Domingo i jo comentem la fauna
minísterialista que ens volta. Tots vé
d'interessos mate
nen per qüesiions

aumen

—

acto que

—

ens

propaganda separatista

—

—Veo

vamos a

rebia.

aspiraciones.

propaganda.

ofrezca, Porque no vamos a
despertarnos y conceder la amnistía.
No puedo asegurar la fecha, pero la

general Berenguer.
L'enderná, el general Berenguer

justas

.

que la

anar
a visitar ministres. Quan
he volgut quekom ho he demanat des
de l'escó parlamentan. Les visites mi
nisterials sempre m'han fet farum de
quelcom de desagradable, peró davant
deis presos hem de violentar-nos. De
moment és la seva llibertat.
Marcellí Domingo escriu unes rat
llet nervioses demanant una entrevista

muy

—

...)1

PELS DAMNIFICATS DEL
MIGDIA DE FRANCA

Cataluna

cuando se
diu En Domingo
cohibe la regionalista. Mientras se ad
mita el regionalismo integral, el sepa
ratismet puede ir aminorandose en la
masa ?el
pueblo catalán, que siente
nacer en al la protesta cuando se cohi
ben sus sentimientos catalanes
—Pues por mi Parte no tengo nin
gún inconveniente en que siga esta
ta

—

cantos

creo

sus

Nadie puede decir que desde que ejer
camas el Poder hayamos cohibido soso
solo de los actos regionalistas que se
hayan efectuado, y ayer se celebró en
el Palacio Nacional el concierto del
"Orfeó Cederla" en medio del mayor
entusiasmo.
—Precisamente los diarios catalanes
luyeran que publicar notas advirtien
do al público la posible presencia de
agentes provocadores que deseaban en
torpecer el acto can gritos penados en
la Ley de Jurisdicciones, para evitar
la tranquilidad actual.
—iAh, sí?
—Sí, sefior. Aquí tiene V. "La Pu
batatas" y "La Ven de Catalunya"...
Llavors vaig traduir els entrefilets
publicats per tots dos diaris..
—Déjeme V. esto aquí. Me interesa.

—

al

La casuálitat cm dugué a Madrid la
nit que va dimitir Prime de Rivera.
La casualitat
dut a Madrid en
l'hora de la seva mort. Estie veient
que hi hauré de tornar, nerqué la ca
sualitat seguirá deparant-me ocasions
de presenciar nous esdeveniments.
Mentrestant, peró. he volgut saber
quin efecte produía en ránírn del ge
neral Berenguer aquesta pluja de te
legrames i telefonemes catalana que
demanen l'amplfació del R. D. d'am
S

Nou model 1930

fondre un ajudant d'ell, per cert mi
litar molt intelligent, amb el seu or-

teresa

3

nislia.
6 cilindres 2 litres

sera donada aviat

—

Costa

El nostre buiras del número anterior
sobre el duel violinestic Manén-Costa
e•s ha valgut maltee felicitacions i ens
ha proporcionat l'agradase sorPresa de
descobrir un bon nombre de melomans
entre el: nostres lectora
No cal dir cont celebrem aquesi dcs
cobraran, i con agraint als nostres dos
gran: artistes del vialí ravinentesa
d'havetanos proporcionat aquesta per
a nosaltres molt falaguera satisfacció.
Rebin el: mínelas artistes, amb la
nostra gratitud, el més viu desig d'un
gran éxit en ,cadascun deis concerts
pe /roa

2

Cada dia arriben a la secretaria del
president del Consell de ministres, ge
neral Berenguer, uns papers
verds,
amb unes cintes blanquee al damunt,
que han fe t fatigosament els 600 qui
lómetres que separen Catalunya de
Madrid per a portar una aspirad&
unánime. Fo'rten, en comencar, l'adre
ea categórica "PRESIDENTE CON
SEJO MINISTROS.
MADRID",
més aval', les signatures d'unes do
nes o d'uns honres que expressen un
desig parcial que, lligat als altres te
lefonemes i telegrames, van formant
la composició general d'un trenca
closques geográfic que dóna per re
sultat aixó: CATALUNYA DEMA
NA L'AMNISTIA.
Avui és un poble, derná un altre•
un
dilluns són un s Ajuntaments, ur
dimarts, les Diputacions: un dime
eres, les corporacions social, etc., ete
Catalunya demana l'amnistía. Fem ex
cepció, per a hhonorar-los. La sevr
continuitat política, deis senyors Milá
i Camps, per exemple, o del comte
de Fígols, que. com a polítics de les
antigues corporacions, llurs blasons
estan tan enteranyinats amb el temps,
llur sang és tan pura, que no tenen
per qué barrejar-se al desig unánime
d'un noble que demana ramnistia.
Peró la resta, és a dir, el be) i
millér de Catalunya cada día demana
l'amnistia.

-

y

—Cert, cert.

ro, 20, 30, so, too telefonetnes.
ro, 20, 30. 50, roo telegrames.

J. Garbo

Gar
Fus
ter, R. Munté, .Antoni Munta
ner, J. García, Joan Pagés, Jo
sep Soler, Joan Pinyol, Antoní
Gómez, Josep Muntaner, Enric
Blai, Josep Vies, J. Bartros,
Joan Pinyol, F. Gruartmuner,
Emili Caselles, Josep Ventura,
Jaume Vidal, Agrupació Cultu
ral Francesa Aragó, 274 signa

-

admirador ferviente de

un

El general Berenguer parla de l'amnis
tía catalana i el problema regionalista

nell, A. Luna, Salvador Martí,

Maquinista

52;

C,

Josep Bruguera, Remen
cía, Vicents López, Joan

cola Choral Mertinenca, 429;
ila casa P. Soteres, 114; Sec
cid d'hornea de la casa "Pano
lerías Baró, S. A.", de Santa
Colonia de Gramanet, 55; La
:Terrestre 1 Maríti
ma (Seceió técnica i Adminisa
Joan Asés Hidalgo, F. Ribera
Súnent de Port-Bou, II firmes;
de Sant Feliu de Guixols, 765;
II. Trilla, Xavier Picanol, J. Riu
Vidal, E. Barrull, Feo, Mallofré,
Roig Cases, E. Palau, "Salsa
Nova", de Rnbl; J. Rebled, J.
Martín Juliá, J. Povill Adaera,
Didac Fernández, M. Valldepe
res, Lluís Aymamf, P. Soteres
i Gibert, J. Soteres i 'Vida], P.
Villa
Soteres i Vida!, Josep
ion, Vicents Tonijoan, Joaquim
Vilá, S. Duenas, A. Cubells, J.
Martí Noguillan, J. Saleri Va
lles, A. Castellá, Josep Coca,
J. Salvatella Fuente, V. Sola
nelles, E. Cubells, Josep Maria
Costas, j. Brugueres, F. MieL
Carlea Peral!, J. Montfort, Ma
rian Bru, M. Bonax, Miguel Ma
nero, Josep Escuder, J. Bona
font i Meda, Lluís ()Uvera J.
Massip, J. Oliver, S. eapdevila,
Andreu Ronsó, Pere Notger,
A. Barba 1 Miralles, A. Alernany,
J. Maristany Antich,
Isidre
Camprnany, Joan Bargalld, J.
Riera, J. Giutat.
E. Guardiola Cardellac, Olive
rea, S. A., d'Hospitalet, 94 sig
natures; Cosp, Fábrica La Ver
neda, 118 signatures; de Sant
Cugat del Valles. 300 signatu
res; Lluís Soler, Joan Penya,
C. Granen, Josep Calvet, Lluís

CONVERSA D'ACTUALITAT

nech, J. Saliner Bonal, R. Va

d'Urge% 205; F. C. Bellpuig,
228; F. C. Palau, 86; Tárrega
S. C., F. C. Ponsicá (Pons), 296
formes; Unió Republicana d'Ar
beca, 182; Santmartinenc F. C.
(Sant Martí de Maldá), 169;
Penelles F. C., 1.13; Castellnau
de Seana, 158; Revista "Jovent
d'Ara", 61; La Violeta de Gla
ver, 99; pél Cfrcol Rol:publica
Federal de Sabadell i el "Diari
de Sabadell") 3.523 formes; 'Es

tració),

Antoni

Serrano, Amador Serrarlo, Jo
sep Herreros, Miguel
agatas,
M. Cortadas, Emili Ferrando,
Climent Hernández, Pepe Gon
zález, P. Valldeperes, J. Gr.:ir-le
ma, M. Lindó, S. 'Oliver, Josep
Rosanes, Ernest Marca, Josep
Visa, M. Rotger, Joan Ganena,
Josep Torre de Mer, F. Dome

J. Baizuelo, Feo, B. Arant
buro, Giner Santiago, E. Gonzalez, F, Lloberas, J. Bages,
Joan Amigo, D. Espelta, J. Cam
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Una cobla de sardanes
a

París!

dada deis catalana de
que publich LA RAM
BLA en el número anterior, ha
trobat arreu de Catalunya un
magnífic acolliment. Són reci
tes. les cartea i els oferIments
que han arribat a la noatra
redacció per tal d'ajudar la
tramesa d'una cobla de sarda
de
nos a Frenes, amb l'ebject,e
concerts
audieions
pro
donar
i
damnifieats.
Ampíliant les noticies que do
návem, podem afegir que els
catalana reaidents a París han
fet, durant aquesta setmana,
actives gestiona per tal d'asse
gurar l'éxit deis actea en MI
gneis la cobla catalana
part a la capital de Franca vi':
mer
sembla m6s convenient
anar primer a París que a
losa
1 a la capital tecitana
després. Ultra MM. Aurio4
Brun, els noms deis quala do*-.4
névem la setmana
altres prestigioses personalt:Af
tata han acollit la idea de Fontr
bernat i els seus companys
entusiasme i estan disposats .11
ajudar fins on calgui amb
La

Freno

prendrit:'

—

amb:

tati

coeperació.

aeva

do.1

La Premaa de París está

posada a la propaganda que s
gui necessária per tal de donar.
un mejor rellen ale
actas.
déitin, el teatrg de,
de París. i Ms
del Trocadero seran cedits per,4
tal de celebrar-hl un concere
de gala
probablement
asaisténcia dl president de le
República francesa, M. Doua:
i una audicio popue
mergue
lar, ccnjuntament amb la cobla.
de sardanes i eis Chors Popu
que En
lava
catalanissims
Fontbernat ha fundat a Franea;
amb les s'eves extraordináries
dota d'organitzador i de músic.
Aquests amies ens comuni
aja?) donaria
quen, encara, 1
un to de catalanitat inconfusi
ble ala festivals pro-damnificats
crganitzets per Catalunya—que
catan fent gestiona perqué
gui permesa a França, expresa
sament per assistir ala festl
vals, l'entrada de Francese
Maciá.
Tal

jardi41

emn

l'Opera

—

Es
tamos tratando de ello y no lo dejo de
la mano.
Puedo asegurarles
'

que mi ánimo está predispuesto a con
cederla y o ver si salimos adelante...

8
Sortfrein del Palau de

—

Bonavista.

Impressió?
Jo cm penso que, si no abans, el Di
vendres Sant donaran un indult, que
será una amnistia amb el nom d'indult.
Per 7- amb tot i aixó. cal demanar cada
cl', l'amnistia. 'No podem pas deixar
amb calma aquest afes.
FRANCESC

,,,

MADRID

,”1,11,1!.

algunos.

—

*

—.4 muy pocos
dic jo.
—.4 mi no me preocaaa la cuestión
diu el general Be'ren
guer —, y menos después de la Ex
posición -de Barcelona, en que son
muchos los espanoles que en visitar
Barcelona se han dado cuenta de que
Cataluna necesita un trato distinto al
del resto de Esparta, porque su progre:.
SO y su adelanto' se lo mere.ce y por
que los -catalanes han visto. cama Es.
pena volvía sus ojos hacia Catalula
con admiración y devoción. Creo que
en el pasado
arto de 1929 ha habido
ias fuerte contado, y no me preocupa
esta aia, ai, separatista. Si hubiera un
levantamiento seParatista, entonces la
cuestión sería muy otra que la que
simplemente establezca la propaganda
regionalista, a la que concedo amplios
horizontes para que se haga, pues soy
aa

1
hein de Eubratilar-no ni la
le:
urgencia ni l'oportunitat
trarnesa d'una cable de sarda
LA RAMBLA ha
nes a Paris.

jr-kikiruc11-z 3
5xikinirtualls

—

A

possiblé

Cal, liomél, fer

,--

no

—

.)RJ5 REDUITb.

d'insistir avui, prop de l'Ajun%
tament i la Dlputaoi6 de
eelona, porque siguin les nos...!'

Bar.41,

1

leg:

tres primeres Corporaoicna
que patroeinin
hi tenen gai
rebe un delire
aquest gen d
fraternitat de Catalunya vera
les, terres endolades de
Vera les terre$ que eabran,
agrair
Iluny del protoeol deis
Gabinets 1 1ea convenlénnieir
oblidadisses, de les Ambal.xl-k.
aqUesta ajuda deglute:Y
des
.44
ress.ada 1 Ileial.
LA
—

—

Franetf:

—

CON3UNrS

PREC LE
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BARCELONA

RAMELZ
sa

talutiya—ieut as Europa—no

rebutja

els aires europeice, sinó el: aíres afra
cans.
Que Catatunya no ha perdut la
confíenla, encara, en les naves dema

crados castellanas.

ommealle~e1~11111~1¦11111•11~~

Que

el

OldrIC
esf'efai
lacte d'alar, ti
:buda que el parte
•u alar al metí
's representante de
intel c I ualitat

senyor

afila i Campe, com
te de 111&114Sen'Y

tx-ospirant
---aaawaam„.„,„

eta,

cal

manga, iaventor de
toms brillaras i de
astas ~seca:ah:s
POPidar, no ho po

—~=aamumeamat

i•S

a

la

nya

hoees
d'ara; probablement mis convençut
que qua n era—as
las!—.Excm. Sonar
Presídela de la "Diputación" de Bar
celona i feas picar les armes del se»
escut per jets els recons i reconets del
Palau de la Generalitat de Catalunya.
Alar, a migdia, el senyor Mild velé
refermada—en fornia indubitable—la
a

pootaritat.
Foues Passar per la piala de Sant
Ja14",, desPrés del vi d'honor ofert
Per l'alcalde ale ittlealectuals madri
ie'sYs. Quedava ja Poca gent a la Pia
la.
suficient, Pera, perqu C Pase

uva

aaa—aarlia de casa seta—el senyor
Mita i Camps fos saludat ami' una riU"
lada de consideretció, unanime
deli

—ea pobre senyor
virtut d'exasperar el

comie de Ilonteetty—el murri s'adonat
aviat que la
Ii

:osa amito

Praminciar

ter eTT---i

quantee Perendes
que el Pelaje
contesta, gentament, amb
ziulets i "otros excesos".
'

Pi

que

drá negar tanga.
Ella ja n'esta convençut

Mil?l!--tingué

stellana, fos

el cana de la
ron:proteja i de 'Ict iardialitat. Vol
que capea "Viva Cata
dríein
iie Maranón tingués una efi
cacia i una qualitat autantica.
Cal, Pera, ésser cautes, naturaleizent.
Cal que no vulguem avençar-nos a les
realitats que el tienta pot portar-nos.
Pera ele nostres hostes casita:ala 1,0queren veure ahir quin és i com ter el
rentable pobk de Catalunya, aquell
poble que Alvaro de Albornoz invoca
Casa de
va des de les balconades de la
la Ciutat. Fallieren veure que el po
ble de Catalutlya—que el: atarea a re
bre i a escollar anib tot el sea entusias
tartera i
me—no es duell poble adust
rencorós que ha estat vist, violas ve
pedes, des de:la Puerta del Sol.
LeS orilles que volguerett escoltar,
pogueren adonar-se, ahir, que Cataba

gioU/

cada. Xiulada

c

unes

Salan' de bona tinta

MiláCamps no dirá

que el snyor

de la satisfacció.

na........h

It(.

ea

en

El: nostres liaste: pogueren adonar
se ahir de tal ciara. Surava en la cor
dialitat de rambient i s'exPressava, en
boca de la Multitud, amb la sinceritat
de les re:emite:0ns. Cal, només, que la
11'0 sigei aprofitada. Cal que perduri
apresada la inevitable cortesia proto
celerie d'aliir—el sentit i la sinceritat
de les patatales pronunciadcs... Cal que
sigui superada aquella Plana desertica
qua ha separat Catalunya d'Espanya,
aquella plana rlisertica de qué pogué
parlar ahir la fina vea airopert d'Ama
rico Castro.

esPírar

desitja, fervorosament, una cor
entesci. Que Catalunya
dialitat
una
hostil„linó una deman
atat
110 és U
•

Que Catalunya no
espera.
(»te Cataba
rebutja, einó que
tnai
antb
una possi
ha
renyit
nya no
ble Esaanya liberal, sinó amb una es

da de

comprensió.

pattya raacciondria i

litinyana. Que

Ca

satisfac
satisfac
aomunicat

Teman la
e !'alta

de

lectora
virtut de les
ettencies formula
les per LA RAM
BLA sobre eta Incas traces de que ha
asid víctima Jalone
Canyc
i
Iles a la: presó de Barcelona.
i avui podent dir que ea teman mozas
s

nostres

:e

en

—

frotes,

el
a disposició
de qui sigui
presídela de l'Audiancia, per ordre
ministre de Justicia, ha ordenat al pa
ra dega deis de Barcelana que ;mund
ea expeditnt. Sabeat eite per ira es,:
tan citats a declarar aloma funcicaa
—

ris del di, establiment.
Be. Esperent confiadament ette es
fara justicia. La justicia que nosaltres,
hent dcmanat. I
en nont del pobk,
per dur que, sigui—h.:in de densa.
—

nar

al senyor

fulge

instructor de rea

sanció implacable per als
que han comes la vilcsa contra el po
bre Jalone Comte.
1 esperem, encara, que rexpe.dient

tada-lit

una

presó de
no es limitara només a la
Barcelona. Josep M. Massip fria, en
el .teu reportatge de la setmana ante
rior, altres—i concretes—denüncies.
El reportatge en: ha costat mil pes
setes. Es lamentable, mea lamentable.
Pera sí aqueet fos el Preu de la revisió
dels jets denunciats,
donarkm per
mc"
despeses.
A don Francisco
Torras Villa—que
,té mas de Villa que
de Torras—se li
ensorrat

el

casa

::11 feudal de Gra
zollers.
Tai;-1;e; oraaaezat tenia el tinglado
don Francisco, que a Granollers no és
aer 'arriata era la cosa més carea del
Rics i pobres, m'aje i ríes, tot
han& blincava resquena detraía l'auto
rara del senyor Torres. des del rector
del poble fías al conserge de la Unió
Liberal.
Hl ha qui afirma que cada metí
luan don Francisco catninava cap a la
'abriere rieran el: botiguers als por
teas i amb iota reveriateia saludaven:
—Ron dio tingui, mayor 7'orras.
Quea va arribar alió del Directera
don taancisco es va sentir t'afeite Va
fea eaterrar al pati de la fábrica una
L;arra frigia que tenía de quan era jove
agafar una corona, bastant trona
da. que va trabar abandonada al fans
d'una maleta de ajotare
-Guarnit aixi va compareixer a l'A
juman:eta, i reunint-se atta> En Pau
lino i En Roe, va dir-los:
—N'oís, Ora es la costra. Apretar de
fea,» Perque el municipi 'andel...el Inés.
En Paulino, amb calma, Va encendre
us cigarat i preguntd al sea gemía:
—Vals dir, Francisco, que itera
durara,'
Don Francisco va
recargolor
"snacasum" i imposá el seu criteri.

En Boet, entusiasma, va córrer cap
a notificar a la sera
dona, son
pre elegant i bella, el nou esdevenidor
que s'augurava al municifr de Grano
liare.
44mb la coopera
ció d'un sub/ente
que s'anomena Cae

rAjuatament ?'alcalde és catara
nista i /a tnajoria contrJtia al senyor
feudal. A la Unió Liberal, quarter ge
neral del torrisme, per una mojone
aclaparadora el llencen al correr. Gra
nollers, que de ciutat ttomés en tenia
el nom, des de fa algunes setmanes que
adoseja.

a casa

funcionar<
municipal de Gra
nollers, Rubí, Sant
augat del Vallas i
17 era,

no

Jebe la

va

planejar

auants
i

portar

municipis
a

Serme

tnés,
en

*

es

cm.

Els granollerins clamaren esparve
raes; recolliren firmes, d'acord atnb
l'Estatut municipal, Per a oposar-se a
l'acord; es reuniren en un catea etce
iera, etc., pera don Francisco feia que
laico de la pravincia tanques el tafia
mulleseis el: ciutadans promotors
es
de la Protesta, es qualifiquessin de fal
ses la majada de les firmes recollides
i, en resum, renspréstit de dos minina
de pessetes esdevingués una r(alitat.
Avui, mar!~ rexpoliació deis clu
tadans i remprestit de dos rilittOeS de
pessetes, a Gratiollers no es pot tran
sitar !'el: correr: !'Cr la pote i el
jaita, no !mi ha clavegueres, no sasa
resolt el problema de les aigües, ni e!
gravíssint de les matalties infettioses,
pera s'han Posea toa Ilums pamPosos a
la patea del Doctor Robert i s'ha can
viat aquest nom pel de Don Francis
co Torres
e

Horn Pot jutjar restupefacció dele

madriletsys.
I osan

un

comPany

a

al GOvern and a
Milans del Bosele zotes.

e 1 e
intellectuals
castellans.
Eren el: temas d'Éts Afilara del
Bosch i quan se celebra l'Exposició
del Labre Caleta a Madrid, que fou
objecte de inca amables comentara
en la pronsa d'aquella capital.
Per correspondre-hi s'organitza un
acte a Barcelona per tal de regraciar
als de la Gaceta Literaria, que eres
ces que rhavien data a tenme a Ma
drid. El: cscriptors castellans tan bou
punt desembarcaren de !'avió, al Proa
veieren atensar-se un: agents de poli
cia que els demanaren la documentada
i els escoreollaren requipatge, incau
tant-se per cert d'uta fascicles surrealis
tes de Ginténez Caballero. Confidencial
ment :t'as va observar que les setas
relacions amb el: "separatistes" el:
feien sospitesos. 4 més, se'ls advertí
que no intentessin burlar receló de la
.

policia, largué

serien

seguits

a

tot

Cr

feiti

parlaed,

secament:

"—Me parece que ese éxito del
bro Catalan se les va a sentar mi
uetedes."
L'endenta tots els teettaes i sales eresav
pactadas que anunciaren en catala re
beren l'o,dre de publicar ele cartel!:
en

caa e

La :timan* pos
sada va denunciar:1

t..

se

un

cae

lardad! Un tstabli:
acíst os al prec que
Permetés que les

Isop.
Rigorosament !tis
ana i bes d'acata
aalitat, amb motín
'e la fasta a honor

mitre que

informació

,

e

Quan el Directori va caure, don
Francisco. va :sondare mefistafalica
n'ene Dotze anys
6F feirdcaisme havien
tisalidat' sufidentM<ni ?I' costea.
Pera de cap i valta aquest s'ensorra
r En Paulino, En Boa!: É,
claat:Faa neisco queden al 'r'.3;
eí é,dre un
munt de brossa i de desferres.

*

Dicen que raltre vesPre el: cinta
datas de Granollers es reunircn a la
plaça per tal d'acomiadar el déu caí
puf. I tris a chor i fent amb el: bra
cee el gest que un dio popukritsa un
futbolista, saludaren antablement l'ex
amo dient-li:
—Bona tia tingui, don Francisco.

Prhat de dos valiosa de Pessetes.

*

*

reu.

sat

ci'a;,

íe

ilePendontes signes
rampliació de ram

nistia satavia conteste» que no actúen'
t'alpe per perdre. Alai que la noticia
es fin pública, les dePenclentes
troba-'
res tata mena
de facilitats pe
den signar.
Avui nosaltres denunckat mm ltre
cas d'inliumattitat: la casa de
moldes
"Successors
Martí Martí" del
passeig de Gracia, 37, os la respecta
ble dama que va pre.eentarate a rteollir
signaturas pro-amnistia, no soleasen*
no va trabar acolliment, sinó que
amb
una cadera
deecortetia fou doixada
plantada al mig de la botiga aire que
exposa robjecte de la :ova visita.
Sitiase»: que quan la casa "Suecos
so, s de 1. Martí Martí "vegi out larm
jet Públic el seo Procediment intentará
excusar-se, carregar les culpes al de
pendent, i fara frotaste: d'humanitaris
mo. Airl) no
&afeita), pera, la vodka
del que ha esdevinoa: La senyora,

amiga daquesta

casa, que

va

asar

a

recelar-la les signatures pro-amnis
tia ion desatesa a la casa
"Succearors
de .I. Martí Martí"

Perles
Bríllants Joies
Plateria martellada
-

XOCOLATES

Iratin

Joart Valenti
Passeig

6,

Grácia.

de

16

d'esports

setmanarl

El girandiós miting

pro-Amnistia...
l•3igtcacb5 espiritual
trdting d'ahir

del

--Vilca
—Visca la llibertatt
—Visca Catalunya
—Amnistial Amnistia I
Entre el públic, moltes personan.
tata, que no esmentem per no fer

'Entusiasme,

çivilitat, germanor.
3ileu-vos acf aintetitzada perfecta
taent la comunió espiritual del dia
rahir. El nafting de Belles Arts

11:ea

;politiquea

de Catalunya. ELs orga
huidora de l'acte volgueren treure

significació política

era, el que s'anava

o

a

al

fe•,

Collegi

acte

,

tnent,
ae

tot

Catalunya,

;Impliació

dernanar una
R. D. d'amnistia con

al

per

a

edlt pel govern del general Beren
ikner, en la qual hi entressin tots
raquellg política 1 bornes de treball
n'havien quedat exclosos. Les
•ídones, la Premsa 1 tots els esta
menta social ja havien dit la seva
pa'?aula: calia demostrar pública
Ipent a les autoritatg que la qiies
U6 de l'ananistia no era un fet poli
*, no era tanspoc una plataforma

electoral; que
4:16 d'un poblo.

ratalunya

no

era,

només, l'aspira

Podli iniciar

ca

nns

gertnans per

a

entrar,

podien arribar a le g llars
entristides; Cataluny-a no podia ad
que

no

nutre que, mentre en altres indrets
hi havia una reparació parcial de la

política de repressió dictatorial, aci
negat el dret de l'oblit

Eran
cese Maciá, Morera, Baltá, Ventura
Gassol, Macó i Lloreng, Carner
Ribalta, Daniel Cardona, Bordes de
Ja Cuesta 1 tants š tants d'altres que
tfb poden Hm entre nosaltres...
L'acto d'ahfr queda condensa{ bis
eta

a4ttestes

tres

a

paranles: Entusiasme;

multitud, tornar-se veure
hpiegada després de tanta anys
d'allunyament; entusiasme per l'acte,
él de la

a

xecar-se,

en

seva

ven

ELS PARLAMENTS
Refet el silenci— Alguader Ga
briel Alomar han estat efusivament
aclasnats
comencen
els parla
ments, acollits tots amb entusiasme.
Hethvos aci, resumides, les pa
raules deis oradors:
Parla Angel

Pestafía, pel

periadic "Melón"

lla

manifestar el sentiment unini
d'un poble. Gerrnanor, perqné
tlatalunya tothora sap ésger fra
lema i glMana•
A bei alu del matt

•rpe

Els oradora
Poc abans de les onze anaren
arribant els oradora. Angel Pestana,
A. Rovira i Virgili, Josep Sunyol,
Joan Casanoves, Colomines Mase
res,
Carrasco i Formiguera, Lluís
Companys, Joan Peiró, Emili Gra
nier-Barrera... La Premsa, tota la
Premsa liberal de Catalunya, apor
faya al míting la paraula deis seus
bornes més dignes. Tots, de prop o
de lluny, havien sofert l'opressió o
la vergonya ?'un régim de forca.
I'venien a parlar a les mass.?s. amb
una
santa devoció de demecracies.

péls

mtins

gerrnans
en

en

preso, pels

axili.
A les

pujaren

ger

onze

en

punt

l'estrada, collocada al
fons de la sala. sota l'orgue, cl ora
dors i els periodistes.
El públic, dret, iniciá una llarga
°vació, que produí l'entusiasme més
a

e

delirant.

Per ala grana fets d'aquesta me
la sanció veritable consisteix en
la fallida de l'objectiu. L'amnistia,
en
tals condicions, és com la ces
sació deis efectes de la Runa issit
nshn,ats
sl dPist,sa, Amnistiar
no
és perdonar; és. reconZixer, en
mig de la pau o de. la 4reva,sla,no
blesa de l'adversari;- és..renunciar; a
l'ús d'un. avantátge mate-rial,; sigui
momentani o permatient.. I -l'alelada
que produeix la tornada. de -l'eXili o
la sortida de- la presó, contribneix

demana,

dis
tinció de classes ni estaments socials
seise

polítics.

ni

Les dones de

Catalunya han ele
vat al govern un fervorós i emo.tiu clam de pietat. La veu de la
gentil i honesta dona catalana, tse
mula

-

de dolor i

d'emoció, ha d'és
escoltada. Darrera d'ella hi ha
l'anbel i la voluntat resolta de t'ata
els catalana.
(Molt bé,
En

mol'

nom

—

'

un

Faspecte de les
gras

jurat solemne, repeteix

el'amn:stia sigui per nosaltres, avui,
el l'al que ens uneixi en l'amor a la
justícia. Que el clan d'amnistia si
gui, per a tots, la més pura i la més
noble esséncia de solidaritat huma
em_Lp-¦

na

4.•,,-

Emili

s.

Granier-Barrera,

Comissió orga
nitzadora
la

oer

El Dictador

a
l'exili, allunyats de
Ilars,
i avui encara
s'han,pogut refer. Victimes d'un

tres

tingué

:fletare

ma

de partidaria incondi
cionals. Tanmateix, aquests defen
sora ardits de les seves gestes, l'a
bandonaren quan el ceptre illusori
que pretenia esgrimir li caigué deis
dits. Ara que és rnort, peró, prete
nen
novament
vindicar-lo i fer-se
solidaria d'ell.
Está bé. Donem la pau-als morts,
nava.

molts

que

no

volem,

•

període

comerles l'any roret amb
rnotiu de la suspensió de garanties
decretada rel govern que presidia
el

comte

de

Romanones, és rigoro

demnats. I com que aíxb és innega
ble, no solament cal l'ampliació de
l'amnistia que repari automática
ment. per l'alliberament dels condem
nata, l'enorme injusticia que repre
senten aquestes condemnes, ans en
cara ha f.'.'ésser el començarnent d'u
na campanya de revisió
de tots els
processos
com
a socials.

carPogats

(Ovació.)
Acceptades. en tota la seva am
pla significació, les manifestacions
del general Berenguer relatives a
que el seu govern venia. no tan sois
a
restablir la normalitat política del
país, ans encara la pacificació deis

el qual la legalitat oficial
seguit de negacions de les
idees de Dret i de Justicia, viuen em
ríode
era

xem

esperits, cal dir que

tota

obra del

porti. com a
ram d'olivera
d'aquesta 'pacificatió,
Cal que totes les forces d'esquer
govern actual

que

no

trehallant mancornunadament. ar
ribin no solament a obtenir una am-,
pliació de l'amnistia concedida, sirió
a
evitar que alguna deis processos
en curs
el térbol origen dels quals
está plenament demostrat
siguin
sobreseguts irnmediatament.
ra,

—

—

(A plaudiments.)
es compren, ni pot explicar-te
cap tasca de revisió, de reparació de
No

l'obra destructora i funesta de

set

anys de Dictadura, sense que vsgi
per endavant la llibertat
:es
9.,

i per aixó fa més

an

gúnia i Inés frisanoa pensar que s'es
tigui rnantenint encara aquesta part
odiosa de tOt el régim aparatosament
esfondrat, quan és pales l'esmico
lament de tots els seus elements,
quan no en resten, ni les cites, ni tan'
Sois els' cap caigut, aixafat física
ment en la mateixa ensulsiada, sen

en

possible _que-un dia, ,amb
de

-

...Per la meya ven, s'astocia el
Partit Radical a la petició d'amnis
tia que ha fet tot Catalunya a fa
yor deis sena presos i exiliats.
No demanem perdó; demanem jus
ticia. Perdó, ho seria un indult que
rebutgem per estímuls de la digni
tat; justicia, l'amnistia que signi
fica oblit... Per& entengui's bé, que
l'oblit l'oferim nesaltres, els agreu
ens

florir noves esperances de pau i
d'harmonia en les ánimes illuminades
pel foc d'un ideal.
Voleen que tornin a l'amor de la
seva llar
els hornea que delinqui
ren per amor a les idees. I torna
ran, perqué no és possible que la
manifestació vehement «un desig
en
el qual hem coinciciit totes les
tendencies que tenim com a deno
minador comú el més ample espe
rit de Ilibertat humana i de justi
cia social, sigui menyspreat per
aquells que tenen en les seves mans
la clau que ha d'obrir les portes de
les presons i les portes de les fron

ja

—

—

5

*

*

nostra

voluntat,

un

dei

fer mai,- passi el que
será perdonar la passivitat
d'hornea que, havent nascut a Cata

passi,

Resum

...?Que l'acte no pogité celebrar
se pesqué faltava el permís corres
ponent? ?I aixó qué hi fa? Ahir al
matí, tot el poble de Catalunya
aquest poble que ha posat, com un
sol home, la seva signatura al péu
de la demanda, aquest poble
com
un
sol home, s'ha adrelat 'a
Madrid demanant justicia
era, en
esperit, al Palau de Belles Arta.
A la sala del palau de Belles
vasta i deserta, ressoná, ahir al ma-.
tí, un gran crit emocional d'"Amnis

—

—

tia...!! amnistia...!! amnistia...!!
L'acte públic que no es pogué ce
lebrar, fou celebrat In el cor de cala
catalá. I en l'adhesio. unánime, hi
hagué com un gest definitiu en -II
demanda

<

no

pot sofrir les conseqüencies de les
keves probables culpes, els seus pa
negiristes de suara. ?ha d'ésser es
talviada ala bornes VIVENTS, és a
dir, a la carn i a la sang de ger
mans
nostres, que es migren i da
leixen reixes endins per recobrar la
llibertat?
No, la justícia que demana Cata

luny-a,..ha.d'ésser ara per
Per .als, catalana i per.
Ilans, pei.

als presoners

tothom,

a

ala'

caste

política i

per

ala, presol)ers socials
l'enorme
obstrada tragedia dels quals su
pera encara la nostra
Ja no us
parrcrn Inés, si voten. d'aqueli
actool ;-:t general que la Inott de
rnent' arrabassa en hora oportuna.
Peró torneu-noa
i de seguida;
pesqué el nobles ho vol
les 'vícti
mes que ,féti :entre ele nostres
ho
rnea el. 'regirla que. eh t encarna.
(Gran
•

—

—

.

•

—

°vació.)
Jocep Sunyol

i

Garriga,

per LA RAMBLA

...Cada dia, cada hora, cada mi
que passa és més gran la res

nut

ponsabilitat 'd'aquella que
Justicia i la d'aquella altres
timulen
una

toleren.

fan

no

que

es

protesta,
injusticia que ofén un poble
o

acuse

(Ovació )

tetes.

sencer.

"Cap catalá no pot dormir tran
quil n'entre aquests hornea no puguin tornar quan vulguin a la nostra terna", ha dit "La Calnpatta _de

Mentre posaltres vivim a la nos
tra terra, que és el que més esti
mem i el que més
..timarern sem

•

la

de recordar l'oblit oficial. El que

nopodrem

que

*

un

les reixes de les presons, o bé aquella
altres que,.vivint aquí, es leguen de
braeos davant aquest emo-cionant es
pectacle d'tin poble „que demana la
Ilibertat deis seus fills.

Dictador,

*

unanimitat emocionant de la qual
acabará per aconseguir, sena dubte,
la tornada deis germans a les Ilars:
A tes 11.ars catalanes i clesolades...
I comença la desfilada.

Jo ara pregunto: ?quins són més
responsables, aquella que des del go
vern
de l'Estat espany-ol han obli
dat els hornea -nascuts a Catalunya
i a Bascirnia, que ,sofreixen l'exill o

per al

(Ovació.)

lunya, per tal que es mantingui en
la gallarda actitud de fins ara,
la

-

invoquen

gerinaus

revisió de processos socials i polí
tica. Acabaren amb una fervent re
comanació a tot el poble de Cata

presonats altres germana nostres...

euts en la passada- finita, que ,so
freixen encara les conseqüéncies d'a
questes íes. Ells,,com féu el general
mort segans .diuen els. seus
amics,
s'alçaren contra un sistema que con
cebien, en Hui.' bou clesig, injust;
i exposaren, en fer-ho, tilira els
afectes mes alta que pot tenir l'ho
me, la vida i tot. I l'eximent que

mai

_

vosaltres,

com

seran

vocats barcelonins. Un i altre pro
cálidament
actes sem
blants a tot Catalunya i la necessi
tat d'una amnistia més arnpla i la

esfore

i els greu
ha fet víctimes la Dic
tadura... oblit que esborrará moltes
tristeses i desventures, i que fui

tracció.

pe

110

pugnaren

•

ges que

sofreixen encara presó o exili Ni po
dem fruir la pau de la llar. ni ens
fa profit cap intent d'expansió -o dis

tres.

totjust sentir, Joan Peiró, per la
Comissió, i Joan Casanoves pels ad

J. Colomines Masserea,
per-"á Progreso"

jats pela atropellaments

cert que
entre ella hi ha
molts innocents, completament inno
cents del delicte pel qual foren con
sament

lunya,

no

*

(Gran °vació?

Manuel CarraOco 1 FOr
sniguera, per "La Pu
blicitat"

—

les

Tancaren els discursos, amb
paraules que les ovacions deixaren

llorl

(Gran °vació.)

...Sense negar la culpabilitat=diu
de molts dels
qui foren condemnats en el perla
de anterior a la Dictadura, el qual

—

,

purificar l'ambient i a ennoblir
les animes. L'enderná d'arta amnis
tia justiciera, els ulls-.dé la gent són
més clara i el coi- det:toble és mi-

cent voltea: Amnistia! Amnistia...I
Amnistia...!...

...Tots els qui hem patit persecti
ció, no podem tenir un moment de
repós pensant en els germana que

v,uen

seves,

a

una

solemítats...
..................

-

i

el líder sindicalista

i

•

•

pre

els

catala:-

tins

germana

nos-,

Gracia".
No hi dormiten, no, fina que els.
nostres germarís
P:1a tornin,
i arnb la seva presencia siguin pe
nyora de pacificado. is itAr; '‘,0 y,
,

Catalana, liberals:

que

el

•

clam

I

tat, ahír al mati,

brandar-los estultainent i amb irre
verencia cona a arma indigna. Perdo
nern
el vostre cábdill brillant pel
mal que va fer-nos, i fem recaure
unánimes tota culpa damunt els vos
tres -capa servils. Peró. si .1a fe, si
la bona fe pretesa que concedirn,
generosos, al, Dictador traspassat,
allibera de culpa els hornee, ?per
qué no demanar•per, a les altres fes
la justícia serena de l'oblit? Ili ha
molts de- presoners, molts de _ven

bé.)

de la finalitat que perse
guim i com a rendiment a la sú
plica de les dones, els catalana accep
tem, ara, que es doni el nom de
clemencia a aquesta resolució de jus
ticia. En els moments en qué ha
estat usurpats els drets de
ciu
tadania i barrat el Iliure desenvolu
pament de les inquietuds i les án
sies polítiques i socials, els tempe
raments més sensibles, mé.i romántica més heroics--els més seleccionata
eren
els qui estaven més
prop del delicte.
Cal l'amnistia tatnbé als de Gar
raf, mentre es revisa la causa; ja que,
s. els acusats fo
sen sotmesos a un
tribunal militar in
competent.
L'amnistia anterior fou concedida
a. delictes en els quals entrava, a
part d'alguns elements civils, tot relement militar.
Fou una obra de reparació i de
justicia, adoptada pel govern de
cara
a finalitats de
pacificació. Ara
regateja l'amnistia per móbils
ditien
semblants o sigui: de pre
caucionisme.
El poble catalá, constituit •ayu,
en

Preu: 0'80 ptes. paquet

tEl Palau de Belles
.Artshauría presen

puix

ser

—

:Toreres del
fria fa poc,

Els tramviei del Poble Nou, Sant
i Sant Andreu abo
caven davant de Belles Arts o a
l'Acc del Triotnf les masses del nos
tre món
Les cornissionl entraven per la
porta posterior del Palau, i s'aple
.gaven a la part del jardí.

la

.

morts.

,

talunya la qui

I

—

,1i Îkent pelo voltanta de
Melleg Arts. Petita grupa passeja
flen pel Sale de Sant Joan i pele
lardins del Parc, aixf com per les

Martí, Badalona

la

nom

se celebra i que ajunta la
a la de tots els oradora,

'

altra defensa que la pietat deguda

na,

•

1ivilitat era aquella multitud digna,
Sue tense crits i sense escindols se

yencara.

a

no

de la Cotnissió,
Joan Peiró, per donar compte de
les adhesions rebudes. Una Bista
Ilarguíssima, en la qual no manca
el nom duna sola entitat cultural o
política de Catalunya. Els noms de
les kocietats obreres formen una
'lista inacabable. Els catalana d'A
mérica no han oblidat els germana
exiliats: heu-vos ací una bella 'lista
d'adhesions arribades de l'altra ban
da de l'Atlántida.
En apSrélxer a la sala el grup
nombrosíssim
d'intellectuals
madrilenys que són a Barcelona, el
públic els rep, a peu dret, amb una
sorollosa ovació. Maranón, en nom
dels seus companys, ha de pronun
ciar breus paraules de grAcies i d'ad
hesió... Jaume Aiguader puja tot se
guit a l'estrada per llegir
cor
dialíssim telegrama de Gabriel Alo
mar, des de Mallorca, en el qual diu
que assisteix en esperit a l'acte que

'per l'alegria de haber-se units com
Itans, cona setnpre. Clvflitat, perqua

davant de l'edifici on,
hi hagnó estatjada l'Es
tola Municipal do Música. En obrir
se les portes del Palau de Belles
Arta la multitud hi entrá adalerada,
1 ompif immediatarrent part del pati
1 del primer pis... A mesura que
l'acostava l'hora del míting la gent
entrant al Palau. Es pot ben
té dir que mitja hora abans de co
me:llar l'acte ja no hi cabia
yera amb tot 1 aixd leg comissions
,f representacions anaven arribant

per

concessió de l'amnistia? Es tot Ca

—

un

ra polític de bon grat; no podia
abrir la má generosament, no podia
boinriure davattt d'aquesta prome
tanca de Ilibertat, en veure que a
les portes deis Pireneus hi havia,

adale_rats,

espera el govern

per

creacions:

-

d'actualitats

A. Rovira i Virgifi, per
"La Nau"
...La millor história del món l'han
feta els homes acusats de ddictes po
lítica o socials. No us molestaré amb
una llarga enumeració de noms i de
fets histórica, abans i després de
Jesucrist. Em limitaré a dir-vos que
la meitat deis bornes que avui go
remen
l'Europa, des de Rtíssia a
Irlanda, han estat d'aquests anome
nats delinqüents polítics i socials.

noves

Núm. 9 Fóndant, marca cavall-indi.
Preu: Pessetes 110 el paquet
Ametlla, per a menjar cru

i tP+

Lluís Companys,
>La Terra"

En
Raimon
fou passada per alt;
quan entra a la sala, el públic l'ova
c:ona, Ilargament. En aparaxer un
cartell que unes dones del primer
pis estengueren com un domas a la
barana, i que deia "Lea treballado
res demanen la
Ilibertat de tots els
catalans", esclatá una altra llarguís
sima ovació, que s'extingeix en ai

litic en defensa de tal o tal par
o de tal o tal
borne; no era tara
poc una exaltació de certes idees i
.progratnes; no era un ante de pro
paganda o de combat; era, senzilla
la comunitat de tot Barcelona,

Tasteu les

En una paraula, aquest plebiscit
d'unanimitat mai igualada, aeuest en
tusiasme amb qué en pocs dies s'ha
el nostre exercit femení,
la multiplicació constant i creixent
de les peticions d'amnistia i Iliber

d'Advocats,

d'Abadal,

míting.
un

ala

Ilarga aquesta recensió o oblidar-ne
alguna. Cal dir, pero, que la presén
cia del digne degá de la Junta del

ra
una dat
en aquest desvetment de leo forces ciutadanes i

ta
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