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La volta al món del professor Blanco

el segon

Princesa de la
bella princeseta,

ar

d'Enric Blanco, jet du
seta volta al món amb
acompanyat de la
sr.ta filleta Evaline i del nos
tr compatriota Morató.
Els nostres lectors trobctran
la continuació
•a La Publicitat
d'agstestes primeres impressions.
*irle
ran:

Marl, 25.
l'altura del
día formós;

de distancia. Aquests vapars no
semblen voler comprendre que as més
difícil maniobrar un vaixell de vela,
i que seria facilíssim per a ells can
viar de direcció per breus ranments.
Avui fa tres dies+que várem sortir
de Barcelona, i els records perduren.
Tarunateix cm estem acostumant a la
nava vida.
En Morató ja no es ma
reja i fa xocolata molt bona. La pe
tita F.valú está completament en el
seu
element, i és la nostra alegria.
Anit va escriure una carteta a la
Princesa de la Mar. la primera que
escriu en aquest siatge. La carta, es
crita en angIés, diu així: "Estimada
Princesa de la Mar: vinc a veurea
una altra
vegada. Vull un vestit per
a Mary Ann, la meva nina gran, que
está nua. Barcelona és bonica. Vina a
cercar la meya carta aquesta nit. La
ten arnigneta, Evalú".
Perb jo cree que la Princesa de la
Mar no té a ma un surtit de vestits
per a nines grans. El cert és que Mo
rata escriví per a Evalú un vesset
que, tradult, deia:
tres

guem íntegra

Y,

la,

un

suggerencia

viatge

un

aquest. Jo en conec
tal vegada serien

com

dues o tres que
companyes ideals.

La nostra vida a berd sala emmot
Ilat a la rutina diaria. En 115rató fa
la guardia de nit des de les nou fins
a les &tes de
la matinada; a aquesta
hora jo m'aixeco i faig la
guardia
fins a les set del mata
Durant el
dia també dormim un xic. La petita
Evala dorm tota la nit, i es passa el
dia a la coberta amb nosaltres, ju
sant i escrivin cartetes a la Prinee
sa de la Mar. 115rat6 parla a Evalú
sempre en espanyol. mentre que jo Ii
i
idiomes. Tots

Catalunya

U. E. Santboiana, campró de

Grau García, l'atleta catalá més
internacional, realitzá l'altre diumen
ge

una

pic

de

re

hatut,

nova

tres

gesta. El récord olím

de rugby, que el dia

sa

disputará

a

miracle, realment— d'interessar
absOlutament
espactadors
molts
profans en esport en la seva ges
ta. Qui més, qui menys, tothom es
dona compte que "alba" que teta

sota

un

fa

—

mil metres marxa va cau
els seus peus. Grau

la barba

i sota l'aixella

riure, vulgueu

o

no

i

us

vulgueu.

En Castanys no n'está, pero, satis
fet. Diu que no hi ha res més trist
per a un borne que haver de fer

—

sota

Campionat d'Espanya

Madrid el

aquell borne damunt la cendra de
la pista era auelcom extraordiriari,
quelcom que no era a l'abast de
qualsevol esportiu. La mama atlé
tica, practicada per Grau García, ad
quireix una majestuositat innegable...
Valentf Castanys, l'estimat amlc,
excellent company i formidable hu
morista —tan formidable humorista

,.•

dibuixant—,parlará divondres

com

:

vinent, a la nit, des de la tribuna
del "Casal deis Esports",

Castanys

En

sempre diu

coses

interessants; sempre és agradable de
sentir-lo parlar. Pesó el dia que
En Castanys fa de conferencia,nt
encara
que no passa gaire sovint
és millor.
Divendres parlará al "Casal deis
Esports" de "L'amor, l'esport i la
crisi del futbol". El tema és una
troballa; és tot un poema. En Cas
tanys aixa ho diu seriosament
—

—

I borne a ía cacera de ré
confirmar alié) que ja no
necessita, entre nosaltres, confirma
da: que avui—i bastant de temps
abans d'avui— és el millor atleta
Garc‘a
cords

—

—

va

catalá, el millor atleta peninsular i
un

dels pocs

que

la

nostra

terma

pot preseetar amb possibilitats ho
norables davant les gratis figures
mundials.
L'altre

diumengc,

l'Estada

Grau•(7-1'r
a

n,?¦-•

Hure. I amb aixó— si es refereix a
el! —no está encertat. No és dl, no,
qui fa riure, que ell és un bon pare
de familia digne de tots els rspectes.
El que fa riure és alló que veiern
múltiples escenaris, quan
en els seus
estira la cordeta del seu 'humor,
salga el teló i ens ensenya uns qua
dros plástics de la sida que en mars
d'altres "regisseurs" ens farien plo

—

fa totes les

com

coses,

com

fa el

"Xtra" i els ninots de LA RAM
BLA
peró té la desgracia que
fa
per seriós que es posi, sempre
—,

Una gracia de bona Ileia gra
autentica. que uç fa pessigolles

gracia.
(
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Un llibre divertit

a

•

1

a

nits de Barcelona Unen

un

na

prestigi tenebrós, una mica malsá,
que posa una esgarrifança a les ma
res
que tenen ja fills adolescents,

de

Les

canvi als adolescents per
pervertir els fa obrir una grans ulls
extátics i somniadors; un prestigi
morbós i torbadpr, que ha saltas les
fronteres 1 que ens porta els turistes
encuriosits, en recerca d'emocions
clandestines, d'imprevist i de pinto
resc. Els drames de districte caique
recolzen i alhora fomenten aquesta
i

que

en

de prestigi. Els literats es
trangers que ens han visitat— els
Paul Morand, els Monterland, sis
Cascó-- han propagat aquest pres
tigi, l'han fet encara més dens, més
carregat d'especies, més torbador.
Barcelona s'ha fet així una fama
de ciutat sensual i viciosa, d'una ale
gria artificial i duna tristesa sór
dida i auténtica. I és que fins avui
les nits de Barcelona no han tingut
més que comentaristes tristos, evo
cadors sentimentals, cantors Iírics
i escriptors, en fi, preocupats, que
valen` fer del pintoresc una cosa
transcendental i seriosa. Aquesta
mena
d'escriptors tendeixen sem
pre a escriure l'amor, el pecat, el
vid ami) majúscula. En les seves
mans—perdó, en la seva ploma
qualsevol noia extraviada esdevé la
mena

••
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JUPITER-MARTINENC AL CAMP DE L'ESPANYOL
—Als "toros" hi havia miures, peró com aixó no hi ha res
tan emocionant. Ni un primer de maig a la piala de la
República!
•¦••¦••••¦••1

Restaurara
recornana a

blíc

la

en

Catalunya

distingida clientela i
general, la incomparable
seva

SOPA DELS PESCADORS

Plat creaoló de

u

aqueii

esperz

,

v.

,

al pu-

la casa

—

ffizz

aixó puguin ésser-hi

en

preztrse.s

reforma

creada)

o

de

nous

estatuts.

Eren els sOcis, al rneu entendre, els
que havien de nomenar la Ponencia
que els representes de manera equita
tiva, i, finaiment, eren ells, sois ells,
el) que en Assemblea sobirana. en dar
rer terme. havien de
decidir-se per a
l'aprovació definitiva deis nous regla
menta de l'entitat. En la nota oficiosa
facilitada a la premsa
únic majá
pel qual ens assabentem. de tant en
quant. de quelcom del que passa en el
sí del govern del Club
es din que
la tasca de la Ponencia se sotmetrá a
una reunió general i oficiosa de socis
(desprenent-sear que en aquesta no
podran prendre's acords) i després a
una Assernblea de delegats per a l'a
prOvació definitiva. Bé podría donar
se, dones, el cas d'ésser refusat
en
darrer moment algun deis extrems

préviament pels associats,

sacerdotessa d'un vici diabólic;
nualsevol XiCI:41t equiyocat, una me

de Narcis

o

d'Antinóo carregat

perversitat

i de literatura. Tot
aixó fa més o menys bonic, segons
la traca de cadascú, pera enrareix
l'atmosfera, l'omple de misteni i de

tenebrositat.

Ara, pera,

arnb Josep Maria Pla
de Barcelona han tro
bat un escriptor desembafat i hu
morista (1). I els escriptors humo
ristes procedeixen d'una manera in
versa deis escriptors seriosos, dels
poetes. Aquests creen els trates i
nes,

les

mts

Ilegendes. Els humoristes, les
desfan. Per als primers, tot en la
vida és una mena de Divina Come
dia i ens porten sempre a passejar
pel cel o per l'infern. Els segons
sem els encarregats de fer-nos to
car
de peus a terra.
les

Planes, dones,

amb el seu Ilibre,
mica les espeses tene
bres que planen damunt la Barce
lona nocturna. Penjar-se al seu
braç o obrir el seu Barre per re
córrer els cabarets i music-halls,
avui més populars o més elegants
de Barcelona o més saturats de re
cords, és tot el contrari d'endinsar
se en
cap regió dantesca. I no és
amb aix5 que ens deixi les nits de
Barcelona convertida en un fástic.
FAS realitat no fa més que llevar-los
hieratisme i psicología complicada.
Reportar tot el que en aquests re
cela de la nit hi ha de banalitat, de

esvaeix

una

1

poca-solta,
I, per que

de ridícul, d'aburriment.
no? Tot el que hi ha d'a
mable, de plaent, de cosmopolita i
d'elegancia més o inenys autentica

marcida.
Amb tot aix6 Planes ha aconse
guit de fer un llibre molt viu, i so
bretot molt divertit. Per6 el seu
o

propósit

potser no ha estat única
el de divertir els lectors. L'ha

ment

guiat,

en

generosa:
mares

una
inspirado
tranquillitzar les

escriure'l,
la

de

de familia.

Aquelles bones

que des del fons de les
comarques hagin enviat els seus
fills a estudiar a Barcelona i que
llegeixin el Ilibre de Planes, respi
senyores

raran

alliberades

d'una

inquietud

mortal. Es diran que la salut dels
xicots no corre un perill tan gran
com
es pensaven. Ni el
pressupost

familiar

tampoc.

Es, altrament,

llibre que in
fluirá sena dubte que més d'un jo
venet barceloní, de casa bona, es tro
bi amb una clau i ami) un inesperat
permís per a sortir de nits.
Rient, rient, Josep Maria Planes
ha acomplert, doncs, una obra de
misericórdia, fins avui encara no del
un

catalogada.
Oleguer Junyent

tot ben

•

•

ha

illustrat

aquest llibre amb una grán profu
sió de dibuixos caricaturescos i

de

coratius, duna deliciosa i Ileugera
elegancia, que s'adiuen forea amb
la part literaria del text.

DOMENEC GUANSE
(1) "Nits de Barcelona", praleg
de J. M. de Segarra, colofó de Car
les

Soldevila, tlibreria Catalónia.

sideressin

en

bo.
el nieu parer, que la
Ponencia nomenada él cornposta de
persones honorabilíssimes; pero no ge
com

a la
temps de purgació
que
bép5dria ésser d'una anyada o mes si
voleu
hauran de trobar-se en igual
pla dins de l'entitat. No permetre per
cap concepte la delegació de la volun
tat individual i conectiva. Res de de
legats ni de
Per a tothorn
la
anuals. Així tindria
el Club possibilitats económiques que
permeterien d'atendre necessitats be
neficioses pels mateixos socis i que
fins ara no han estat prou ben ateses.
La quantitat de cinc pessetes mensuals
no és exagerada i poden
trat bé sa

ponencia

un

—

—

Ud'ex

.

tisfer-la

aquells

que

volen que si

no

gui discutible el seu amor al Club, bo
bo i deixant de tenir en compte els
avantatges que l'ésser soci del Fut
bol Club Barcelona reporta.
EL GOVERN DEL CLUB
Autonomia dins de l'entitat: El Con
sell Directiu hauria de confiar-se a
persones elegides directament pel su
fragi del sZici. Bo seria establir un
regim autonómic, creant per a cada
esport conreuat al Club una Secció,
el president de la qual seria també
element de la directiva. El
futbol
tindria, pecó, en tots els casos una
marcada preferencia, tant en la repre
sentació quantitativa en el govern de
l'entitat com en els altres aspectes.
Podrien crear-se les seccions o sub
seccions dt rugby, hokey, atletisme,

gimnás, tennis, basquet, natació, golf,

esports de muntanya, etc., etc., cada
una
regida per un reglament interior
que permetés el descaMellament 4e ?es
activitats ami) plena independen
cia, subjectant-se, peró. per darnunt de
tot. a la disciplina i autoritat del club.
seves

D'entre ele compiinents de les Di
rectives de les esmentades seccions o
subseecions es destacarien elements
que ner la seva vaina sabrien els socis
escollr per a enlairar-los als llocs de
govern del Club,
no
passaria el que
en mantes ocasiOns ha .ocorregut, d'ele
gir a senyors molt coneguts i. si vo
leu, de posició sOcial brillant; pera de
nufles aptitud per a regir una entitat

esportiva.
ASSE1sfBLEEE1

evident, dones, Atlaskaireoluntat
deis associats en llaramajoria, aseudo
representats allí pels senyors delegats,
era la de la seva desaparició automá
tica, i el que deixessin per a ella la
Es

tard, els socis directarnent, sense mit
jancers, situats tots en un mateiX pla
de facultats i d'atribucions, procedis
sin a apr5var en definitiva ço que con

••¦••¦¦11.11.11

•

'•

que

alienes les persones nomenades.
L'opinió deis socis es manifestá en
llur majoria
de faisó ben eloqüent
abans de l'avant-darrera Assemblea
de cielegats celebrada. Els associats,
tots, deueh i aspiren a intervenir amb
igualtat de drets, de prerrogatives i de
llibertats en el contr51 deis afers del
Club. sense necessitat de delegar en
ningú la seva voluntat individual i
collectiva. Desitgem la desaparició to
tal del sistema de delegats i de dele
gacions. que han esdevingut -un instru
snent absurd i nociu per a la prospe
ritat del Club. En aquest sentit ens
manifestarem previament a la celebra
ció de les darreres Assemblees de de
legats, per tal que aquells que volguesocis sentir-se
abe
é
ci
n
deis

la precitada reunió oficiosa.
Fa, dones, pels motius exposats que
jo trabo materia censurable en l'acord
de la darrera Assemblea de delegats.
Més democratic batiría estat que en
aquella avinentesa s'haguessin limitat
a acordar
la supressió deis articles
que fan referencia als delegats
i més

eeasass.
1"..re

que l'Estatut actual concedeix als as
sociats no dóna ocasió de manifestar
se sinó en limitadíssims
casos; apro
fitem, dZincs, l'avinentesa, per a co
mentar, si més no, el nomenament,

aprovats

elf~sit-seasaa,

•

els respectes

a

—

•

ENRIC BLANCO

e/

tots

nieva

—

gaudim perfecta salut
la vida, com ditan a

•

la

en

gui'm permls parlar del procés del
Els migrats drets
Setl nomenament.

encara

maat bé:
i encisats ontb
Barcelona. En
Montó ja no es mareja. De vegades
parlen, del que farem quan arribem
a
aquestes illes tropicals del Pacífic,
aquests Paradises ami) Bus% Eves...
tres

la informa

les persones, per mí digníssi
mes, que componen la Ponencia, si

en

va

que trobareu

Previament, amb

deguts

anales; aixi la nena conser
practica constantment tots dos

parlo

a

per

ficiencies,
exposició.

—

en

concorrent

vosaltres oberta. Vegeu,
el-Cines, en aquestes ratlles, la nieva
amor al Club i la nieva bona voluntat
inevitables de
en compensació de les
da

espléndid petit vaixell, amb
més personalitat i més poesia

malta
que tots els transatlántics del món"
Marc, 26.
Bou temps, encara que
un
:de fred. El vent és del Nord
Est, lleuger, peró fresc. Anem en po
pa, amb la rodona i la major. L'"E
valú" maraa molt bé. Anit doblárem
el Cap de la Nao, i ara anem cap al
Cap de Palos. Si el vent tos més fort
pOdriem passar l'estret de Gibraltar
aquesta setmana,
pera amb aquest
oreig no ho taren. I el motor no vo
lem usar-lo. Ilevat en cas imprescin
dible. Naveguem bastant allunyats
la costa. Fa Huna, i si no fos pel fred
les nits serien bellíssimes; el fred ar
ruina el ramans duna nit de lluna.
C5in pot un sentir-se romántic quan
está treniolant? Per abra desitjo ar
ribar aviat a les zones tropicals, on
l'ambient és més deliciós. El que tras
sa en aquestes formases nits
de Duna
és que un enyora la companyia d'una
dona ideal. He dit ideal. El problema
consisteix en trobar una
d'aquestes
dones disposada a acompanyar a un

continuació.

a

CARTA OBE.RTA
A LA PONENCIA "REFORMA
ESTATUTS DEL F. C. BARCE
LONA"
Distingas consocis: Soci del F. C.
Barcelona, gelós com sóc deis meus
drets, vull ésser tamté complidor deis
meus deures, i deure considero el que
els socia acudeixin a la crida l'armada
per tal que hom pugui aportar alguna

bat arnb qué durant la nit la Prin
cesa de la Mar
havia visitat tot el
vaixell i Ii havia portat un tapaboques
blau. Alai ha quedat el problema so
lucionat, encara que Mary Ann, la
nina gran d'Evalú, continua nua. Cree
que els mecánics que instaHaren el
motor a Barcelona usaren el vestit
de Mary Aun per netejar-se el greix
de les mans. La mecánica no s'a
vé amb la poesia...
Parlant del motor, el nostre—que
fin.; ara funciona•bé--, pensem usar
lo solament per a entrades i sortides
de port, 5 per a casos urgents de pe
rill. Llevat d'aixó depenem completa
portem
ment de les veles, puix que
solament 150 litres de combustible, la
qual cosa és molt poc. Així és que el
motor només és per a casos especia
lissirns i rars. L'"Evalú" continua
essent estrictamcnt un vaixell de ve

Estem encalmats a
Sant Antoni. Fa un
tots estem ajaguts per la
coberta, llegint o somniant. Aixó de
sornniar és cosa rnolt natural a la
mar.
Ara si5mniem en aguestes illes
tropicals cap a les quals anem. Quan
dalla potser somniarem
estem tips
amb altres coses.
Ahir tinguérem una serie de rui
jora Vaig
XltS del Nord, amb vent
haver de carregar el foque i rissar
fer
la major. A Barcelona Ii vaig
posar un aparell per a rissar la ma
jor, peró aquest aparell és molt do
lent. La vela niat es plega bé al vol
tant de la botavara, i el pie i la boca
queden molt desiguals. Aquests apa
rells san rnolt bons per discutir-los
clubs o per usar
a les tertúlies deis

el vapor no volasué apartar-se ni un
rnetre del seu rumb. Vaig haver de
posar el timó a la banda, i el vapor
travessá la nostra proa a pocs me

ntueIspur-

efectivament, aquest matí s'ha tro

—

El lent del Nord era fort, i
valúe quasi volava pel Golf de Va
lencia. A la nit passarem entre les
Columbretes i terra terma, albirant
faroles a tots dos costats. Prop de
les dues de la matinada un vapor ve
nia directe cap a nosaltres. Vaig ter
seny-als amb el focus eléctric, pera

El nastre
ex-delegat del F. C. Barcelo
ha tra
na Ramo» Sabría ens
mh amb frree de publicazió
percr i.

memmoroomi~ffira~alleoemi

Evalú, que també sap molt bé l'es
panyol, queda encisada amb aquest
verset, el va aiegir a la seva carta,

Cap

bra més fácil!

Mar.

particular

voldria que cm portessis
bufandeta.
una

la

los en barquets que mai no s'allun
nyen de la costa, pena per a nos
altres que hern de rissar en mig
d'un huracá no serveixen. Ahir vaig
poder cannprovar que és més fácil
prendre una faixa de rissos a mi
que usar aquest aparell que jo porto.
Rissant la vela a má, jo sol puc fer
ho; usara aquest aparen se'n necessi
ten dos. I jo que vaig instaRar aquest
aparell confiant que faria la manio

ex-delegat
Una lletra d'un amic
passat
i

Reportatges del momea'

L'EVALU" HA ARRIBAT A TENERIFE
Publiquen; avisa

LA REFORMA DELS REGLAMENTS DEL
F. C. BARCELONA

PALL~MALL

a

Reitero, dones.

nuinament representatives de la vo
luntat deis associats.
•ot aix6 exposat és possible que
estigui un xic fosa de 115c (préviament
me n'he excusat); pero
també, en con
ciusió, afavoreix la meva tesi princi
pal que els nous Estatuts han d'inspi
rar-se en un sentit arnplament
dcmo
crátic, no hipotecant el criteri i la
lliure actitud de cadascun deis socis, i
que, en cap ocasió, hauria de
donar-se
preferenca a individus de sectors, es
taments o Ipoques determinades.
Un
associat novell pot sentir l'amor a
l'entitat i anhelar-ne la seva prospe
ritat en un grau no ínterinr al
que
pugui sentir agrien altre, soci també,
que la seta sor ti
circumstáncies Ii
han peroles de figurar en l'allistament
del Club des de molt
temps abans.
Vegeu ara, senyors, algunes de les
suggerincies que jo hem permeto d'a
poétar a la vostra labor, i que prego
vuIgueu prcndre en considerad& tot
i preveient l'oblit
d'aspectes i gas
tions també interessantíssmes,
és
d'esperar, nitres consocis hauranque
tingut
presents.

DELS SOCIS
Igualtot de drets: Tots els
associats,

A les assemblees lii haurien
tir solarnent els socia. No temen] e:
nombre d'aquests. Quan el Barcelona
celebri una Assernblea amb l'assiseen
cía de la quasi totalitat dels associats,
en
lloc de doler-nos-en, herir de can
tar tots a la una HOSANNA! Els
asSistents d,emostrarien amb llur pre
senea l'amor veritable al Club, eviden
ciat per l'interés que pela seas afers
-

sentirien.

.Malauradament. peró,
la regla general.

excepcia en
L'experiencia ens diu
seria

una

que

arreo

exis

teixen un nombre considerable dalia
crits a societats que tenee per costum
n3 acudir a fer tís del dret de fisca
lització, que a excepció feta fins ara
del F. C. Barcelona, per cap Ilac ne
ha estat regatejat als assaciats.
Procuren, pera. establir astil a cosa
importantissima un reglarnent per 2
les Asserablees, en el qual es detallip
els drets i deures dels assistents. Una
reglamentad& perfecta d'aquests. evi
tará sempre la camplicació i la suma'
tuositat ep debatre's una qiiestió qtie
apassioni. El reglatnent d'una Assem
blea en mans d'un ptesident és un
perrnet
no
estre poclerosissim, que
desviar les discussions, fina aquelles
més difícils. Jo prego de guntar als
•

que retreuen com a espantall les as
sembrees de socia celebrades i dema
nel que cm diguin el máximum de so
cis que hi concorrien, arias quina re
glamenta d'ordre es regien, i després
d'aireó que cm respongun si les as
semblees de delegats no adoleixen deis
mateixos detectes que aquelles, perca
amb més rfinarnent encara.
Els delegats no sois han de supri
rnhase sinó que caldria soterrar-los
(els cárrecs, no les persones) i procu
rar que jasmai revegin la Huna Fora
tota mena de delegats i de delega
cions! Supressió Iltal de milenars que

classifiquen els socis com a xais
i serveixen, a la ve
com a presdaris,
gada, per arborar dins del Club tantee

existeixen.
el
en
blau
senyera:
la
sola
Club, sota una
grana, que sernpre, per ella sola, ha re
presentat, a la vegada que l'esport ea
tala (en 'la Ilarga abstenció d'exterio
ritzar els sentiments pairals. que sortosament acabem de finir), també a
consaquella altra que tots els catalans
banderes com
Tots haurfem

milenars

d'aplegar-nos

de totes:

He

explasat sinteticanient alguns deis

a
punta que estimo interessants per
estimats
altres
aplegar-los als que
tots,
consocis us hauran adreçat. A
al
l'amor
guia
jo ho cree, que ens
acorta
Club. Que l'encera donas, us
ben
panyi, i que la vostra tasca résulti
Fria
del
l'esdevenidor
fructlfera per a
bol Club Barcelona.
Per l'esport i per la Patria, seriaar
de la Ponencia,
RAMON SABRIA I 'ROC
,

salut!s

BLANCO HA ARRIBAT A TENERIFE
?Ja tens. lector, la segona edició del llibre "BOSTON
BARCELONA? Compra-la. A més de l'interés de la
narració, hi trobarás l'itinerari d'aquest segon viatge
-

que

está realitzant
"LA RAMBLA"

‘EDICJONS

-

•

4 de maig de 1931

la
RUMOR

Per

Per la história d'una monarquia

"fielato" de la

un

"EL

República
Quan Primo de River va prendre's
el Poder, hi va haver molta gent que

teníem les clans de la Caixa nosaltres
i es pensen que la República és un ra
gitn en el qual ja no s'hautal de tre
bailar mai més.
Fillets, quina gana que corre! I qui
na desaprensió! I quines portes
més
gruixudes s'han de posar per barrar
el pa: de tants afamats i tants poca

el va anar a acamiadar a restació
presa d'un veritable frenesí patriotic, i
quan va argamasar el Sometent Na
cional i va crear les Unions Patri:ba
ques de seguida s'hi varen afiliar tots
aquells que antb un sentit intuitiu que
els hent de reconeixer, varen creare
que era arribada !'hora de viure amb
resquena dreta, a costes del país. Aixa
permetia al dictador de poder dir que
el país estava al seu costal, i cada
vegada que el rei arribova amb tren
permetia de reunir a restado fins a
tres mil persones entre policies i gent
que cobrara de l'Estat sense treballa"

vergonyes!
El 16 de desembre, quan Galan i
Garcia Hernancles havien caigut este
sos darant
del polvorí d'Osca, i quan
Alcalá Zamora, Largo Caballero, Fer
nando de los Ríos, Casares Quiroga,
Miguel Manta; i Albornoz, arta mi
nistres, eren a la presó, un bon senyor
ens deja:
—Jo no sóc .sanguinari. Pera Ii pro
meto que si jo mattés, a tots aquests

Pera tot. aquell delirí patriatic que es
que els vius es va
va despertar així
ren adonar que Primo de Rivera era
ralli0 de la Cetixa, aquell fervor mo

ara

feia afusellar.
no era sanguinari,

que

si ha arriba a ésser el cataclisme
la guerra europea restara reduit a una
mena

d'escarannissa comparat amb el
lzauria fer si

que aquest bou senyor
arriba a manar.

tar exposat a anar a parar a la presó,
haver de viure Perseguit, haver de !'as
sor la frontera, estar fitxat Per la po
licia amb una fitxa molt més perillosa
que la de qualsevol assassí,"carterista

Dones bé: aquest senyor, el 16 d'a
bril era el republica més rePublica de
_Barcelona i ja s'havia anal a inscriure
a la guardia cívica.
A l'arribada de l'Akala Zamora hi
varen altar ntilers i milers de
rePubli
cans de
tata la vida, atnb el cor en
fervorit, plens d'emoció, alguns d'ells
amb ?lagrimes d'emoció. settse .ven per a
cridar cap visca perqua seis havia fet
un nus a la gola
davant d'aquell es
pectacle formidable de civismo.
Pera en aquella manifestació no hi
!‚odien mancar els republicans nous.
Nosaltres en vares» veure diversos.
Hi havia un Centre esportiu
Poble
S'ea que justos quince elles abalar ha
vien fet propaganda per la candidatura
monarquica d'un tal senyor Giran&
Ara ja s'havien convertit. No hi ano
ven !‚as com une particulars que s'han
convertit de deba i testen aquell Pu
dor de no ensenyar-se, Perqua llar
consciancia els fa un rait-rart que els
impedeix d'erhibi"ae tata regada que
són republicans 1101IS de trinca. Que és

!ladre de galliners; mentre ádhuc a
'Osca un parell de militars republicans
havien pagat amb la vida Ilur rebeldia,
a
tot arreu trobareu semPre 'una per
sona o altra que quan aixecaveu una
mica la veu us mirara amb aire de
commiseració can: aqueli qui us diu:
—Déu rempari!, i si hagués gosat us
hauria fa taacar. Quan afirmaren que
si el rei.s'entestara'a resistir caldria
tiretr-se al correr i jugar-s'hi el que
calgués, observaveu que persones que
passen per molt seriases, que no tetten
ganes crafendre, es frien rullet en se
nyal crintelligancia cam volent dir:
o

—Pobre?!, i que' vitillwny d'osques!
No trigara quatre dies que rhauran

de dur a Sant Bol!
Els republicans érem una mena de
desgraciats incaPaeos de tirar-nos al
carrer, i que si arribarem atirar-nos-

hi estarenro précleStinals

mateix els

Aisd p•rqua

varquic no era res comparas amb el
fervor republica que ?ha despertat des
que la República ha estat proclamada.
Mentre dir-se republica volia dir es

anar a parar
a qualsevol
presiri, fatalment, puix
que ni l'exarcit, ni la guarda civil, ni
Ta de seguretat, ni els urbans, ni els
burots, ni en fi ningt1 que tingués una
a

ca'!

111.anaven

amb tata gran bandera, i
!ti (mateen amb una banda de música i
tot. I era rúnica banda de mímica de
la manifestació. Perqué aquests de la
Unión Patriótica que ara s'llart fet re
publicans són així: les coses es fan
ben fetes o no es fan. T portaren la
bandera estesa entre dos, percata es
veiés beta bé que eren del Fobia Sec,
i caminaven arnb parsimania, i •tot
d'una s'aturaven, 1 la banda tocara.
1 com que la- banda, naturalment, to

mica

d'autoritat .es Posaría al costa!
nostre i quedariem al correr quatre
gats mal contPterts.
La Veu de. Catálunya. el .diari Més
seriós del País. Inés seriós encara que
La Vanguardia, pontificava contra
rambient republia i el matei.r senyor
nimbó, un home amb tants milions i
tanta exPeriancia i tan! talent com el
senyor Cambó, ha havia dit autb un

La Marsellesa, perque no !‚odien
!‚aš fer tocar res més de més republi
ca, tots cUs es areien el barret, i quan
la banda kit* ~be» de tocar, Oran
dien i continuoven
canaí per tor
nar a
fer -el-número toM mica més
cara

menatspret; olímpic.: "Con: que no
alternen, cenn que ;tomes es parlen ells
amb el!:, es pe:raen que rambient que
respire); és rambient general del país;

i aquest ambient del país que ells es
tensen que és republica i revoluciona
és un am-bien! fictici. El país esta
amb el rei, perqua el país no s'ha be

aman?.

Nosaltres proPosem al Gorern de la
Generalitat que crei immediatament
ata encaro renteniment."
1 una mena de Fielato. /in Fieleto per a
Com que ho deja En nimbó, la gent
imPedir que es filtri dintre del repu
encara ens tenia més Ilastima i ens
blicanisme tole; aquesta gentussa sense
!‚renio per una mena d'arcas. Pera va ideal que tenir restóinac !‚le, 1 poder
venir un dia que el pais, que en
viure a costelles d'altri, pela tata ella
care; no s'Urja
begut renteniment, va
amb un os bertran tan formidable i
.fer un cap de coll i sol va beure, com
inonstruós clame de passar al l!useu
aquell que es pren una metlecina, tan
Alertaren el dio que es inoritr.
cant els
sense respirar. 1 la Re
Perfectament. que un home de la
pública fou proclamada. I adhua fou
Lilao o de la Federación Monarquica
Proclamada sense sang, que és el que
Autonomista, lime d'ideals, faci excr.
havia exaerat més la gent, que tenia
men d
consciancia i es convencí que
par que ens pa-varíen; la vida fent
anara equirocat i que les seres idee,
vessar sana' sense més uil Inés. 1va
d'ordre arui tan íntimament !ligados
sertir tot tan bé que semblara que ho
amb la República i es faci republica.
haguessin assajat una pila de vénades,
Aquests passoran !‚el Fielato sense
aix5 que tal eslava intprorisat i que
pagar drets. Pera tata aqtíesta trepa
!ti haría actors que encara no sablen
de ganduls i de vividors que ara
quin paper hi havien de representar.
e•aan fet retníblicans, couuu dona arte e?
Pera, fillets, aixé que la RePtíblica
.11artirec Anido fes un coP
i
'ha estat proclamada i que la Monarquía
ouenvés enfríen a oferir-sa-li per fer
Ifa quedat definitaximent enterrada,
(le pis:riere, tata aquesta gent ha de
en voleu, de
rebíblicans! !! Els pri
passar Pel cedaç, .1 no: poden! permetre
nters quo s'Izan fét republicans Són els
que es diguin i que. passin per republi
de la Unión Patriótica, els'ane no luin
cans III aue. rus ho juain amb
la ma
trebrillat mai ni tenen- pensainents de
al damunt deis Evattgelis.
treballa" tots els glie han viit que ara
S' VENTA LLO

ceD

toz>

1

Alfredo R. Antigüedad,

periodista
Pueblo",

es'
de

l'excellent

anyol, ha publicat a "El
Valencia, un interessant

article sobre un deis aspectes més mi
serables de l'actuado del senyor B3r
b6: la ca.mpanya d'Africa.
Heu-vos-el ací, traduit, a continua
do:
LA CATASTROFE DEL MARROC
LA INDEFERENCIA I LA
COVARDIA DE BERENGUER
La catástrofe del Marroc

quedar

no

pogué

episodi sense importan
cia, com hauria presea don Alfons
ande rnenyspreu dels milers de soldats
que moriren a causa deis seus somnis
en

sensació que anaven a una invasió to
tal del territori enemie. El país ho
rebia amb satisfacció. Eslava compro
mes el nostre orgull en la revenja.
Es volia la venjança deis morts. Així
Lo percebe perfectament el reí, i per
aix6 cada dia es deja que sortien sol
derts nous per augrnentar els que ja
es trobaven a l'Africa. La veritat
és
que n'havien sortit molts;
pera no
tants com es deja. S'inventava, s'aug
mentava el nombre per enganyar
la
nació fent-la creme en una immediata
i completa victória. Amb aixb es cal
maya

negociant.

i de

Havia transcendit tota
del desastre i vam ésser
periodistes que anárem al
dir al país tota l'extensió

la

magnitud

bastants els
Marroc per
del desastre.

Encara recordem tots, com un
pesSmbre, aquelles demandes de socors
que enviava el general Navarro per
l'heliógraf i que es perdien en l'Alta
Cornissaria, entre la indiferencia i la
covardia del general Berenguer. Es

"SE ENVIARON HOMBRES,
PERO NO SOLDADOS"
A l'agost vaig venir jo a Madrid
una quanta dies. Em crida un po
lític liberal que desitjava conlixer les
meves impressias
sobre els successos
africnas. Les hi vaig ex-posar amb les
tintes més carregades. No vaig rega
per

el

rei,

expressés l'antipatia profunda

en

la guerra del Marroc. 1 per de
prompte va veure ciar que a la menor
desfeta seguida hauria esclatat la re
volució a Espanya.
Calia salvar la
corona. Va creare que així se salva
va
Ia corona. I preferí que morissin
ele seldats assetjats a 1¦Iont-Arruit a
-qua es corregités el rise de que, tila
laurat l'esfore generós de Riquelme,
els moros inflingissin una nava derro
ta a l'exercit espanyol.
LA

DESFET.N VERGONYOSA
I TRAGICA
e.

Acceptá Berenguer el criteri de don
Alfons. Cortisa acostumat als passa
dissos palatina, acovardit per les res
ponsabilitats que veía calare al sea
daniunt, cregué que el rei seria el seu
rnillor parallamps. Pero no vela que
entre els dos havien d'atraure Inés
facilment la descarrega. No concebé
que la sang, deis rnilenars de soldats
morsa per culpa d'ambdós hauria
de
clamar venjança. No imagina que
aquell asang hauria d'ofegar algun dia
el seu prestigi i la corbna reial.
Foren dies angoixosos per a l'anima
nacional, ferida en el seu orgull i en
la seva carn. Fracas, iracas absolut
del nostre prestigi militar. La des feta
fou vergonyosa. Es fugia campa a

Primo de Rivera. El tiricia
la seva carrega brillant
fins a ésser ferit, reivindica un xic el
nom que inés tard
havia d'omplir de
dolor i de vergonya la história demo
un

nona:

coronel, amb

crática del

ay,

a

CADASCU CELE.Gta

L'I DE MAIG A LA SEVA MANERA
—I per qué ho fa aixii?
1.140 protesto en nota dels pistolers sense feina.
_

_

_

_

_

,

(Per Çastanysj.

se

deis diputats.
Deis porta andalusos

sortien cada

día, en aquella darrers dies de juliol i
primera d'agost, vaixells i mes vai
ells carregats de tropa. Es donava la

d'atropella

per

part deis

Berenguer acudir en marxa mi
a obtenir. el rescat.
Havien

ho perrnes. Pero no va fer-se.
Fracassat l'auxill militar, don San
tiago Alba, ministre d'Estat, apellant
al patrietisme
del
senyor Horacio
Echevarrieta
espany-ol benemerit i

abnegat

que fou

un

exemple

en

aque

lla crisi de valora
aconseguí que es
portessin a cap gestiona que serviren,
previ pagament als moros de la quan
titat estipulada, per a salvar del cap
tiveri un bon nombre d'espanyols.
Rar aquest encert exemplar de don
Santiago Alba, sofrí censures després.
I el mes curiós era que les censures
le; iniciaren els militare que hautien
pogut estalviar el rescat a metallic,
havent anat ells a rescatar amb les
armes els seus companys d'arma
—

"El Africano" vestit d'almirall

tejar-li el

judici advera a Be
dguí que eren
necessaris soldats,
soldats, no
per a la revenja, sinalper a la defen
meu

renguer. I sobrefót Ii

Els moros ens havien pres molt
material de guerra, que, utilitzat con
tra nosaltres, podía causar molt
de
mal. Allí feien falta urgentíssima
molts soldats.
—iPere> no hi han anat mis de
50.000 Weenes?
pregunta el polític
que ens parlava i que coneixia, efecti
vament, la xifra exacta dels trarnesos.
—Sí
vaig contestar-li
Allí hi
han anat aquests cinquanta mil bornes.
Pero és que allí el que manca no són
bornes, son soldatse
I de soldats quasi no n'hi havien anat.
Átribaven regiments sense material.
Altres acuse mules ni cavalls. I tot
havia d'improvisar-se allí, davant un
enemic fanátic, nombrós i triomfador.
Realinent, la providencia hi intervin
gué. De no haver estat per aquesta in
tervencióe els inTiros haurien entrat a
Málaga, triomfants.
El que várern. dir al nostre amic,
referent a la mancança de soldats, va
impressionar-lo profundament. Mesos
sa.

UNA FRASE

—

DE

—.

-

mes

tard,

tra

frase:

—Es

al

Parlament, repetía

varen

enviar

soldats.

la nos

bornes, peró

no

I és que en el desconeixernent total
i absolut que els nostres polítics 4e

nien del Marroc, necessitaren impro
visar-s'ho tot. Geagrafia marroquina,
problema colonial i fins alguna altra
frase. Els política de la monarquía no
necessitaven estudiar cI Marro:: ni l'as
sumpte del protectorat. Per a ala-o lii
havia el reí, que havia de dirigir una
actitud i una política i, que a fi de
comptes era. qui havia d'imposar la se
veluntat.
Je hern dit que contra Silvestre no
es pogueren bolear
totes les resplon
sabilitats, perque Tulio López, el seu
fidelíssim ajudant, cura que horn ere
gués que no havia morts

censurable,

explicació,
inspira cada moment.
On aquesta passió no pogué existir,
on
la velleitat ha d'ésser suprimida,
és en el Poder moderador, obligas a
romandre en un pla de neutralitat ab
ser

en

El rei sabia que Tulio
seu

poder

uns

Iliura el general
aquests docúments
•

López tenia

documenta que li
Silvestre.- Entre

figurava

carta de don Alfons i aquell

alguna
telegra

castís i desgairat de:
—"Olé tu mace!"
Don Alfons va voler rescatar-lo.
Al cap de pele temps crida. a Palau
el tinent Fernández Silvestre, el fill
del general mort, per servir
fidel
ma
.

ment

el

seu

rei.

Tulio López li havia aconsellat que
no lliurés aquells documents. Havia de
guardar-los per evitar que sobre la
memoria del seu pare caigués l'odi del
qual altres pretenien ailiberar-se. El
r.oi, no obstant, no en va fer cas.

té sempre

la passio que

soluta.

I, no obstant,
injuriosa, Inés
preable.

del rei és la frase més
eareina i mes menys

coneixer don Alfons el rescat
(lela captius d'Aihurernas i la xifra
pagada, exclama:
pagat molt cara la caro de
En

Aisei pagaya el Borbó espanyol els
sacrificis i el dolor deis seus minora
soldats; deis soldats que havien estat
portata al Marroc per a servir eis de
sigs irnperialistes del rei que volia
passar a la historia amb el qualifica
tiu de "El Africano".

perill, indubtablement. El perill que
°feria aieshores qualsevol anhel de Ili
bertat.
Per evitar aquest perill i perque,

Atrae, Intor de fora de
fora de Barcelona, subs
crill-te

a

LA

RAMBLA

se

sembla,

aquesta mena de perilla
eIs acostumaven a preocupar, es van
decidir a emprar en contra seu un
sistema radicalíssira que es veu que
es reservaren per a les qüestions
ex
tremes. Un "sistema" semblant al que
van
emprar amb els sindicalistes de
l'Unic creant el Sindicat Lliure (en
cara que sigui una mala
comparació),
i que consistí en deixar anar unes
guantes feministes d'aquestes atacades
d'histerisme que tenien tancades dins
d'una gabia per evitar el contagi. Na
gong

turalment,

van

perjudicar la

causa

nr) cal dir. Tothom
quan sentia parlar de
feminisme i de
feministes no tan sois es tapava les
orelles, sino que es tapava els ulls. T
succeí que mentre les dones angleses i
alemanyes se significaven donant un
magnífic exemple a tot el món, i fins
les dones de l'India, ansb un gest que
les honora, es posaven a Iluitar per la
independencia de la seva terra, ací es
tavern fent el ridícul lamentablement.
manera

com

bertats. A més, que la dona pot tre
bailar, si cal, en favor de la causa
estimada de Catalunya.
Escotes. Ací hi ha la soluctó. Es
coles mixtes que les avesin al tracte
amb els bornes. Res de separació de
sexes.
(Juan les dones estaran prepa
redes, aleshores el sufragi ferneni po
drá ésser un fet i tenir un gran valor.
Ara el subragi femení el farien els
capellans. Es una obra de Cultura i
només de Cultura la que cal fer a
favEr de la dona.
A Madrid hi ha un "Liceu Club".
molt important. ?Per qué no tea ajun
teu i us poseu a treballar de ferm, ací
a
Barcelona?
PERE COMES.
A la dona ca
talzna li manca "Cultura". Es aquesta
l'obra a fer perqué feminisnie no yot
dir pas la separació deis sexes i anar
a
les "Quaranta horca". Cal que les
dones shiguen una colla de coses que
ignoren. Cal que les dones ens pres
tin Ilur cooperado, i ho poden fer si
amb una mica de bona voluntat
i deixant de dir el rosari.
—

El divorci,

que estaven disposats
lo per colocar-nos una

a

i que diu que era de "familia distin
guida". Així tot anava de bé amb els
"fóssils" de les "familias distinguidas"
per arreu.

Per?) si cm posava a parlar deis
"fossils" no acabaría mai, amb la
quantitat tan exagerada que cris n'ha
vien repartit. A mes, que hi ha se
nyores que s'enfade'n quan clic les co
ses així tal cons sonen.
I sembla que
es disgusten i
es
prenen la mBlastia
de venir ací a Ja Redacció a queixar
se al director, que les ha
d'aconsolar
i ha de dir-los que
no
s'ho pren
guin d'aquesta manera, etc., etc. No
m'agrada tenir cnemics, encara que hi
ha enemistats que donen categoria. No
m'agrada tenir enemics perqua d'enea
que ala constatat que la forea de la
rió pot Inés que la raó de la forea,
vist que no servien per res. Ara,

dones, després d'aquest descobriment,

és quan hem de parlar de treballar i
d'insistir prop del feminisme. Per?) no
d'aquel], sinó d'aquest feminisme.
D'aquest feminisme que l'hem de pun
tualitzar perque n
hi hagi confu
sinos. Volem Ilibertats i no estampetes
de "Santa Teresita del Nino Jesús".
He suposat que l'opinió i la consi
derado que tnereixem als bornes del
nostre Ajuntament podia ésser de gran
valor en aquests moments, i he anat
demanar-los-hi. C,om que a tots no
hauria estat possible, l'he ?emanada a
tres únicament. Els he hagut de triar
perque, com pb-deu suposar, l'opinió
del ciutada Güell, per exemple, no ens
interessa gens ni mica. He triat els
mis joves perqua les opinions també
fossin mes joves. I ací van aquestes
opinions d'aquests tres ciutadans molt
amables. Molt amables i molt ciuta
dans :
JOAN CASANELLES.
La fei
na a fer entre les dones és una feina
únicament i exclusivatnent de Cultura.
Aisco s'ha dit i es diu setanta-tres mil

vosaltres depen ilnicament.
La idea de formar un Club excite
sivament feminista a base d'aquest fe
minismse ben entes, i com hi és a Ma
drid i a l'estranger, cm sembla una
idea excellent. Mans a l'obra, dones,
a treballar de valent i a
tenir molta
cura amb les patums que se us hi bar
rejaran segurament.
ROSA MARIA ARQUIMBAU

ALERTA!

Pis monárquica
conspiren...
encara en que
Els monárquica
den, és ciar—sembla que intenten fer
conspiracions. Abans ja en feien:llur
rei es va passar rrútja vida 111gant
combinacions de sala i alcova, 1 tot
sovint sentieu a parlar, sota rantic
régim, de reunions d'Anidos, de
Barrenes, de Milans i Milareos i al
tra gent. Pera, malgrat la práctica,
—

no

en

saben. Els manquen,

El sufragi podrá existir d'ací a un
quant temps, si voleu. Quan les dones
estiguin nreparades convenientment,
perqué ara com ara el sufragi femení
es farda
als confessionaris.
Jo crees que les dones catalanes hau
rien d'ajuntar-se per treballar amb tot
el delit en favor de la Cultura feme
nina, que és el mateix que dir en fa
vor del feminisme.
LLUHI I
VALLESCA.
La
dona ha de tenir una colla de lliber
tats que ara li estan prelibides. Les
—

angleses

i les

alemanyes

i les

franceses tenen aquestes llibertats
i
en
sabea fer un bou Ces. Potser les
dones catalanes no estar' preparades
per

gaudir d'aquestes llibertats, penó

si és aixi cal preparar-les immediata
ment, perque ara es l'hora de les Ili

S'imposa

la severltat I el
control del carrer

N'ornes els hiconscients o els trinxeraires po
entorpir, amb dolorosos gestos d'odi o amb
vils provocacions de desordre. la serena vibració

1
!

den

cívica-d'aquests moments.
La República
que és llibertat i legalitat

I
o

—

ha de consentir que els inconscients o els trin
xeraires pul.lulin pels carrers i actuin com han
aetuat aquests dies. S'imposa, d'una vegada, la
severitat i el control més energic de totes aque
lles forces dissolvents que poden posar en perill,
amb la seva vilesa o amb la seva passió incons
cient, la causa del Poble, que és la causa del nou
régim i la causa deis Drets de l'Home.
no

Imeassi~e~sea~m~aloss1111,0¦0111.0111IhAM0~0

gene

en

ra!, les millors qualitats deis cons.
piradors: el desinterés, la intelligén
cia i l'audácia. Tot al més són auda
ciosos per má d'altri, pagant sicaris.
o bé corrompent, les vegades que
poden, els elements simplement au
daciosos de les esquerres.
La darrera reunió que coneixem
va

ésser presidida, sembla, pel

se

nyor Marqués de Tenorio. (Ja sa
bem que els títols estan abolits.
Pera diem marqués a aquest senyor
per-qué els lectors no el confonguin
amb un altre senyor Tenorio, aquell
que va
sser cap de policia a Bar

celona mentre manava el reí, i va
morir abans no el destitufssim.) Hl
havia també Milassos i Milans i Mi
lás de tota mena.
No necessitem excitar el bon zel
de les autoritats legitimes, a hasta

previngudes i consciencioaes
d'assegurar l'ordre es tracta.
divulguem el fet a fi que el
poble conegui, encara, els qui pros
segueixen essent-li enemics.
ment

quan
Pera

Responsabilitats
L'arribada de Jaume
Comte a Barcelona,

—

copa per minut, pero no s'ha arribat
a fer ni es fa. Cal que es faci.
Es una
necessitat urgent.
Escotes? Potser d'escoles ja na en
manquen tantes, pero sobren convents.

el sufragi femení.

ésser un fet aviat. Quan? Aisda
ho haveu de dir les dones, perqua de

van fer
concedir
cotiírra a

l'Ajuntament. Una cotorra d'aquelles
que a copia de caure'ls-hi plomes arri
ben a aprendre de donar la "pata"
(que per cert la tenia molt dolenta),

com

podrá

Vam dernanar el sufragi i

veure

dones

va

"OLE TU MAREI",
FRASE BORBONICA.

TRINXERAIRE

L'actitud i velleitat política, per és

—

al

sabia res d'Afri
ca.
Abd-el-Kritn. el cabdill del Rif,
era totalment desconegut a la Penín
sula. Jo vaig escriure uns relata no
vellescos presentant Abd-el-Kritn, que
havia estat anys enrera modest fun
ciónari de l'Alta Comissaria, i aquella
história fantástica, i com a tal pre
sentada, fou admesa de manera mai
rebé oficial i portada a les columnes
del "Diari de Sessions" del Congrés
no

mena

nota al featre quan fan "Els Pasto
reta", així que surt a l'escena En
"Bany-eta" amb un deshabillé vermell,
í que és la mateixa fortrm que
exhalen les sagristies de les par
reiquies i els locutre'ris deis "pensionats
per a senyoretes".
Es clan que l'ambient s'ho portava.
L'ernansipació de la dona oferia un

d'una

passat els mesas i es comptava amb
elements guerrera que havien d'haver

poble.

Espanya

López.

litar per

SOLDATS CAP A LA MORT
A

comandant

valer

que

vera

En entrar al despatx del reí, don
Alfons, sense ni tan sois
la
má, amb un gest dur i accent rápid,
ji preguntá:
—Qué s'ha fet del ten pare?
—Senyor, dissortadament, no cal
dubtar que ha mort.
—Amb cent vides que tingués no
ho pagaria... Portes els documenta
que vaig din-te?
El tinent Fernández Silvestre, que
havia sentit la brutal injúria contra el
seu pare,
que contempla com parlava
el que l'havia impulsat a morir, va
recordar-se deis consells de l'ajudant
del seu pare i Ii respongué:
—E13 documents, senyblr..., els té el

Anaven morint allí lentarnent
de fam i de cansament. I una altra ;re
gada en l'opinió nacional sorgí un clam
de protesta contra aixó una ansia d'ob
tenir el seu alliberament. Tampoc va

jerarquic.

que

INJURIA

LA

moros.

Silvestre i que li telegra
fiava i Ii escrivia excitant els seus
impulsos, posant-lo fralt a front. en
illegal rivalitat, amb el seu superior

Les feministes "classiques", aquelles
"enragées", toses són histeriques. Per
aiscó el feminismo que es ,feia ací
i die que es Leía perque ara, després
de
la República, tenim l'obligació
d'ésser optinrristes
exhalaba aquella
mena
d'olor de sofre especial que es
—

DESPRES DE L'ASSASSINAT

sota

a

Don Alfons desconeixia eompleta
ment el Marroc. Mai no li havia in
teressat el mapa del protectorat més
que en el seu aspecte minen; sabia to
tes les nenes susceptibles d'explotad&
per?) ignorava la situació de les nos
tres posicions militars. La catástr-dfe
buje afectat de tal manera el rei, que
arriba a temer un moviment popular

portar al reí els
pare li lata

Aquel] oficial de cavalleria sortí del
PaTau amargat i dolorit. A la carn
bra regia slavia esvalt l'admirado i
el respecte arnb que baria apres a re
verenciar la reialesa.
A fortunadament. Perque, grades a
ajad, els documenta en els quals es
mostra la responsabilitat personal i di
recta de don Alfons
en
el fracás
d'Annual, han quedat salvats i ;miran
presentar-se al procés nacional que ha
?'instruir-se un día o altre.
Per?) no tan sois maltractava dein
Alfons, com es veo, els seus millors
amics. També maltractava després els
seus millors soldats.
Es indubtable que els rnillors sol
data que tingué Espanya al Marroc
foren els presoners de Mont-Arruit.
Havien organitzat la retirada. conte
nint la fugida a qué porta batallons
sencers el panic de la derrota.
Resis
tiren després l'enemic i si se
sotmete
ren fan
per ordre superior, un cop
els era negat tot auxili.
Presoners després a Axdir, sofriren

Berenguer hauria acceptat. No hi
ha dubte que hauria volgut salvar el
desastre i la vergonya que significava
deixar abandonats aquella espanyols.
Perb Berenguer parla amb Madrid.
a Madrid no &maná instruccions al
Govern. No s'adreça al ministre de la
Guerra, siseó al rei. Era que Beren
guer sabia que l'inspirador de la po
lítica africana i, sobretot, l'autor de
era

a

seu

DESPRES DEL BORBO

EL CULPABLE DE LA DESFETA
11ORRIBLE: ALFONS XIII

empenyia

documents que el
abans de morir.

BERENGUER, RESPONSABLE,

—

la campanya guerrera,

Acudí al Palau per

Don Alfons es deuria donar compte
del mal pas donat. Va voler esmenar
ho amb alguna frase amable i reitera
el prec que els hi portes.

veritat que aleshores el general Na
varro gaudia de bona fama i es reco
neixia el seu mera extraordinari en
haver organitzat la retirada d'un exar
cit desfet, reunint-lo per anar a so
frir el setge el fina/ del qual ente
lava tota la historia, militar del ge
neral a qui després don Alfons havia
de donar un títol de Castella. Aquest,
en la história militar i de
la noblesa
espanyola, es conquistava amb les vic
torres. El general Navarro va gua
nyar-lo sortint a la grupa d'un cavall
árab, deixant els seus soldats abando
nats a les bordes africanes.
Tarunateix, Berenguer, a despit del
prestigi militar que tenia Navarro
en terra de cecs —, no volgué socór
rer-lo. Mont-Arruit demanava auxili.
Un coronel pie de prestigis, el ven
sable salvador de Melilla, José Riquel
me, que fou el que atura els moros
de Beni-Sicar perque
no
entressin
triblrnfants a Melilla. va eferir-se a
Berenguer per anar fins a Mont-Arruit
i salvar eis espanyols que hi havia.

guerreres i leguis,
gorres i fusells. El terror en un caer
cit. I, és ciar, en mig de tan doloro
sa
vergonya. casos solats de valor,
d'heroisme, d'abnegad& Junt als norns
anónima deis que caigueren lluitant,
s'engrandeix en el desastre d'Annual

osara..

indignació justíssima.

una

un

d'imperialista

Mes de Feminisme

AFRICANO"

través, Ilançant-se

d:P

7

r

encara...
Heus aci
llim i fem
cris

adreea

un

fragment

nostre
un

—

lectEir,

que reco
de la carta que
i que donem 11-

teralment:
"Jo no he vist enlloc

ningú aixequi
jet que quan

d'indignado

la

—

dite

—

que

parlar d'un
succeir va omplit

veu

va

—

per

a

els bons catalana i
la prensa liberal d'arreu de Catalunya
i d'Espanya. Els periódica
tots

protestaren
dintre el que els fou possible fer-ho.
Faig referencia a les criminals caz
regues de la policia el día que
arribar a Barcelona en Comte, indtd
tata del titulat "Complot de Garraf"
Cree recordar que va obrir-se u
expedient, i en cro-ure's bu per a dic.
taminar que elS de l'ordre havien
complert els seus deures.
No havent-hi en aquell temes Cons
titució, ni lleis, ni quasi justicia, i sí
tan sois el desordre tingut per
ordre,
no és estrany que acabes així el que
en
dret hauria hagut d'acabar amb e
cástig *deis culpables. No bou aixi;
avuí pCit i ha de fer-se justicia.
El cap visible que comandava
les
brees era el coronel de seguretat se
nyor Saramero. Ell fou qui maná car.
regar contra el póble abans deis tres
tocs d'atenció reglamentaria. Si
obei
ordres superiora, pot posar-se en ciar,
i per aixa cal desenterrar rexpedient.
Per scbre de tot ha d'haver-hi
la
5ustícir.
Tinc la certesa que molts deis que
de cap manera haurien declaras en el
temps d'aquella senyors Feudals
ho
faran ami. que és temps de legalitat
i de justicia, rúnica veritable, la
que
l'administra de cara al Poble 1pela
seus legals representants; ben
diferent
d'aquella temps que el caprici d'un-se-,
nyor era tingut per Ilei i per
justicia,
pera sernpre contra el poble que el'
mantenía."

Fem nosti a la lletra del lector. I, en
mes, prometen publicar la set
mana eritrant l'article de protesta epl'
tenlem prerarat després deis larneine
bilissims •fets de l'arribada de Jaurne;
Comte, per tal que hi hagi etssttfi
cients elements de judici per procediej
a les
revisions necessáries.
cara

se.
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Expansions

comerá»

E

cials deis estels
espanyols,

es ben di
ferent. Ad, un artista crea que
nee pot fer absolutament res
ras que éseer artista adulat,
admirat 1 estimat, tant si és
borne com si és dona. Fre-qtaentar ele lloes alegres i tenir
senvpre algun arnie o amiga
que digui "amén" a totes les

asma i els

fotografiques

das

que

‚SS

U

ernerleans pensen de diferent
Minera. El treball artístie no
;eta Impedeix dedicar-se a altree
negocie que si mentes vegades
no són molt lucratius, a la fi
eón un esdevenidor per al día
que deixin d'éseer ídolo.
Tole sabem, pera, que ele
artistas no moren mases vello.
La saya vida intensament ex
plotada per ella 1 ele seus pro
aluetors, té l'amentiett d'un des
enllaç tragie, constantment a

l'agualt.
I'laturalment que Chaplin no
éš un comereiant: és massa
idealista per alzó. peró en can
vi des de l'exótica Pola Negri
fine el trempat William Haines,
tots han provat ja en la Borsa.
ja en el cornem la manera
d'augmentar llurs guanys.
'Una de lee peques artiÉtes
ile les quals el món no podria
pensar el seu instint comercial,
él Mary Pickford.
Áquesta dona menuda, de po
sat infantívol, milionaria i es
posa d'un altre mllionari ar
tista. estimada 1 admirada 'de
tot el m6n, té un dele instints

(Passeig de Gracia, 44)

Judge va treballar
"Bachelor Apartmen" que

que Ardene

...

bé

tan

en

5a treballa

en

altra

una

producció

está exposat el magnífic
secreter que la gentilíssima

papar més important. La
pellícula en la qual apareixerá a les
Miss
pantallas per segona vegadaSecond
Arlene Judge es titula "The

arnb

E

arreu

un

Litle Show".
•

Mary Pickford ha arribar a
comerciar amb dollor infinita,
amb gracia infantívola i amb
una malicia femenina que ens
acredita a tetes les del aexe
amb el nom aincaosissim que
els milers d'adoradora ameri
cana la batejaren.
Ella és coneguda arreu per
El
"America's Sweetheart",
cor dote d'América",
i el seu
darrer perfum inventat que ha
estat llançat al mercat de per
fumarla amb gran éxit 1 amb
*asegura
una propaganda que
que és el perfum dilecto de
Mary Pickford, porta el nom de
"America's Sweetheart".
—Jo—diu Mary Pickford—he
treballat tota la meya vida he
frult en el treball, 1 mil quo
el cinema m'ha ensenyat da
gradar al món, he fet tot
el que m'ha estat possible per
tal que fora del cinema po
gués continuar conquerint-lo
conservan el seu afecte. Quan
seré velleta i no podré fer pel
lícules, "America's Sweetheart"
perfumara encara infinItat de
dones formoses, 1 seré com una
mena de tresor d'encía que jo
els batiré llegat.
Val a dir que Mary Pickford

exigéneiea.
Zls actora cinematográfica

Casa Fallarois

criminals americans.

mosos

veiem emprar.

saltes

ALA

relataran

es

llywoodenea, per a organitaar
un negoci
tau important corn
és el de perfumada, i, demée.
hagi inventat una série de ect
creme 1 pastes per embellir les
altres dones, 1 que indubtable
ment ella no usa, pera que ha
elogiat en aquetstes propagan

Zis punta de vista dels ar
tistas cinematografics ameri

.6444~•••••••••~

avantatjosament

contractat

ha estat
série de pellícules
per a filmar una
protagonista i
será
de les quals ell
les seres
filmaran
quals
es
les
en
detectivesques i
aventures
famosas
eta fets d'alguns fa

...

rdés

3ealinette MactIonaid

*

•

ofereix al públic de Barce
lona en combinació amb la

que Manan Marsh té els peus
meravellosos del món i que

després de treballar a "Ssvengali",
amb Barrymore, s'ha decidit en vista
deis peus meravellosos de Manían,
De Mau
a portar l'obra famosa de

Rifa del dia 21 de maig

parqué

rier "Trioly", a la pantalla,
la
la interpreti l'artista els pena de

el

L'aviació, l'arma moderna

qual eón

més destructora,
en aquest film emocions que

que el marit d'una famosa es
trella ha escrit una obra que s'a
daptará a la pantalla i que és una
sátira contra els costums de Holly
wood. El tito! de l'obra és "Kept

arriben amb dolor al

tan

costee 1 el

seu

com

Man", el pseudónim és Gilmore

més curtit

'AVUI, AL

Kursaal í Capitol

=7:

exigiu un número per al
sorteig a la taquilla del

Millen.
Amb aquesta ja eón legió les
obres d'aquesta mena. "The Holly
wood Wif" encara s'ignora el nom
de !'autor -una cosa ben estranya
per cert —parqué demostra conéi
xer a
fons la vida 1 miradas deis
esteis i s'ha de conviure amb ells
per saber cartas petiteses. Jan i Cora
Gordon són ele autors duna altra
sátira de la colónia cinematográfica.
"Hollywood Be Thy Name" és una
altra obra misteriosa l'autor de la
qual s'ignora i que la Columbia ha
per ésser també una de les
més interessants escrita respecte a
la vida intima de Hollywood.
*

«

a

MONTE
CAR1 O

• *

...

cor

adquirir localitats per

En

seu

art.
*

ens reserva

E

perfectas

COfil5E11M
o

als Centres de Localitats

•.41444444.•4444•444444441

marit i deixari

mer

*

a

'7onnie Hale.

*

que és curiós per ala nostres
lectora esportius saber que una ve

*
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.10mereittls més aguts de la
nostra época. Mary Pickferd
viu al mén deis artistes I sap
que una de les ccies en qua
aquests despenen més dblars
Es en als perfume i cosmé
tic!.
iíórt molt pocs ola que per
Hollywood saben que una de
les més importants manufac
tures de perfumarla d'América
propietat de Mary, i que la
idea d'aquest negoci va propor
Itionar-la-hi involuntáriament
Glbria ibranson quan Ion ele
vada a "estel" per la Para
rnos]nt
Mar)' Pickford sap que els
satis compatriotas restarían ad
mirats que una criatura tan
gentil 1 doleíssima com és "La
com
ella
novia de AmIrica"
l'anornenen—, la vida de la quai
çs un model de perfecció 1 rec
titud, 1 que es parla d'ella
com a esposa perfecta i mes
tressa de casa incomparable,
hagi tingut prou tamps, a part
del seu treball artístie i mora
hilador dintre la socielat ho

manera delicio
el romanticismo i les coses
practiques, no és eetrany que
hagi ídd. de la saya llar un lloc
on el món ideal 1 el món priteLic
estiguin tan perfectament junte
que ella i el &pu esspbs semblin
l'Eva i l'Adam d'aquells jardins
de la seva casa de Holly-wocd,
en
ésser-hi admés és l'honor
més gran que pot enorgullir a
qualsevol mortal que tingui

sap unir d'una
sa

aspiracions

artistiques

i

so

clals.

11111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111•11111111•111••••11111 11111111111111
Conta que quan ell va elogiar les
bailases d'aguaita pellicula a Pu

Hollywood

clowkine aquest va dir: "Nosaltres
hem pensat destruir aquesta pel

lícula."
L'americá va contestar: "Heme,
per l'amor de Déu, si és una cosa
tan fairnosa." "Aquesta és la des
grácia" va respondre el fanlós di
rector—. "Vós mateix reeordeu la
bellesa, peró no la causa."

nit de

lea

setmana surt

e

a

que Nancy Carroll ha rebut un
contracta de Mr Giegfeld per spa
réixer a 'adietó d'eatiu de ia seva

Owsley és
Hollywood com el
darrer elegible soltar arribat a
qué

a

...

*

de

atrau

arnb Genevieve
'fobia, la segona nit amb joan
Marach, la tercera amb Betty Pierce
naturalment, els repórters no el
poden calar arab tetes

—

considerat

que més

"girls" cinematográfiques.
EH, pero, divideix les seves aten
ciona entre les estela i cada primera

Monroe

revista. Segons referéncies Maarice
Chevaiier ha rebut també proposi

a

cions per actuar amb Nancy
revista d'estiu.

a

«

la
sobtada de
,..

que

de

causa

la

malaltia

Kay Fraacis va ésser
deguda a qué es va assabentar que
en
la próxima peRícula qu havia
de treballar II havien assignat el
papar de minyona. La noia es va
posar malalta i va fer-se signar un
certiiicat médic que .i impedeix tre
bailar

en

4a • • • •• 11

•44.../"1...-4•4*.,

4

•

•

•

—

...

de qué

estat

'

unes

productor america ha
tres setmanes a Rússia
un

per tal d'estudiar ala procediments
directius de Pudowkine i que ha ar
ribat acompanyat d'un nou amic rus
—adquisició que féu en els eatudis
russos—i alahant duna manera in
sospitada la darrera prodlicció de
Pudowkine "Earth".

•

•
•

ponsables

de "The Big House",
s'han sepa.at. Aquest matrímoni que
s'efectua ja fa suya tenia fama d'és
ser

combat per a boxar en una exhibido
de boxa amb Jack Johnson quan
aquest estava en el pie de la seva.
glória. 'Víctor deia que no es deixa
ria apallissar pel negra paró, el cas
és que el cornbat no va efectuar-s(
i ara ell diu que ack va tenir-11 por.

deis matrimonis més perfec

un

moralment i intellectualment de la
colónia. Ells s'han cansat de tanta
peleado i ho han resolt de la mi
tas

flor

manera.
*4*
*

• •

que Ruth Roland, una de lee
dones que va posseir un dia el cep
tre de l'admiració hogywoodenca,

que el dia deis funerala d'Alma
Rubens hom va veure com a Ri
chard Cortez ti saltaven les llágri
mes
i com la mare política d'ell
•

que

mosos

un

deis detectius itués fa

d'América, Williams J. Burns,

•• • • • • • • • • • • • • • *44 • •• 41 •• ••fr••
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*
•
*
•

gada—d'aixti, peró, ja fa algun temps
—que 'Víctor MacLaglen, l'actor ci
nematografía d'avui va acceptar un

...

...

...

•

•

que Francis Manan, l'escriptora
d'escenaris i Georges Hill, director
de pellicules 1 ambelós autora res

aquest film.

ARICIA BRUN
••••••

la

Un encís infinit...
Una audácia de bon tom
Una música divertidíssima...
TOT AIXO CONSTITUEIX

lay

treballa en una companyia de vo
devil de Nova York i que Leatrice
Joy, una altra actriu favorita del ci
nema
i ex-muller de John Gilbert.
també está dedicada a la vida teatral
encara qua darrerament ha rebut una
interessant oferta duna editora per
tornar als films.

l'abraeava.
La gent

va

quedar-se parada. Tots

deien que Alma i Richard s'havien
divorciat paró, ara resulta que era
mentida i que Richard Cortez és
vidu parqué ehl va refusar divor
ciar-se, i tan sols vivia separat
d'Alma degut a la seva déria per
les drogues.
*
...

que

que
no

•

•

*

Katalyn Williams

assegura
será molt temps la muller

de Charles Eyton i en canvi, Elelyn
Laye diu que potser tornará a ca
sar-se altra vegada amb J
seu pri

que

des.

FANTASIO

It

Rumia
cona movedor

o

(en francés)

X
Sumptuosa producció de ERNST LUBITSCII, en la
qual s'uneixen l'encis de JEANNETE MACDONALD
i la prestigiosa elegiincia de JACK 13UCHAMAN,

Es la m'axil-ría obra de
E. A. Dupont i un deis
eomptats filrns que par
len a l'anima de l'esiale
tador

st

VEGEU-LA Ab'

JI
E

*

Jean ..arlow la rbssa de
caball platinat, no pot ésser foto
grafiada amb Ilums de toaalitat cor
camerarnen
rent per la qual cosa els
han descobert que queda magnífica
fotografiant-la amb Ilums ataronja
...

Intérprete:
4

COLISEUM
ES

UN

FILIVI

PARAMOUNT

Nladuxian, FAary EllfrY
1 Henry °arel

o

"a",n el mateix programa:

NATACION

bellisaiina cinta deportiva

A TRAVE,S DEL

sonora, i

AFGANISTÁN

interessantissim reportatge

sonor

PROGRAMA GAUMONT
•

•
•
•

—1,10.111^9,,

maig de 1931

4 de

1
-o 4-)

"La

Richard

tistes,

escua

Barthel

Douglas Fairbanks (fui), Neil
Harniltón, Clyde Cook i d'altres.
Interpretado: Magnífica.
Argument: Bassat en la novella de
John Monk Saunder, "The Dawn Pa
wess,

trol", intensament dramátic.
Direcció: Kenneth Hawks.
Modalitat: Parlant (anglesa).
Comentar i: Una gran pellícula de
guerra aéria. Si haguéssim de cata:o
gar-la entre les infinites, que hem vist
d'aquest tema,
darreres,
ta

que seria de les
des del punt de vis

encara

ocuparia

técnic i interpretatiu un dels primen

llocs.

Intensament dramática, ara un diá
leg colpidor i un treball interpretatiu
magnífic que no ens deixará oblidar
Richard Barthelmess ni Neil Hamil
ton, aquesta "First" tambre ens mostra
del
les grans qualitats dramátiques
"-junior" Fairbanks i ens fa sentir més
la prematura mort del director de la
inateixa obra.
Bella fotografia, intensíssim argu
ment i escenes magnifiques d'avions en
linita plenes de realisme i tragedia.
Paramount Film presenta "Monte
carlo".

Protagonistes: Jack Buchanan, Jeannette MacDonald, Zasu Pits i d'altres.

Interpretació:

Excellent.
Direcció: Ernst Lubitsch.
Argtunent: Interessant, distret i pie
d'escenes gracioses, delicioses de frivo
litat.

•

Modalitat : Parlant 1 cantant. Es una
opereta cinematográfica reeixida.
Comentati: Jeanette iMacDonald, de
liciosa sempre, té un paper molt ade
quat al seu temperament i veu en
aquesta pellícula. Li clóna una resposta
digna i aristocrática Jack Buchanan,
l'actuaci6 del qual, nova potser per al
públic, no ho és, perei, per a nosaltres,
que ja l'admírárem en anteriors actua

ciOns pellícules angleses.
.L'obra está plena d'un lirisme

rambla,

1V1 O T O Et I s m E

brea

First .National presenta
drilla del Amanecer".

Protagonistes:

la

els detalls deis decorats, en
,es petites
ironies burletes de les ac
tituds. Es Lubitsch des que comenea
fins que acaba i 'ja sabem com
í'art
frivol de Jeannette j el talenn.irónic
2quest director es completen.
i`squesta Paramount ha agradat molt
al palie
creiétu que la tenirn per
temps en el programa del gran Coli

eko

en

de palesar la simpatía que per tot
el que és esport i ciutadania sent
el nostre admirat a:nic l'aviador Jo
sep Canudes, va volar amb un deis
aparells de la seva escota per sobre
les tribunes mentre enraonava el

e

.

En

seurn.

Metro
"Wu Li

Goldwyn
Chang".'

Mayer

presenta

Protagonistes: Ernest Vilches, Josep
Crespo, Angelita Benítez, Soriano
Viosca.

"Studebaker",

del

constituís.
Per una omissió involuntaria vá
rern deixar de parlar-ne dilluns pas
sat i gustosament ha (cm avui re
marcant la tasca altament patriótica

deia dissabte passat, que "Juanitu"
Romagosa, fará un bon paper en
les carreres de "Terramar" perque
anava amb el seu cronómetre.

esportiva

del valent
viació catalana.

s

Sembla que no trigará gaire a
tenir lloc el traspás d'un conegut
antic venedor que "retornará" cap
a una casa
no menys coneguda del
—

Interpretació:

Bona.
Direcció: Nick Grinde.
Modalitat: Parlant.
Comentari: Vilches ens dona cotas de
costurn un treball depuradissim.
Po:ser,
peró, és excessivament mesurat en la
seva pose. El treball
d'aquest actor en
el paper de Mi-. Wu és
excellent, en
cara que no ens agrada
com
es mor.
en

Bianchi,

Josep Crespo, oxigenar, está adequat
el
paper. Jusep Soriano,
seu

una

miqueta a fectat ; Angelita Benítez.
també; peró tots sabetn que el tem
perament xines sembla sempre de

mo

viments aiectats. Aquesta pellícula Dar
lant en espanyol ,té el defecte d'ésser
excessivament teatral. Cinematograf
carnent no és una perfecció i
era infini
tament més comprensible pel públic i
n.es humana la versió
muda d'aquesta
pellícula, interpretada per Lon Chaney.
L'obra argumental ha g-uanyat en
moviment escenic que en les taules no
pot tenir cap obra teatral, per6 no cre
iem pas que aquest sigui l'esdevenidor
del cinema parlant presentar amb més
belles perspectives esceniques les obres
teatrals í arrullar les belleses cinemato

gráfiques. Presentació, decoració,

fica deficient.

en

ARICI BRUN

que

fins en les escenes paríants es presenta
la musicalització. Cançons molt boni
ques, i oportunament intercalades.
Aquesta opereta, d'un caire vodevi
discretíssim, encisadora j plena de
rialles, porta el segell inconfusible
del seu director en cada gest deis ar

CANIIONS

AUTOIVINIBUS

Ens diuen que l'amic Torrelles,
no
vol rebre més
visites de gent "no compradora" fins
que els frailes estiguin més avall.

"Citroen",

*

El cronógraf que Bianchi va
deixar a "Juanitu", no maryp.va poru
bé. Pero, com que Rornagosa és
ha
me de recursos aviat
va posar-lo "a
ternps". Sabem que per tota eina
solament va utilitzar... una clau an
glesa!
—

*

concessionari per a :es prometes
de Eareelona 1 de Girona

11

JOAN
Tamarit,

* *

FLOTATS
96 i 97

-

TI. 31506

BARCELONA

L'Aguilar (don Mariano) ha fet
grane reformes a la botiga. Ara hi
—

batirá
raran

Reglament de la Prova
de Regularitat Indivi

compartiments que sepa
el seu desratx del deis vene
uns

dors i comptabilitat.
Sembla que el motiu ha estat
que en entrar allí hom no sabia mai
quin deis que els rebia era l'amo,i

quin

el

Contestant

—

dual Femenina i per pa
relles mixtes, que orga
nitza el Motorista Club
Barcelona

dependent.
*

*

a

*

una

carta

DININ
sea 813 mes

tta mena

Agent
E.

,r,

—

Ag
Lla
--Horca,
I. T. 77578
taller electric

les inscripcions no arribessin a
la dita categoría, i coma prerrn
la

seva

esportiv1tat,

El Mctorista Club Barcelona
organitza per al dia 10 d'aquest
mes una Prova de Regularitat,
que es regirá pels Reglaments
de la Federació Motociclista Es
panyola, en el que es relacioni

ma:

Per cada tres concursants,
una medalla d'argent.
Per cada sis concursants
diles medalles d'argent.
Per cada non concursants
una medalla d'or i dues
d'ar
El preu d'inscrinció

8.*

en

aquesta prova, queda fixat en',
cinc pessetes per a les motos
1 motos amb sidecar, i deu pes
•

setes per als autombbils.
9.1" Les inscripciens

acom

—

—

neófits, seguint després
d'aquesta categoría que conduien
toristes

els
au

tomóbil i darrerament els experts
amb moto i exerts automobilistes.
La sortida era donada davant del

lopcal

es con

cediran medalles d'argent a ro
les les concursants que acabin
la prcva en el temps reglamen
tad.
De Inés a més, obtindran me
dalla de coure-tots els concur
sants que acabin la prova en
un temps que
no excedeixi de
cinc quilbmetres rnenys per
hora del promedi assenyalat
no
obtingui millar classifica
ció.
Ala senyoreta que vago d'a
companyant a cada vebicle
concursant que es classifiqui se
l'obsequiará amb la insignia
d'argent del Motorista Club
Barcelona. En cada categcria
que excedeixi de tres el nombre
dinscrits, els premis seran
augmentats en la següent for

gent.

que

hem rebut de "uns quants amics"
referent a qué indaguem el resultat
d'unes gestions que un conegut au
tomobilista portava amb una casa
estrangera, els hem de contestar que
aquest recadet... ja se'l faran ells.

Ahir inaugura la "Penya Terra
mar" la seva campanya d'organit
zacions motoristes. amb un éxit tan
eloqüent que de segur donara lloc
a algunes modifícacions
pel que
fa referencia a manifestacions del
motor
en altres entitats que fins
ara no s'han preocupat
d'obrir llurs
inscripcions a tots els aficionats.
La prova comeneá amb la sor
tIda
a les sis, en punt
deis mo
—

polen s de
11111a durada
d'automblIlls

excly

Gran

a

—

del

,

de l'a

*

tira

quillatge i direcció acertats; la darrera,
peró, té els defecies apuntats origina
vis en qué l'assumpte filrnat és una
obra teatral ri'adaptaciô cinematográ

mestre

aiNOIV

d'Arágo.

carrer

dors

per

carrer del Consell de
l'entitat organitzadora,
pels elements de la Junta directiva:
el doctor Síxto Pérez, president;
V all, tresorer; Folguera i Feliu
Bosch Martín, aquests dos darrers,
al mateix temps eren participants de

al

que

Cent ocupa

la

carrera.

De 86 inscrita, van prendre la sor
tida 82. Els primers quilómetres, tot
hom rutila magníficament. Es passá
el primer control secret, entre Ma
taró i Llavaneres, amb forma regula
risas, gairebé tots. Després de Llo
ret

comencen

les empentes. En

una

recolzada de la muntanya que hi ha
sobre aquesta població, trobem els
primers rerassagats. Són En Clean,

abandona, per desperfectes a la
roda del side-car, i F. Bosch, per
reventada. Cap a Tossa, la Costa
que

Brava es mostra en tota la seva be
Ilesa. Un xic abans d'arribar a Sant
Feliu, passem te. altre control se
cret. L'arribada
a
Sant Feliu dels
motoristes, va fer que nornbrós pú
blic acudís al control. Trerta minuts
de neutralització, i altre cap la mar
xa
cap a Girona, Banyoles, Mieres
i Olot, final de l'etapa del matí.
Entre Girona i Banyoles, un 'afee de
pedra i aigua va deixar en un estat
poc agradable els valents esportman
que anaven amb vehicle "sens con
duite". A la tarda, en sortir d'Olot,
torna a ploure. A l'hotel on vam
"refer-nos", ens fou possible parlar

Avinguda

P

—

f

Ball

pri

L'organització va a arree del Cock
tail Club, els elements del qual apro
fitaran l'avinentesa d'aquest acte per
fer Iliurament a la senyoreta Colo
mer d'una
magnífica cocktelera em
blema del club.

LA SENORITA DE CHICAGO
•

Un vol de Josep Canu
des a l'Estadi

Avinguda del 14 d'Abril
(abans Diagonal)
Bailén

honor de la

tren

Estacid oficial "Técalemit"

entre

a

mera aviadora catalana
Dissabte vinent, dia 9, tindrá lloc
al Restaurant Casin5 del Parc un
ball a honor de la nostra primera
aviadora, senyoreta Mari Pepa Colo

glatge perfecte

CHARLEY CHASE
Nionarlco I Linda Loredo
parlada en espanyol
;, Es garanteix la rialla

4

Amb motín de la festa que el diu
menge dia 26 del passat se celebrava
a
l'Estadi de Montjuic, i per tal

i Girona

•

=CC

El

primer esdeveniment

a

amb els vehicles de dos i tres
rodes, 1 pel Reglament General
Deportiu de l'A, I. A. C. R., peb
que es refereixi als de més de
tres rodes, subjectant-se a les
següents bases:
L* Seran admesos en aques
ta Excursió tots els vehicles de
les categcries establertes per a
motocieletes, motocicletes amb
sidecar 1 autombbils, abrí com
tots els corredors sobre els
quals no pesi cap resolució de
•

—

per

la

República

desqualificació.

d'abril,

14

Corn

va

Pedralbes.
3.* L'excursió tindrá el Ca
rácter de Regularitat i Turis
me, 1 hauran d'efectuar-la els
concursant al promedi de 35
quilbmetres per hora.
4.* Els concursant hauran
d'ajustar-se estrictament al
quilnmetratge que facilitará el
M. C. B.
5.*
S'estableixen sis catego
ries, 1 en conseqükrcia sis clas
sificaclons, en les condicions

(Inicies

nyats

per senyors, acompa
per senyoretes, o vice

en

sorgir aquest himne universal?
la película

prohibida

per

Idem e).—Motceicletes amb
sidecar, conduides per senyore
tes, amb aeompanyant a la se
va elecció.
idern d).—Motncicietes amb
sidecar, concluidos per senyors
acnmpanyats per senvoretes.
Diem e):
Antombbils con
duits en les condicicns expreO
sacies en la' categoríac).
Idem f).
Antombbils con
duits en les condicions expres
sedes en la categoría d).
6.
Els prernis consistiran
en
Cortes i medalres en cada
classificació. els nuals s'adju
(licaran en ordre del menor al
TT1Pjor 1Pmps. de difertalria oh
lingut en el pa l pels r,ontrcis
de la Prova, tant. pér excés corn
per defecto.
No es concedich can marzo
de lemps. i, per tatit. els con
cursants hauran.d'efectuar Ilur
'as Deis controls a l'hora fixa
da en el SPL1
7.` En
cada classificarió,
menlre el nombre de cnncur
sants no sigui inferior a tres.
es erneedirá una Cona d'argent
al primer rlassifical. una me
dalla ri'or al segcin i una me
(lalla d'arlent al tercer.
Si en alguna ,r1e les catego
des 'a) c) 1 e) en lea rtuals
seran
concursants senyoretes,

l'antiga

—

Er,t

censura

per,

.

John Boles i Laura La Plante
lezz:

E

Escolteu aquest enardidor himne en aquesta
película de la marca UNIVERSAL
=I=

:ate

Avuí, dilluns,

Principal

estrena al

Palace
1 Cinema París

complot
de plus egLimes
Stock

rera.

Ens van dir que Bergada en ara.
ribar a la meta, li va patinar la ma

quina, i va caure a terca,
tingués conseqüencies.

que

sense

No tenim encara, a l'hora en qué
escrivim aquestes hales, les dades
oficials de la classificació, ni sabetn
si avui podrem publicar-les, pero
avenearem que degut al circuit un
xic difícil, la rnitjana horaria que
s'havia d'es.tabl:r i el temps un xic
variable, creiern que seran pocs els
qui s'hauran adjudicat el máximum
de puntuado; pero malgrat aix6, l'e
xit de la prova fou evident.
L'orgamtzació de la carrera, ex
cellent. La carretera a trossos
els
menys
un
xic picada, peró en
general, en bon estat; els passos
a
nivel] i encreuaments eren vigi
lats la majar part per forccs de la
guardia cvil i altres per guardes de
les localitats respectives. Abre, vol
dir que els simpátics esportius de
"Peny-a Terramar" van tenir en
compte tots els detalls, per tal que
la prova estigués a l'aleada d'aques
—

—

tes

manifestacions del motor.

Mereixen, dones, aquests valents
rninyons de l'entitat, que ahir es
com

una

estrella motorista de
el nostre més sin

participants
participants

427

ELC

arnb

deis directius de "Penya
ens
ha dit el
molt satisfets que estaven d'aquesta
primera part de la carrera, per no
haver-hl hagut el més lleuger inci
dent a part els forfaits
pocs, sor
un

Terramar", el qual

—

tosament

—

ultra els dos

detalla, i són,
esmentats abans, els

que

ens

següents: la núm. 7, concluida per
Víctor, en arribar a Sant Adriá, se
li va trencar la forquilla, i va caure
el motorista, sense conseqüencies; el
cotxe núm. 77, que pilotava Ardería,
es va retirar, perque en el tros
de
Tossa a Sant Feliu es va equivocar
de carretera i perdé rnassa temps per
tornar a posar-se "a punt". i el nú
mero 31, que portava Huguet, entre
Bany-oles i Meres se li va clavar el

—

com

"paquet"

a

de

la prova, i sentir to
tes les emocions que sent el qui
com l'admirable conductor "Ciscu".
está durant tot el dia pendent dels
segons i fins de les decimes de se
gon que pot dur d'avene o de re
tard. I amb En Vallverdú, hi va
collaborar molt directament el seet
"cronometrador", el simpátic Mar
torell, un jove esportman reusenca*
que durant la carrera va portar, me
tro per metre, tot el circurt dintre el
pensament i en el paper que li ser
via de guia.
I

ara,

a

—

esperar

una

mani

nova

festado de "Penya Terrarnar", p,er
tal que ens sigui possible constatar
de nou i refermar la seva valla d'or
ganitzadors i perque entre ells i els

directius de les altres entitats de la

ciutat, que ja tenen recone'guda llur solvencia, facin que l'es
nostra

port motorista a la nostra estimada
Catalunya assoleixí un deis primers
llocS entre les altres ciutats d'Eu
ropa.
A.

FIGA

motor.

La sortida d'Olot

C H EVROLET
77_5
Joan Flotats
Tamarit, núms. 95
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Telefon 31508
BARCELONA

1

(Campionat d'EuroPa
usa

ErAE

de la Munta
de VA. I. A. C. R. i de la
F. I. C. Al.)

Naves inscripcions tant en motoci
cletes com en cotxe han vingut aqests
dies a aantentar la inscripció per a
la IX Carrera Internacional de La
Rabassada, que, sota l'organització
de Penya Rin i d'acord amb la F. M.
E. i la F. I. C. M., l'A. C. de E. i
l'A. I. A. C. R. se celebrará el dia 17
del mes que som.
Entre els nous inscrit's hi ha noms
de guatitas, cm el de F. Aranda, que
possiblement correrá amb moto sola i
ami) side-car, i el d'una
coneguda
marca suissa amb conductor no de
signat í que es creu será un famós
especialista estranger ja conegut en
tre nosaltres. De Portugal ha
estat
antirtelada tarnbé la mol: possible ins
cripció d'un notable corredor "bu
gattistá". La participació espanyola
en

cotxes

es

veu

també

va

ésser donada

pel doctor Pérez del Castillo, Ca
banyes i Vall.

La IX Carrera Interna
cional de La Rabassada

versa.

—

Vegeu-ho

del seu import hau
d'ésser lliurades a la se
cretaria del Motorista Club
Barcelona, carrer de Menéndez
Pelayo, número 102, baixos,
tots els dies hábils, des de la
publicació del present Regla
ment, de déu a dotze'de la nit,
fine al dia 6 del mes que som,
a les 23 hores, en qué, quedara
tancada la inscripció, i es ve
rificará acto seguit el sorteig
per a l'ordre de sortida.
ran

L'itinerari de l'Excursió
el següent:
Barcelona
(Club), Mataró, Argentona, La
Granollers, Sabadell, Ter
rassa, Rubí, Papiol, Molins de
Rei, Sant Feliu de Llobregat

següents:
Categoría a)•.
Motocicletes
conduides per senyoretes.
Idem b).—Motocicletes con

arsellesa

panyades

2.*
será

—

a

—

amic

a>a,

PRODUMONEft ESPANOL

—

Hem de remarcar el nostrc bou
En "Sisen" Vallverdú, gra
des al qual vam poder seguir com a

RO•S•A

0111G

FEItlilEATA_

.2.,,artosaasa„,

després de deixar

trobem la moto núm. 55, con
duida per Arola, el qual es retira
per avaria a la máquina.
A la famosa muntanya de les Gui
lleries, els controls secrets establerts
en
comenear la costa i poc des
prés de passat el Puig de la Sa
ltar, deurien constatar alguns retar
daments, puix que és sens dubte el
tros de circuit més difícil i dur de
tota la prova. Altrament, peró, gai
rebé cap no es va retardar el su
ficient perque els seas seguidors el
passessin davant.
Després de passada la plana de
Vic, tornen alguns viratges més, per
a entrar de nou al pla par l'Ametlla
on hi havia el darrer control se
cret
i poc després es va arribar
a la fita 7 de la carretera de can
Go
mis, la qual marcava la fi de la car

primera magnitud,
cer aplaudirnent.

LA NIAXIMA estrella de la
pantalla espanyola en la
seva NIAXINIA creació.

EN

Pocs segons

Olot,

revela
—

L'apareli que registra amb
tota exactitud l'estat deis
frens i permet el seu re

AT

Un magnific éxit d'inscripció i d'organització

Els acumu:a

president de la República Espanyo
la, brandant les banderes catalana
i republicana amb el qual venia a
significar l'adhesió de l'aviació civil
de Catalunya al Govern legalnient

AA:I
T

LA

reformada,

puix

que "Nacional Pescara" eleva a
sis vehicles el nombre de cotxes que
inscriu. i ha quedat definitivament

desinnat el notable as franco-xilé Joan
Zannolli per a portar un d'açuests
cotxes de la categoría esport i pro.

bablernent

un

altre dels de categoría
inscriu

carreres, que la dita marca
per al Campiónat d'Europa

de

la

Muntanya.
Degut al nombre i valla de les ins
cripcions és de creure que la Rabas
sada d'aquest any tindrá una extra
ordinaria importancia.
*

La Junta directiva de Penya Rin
ha visitat aquests dies les noves auto
ritats per posar-les en antecedents de
la carrera, a la qual presten tota Ilur
efican collaboració. Han estat ofertes
una

L'aparell que registra amb
tota exactitud l'estat deis
frens i permet el seu re
glatge perfecte

Úrea dll
Estació oficial "Técalemit"
A

lulo

copa per l'alcalde, senyor Ai
i una altra pel capita general,

guader,
senyor

López Ochoa, el qual,

a

facilita els elements i forces en
forma acosturnada per .a l'estesa
les linies

telefóniques

i de

més,
la
de

cronome

tratge electric.
*

Avinguda

del 14 d'Abril

(abans Diagonal)
entre

Bailén 1

Girona

*

Per altra part, a secretan i de Pe
nya Rin s"na rebut una comunicació
de la Casa Equip Bosch, S. A., re
presentant de la Robert
Bosch, de
Stutgart, anunciant la concessió d'un
premi de 3.000 reichmarks per al ven
cedor de la classificació final
del

Carnpionat d'Europa de la Muntanya
de Cotxes i 2.000 reichmarks per al
vencedor de la classificació del Carn
pionat d'Europa de la Muntanya de
Motos, als corredors equipats arnb
encesa i busies de la dita marca.
A
mes, la Casa Equip Bosch, S. A., con
cedeix per_ a la Rabassada un premi
de roo reichmarks per al vencedor del
grup de motos fins a 350 c. c., un al
tre també de reo reichsmarks per al
vencedor del grup de motos "fins a
Loop C. C. 1 un altre d'igual import
per al grup de motos en sidecar.

FORTUNY, :.1.
EPICER1E

FRANDAISE

Hospital, 32
Sucursal:

Sefimerón, 133
Mantega fresca de TORRELA
VEGA. Formatgets GEAVAIS,
PET1T
ria

SUISSÉS, recepció

dia
bola esli:
Holanda, 40 c',/a, marca "EL
MOLINO". Granja Poch, Torre
lavega, la millar produccio
espa nyo Ia.
-
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Aragé, 270 i 272
Teléfon 11550
•h

•

AQUEETS DIES, GIi.reS RETIkIXT
intime T, n.* 11
l'‘,Ifor, 1115.;

'

4 de

VA_NDERVELDE

rambla',

la

10

maig de 1931

EMILI

INTERNACIONAL

1PRESIDE1T DE LA

SOCIALISTA

Vandervelde.. Timid, sentimental i
audaciós albora, com molts realitza

o

d'home d'acció. Pesqué

les idees, els homes i les

que es projecta p5derosa
ment en el pla internacional.
Aquest borne ha passat unes boas
a
Barcelona. en la diada del Primer
de Maig. Hores només. atrafegudes
encara. Ha passat amb modestia, com
una
mica desapercebut entre la nove
els amics fi
tat de la festa... Pero
deis
inconeguts de vegades— que
compta ací no són pas sblament els
qui ataren a rebre'l, amb el ciutadá
President—antic personal—al cap. I
encara que no l'hagin saiudt en l'es
tació freda Ii agraeixen l'honor que
ens
fet d'aturar-se :tel.

tit, sinó

Vandervelde. 6 any-s. Aspecte adot
zenat
de proiessor francés. Barbeta,
testa pelada, veta opaca. Ulleres. Un
front rnolt vast.
Aquest borne Ea avui President de
la Internacional
Socialista milions
d'homes. Ha 'estat President del C6n
sell de Ministres de: seu país—la pe
tita Bélgica amiga. Orador, escrip
—

—

polític, prbfessor,
teóric del moviment proletari poli
graf, en suma—, és una personalitat
multiforme simpática, que omple no
solarnent un gran periode de l'activi
tat púb'ica dri seu pais i del seu par
filósof,

tor,

líder

—

COM

una

optimista,

obssessió

Voldríem que
President—de la Internacional Soc:a
conductor
lista, MeStre de joventuts,
germa
Bélgica
la
lliure
de
popular
rastre d'afectes

nívola, deixés un
dial en la Metrópolis

,

cor

entrevista,

i

commogu;.s.
que la nostra salutació el
Peró no cal. Ell no ens Regirá mal,
sabrá mai el nostre vell afecte.

exci

i

poble.

l'amor al

GRANIER-BARRERA

no

amb

• • •

A Barcelona, durant l'estada breu.
el repós unánime de la Metrópo
lis. Vanderve:de no ha Jet declara
cions. Només hem recollit deis seus
llavis una semblança, que CM ha d'a
falagar a tots. Recordara el momei.t

en

i les cireumstáncies en qué va conéi
Maciá—el seu gran
xer el President
amic--, 1, comparant-los amb ara.
deia també que tractá Masaryk, el
President gloriós de Txecoslováquia,
abans i després de la sera victoria,
i que !'emocionaren igualment, en
l'adversitat i en els moments feliços,
els dos alliberadors.
Masaryk, VandeHelde... H5-

encara.

hem reflexionas sobre les formes
de l'aedo. Vandervelde és borne d'ac
ció, també, quan escriu i sitian parla.
La paraula i l'escrit son, en política,
una
Hirma directa de l'acció. Sovint,
la més directa—aImenys
una
cesta
forma indefinible de parlar i d'escriu
re. I és que en política
cal pensar
primer, crear primer la doctrina o
meditar s7ibre els fets, abans d'ac
tuar, cosa oblidada aci per molts.
Vandervelde té encara una altra
qualitat dcls veritables creadors, deis
seritables estadistes—en el sentit bri
tánic de "statesman". Dotat ell ma
teix d'una inversemblant capacitat de
treball, fa treballar els altres Es
~ny§ comú del que sembla.
Podríein explicar, Ilartrament i do
cumentada, quin és el Socialisme
humanista i marxista ensems
d'a
quest aristócrata de la •intelligencia
(el Socialísme és en el fons aristocrá

(Foto Sagarra.)

coses

COL

Val més que aconsellem als amie.
que estudivn aquests homes exemplan
vida i en els Ilibres.• Masar)I
en llur
el de les memóries plenes d'ensenyai.
Vandervelde, el tebric, Maca,
ces,
patrici, donaran així a tots una ni:c
de llur sccret—que no és sinó l'estu

que no hem escrit
President—també
el

l'article

dexteritat.

no

Vandervelde a Barcelona, acompanyat del cónsol de Bélgica,
del President Maca, del conseller Gassol i altres amics

ascensió

una

de la massa, una “aristocratitza
ció" general de la massa, cap als es
tadis superiors). Peró preferim donar
qualsevol
una
frase sera, llegida a
Socialisme
ha d'as
Diu
qu
el
banda.
pirar a substituir el govern deis ho
de les coses. Es un
mes pel govern
pensament que retrata tot Vandervel
de. Ell ajuda a suprimir els obstado
irterts que l'econornia ens ha posat da
munt
l'intima. I, mentrestant, maneja
va

dors. Disciplinat, organitzador, dotat
Inquiet de
de qualitats rectores.
gest i de petisa. Potser no és ja, sota
la grisor deis cabells escassos
aciertos de fa quaranta
sur!. ent
anys...
Peró és, sobretot bondados.
Exactament igual que a'eshores.
Sentimental hem dit, peri, no amb
feblesa. La sera bondat no pot ésser
esporádica. Endevineu que ha l'ésser
activa, general. aplicada a l'engros i
amb métale (aquesta és la rnillor
Descobreix el
fórmula de bondat).
dolor del' homes i als homes. (Ger
má, en susto, de l'enyorat Jaurés). En
processos trientals, lucid i logic, sense
eixarreirnent ni caces de lírica inter
na. Constructor,
pero sense esperit li
tnitat de burócrata.
El coneix:ern de Iluny, per la seva
gestió. pels articies magnífics de
"La Dépeche", per algun llibre esca
dusser que devorávem. I no sablem
com
clasificar aquest home, de bi
bliograiia copiosíssima: si d'intellec

tual

Representa

cut.

tats per

encara retrunyen
Se n'ha anat quan
monárquics.
dels
trets
l'espai els
en
sentir...
Per sort, ell no els podia
dolor,
amb
la
quedas
hem
Nosaltres
que
peró també amb la serenitat
aquest Gran Cap encomana.
Vandervelde, Masaryk, Maciá. 1-lo
maquines. For
mes i coses. Homes i
Europa. Tot ens baila pel cap,

(Detall curiós: trobem una sem
blanca física en els rostres deis dos
duren.) Élls, en l'antiga Europa con
vulsa, porten tina clariana d'esperan
mes.

ces

greta& ato bornes que callen.
*

Els obrers—milions—de la Inter
nacional Socialista, estimen el llur
cap

com

neren

Jaurés,

amaven

Kautski,

com

ve

el gran solitari de la

Viena roja blasmat pelo extremistes
cruels. L'home d'Estat, normalíssim,

ja

no

esvera

ningú, i s'ha captat

tam

bé l'afecte respectuós de les seleccions
estudioses. Barcelona no pot sino as
sociar-se a aquesta universal consi
derado, ara que ens ha fet l'heinor de
la breu risita i ens ha promés, enca
ra, de repetir-la.

—

—

Després

deis successos de divendre
entusiasme el President

s

passat.

—

Macla adreçant

la para ida

a

multitud,

la

que ovacioná amb

(Foto Cases.)
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Primer de Maig
Si di que organitsaren la l'esta del
Treball 'rolen
intenció de demos
trar la grendcsa mistiea i la importan
ea de hs fundó social de la elasse
obrera, oferint en; avant-gout del que
Jeria la dotas el día que els treballa
don: sabstinguessin com a tals treba
lladors, val a ?ir que obtingueren un
éxit absolut. Ara bé: si el que es trac
•tava de celebrar era la l'esta del Tre
ball, i per testa entenem M'oda, di
vertid, possor bé restona, la diada del
primer de maig, pa que fa refera'neia
Barcelona, no tingué ni un sol ma
men: ralegria que li esquela.
Sense bar:, ni cafés, ni cinentes, ni
teatres, ni musich-halls, ni cabarets, ni
ta-ris, ni tramvies, és a dir, sense cap
del., elements necessaris, imprescindi

bles, per engiponar tai programa fa
miliar tisis o menys festiu, no queda
7,tra 'ancló que aqwesta tristes(' sir
!da que pesava damtent la ciutat, sil
mada amb el Joro!' somort de Porros.
segament de Peus sobre rasfalt i l'es
petee tragic de les detotuteions de les
armes de foc. La Festa del Treball,
en aquestes condicions, és una festa de

pesombre i de dolor. Si
efectívoinent, vis simba',
hi ha

no

res a

aquests són,
del Treball,
dir. Ara, si el Treball

és tot allb que ens canten els patones
i les religaons, no hi ha dubte, la festa
que es mereix és tota una aura.

Els

&eme

feina

mica curiós que el pro
blema deis obrers Seti.JC feina s'hagi
determino exactament rendenia de la
proclamació de la República. Abans
del 14 d'abril fúmala tenia, a Buce
lona, la sensació que Paute forcós
'representés un conflicte de la magni
tud del que ara sembla que es plan
teja. Les aittoritats• manaran quei no
Jo f.:

una

tingueren ocasiá
aquest

de

prendre

mesares

pronsit.

,Abans del is d'a
bril, la placa de Sant :mime no s'ha
t-;.a visa envaida per aques:s grups C11
sessió perinanent, que Ora ne se'n
manen. Ira bastal que la República ?As
sin
jet perqué els sense kiwi es deci
dissin oficialmerat a treure el nos a la
vía Pública.
Jo no mego— Déla 1110.16 guard!
que aquest problema existeix de de
1-3. pera) aixr) no enr priva de consi
derar sospitós el sea enrió: declen
xament. He vist de la vara els arios
deis sense feina 1 mentir;a si dictares
o

—

?Inc

jor

que m'izan fet la
part d'aquests ciutadans no
la

estat
nya,

impressió

una

mica

encara,

la

estranya. Més
conversa

Jantite Gadefati, 5 pessetes;
Franceac Artiso, 5; Ramon Sal
val, 5; Janine Solana, 5; Ramir
Brota, 5; Joan J. Sedan°, 5;
Ellseu Blasi, 5; Pero Pelan. 5;
Joan Alart, 5; Bcnaventura Do
ménec, 5; Ernest Watt, 5;
Francesa Caballo!, 5; Martí
Lledó, 5; Joan .Pujol, 5; Sal
vador Morer,
Baldomer Pa
lomera. 5; Artur Peix, 5; Joan
Guardiola. 5; X. X., 5; Fran
cese
Oliu, 5; J. R., 5: Jaurne
Bragulat, 5; Francesa Palau, 5;
Rafel l'abra, 5; Celestí Mas
sana, 5; Guillem Barnola, 5;

tencions, de lotes les possibilitats cor
rossives que !es cireumstancies eh po
sen a rabo: de la tná.

Jocs Floral&
El que escriu aquestes valles no
ha assistit mai a cap loes Fiarais. lo
no
diré que les eircurnstancies tn'ha
gin obligat, foreosament, a aquesta
abstenció floralesca, perd si puc afir
mar que la nieva defecció con: a
pos
sible espectador de la sitúa festa no
respon a cap criteri entenebrit ni tan
a

pósit

un

partit pres pejoratiu a pro
poesia organitzada. De

de la

loes Fiarais, no conec ni els de Carta
prosa, que, !‚el que semilla. són els
IttéJ divertits que ihan produit dintre
el rana. De toles maneres, ahir, din
menge, sense inoure'm de casa, 7.121.1)
tenir «asió, grades a la radio, de se
guir de pe a pa !'importara festival que
en aqucties hores
es .descabdellava en
el floralesc Palau de la Música Cata
lana.
Vaig notar, en primeríssim terme,
un entusiasme
desencadenat per para
del públic. Si la festa va durar dues
hores, es pot afirmar que una hora i
muja llarga va estar ocupada per !o
yació permanent. Tant les vedettes
del festival com els guanyadors deis
accéssits més recandit4 eren objecte
d'uns apbiuditnents auténticantent de
lirants. Ara den significar, cm /men
so, que els loes Floral: completa ami,
un públic addicte i
entusiasta. La quo'
cosa, molar& de Sol el que s'ha di: i
deixat de dir, ella ha de satister.
Jo no sé si els loes Floral: tener:
tots els defectos que hom els ha airi
buit. El que sé és que aquesia festa,
anys té, com 'mis rancia és
cont Irth
la sera tradició, coin Inés venerables
són les barbes que la presídeixen. com
més palie és el ssu cerimonial. més
graciosa, Inés simpatíca aparci.r als

estra

d'aquesta

gent i els discarsos deis que en cada
grupet porten l'et veu cantata de les
reivindicacions. De moment, ja xoca
la total alisada de ntanifestants que

catald. Després. 'arribé es re
fi
marca amb sorpresa que laspecte
correspon
no
ciutadans
d'aquests
sic
tan
pul poc ni molt al tipa general,
noble, tan conegut, de robrer del nos

Visquen eh
Visquent

loes Floralsf

JOSEP
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Plota!s
usat pf!

id.' disur d'esser
hl ha un
vostre (saneas entlo. No °burlen
nens.
1 recominteu-it
set:
no ptr ala
vostre espbe per a desprea (Varal

ri
al
lar-se,

Cl
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tate estraft. boratat 1 delicadament per
fumat, per a la higiene de la pela
rartó.
Es ven a tot arre', n ira° ptcs. pot

País.

oT

fiIHA,

59.

Josep Morer, 5; Josep Bebes, 5;
Jesep Altimires, 5: Romá ,Ber
tren, 5; X. X., 5; Plitcid Moli
5; M. M..
Antoni Gines
ta, 3; Josep Tundidor, 3; Jacint
Campá Joandó. 3; Francesa
Sampietro, 5; Emili Julio)', 3:
J. A., 1; J. B., 1; Dolors M'Usó
Cases, 1.
Total, pessetes 185.
ner.

Recapta feta
Francese

a

Just,

Igualada
5

pessetes;

1

...

a

Malaís

...

Andreu Segura, 050 pesse
tes; Pere Jover, 0'50; Sebastiá
Oto, 0'50; Un Clutadá, 0'50;
Andreu Teixidor, 050; "Uno
que no da su nombre", 0'50;
Jcsep Sisterer, 0'50; Josep Sa
bater, 0'50; Joan Arester, 1;
Venanci Nana'', 0'50; Amadeu
Griten, 0'50; Pere Prats, 1; Jo
sep 'reixidor, 1; Sebastiá As
eón, 1; Salvador Garriga, 0'60;
Francesa Prats, 0'50; Joan Ba
liester, 0'50; Josep Floren
ca, 0'50; Josep Bataller, 0'50;
Josep Sabater, 0'2,5; Miguel
Arester, 0'25; Ramon Cerní, 0'50
Terrero, 1; Antoni Gaban, 0'50;
Josep Teixidor, 015; Maten
Gateu. 0'50; Rarnnn Miret, 0'50;
Joan Vilasetin, 1'50; Josep As
con, 0'50; Pero Segura, 0'50;
Andreu Sabater. 050; Pan Tri
quell, 0'50; Ramon Prats, 1;
Josep Mora, 0'50; Ramon Mas
sip, 0'50; Francesa Morell, 0'50;
Josep Sales, 0'50; Pelan Case
Iles, 1; Joan Florença, 1; Pere

Pittyol,

1.

Tc.tal, pessetes 24'85.

Bartomen

Mas, 3; Lluts Cos
ta, 2; Pau Gubern, 2; Prudenci
Joan Díaz. 2; Jeaquiln
Gener.
Berengueres, 3; Jcan Vilano
3;
va,
5; Francesa Cases,
Ti. F., 2; Antoni Rafe!, 5; Benet
Mestres, 2; Unís Rosset, 2;
,Tosep Tous, 3; Ramon Puig, 2;
Josep Llacunn, 2; Manuel Es
tilla'. 5; Joan Vicli, 5; Joan
Yilaseca. 3; Ramon Fiat, 3;
Martí Sabat, 5; Ramon Soler, 5;
Llonrena Valls. 2; Jonn Rosset 2
:Tul' Maestre, 2: Daniel To
más. 2; Antoni Borrits. 3; Ve
nanci Dalmau, 2; Joan Valls. 2;
Agustf Noguera 2: Joan So
ler. 2: Bartomen Torner. 5;
Ramon Canyelles. 2; Josep CILS
tort 5: E. Llcret Guitart, 5;
Gabriel Rius, 5; Antnni Mesen
let, 5; Jaume Gassó. 5; Josep
Morist, 2;
Itosieli
2: Jacint
Francesa Vilaseca.
Total, peaseles 132.

Pesseles.
4.098'45
Suma anterior..
Suma total d'aquesteg
400'65
!listes.
...

...

...

Suma que segueix.

...

4.499'10

Subscripció per la fami
lia del capitit Alexandre
Sancho
Ptes.

.

Suma anterior.:. 575'95
Abddó Puig...
5'—
Joan Pont.
Antoni Barrull...
2'—
Jogep Planes..
U
5'—
:roan
Recapta teta e Mídale
Andreu Segura
0'50
0'50
Pere Jover....
050
Sebastiá Oto...
Un Cintadtt....
0'50
Andreu Teixidor.
050
"Uno que DO da su non
0'50
0'50
Junrp Sisterer.
•tosep Sabater.
0'50
1%—
Pul]] Areslá...
Venancl Nanch...
0'50
Amadeu Geteu....
0'50
Pera Prats.
1'—
Josep Teixidor...
Sebastia Ascon...
Salvador Garriga.
0'50
Francesa Prats..,
0'50
:loan Ballegter....
0'50
Josep Florença...
0'50
Jnsep Balatler...
0'50
Josep Sabaler....
0'25
Miguel Arester.... ...•
0'25
Ramon
0'50
...

...

...

Rer.iptat entre els concurrente
al Sor La Palmera (carrer de
Jerusalem, núm. 30)

Domlnee Tnldrit. 2; Miguel
Sanffelin. 5:
Vilargines.
Ramon Carbonell. 2; Ramon
Martf. 2; Josen Buril, 2; Jnsep
Güell. 1; M. Marlf, 2; Isidre
Roure, 1; J. Plenes, i; A. Ber
tren, 1; P. Fiter. 2; Joan Llon
gueres, 2; Pere Onerol. 1: Ra
1: Monhtspnat M.
mo') Cornea.
de Fenosa, 1; Penya Sabre. 5:
Germans Camats. 2: Ferran
Pibes. 2: M. Pnrxes. 1: Jame
(laleeran Boscli, t ; 17n Repu
blicá. 1; Un Carlí. 1: Francesa
Bello. '1; Un Boblevie, 1; Joan
Racere. 1; M. Gurnila. 1; Jort
qtrim Dalman, 1: Un Valen
eih, 1; J. (talan. 2.

Terrero....
Antcni Ciaban.
Josep Teixidor....
Maten
Ramon Miret..
Joan Vilasetiu....
Josep Ascon...
Andreu Sabater...
Pere Segura...
Pan Trlquell...
Ramon Prats.....
Josep Mora....
Reman Massip...
Francese Morell..
Josep Sales....
Palau Caselles....
Joan Florença
Pero
...

.T. Sales. 4 negarles; L. C., 5:

parlin

tre

peaselea

nostres

MI

ha

del Centre Republioe
de PJ1gcerde

Recapta feta

rota rassisténcia de les autoritats
i deis !'articulará per als auténties
obren sera poca. Ara lié: lambe és
necessari saber distingir entre agites
ta autenticitat
1 les térboles filtra
clons
indesitjables, cls
quals, sota la capa humaníssima ,del
drama de ratur forcAs, preteriera apro
fitar-se, aneu a saber amb quines in

sois

de

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

1'—

Suma que segueix... 615'55

...

...

......

L'exclamació, a títol d'anécdota,
degudament celebrada. En Re
gis, com jo, com tota la colla d'e
lements joves que oferiem la nostra
fou

resisténcia física a
la República, tenim un
temperarnent d'oposició. Passar en
i la
favor de

nostra

obrir i

un

tancar

d'ulls de

governamentalisme ens venia de
"Qué direm ara en els mítings!"
Vencedors, no podrlem continuar
dignament les nostres invectives des
pietades amb els vençuts. Implanta
da la República, aconseguit el nos
tre ideal immediat, no hi hauria lloc
non.

la

d'apóstolat

tasca
en

pro

del

que veníem

non

Ara, pero.. han reposat

JOCS 1 JOGLARIES
Altir va lenir lloc la fesla
ronsabuda de "los Joelis Flo
rals".
Aquest any, tot va anar icom
una seda.
Els senyors versaires varen
poder cantar lliurement les
"Patria. Fides, Amor" antigues.
Tainbb Van cantar la Huna, de
segur.

Nosaltres no hi varn
entre altres racns perquO no
ens invitaren. Per?) sabern que
nomenaren Reina
la filia del
President. i ho trobem rn.nt en
certat.
També trobem ",-!n.certat. ron
cedir la Flor Natural a Joan
Arús—simplement un bon poe
ta—, 1 fer-lo Mestre en Gay
Saber junt ami) el nostre .amic
Josep Marta de Segarra i de
Castellarnau. (Trobem el nem
comrplet a la "Hoja Oficial",
edició castellana). Nomé,s vol
drfern saber qu? pensa Segarra
davant d'aquestes coses que Ji
fan.
El President, Maciá va assis
11r-bi. Aixb donli ocasió al 1)11Una deis "Jocbs" per (estimo
niar-li de non el seu gran
afecte.
Entre les obres premiades no
hi ha ni un sol Peema de la
Revolució
aquell que hauria
fet Salvat Papasseit "per no
cinc-lo als Jochs".
?Qub fan els nostres poeteo.
—

-

presidits pel simpátic, corpu
lent. i barbut Pare Miguel d'Es

pingues?

G.

Patiu de l'Estómac i intestina (res

trenyiment)? Voleu depurar
tra

la

vos

sang'

mica
els pulmons que victorejaren l'arri
bada de la democrácia triomfant.
Han emmudit ,després de les festes
populars, les campanes que saluda
ren la victória. Callen els clarins de
la tropa republicana que ressonaren
per anunciar els bans de la procla
mació. Es l'hora de treballar. De
treballar per consolidar i per def en
sar la primera
victria de la demo

De venda

a

totes les farmácies

Concessionari: J. TORROELLA

Figueres (Girona)

una

crácia.

Perque ara, precisament ara, ens
adonem clarament que només hent
guanyat una batalla, la primera ba
talla de la nostra lluita per la gran
victória final. Hem ocupat una po
sició, hem avançat un pas impor
tant, peró

ens
manca aconseguir
aquel! objectiu primordial que ani

la lluita de les forces cata
la/listes i republicanes. Com a cinto
dans hem fet triornfar les llibertats
inclividuals; com a catalans hem de
fer triomfar les llibertats coRectives
del nostre poble.
Ara es veu la tasca a fer, l'enorme
tasca a fer en aquests moments en
qué nosaltres, els catalana, tenim una
doble responsabilitat: la de treballar
com
a ciutadans i
com a Republi
tnava

dsmariem si

volgaéssim

esperar

una

concórdia d'Espanya mentre nosal
tres, els catalans; ens tiréssim els
plats pel cap. Seria absurd. Més
absurd seria encara si el desacord
es
produís entre els mateixos re
publicans catalana. L'esdevenidor de
Catalunya és una cosa mima serio

important per a tots
puguin sacrificar riva
litats, diferéncies i partidismes per
tal de donar a Espanya I exemple
evi de la "nostra" conc6rdia; és
i

sa

massa

perqué

no

es

cosa massa
transcendental per
tots, repetim, perqué no es puguin
oblidar errors passats que, en defi
nitiva, han estat beneficiosos per a
la causa comuna. Cal ésser opti
mista i tenir fe en aquesta pau de
Catalunya, en aquesta germanor re
publicana deis catalana que rolen
fer triomfar aquelles llibertats que
han estat el somni i l'ideal de tantes

una
a

generacions.
Ah, si poguéssim aconseguir

aques

concórdia deis de casal Aleshores

ta

la tasca a fer, que no és menys
urgent ni menys transcendental, se
ria treballar arreu d'Espanya per a
fer

comprendre

problema

el nostre

els recons mes amagats de la
Península. Tota la nostra campanya
d'ara hauria d'ésser la de fomentar
per terres castellanes i andaluses í
Ileoneses i extrernenyes, aquesta
lloable aCtitud cmdial i comprensiva
que el Govern provisional de la Re
pública ha demostrat amb ele de
crets sobre la llengua i el reconei
Catalana.
xement de la Generalitat
Heus ací la tasca a fert Lluitar
contra els provoc,dors de la reacció.
Castigar sense pietat aquests cor
responsals de la premsa monárquica
que desfiguren els fets i espíen l'o
casió de posar derell eu el fantasma
del separatisme per perjudicar l'am
bient de concOrdia entre Madrid
Barcelona. Assegurar la cono:nata
interior. I tots, tots, absolutament
tots, lluitar incessantment contra els
en

enemics de la

República!

DOMENEC DE BELLMUNT

per salvar la República de les
intrigues i els paranys de la reac
ció, i la de treballar com a catalans
perqué l'Estatut que es doni Cata
luny-a en la próxima Assemblea si
gui ben acollit pels representants de
cans

totes

les

terres

espanyoles

Constituents.

a

que

la

nosaltres, plens d'esperança

1

ARDONA

les

.Catalunya es juga en aquests mo
ments la carta del seu esdevenidor.
Es juga la carta de la concórdia
amb aquesta Espanya republicana

VEwl.

»Ce

m• J011.

Li

1-111^

1NrCanessek*

en

seva comprensió, hern contribuit
fer triomfar. Ara és l'hora verita
ble de posar a prova la concórdia
de Catalunya amb Espanya,
l'hora
que les Corts Constituents

a

aprovin
l'actitud comprensiva
i lleial del Govern provisimal en
vera nosaltres, acollint amb
els bra
los oberts, per a estimar-1 aquesta
sense

que vol governar-se ella
el signe de la germa
amb la gran República espa

mateixa

sota

nyola.

Aquest fet, pero,

-posa

de relleu

necessitat urgent, apremiant,
d'ordre intern a Catalunya. Un fet
que és d'una lógica irrebatible.
Hem
d'evitar el dolorós espectacle que
una

P

1

reserves

Catalunya
nor

CAMPONAL

l'opcsició

al

realitzant

...

...

monarquía borbónica:
—Que direm ara en els mitings 1

veu

ferTI

a

Un dia, quan encara feia poc que
s'havia proclamat la República, el
meu
estimat amic Xavier Regás,
em deja recordant les campanyes re
publicarles deis darrers temps de la
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