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Be la premsa

L'estela de 1"Evalu"

BARCELONISTA

EL MOMENT

d'aquells

7"
-

Gaspar Bosés, president del F. C. ILa volta al linón
balandre
Barcelona, no creu prudent fer declaraeions

Un grapat d'ecos d'aquell temps.
La Junta
general del Barcelona. El Campionat de Cata
lunva.
Pro iectes més o menys realitzats
--

--

--

Les coses van anar així:
Ens vam presentar al local del
F. C. Barcelona, amb l'encárrec de
fer un interviu al senyor Gaspar
Rosés i Arús, president de l'esmen
tada entitat.
El senyor Rosés ens va rebre
amablement, molt amablement,
com que ja sabia el motiu que ens

havia postra

a

soHicitar aquella

en

trevista, encara no vam badar boca
ja ens va desenganyar.

L'equip del Santboiá, cumple de Catalunya del grup B (1920.21):
Palau, Calabuig, Martí, Esdardívol, Elles, Estrada, Petit, Torres,
Dalman, Pares I Petit
Denla,

*

les deu de la nit,

a

fiudamente las dos mitades
Des
pués de cuatro horas de sesión, no

ce

—.

lebrará el

nostre primer club, Junta
general ordinaria, en el local del Cen
tre de Dependents. Aquesta Junta
general és una de les que més ex
pectació ha desvetllat de totes les ce

se

nada,

acuerda

Memoria.

*

*

*

•

vilafranca, campi aótrragoní.

El por
tar de l'Ateneu de Sant Feliu era,
aleshores, l'actual portar de l'Eu
ropa.
*

Demá

*

*

*

cap

rnarxa

a

Lisboa i
de l'Eu

Oporto, el primer equip
ropa, integrat pels següents

juga

'dors: Bordoy, Serra, Vidal, Bonet,
Pelaó,-Artisus, Pdflicer, Alegre, Oh

valla, Julia, Alcácar
*

*

i

Nogués.

*

*
Definitivament, Juliá jugará
próxim campionat amb l'Europa.
*

*

el

*

Junta Directiva del Ter
rassa, després deis partits amb el
Rácing madrileny, anuncia la pre
sentació d'un gran equip suís, el
"Neurnunster", de Züric, del qual
*

La

tenim les millors referencies.
Com es pot veure, el Terrassa
vent

en

va

popa.

*

tit

—

*

*

•

madrilenya i una de catalana.
L'equip catalá l'integraran Vilar
rodona, Baffle, Duriabeitia, Pinyol,
Arnet, Oliver, Torra, Loredo, .Ar
gemí, Alcántara i Canals.
*

*

*

Sembla que per a la festa major
de Badalona, jugará al camp de la
costa el famós equip italiá Genoa.
Després, el Badalona ti tornará la
visita, i efectuará una tournée per
Italia.
• *

*

Al camp del Barcelona, es va ju
gar un partit de campionat entre els
blau-grana i l'Espanya. Heu-vos ací
el que llegim:
"Els blau-grana, per tal d'ajudar
els vermells, van deixar descontenta
la concurracia, que amb tota la
raó, va exterioritzar la seva dis
conformitat davant d'aquella moixi
ganga.
Com que aixó de les cessions de

punts i els retardaments convinguts,
és una cosa absolutament "chiqué"
i antiesportiva, no ens estenem més
sobre el particular.
Vaguanyar l'Espanya, per dos gols
cap.

a

*

*

*

L'Europa, de carnpionat, va
l'Espanyol, per tres gols a

tre

Va arbitrar el senyor
•

*

Títols de la informació de l'assem
blea general del F. C. Barcelona:
"Una sesión borrascosa a la que
'pone fin inesperado el delegado gu
se
una directiva que
bernativo

*

Espanola?
parte..."

S'anuncia la celebració d'un par
entre una selecció universitaria

*

• *

la

decidit retirar-s edel futbol.

*

A Madrid s'ha celebrat el par
•it internacional entre els equips mi
litars de Madrid i Lisboa. La vict6ria ha correspost a l'equip madrileny
per quatre gols a un.

aprueba

Segons llegim en un collega ma
drileny, l'excellent porter del Ma
drid, Pau Hernández Coronado, ha

*

En el camp de l'Espanya s'ha
telebrat el partit final del campio
nat de Catalunya de segona catego
ría, entre' el Santboiá, carnpió de
Barcelona i l'Ateneu Esportiu de
Sant Feliu de Guíxols.
El partit va resultar molt inte
ressant i la victória correspongué
afs santboians, per tres gols a cap.
"El segon lloc be l'hauran de dis
putar, ara. l'Ateneu Esportiu de Sant
Feliu de Guíxols, carnpió gironí, i el

se

sado de la Federación
Esperemos la segunda

lebradas fins avui.
*

ni

El Barcelona, expul

—

L'Avenç

es

va

*

ba
cap.

Llovera.

*
es

punts

seo

—

presenta partida, combatiéndose

sa

—Es inútil. No estic per intervius.
I ji adverteixo que no cal pas que
provi de convéncer-me, perqué seria
temps perdut.
Confessem que ens vum quedar
frecis. No ens esperávem pas aquesta
resposta. Vam provar de portar la

amb el Terrassa.

—Sí, ja

ho veiem. Peró ?vol dir
que és aquesta la seva decisió ferma?

manera.

—Senyor Rosés: La setmana pas
sada vam telefonar de LA RAM
BLA demanant-li audiéncia per tal
que ens fes unes declaracions per
als nostres lectors. Vosté va dir
que amb molt de gust accedia a la
petició,
—Sí, és veritat, paró d'aleshores
ença han variat molt les coses. Ales
nostra

horas la data de l'assemblea extra
ordinária encara no estava fixada.
—Pesó és que nosaltres ens vam
comprometre amb els nostres lec
tos, i si no complim... Pensi el mal
papes que representa prometre una
cosa amb unes
lletres d'alió més
grosses, i que
després resulti que
no la podern complir. Tan fácil que
li seria a vosté de dir quatre cosetes.
El senyor Rosés, per refermar el
seu punt de vista, va insistir:
—Ja sap que amb rnolt de gust
Ii contestaria, si no fos que vosté
deu volar saber coses de molta im
portáncia que jo Inc les he de re
—No ho cregui. Miri: una cosa
que no compromet a res. Podría dir
nos, posem per cas, qué opina de la
supressió deis delegats.
El senyor Rosés es va esgarrifar.
—Ja ven quines preguntes de fer.

Com podria ésser resolt el pro
L'estat actual de l'aviació a Catalunya.
l'obra a realitzar
L'obra feta
blema de l'aviació civil.
--

--

extraordináriament
la vida económica

d'aquests afers
importants per

continuitat, per al millorament de
l'aviació 'civil de la nostra terra. I
si a Catalunya és conegut, més en
cara ho és a l'estranger, esp.:cial

El que s'ha fet a Catalunya
s'ha fet molt en relació amb l'a

,

a

Alemanya

i

a

del

a

país.

Anglaterra,

l'aeronáutica té una preponde
ráncia gire ací no ha adquirit enca
on

ra,

malgrat

de

l'esfoç realitiat

fíns

volgut parlar

d'ur

ara.

Amb eh l hem

r.fer que interessa directament a Ca
taluny-a, degut a la seva
tia indiscutible.
—L'eStat actual de l'aviació, a Ca
talunya, es distingeix pel seu
reriment —diu Canneles-- i aixo és
degut a la manca de cooperació ofi
cial. Per aquest costat no s'In fet
res, o gairebé res, i puc assegnrar
vos, qu? si no (os per l'entirsiasme
i bona voluntat d'un grup de vi
dents, la ricnstr,a terra resta,ia man
cada en .absolut d'afers aeronitut:cs
i, per tata, al marga 'Ale! in 5n civi

litzat.
A Catalunya

dona un casexdir .únic
traordinari i in'atreviria
al món. Ais altres ,paisos l'avjado
ha estat impulsada i org.anitzacla
pels Governs •respectius i •fins per
Diputacions, Ajunta/1:•ents, Cant
bres. de CO'llerç i altrcs institudons
oficials, de :tal rpinsaa onz. (..s par
iculars no 'r -11 fet alrra ea-al que
Ací ha estat ben Ji
+erent. .Fa IláStima coniessar-ho, pa
ró ni el Govern, ni les corporacions
et:
interessat, iii
es

1:11c,ep_çió,

banoonament oficial— ho han fet
grup de particulars sense comptar arnb l'ajuda ni la cooperació de
ningú. Es un cas iortarnent extraor
dinari que crida l'atenció de les per
sonalitats aeronáutiques d'altres pal
de pas per Barcelona, ta
sos que,
llen 1).:•só
de comprovar-ho.
—Teniu fe en l'esdevenidor?
un

—Actualment l'aviació catalana,
cucara que en el pla de modestia,

cornença a e_ser una cosa amb cara
i ulls. Tenim, corn a element básic,
l'Aeródrom Canudes, al voltant del
qual s'agrupen els elements aero
de Catalunya. Els seus
náutics
avions, els seus pilots i fins les sa
yas
activitats, constitueixen tot el
que seriosament s'ha fet a la terra
nostra en pro de l'aviació. Aix6 cm
fa tenir fe en l'esdevenidor.
—?Qué creieu que calcIria fer per
a
arribar a una perfecta organit
zació de l'aviació civil?
—Per tal d'organitzar degudament
la nostra aviació i pesqué aquesta
es descabdellés amb .la máxima ac
tivitat i rapidess, manca, únicament,
intervenció, i encara més la co
operació entusiasta i decidida deis
de govern. I
nostres organismes
aix6 és, precisament, el que ara
tractem d'aconseguir.
—Teniu algun projecte?
—Sí l no. Jo cree que és una
cosa
precisa la inclusió, dins de
l'Estatut de Catalunya, del projecte
deis serveis d'aeronáutica civil ca
talana. L'organització de !a nostra
aviaci5 no pot deixar-ce, ni ha de
deixar-se, en rnans d'altres poders
que els nostres. Es Catalunya la
que ha de dona--::. la s-va aviació.
Aconszguida aquesta inclusio, cal
drá craar, tot seguit, a la Gene
ralitat, una Direcció especial de S r
veis Aeronáutics.
—?Quina tasca creieu que hauria
de descabdellar aquesta secció?
—La seva missió fóra ben defi
nida. En primer lloc anar a la crea
ció de l'Aeroport de Barcelona i

da

Iarxa aéria

catálátta,

consti

isIesses

que sita d'estudiar molt bé. Jo ja
els ho vaig dir que tinguessin pre
sent que al
sistema antic no s'hi
podia pas tornar. Si és que es vol
fer eleccions directas, que tots els
socis puguin manifestar-se, alesho
res
s'haurien de fer collegis electo
rals, un collegi per a cada miler. En
aquest cas, la votado es podria fer
en
dos dies, establint tots els col
legis al local del Club. Podrían' co
piar el sistema del Centre de De

pendents,

per

exemple,

que

com

guntes, vosté... Quan sigui hora, ja
en deuran trobar un altre de bo. Fa
dies se'ns

pees

va

entrenador del rnon,

oferir el .millor
per vuit lliures

setmanals.
—E.scolti: ha dit que ja el deuran

?Que
president?
trobar.

no

es

queda vostl,

—No m'ho petiso pas.
a

Jo

de

acabo

l'assemblea ordinaria d'aquest mes.

—?Per qué no ens parla una mi
queta de la situació del Barcelona?
—També, veu? Una altra pre
gunta maca. Amb la mena de coses
que vosté vol saber, no hi ha ma
nera
de fer un interviu en les cir
cumstáncies actuals.
—?Vol dir que no podríem parlar
de tots aquells projectes que vosté
abrigava quan va fer-se cárrec, per
tercera vegada, de la presidéncia del
Barcelona?
—No en podem parlar de tots
aquells projectes per una raó molt
senzilla. I és que quan vaig ésser
dins cm vaig trobar sense poder fer
res
per culpa del
problema eco-

a

de rnolts socis, ens podria
servir de norma per molts aspectes.
—Peró resulta que els delegats
persisteixen, no? Vam llegir no re
cordem precisament en quina banda,
que la ponéncia havia acordat per
votació no suprimir-los.
—Ai, ab(?) sí que tampoc no li po
dré pas dir. Ja li he advertit que
perdria el temps. Faci's cárrec que
hi ha coses que val més no dir-les.
Vam fer una petita pausa. Costava
de trobar alguna cosa que la po
guéssim preguntar i que el senyor
Rosés ens la pogués dir. Vam re
prendre la conversa:
—Si no ens pot parlar d'aixó, al
menys digui'ns qué opina de l'eli
entitat

"--rnicSi.

que tenim entes que en aquest
aspecte el Barcelona está molt atra

pat...
—Ho

está, efectivament, pero
m'atreveixo a dir que no tant com
tuida per camp
d'aterratge a tots
els llocs on puguin ésser establert.:
finalment, la formació i prepa
ració de pilots aviadors i el seu en
trenament. Una altra missio podria,
encara, encarregar-se, i ben impor
tant, a aquesta Direcció, i és la
formado de técnics que servissin
de base a la nostra esdevenidora in

dustria.
—?Creieu

que podrien ésser
algunas 1íi.i.s regulars?

quan

que

En aquest punt
guntar

as

pensar

pre
a
en

sa

la

no

en

Vam sortir de Gibraltar a les sis
de la tarda del 15 d'abril de l'any
1931. Gihralter era p.::Je tota chas
sobre la situació po
se de rtunors
lítica a Espanya. Els uns deien que
Alfons havia fugit a Portugal, d'al
es
trobava pres a
tres deien que
Madrid. Els carrers de la ciutat eren
plens de gent; hi havia una gran
cridóría. i davant del Consolat d'Es
panya hi havia tanta gent que la
policia va haver de donar una cal.raga per aclarir.
Els periódics d'Espanya no es po
dien comprar ni a pes d'or. En 'Mg
de tota aquesta confusió, vam sor
tir nosaltres.

Quan

cm

vaig presentar

a

Capita

nia del Port, a pagar els drets de
Port i de práctic, cm van dir que
jo no els devia res. No van volar
cobrar-me ni els cinc xelins diaris
que generalment es cobra pe' e,tar
una boiá
del
un vaixell amarrat a
Port Naval. Les autoritats angla
millgr
ses no
es podien comportar
arnb nosaltres.
F.1 vent bufava frase de Llevant, i
va refrescar més talcara •uan
'am
entrar a l'Estret. Durant la nt, va
augmentar e nlora, mentre nosal
tres navegávem bastant cenyits. a la
espanyola, on el core,t ad
vers no és tan fort.
Al matí estávem a pie Atlántic, i
vaig posar rumb al sud-oest, envers
les Canáries.
17 d'abril.
Estem encalmats, ba
lancejant-nos suaument amb mar del
nord-est. Anit vam veure el guspi
reig de molts llamps envers el sud
oest, ço que pot indicar que tindrem
mal temps d'aquesta direeció. Aquest
matí vaig prendre l'autra del sol, per
calcular la longitud, la primera ve
gada que ho faig en aquest viatge;
cm sortí molt bé.
Morató está ma
lalt de l'estómac i 11 dona la culpa
a
una
llauna de plsols que vam
manjar. Fa bastant calor i ens pas
sem les horas solejant-nos a la co
berta.
—

18 d'abril.
malalt; cm té

Morató está

—

un

encara

xic preocupat. Anit

bufa vent del nord, un vent (red
que ens va fer tremolar. Avui bufa
del nord-est, molt fort; el cel té un
caire lleig, sembla que tindrem tem
poral. En la darrera singladura hem
navegat 70 millas. La nostra situa
ció aquest migdia és latitud 34 graus
i 9 minuts, longitud 7 graus i 43
minuts. Estem a unes 40 millas al
nord de Casablanca. El vent bufa
fort i fred, i aquest migdia, al sol,

tremolem.
19 d'abril.
Diumeng,e.
Des
d'anit estem a la capa amb un fort
temporal del nord. Anit vaig tractar
de rissar la major amb l'aparen de
rissar, peró em fou impossible. El
maleit aparell es nega a funcionar
bé, és una calamitat, i el pitjor cás
tig que jo podria donar-li al seu in
ventor és exigir-li que rissés una
vela bujant un fort vent, com jo
vaig tractar de fer-ho anit. Es una
vergonya que es venguin aquests
aparells sota falsos pretextos. A Ca
narias l'haurem de trence, defniiti
—

—El que mata el futbol és el tor
de Iligues. Aquests desplaça
ments, llargs i costosos, arruinen
els
Clubs i fan malbé els jugadors.
Encara vam fer més esforços per
Veure si podíem trobar la rnaaera
d'iniciar una conversa que al senyor

neig

Rosés Ii semblés publicable.
—Par-li'ns, si més no, de l'afer
Samitier.
—Quin afer Sarnitier?
—Si se'n va a Madrid o
no se'n
va a
Madrid.
—Que jo ho sápiga, no se'n va.

element posat en n:ans
deis homes per fer obra de con
cordia i, molt especialment, d'en
Ilal. La rapidesa de comunicacicns
que permet l'avió ha de portar-n..s
a
la unió de tots els homes i de
totes les races i no perrnetrá que
desconegut i apart_t de
ci
vilització el més petit i amagat recó
de la terra.
—?Respon el p2.1.1ic
vost.-0. es

I si

se

n'anés,

cm

penso

sabria.

..

—?Pero
quants

ba—ixa?sí,

forç?

jo ho

dejen que fa uns
que havia dernanat la

no

mesos

que

aleshores, sí; paró les coses
han canviat d'aleshores ençá. Ja veu,

fa poc el poble no res
ponia com havia de res, ondi-e; pa
ró actualment les cows han ean
viat en un
le minora i, en
cara que a poc a poc, el públic co
mença a interessar-se per les nos
ara

dones,
Ii

puc

que ni per aquest costat
dir res que valgui la pena.

En arribar

no

aquí,

el president del
Barcelona va ésser requerit per uns
visitants. El senyor Rosés er.s aliar
gá la ma, i en acomiadar-se, va

coses.

l'esdevenidor de l'a

tenir
paraules de consol:
—Ja sap que el mea gust hauria
estat poder-lo
complaure, paró fins
encara unes

viació catalana?

traordinaria.

fos contestat

que

L'"Evalu" i l'Inerid" al port.

—

poderós

—Per qué no? lii tinc una fe
gran i cree
que d'ací poc, si les
coses
s'encarrilen coro cal, Catalu
nya &c á un ch
aisos en els quals
l'aviado timIra una importancia ex

a

torneigs?

es faci.
—?La veritable missió de l'avia
ció?...
—La veritable missió de l'aviació
és, unicament i exclusivament, pa
cífca
de progrés. L'avacó és un

—;.Creieu

tornar

puc parlar, par
qué potser es pensarien que vull do
nar lliçons al
encarregats de solu
cionar aquesta crisi. Es evident que
ha minvat l'interés pel futbol, paró
aixó no vol pas dir que sigui mort,
ni rnolt menys. ?No ha vist aquests
darrers partits? El íutbol s'hauria
d'encarrilar d una manera que no
s'anés tant de cara a l'espectacle.
—?No li sembla que hi ha massa

que

tres

ens

—Tampoc

que lo que heni a:. nse
guit no arriba, de bon tros, al que ha
de fer-se i al que nosaltres desitger-a

—Fins

que

tisfacció nostra? Vam
crisi del futbol.

segurar-vos

nou

vam

dar-nos aturats. ?Qué podíem

17ans modestos i aixó fa
el que hem fet sense cap ajuda
oficial i únicamer amb els nos: 'es
puc

I aiscó

—No, escolti, que no li diem pas
ho hagi dit. Nosaltres ens limi
távem a preguntar-li-ho.

crea

que

satisfaci; paró

nosaltres.

entrar

els gossos amb llonganisses.
—Semblava, només? Així deu vo
lar dir que abans s'arnagava la ve
ritat...
—Ei, el, ei!!! Que alzó jo no ho
he dit.

esper.

ens

vant

aleshores semblava més bonic,
i fins semblava que es podien lligar
que

—Indubtablement. Son moltes les
línies que haurien d'ésser creadas,
algunas de les quals son d'una ne
cessitat immediata. En primer 'loe
cal assenyalar la de Mallorca, i des
prés, tan necessáries corn aquesta,
la de Perpinyá i les de Lleida,• Va
léncia i Saragossa.
—?Esteu satisfet de la tasca rea
litzada f:ns ara?
—Estem satisfets, efectivament,
de la tasca realitzada, puix que és
superior al que nosaltres podieln

mitjans,

les Illes Can;ries

reservo.

cm

—Jo no dic res. Ja Ii ho he adver
tit abans. ?Ho ven com no en treurá
res?
Una nova pausa, rnés curta que
l'anterior. ?Provem si ens vol dir
alguna cosa del problema financies?
—?Ha vist les Mines quina ma
nera
d'enfilar-se? "Bueno", que si
a
tenis mistar Be
encara arriben
Ilamv, es Iluien. !Dotze lliures cada
setmana en
época que cada
una
Hilara costa un ull de la cara!
—Vam tenir Venced de. rescin
dir-li el contracta. Hem estalviat al
Club una pila de pessetes.
—Pecó s'han quedat sense entre
nador.
—Fins a la temporada que ve no
es necessitará.
—Qui será l'er trenador nou?
—Ja li he dit que feía unes pre

—A vosté Ii interessaria que ex
i a mi m'inte
cap. Ja veu si
pensem diferent.

altra

a

diferent?

pliqués forces coses,
ressa no explicar-ne

Una conversa amb el pilot catana.
Josep Canudes

mcnt

enviat unaa
carta
la junta presen
la dimissió deis seus cárrces.
Aixó deis delegats és una qiiestió

Gaspar

De Gibraltar

dir que és tan difícil com
aixó? Nosaltres, al seu lloc, aviat
haudem sortit del pas. Dirlem que
el Barcelona va estar de pega. Fins
aquí és la pura veritat.
—Aixó segons voste.
—Ah, ?que vol dir que voste opina

terés...

no
hi havia
interviu. El senyor Rosés es ne
gaya en absolut a parlar. Per jus
tificar la seva decisió encara va dir:
—?Es que vosté creu prudent que
jo faci declaracions a la vigilia de
l'assemblea extraordinária? Es una
qüestió de delicadesa. Potser hi
hauria algú que es pensaria que cm
vull preparar el terreny per a l'as
semblea. Se'n fa cárrec?
Es ciar, sí, ens en feiem arree.
Paró... Vam provar d'agafar-lo duna

el Cam

un

—?Vol

—Justament ara que és el mo
ment més interessant del Barcelona.
Precisament quan vosté ens podria
dir unes guantes coses plenes d'in

A CATALITNYA

Josep Canudes és conegudíssim a
,Catalunya per la tasca magnífica
que ha portat a cap, amb exernplar

licadesa

tant

—.Sí, aquesta és.
De moment, dones,

en

—Miri, una altra pregunteta sense
importancia. Només faltaría que jo
Ii digués el que per qüestió de de

ponents ja havien arribat a l'acord
que fossin els socis els que direc
tament elegissin el Consell Directiu.
Pesó després es ven que aquesta
harmonia no devia seguir, pesqué
quatre elements de la ponéncia han

das

L'AVIACIO

m:nació del Barcelona
pionat d'Espanya.

No li puc pas contestar abcó. Oh, i
que encara que li pogués contestar,
li podria pas dir gran cosa. Ja
no
sap que en la ponéncia que estudia
aquest afer, no hi intervé cap direc
tiu. Jo tinc entés que els senyors

contraria.

servar.

adjudicar

partit amb el Sans, per es
aquest equip. Pel
tar desqualificat
mateix motiu, el Martinenc es va
adjudicar els punts del seu partit
del

en

diles: El senyor

.

que hagi passat l'assemblea no
puc
dir res. Després, si li
interessa,
torni. I ara perdoni que
aquesta
vegada l'hagi fet tracassar.
Res. Qué hi tarem! Un aitre dia

nrá.,

XAVIER

PICANYOL

vament.

de

pésols

que varn manjar la nit
sortir de Gibraltar. Paró

que vam
jo no cree aixó, parqué nosaltres
també vam manjar deis rnateixos pé
sols, i no estem malalts. Anit Mora
tó es fica al Ilit a les set, i jo el vaig
deixar dormir tota la nit sense en

dar-lo, parqué

cm va dir
que l'unic
que necessitava era descans. Així es
que cm vaig passar tota la nit de
guardia, amb el vaixell aguantant-se
a la capa,
i jo vigilant que no se'ns

llancés

a lá coberta. Total, una
nit do
lentíssima. En fer-se de dia, cm vaig
ficar al llit vestit, llest per saltar a
coberta en cas necessari; em sentia
molt cansat i tenia molíssirna son.
Ara, a les den del matí, escric aixó.
Morató encara és al Bit; acabo de
preguntar-li com es troba, i ha dit
que bé. Paró cal ier quelcom par
qué torni a la seva norrnalitat.
va

Aquest mati sla trencat el Ilum
de la cambreta; ha caigut a terra i
s'ha vessat tot el petroli que hi ha
via. Un altre contratemps. No sem
bla que tinguem molta sort en aquest
viatge. Anit la nieva petita Evalú
cm va
dir que jo tenia un aspecte
trist, i que ella volia resar perque
vingués bon temps i jo pogués des
cansar. Li vaig dir que resés, i em
va din que
no sabia, peró
que si jo
li ensenyava una oració, ella la re
petiria. Entre tots dos vam inven
curta, que ella va
tar una oració
repetir diverses vegades, amb els
ullets clossos I. parlant a Déu, coto
ella va dic.
Aquesta

nena

és

un

tresor;

sense

ella no hi hauria per a mi inspira
ció a la vida. Vam parlar una esto
i
sible
na

ern

preguntar

va

com

era

pos

que hi hagués nenes que no
tenen papes que
les estirnin i les
acaronin. I va dir que si ella no tin
gués papá, aniria de casa en casa
Evalú
buscant, fins trobar-ne un.
fará vuit anys el (ha 18 de maig.
20
d'abril.
Una altra nit pas
sada tota al timó. Morató din que
malalt i no pot fer
encara es troba
—

la seva guardia. Chn que feiá un
temps favorable, vaig decidir apto
fitar-lo, i valg posar 1—Evalú" a
rumb, anant a tota vela. Tota la nit.
al
fins a les cinc del cuatí, vag estar
timó. Quan ja era de dia, Morató
s'aiXeca i em relleva. Va dir que no
havia dormit en tóta la nit, amb tot
tres
que jo el vaig cridar dues o
vegades i no em va contestar. Des
prés de dues nits seguides al timó, jo

i

i
trobava aixafat i renda de Son,
poc
molt
dormir
da
puc
duránt el
perqué també haig de cuinar. Es
ha
molt pesat quan un home sol
de fer-ho tot. Estic tan cansat, que
cm

tinc ni ránint per escriure aquest
diari.
La nieva petita Evalú també es
queixa de l'estómac, i ahn va vo
no

d'aquests
mitar. Jo cree que la causa
transtorns
de l'estómac son els
draps de cuina al-1lb els quals Mo
ren
rató eixuga els plats després de
tar-los.

,

draps estan molt bruts
vegades
i greixossos, i jo diverses
de
he indicat a Morató que i'haurien
sovint.
rentar-se
més
renovar i
malalta de
Evalú mai no ha estat
draps
d'asquests
l'aspecte
i
l'estómac,
trainquillitzador.
de cuina és poc
ENRIC BLANCO

La conferacia
Valentí Castany3
a

Sabadell
—

Morató din que es troba pitjor,
paró no vol prendre cap medica
ment; jo no sé qué ter. Din que es
troba bé, que només té l'estómac
revoltat; i ho atribueix a una Ilau
na

.t.t.r.ie

au

sobre algun vapor. Feia
(red, i em vaig possar les hoces mig
glacat; a més, estava mullat pchs
contirtus aiguats que el vent llança
a

dibtn
El nostre estimat company,
5151"
borre
i
humorista,
escr'ptor
xant,
pas
dijous
Pátic tot d'una peça, aná
les se
sat a Sabacle.i a donar una de

ciutadanía

conferéncles diesport i
les
amb aquel! raig d'humoristne que
interessants.
fa tan aaTadoses i•
ves

nombrosíssima

concurrencia
Una
va es
—en
gran. majoria esportius—
amb tot
coltar arnb veritable devocié i
disserta

el silenci que era possible, la
amb tot
ció del nostre amic. I diem
conferenel
el silenci possible, perqué

trenqués

vint

a

causa

Parla de

cultura, de
de la
del
de la crisi
enamorades i de

l'esport,

de les criades
sabern guantes ,e()SeS

futbol,
110

bament,

50-

En Casde les Halles que

una

mes.

ca.

qaaci. aixordadora

acompanyar-lo fins

a

la

port.3.

va

•

8 de

juny

de 1931

la

1,sx

‘,44:

entrarem

no

l'estiu

a

d'aquest mes, per6
fins al dia 21
l'anomena
com si ja hi fóssim,
hom
aquest estiu
permetern
dir
! ens
malparlar de la calor. I és que,
cap cas del calendar, con
no fent
s:cierem arribat l'estiu per Corpus i
després d'haver vist la processó.
Aquest any, pero, ens haurem d'es
per
perar forçosament fins al dia 21,
processó.
Millor
vist
la
qué no hem
tots. Perqué
dit, no l'hem vista
eixit
de la Cate
ha
any
no
aquest
dral. Aquest any la procesó ha anat
per dins.
Per aquest motiu, l'estiu haurá ar
tot

—

—

segons qui.
ciutaSegurament per a aquells
un domas al baltenien
que
dans
(que cal remarcar que no era la

ribas només que per

a

—

—

có
senyera catalana ni la republicana),
amb un provocador cartellet que
deia: "Som católies".
Els senyors casats valen l'estiu,
snalgrat el turment de la calor. 1 és
que, naturalment, envien la familia
a

f ora.

Les senyores que encara no duen
cinc anys de matrimoni, malfien,
tot son trucades de tellfon inopor

algun' viatget

lletres i

tunes,

previst, amb

d'im
el sa

l'excusa de vcure
bater o la modista.
Molt mal fet. No és que jo vagi
defensa d'aquests marits que
a fer la
ciutat per no deixar
es queden a la
el "negoci", penó etn sernbla molt
nialament aquesta desconfiança tan
vista. Sobretot que éG absurda.
a la

mecanógrafa no esperará
r''
que arribi el mes de juny
nyar les carnes, i aquestes pobres
noies "taacímetres", qu esón les que
Perqué

la

més por fan

les senyores casades,
vida exactament a l'es
a

fan la seva
tiu que a l'hivern.

Jo aconsellaria a aquestes senyo
res que van a estiuejar i deixen el
Barcelona, una a'ara táctica.
Una altra táctica que no agradaría
tant als matas i que consistiria en
demanar-los tantes coses i fer-los
tants d'encárrecs, que no trldrien pas
ganes que arribés l'estiu.
mara

a

*

*

*

Una de les coses que feien més
atractiu l'estiu, abans, eren les carnes
femenines. Ara no. Aquest 3 tractiu de
les carnes femenines ha passat de
moda. Els vestits és a l'estiu quan
els duem més llargs i a la platja, que
l'únic lloc

era

on

ens

quedava

el

re

d'ensenyar les carnes, tampoc
és moda. Els pijames ho diuen

curs
no

I és

una

llástima, certament,

aques
ta moda de les carnes tapades. Per
qué per defectuoses que fossin unes
carnes sempre serien més gracioses
i més expressives que una roba de
vestit o de paiama. I no hi ha res
fer. Al principi d'aquesta moda, en

confiávem que no tindria ac
que duraria poc. Els mo
distes troben que la figura femenina
guanya amb les faldilles llargues i
aneu a
contradir "els modistes".
Els homes prou protesten, po
brets!; prou ens diuen que aquests
modistes" són uns ximples i que,
ádhuc, s'han posat d'acord amb els
fabricaras de robes. Nosaltres no ens
els creiem, i cada dia ens tapem una
mica més les carnes. Ara mateix,
amb les formes de vestits que es
porten, ja no ens queda ni aquell re
curs
que en asseure'ns se'ns veies
sin una mica.
cara

ceptació,

*

$*

*

Es curiós

•

*

cl temps ho can
de les coses mi
llor considerades. era la pell ben
bíanc,?.. Avui din, una pell blanca fa
tant el ridícul que les dones que per
alguna causa no podém anar a la
platja a "broncejar-nos", hem d'a
via

corn

Jabans,

tot.

una

cudir, forçosament,

uns

a

específics

proposit per torrar la
quart d'hora.
Amb aquest "espetífic" i el "rim
mel's", és que descordem les ires de
les ávies o de les "mamás", que en
la seva joventut han estat "hijas de
que

venen

pell

en

a

un

María".
demostrar-nos que el ma
quillatge és una mena de pecas mor
tal, ens engeguen uns discursos in
aguantables, amb els quals, fatal
ment, acaben dient-nos que en els
seus temps les dones eren més de
cents.

Aixel fóra un insult a les dones
rnodernes, si no fos una niciesa
sobretot, una mentida, perqué si es
corcolleu els calaixos d ela vostra
ávia

de la

o

vostra

"mamá",

que

ha

de María", hi trobareu
una
colla de coixinets que sels en
degaven pel cos, per arrodonir-se
alló que els foja falta, i una colla de
trenes de cabells, que s'encabien pos
estat

"hija

tissos en els
sims.
I pel cas,

pentinats complicadís
pels efectes

que elles

combaten, deixant a part l'estética,
era, i té un mateix valor, pintar-se
els ulls

que

posar-se

un

monyo

pos

tís. Tot és artifici.
ROSA MARIA ARQUIMBAU

volt
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RUMOR

propietat

La

Ja s'ha pogut veure prou ciar, amb
les poques setnzanes que la RePública
té de vida, que tot alió que feien cor
rer el senyor Cambó i en general tole
ztis nostres enemics, que la República
seria el caos, i al darrera del caos la

repartidora, era pura falórnia.
Per no repartir-se no s'han repartit
ni garrotades, i aixó que hi ha prou
gent que se les havia guanyades enbri
llants oposkions en tenzps de la Mo
narquía, ni s'Izan repartit Penes de
fttort, que lambe Jj !savia hagut con
cursants amb prou merits per aspirar
a que els en toques alguna.
No ?ha repartit res, absolutament
res. Hi ha hagut algun allucinat que,
després d'escoltar ele oradors d'algun
sníting de flamarada, ha decidit proce
dir al repartiment d'alguna cosa, pera
ha fracassat de seguida. El país, eres
cut en el temps de l'analfabetisme del
temps de Sa Majestat, no está preparat
per a repartir-se res. Aquell intent de
repartiment de les mines de Súria que
Peltre dia es va intentar, es va haver
de deixctr correr Perque tothom rolla
que li toques la boca d'entrada,
perote
era

Inés

formava

ventilada,

i

ningú

amb els culs de

no

sao

es

con

ni amb les

galeries baixes.
Ara que... parlem-ne. El buroes está

coblectiva

perque aquí no s'ha repartit
Pera li hem de fer avinent que
el poble aquí no s'ha repartit res per
que té la convicció que és Propietari
de tot. Sobre aixa cal dir que té raó,
encara que sigui una raó relativa.
El poble ha tingut la sensació que
en ésser praclanzada la República, li era
restitu'ida la propietat de tat alió que
fins ara li detentaren les costes privi
legiades que piulaven a rendar de la
tot content

res.

Corona. I con que ja n'ha pres posses
no té cap necessitat que Phi repar

siió,

teixin en parcelles.
Una prova d'aquest sentit de la pro
pietat que el poble té i qui din el po
ble din els ciutadans que el constituei
xen —, la trobem amb el que passa a
—

l'Ajuntament.
L'A juntament és propietari deis pa
laus de Belles Arts, deis de Montjuk,
de l'Estadi, i de toles les edifieacions
de la muntanya fins fa Poc fea d'En
Foro nda.
El cintadó. con que té la sensació
que anzb la RePublica és asno de fot, es
Pensa que no !la de fer sino fiador la
boca per despiertan Akshores esdevé
que un grup de jovent que els dissabtes
ball
a la nit acostunza a organitaar un
ami' gramola i fanalets en un terral
del carrer de les Masques, tot d'una té
AM
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La campanya

Jo

sé si les -causes fonamen
tals de la baixa de la pesseta es
deuran a l'emigrado de capitals ini
ciada amb motiu de la proclamado
de la República. Es possible que
obeeixin principalment a raons d'or
dre técnic per no haver estabilit
zat a temps. De totes maneres, estic
segur que la campanya de descrédit
que realitzen
els monárqtrcs emi
grats influeix notablement en la si
tuació de la nostra divisa i origina
les fluctuacions inexplicables deis
darrers dies. !Bell exernple de pa
triotisme estan donant els que fa
no

mesos,

pocs

en

plena Dictadura,

no

abandonaven el topic patriótic i qua
lificaven de maniobres criminals les
ju-t 3 protestes deis que se sentien
injuriats en els seus drets i en la

dignitat!

seva

Estic

cert que cap conflicte greu
li planteja a la República
perqué se'n vagin a l'estranger les
famílies burgeses i aristocrátiques
que han abandonat les seves resi
dencies de Madrid per establir-se a
París, Biarritz, San Juan de Luz
o Hendaya. Tals escrúpols resulten
grotescos si hom té present que
aquesta gens no la mou cap pro
blema polític immediat, sino el des
pit de sentir-se expulsats de l'ama
ble recer oficial i perdre l'hegemonia
que venien gaudint en la vida
pú
blica. Aquestes clames del cotillon
i deis hússars no resisteixen l'himne
no

se

de Riego i la bandera tricolor, ni

Sota el

es

dia s'acabava sense haver-me con
cedit la gracia d'una estona de
lleure per a agafar la ploma i les
quartilles. Pero no puc passar més.
M'enyoro. Enyoro aquell periodis
me actiu de l'article freqüent i del
reportatge de l'actualitat quotidiana.

Enyoro

la meva contribució, mo
desta pero voluntariosa i Ileial, al
servei de la causa de la Ilibertat,
aquesta causa tan ben servida pel
periodisme catalá durant els any s
de prova de la Dictadura; enyoro
l'espetec de la tralla periodística
contra els cacics i caciquets de Ca
talunya i molt especialment, és ciar,
contra els dictadorets de Lleida, que
ja s'han posat disfresses de muse
lina republicana pel que pogués

ésser.
Un mes i mig de República de
mocrática m'Ira posat en condicions
d'escriure un article amb el títol
que encapçala aquestes ratlles. Des
prés de la prova a qué fou sotmesa
la jove República espanyola, ata

pel monarquisme anarquista i
incendian, duna banda, i pels mi
cada

a

nostres serveis!

-

"SON CATOLICS"

l'Estranger

•

resignen a passar pel davant del
Palau d'Orient, que ja .no guarden
alabarders ni soldats. Aquests se
nadors, grans d'Espanya i consellers
de grans companyies, tenen els ner
avalotats en adonar-se que la
influencia dins de la política
ha quedas reduida a zero i que són

vis

seva

autentiques dernocrácies les que
disposen a donar-se representació
en la vida pública, sense que hi val
gui gran cosa
encara valen quel
com
les influencies caciquils.
les
es

—

—

Cal

en el que representava
aquesta gent la política de la
A l'empar del famós unitarisme bor
bónic i católic, pels agents i servi
dors de la dinastía havien fabricat
un
aparell caciquil que posava en
les seves mans tots els ressorts de
l'autoritat i l'administració, obligant
les regions i els individus a sotrne
tre's a l'imperatiu categóric de Ma
drid. La monarquía constitucional i
parlamentaria no era constitucional
ni parlamentaria, perqué la Consti
Sucio no regia gairebé mai i el Par
lament, quan funcionava, era al gust

per

pensar

a

dels polítics madrilenys. Cánovas de!
Castillo
del qual acaba de publi
car
el marqués de Lema una bio
—

grafia simptomática
torn deis partits per

imaginá

—

el

a defensar ex
clusivament els interessos de la
Corona. Per alguna cosa sostingué
que el poder del rei estava per da
munt de la sobirania nacional. Gra

des

a

aquesta aparença constitucio

ca

El menys que pot dir-se de la ma
católica del día de Corpus
és que va constituir un exit. No Par
lera de les funcions religioses que es
varen celebrar a l'interior deis
tem
ples, l'exit de les quals és scmPre as
segurat, sino a la florida de domassos
i de cartells allusius a la diada que
várent tenir ocasió de reure als bel
coses de
les cases particulars. A mes
de servir els interessos deis orgattitza

nifestado

nal i democrática, el rei i els apo
derats podien moure írnpunement
tota la política nacional.
Un deis arguments que utilitza
els polítics dinástics era la
ven
forma de l'unitarisme peninsular.
No és estrany que fossin enemics
així van per
de les autonomies
dre les cok:mies
sino que som
niessin ádhuc en la submissió de

dors, aquest plebiscit balconer hatirá
servil per donar als ciutadans de Bar
celona una impressió clara de les eo
nes de la capital ose el catolicisme está
més arrelat. No és que sobre aquest

—

Portugal

creant

un

imperi peninsu

pula poguessin esperar-se moltes sor
!‚reses, pera, raja, val nzés hacer sor
tit de dubtes.
Ara ja saben!, ens consta, que el
Districte IV, per exemple, está lite
ralnzent xop d'unció cristiana. En

lar que pretenien estendre fins als
territoris africans. Aquesta mateixa

argumentaa.5 serveix encara en
l'exili ala mouárquics. La campanya
contra la República está f eta prin
cipalment a base de combatre un
regírn federal del qual sóit arti

moltes cases deis volts del passeig de
Gracia els ve.ins catalics 'varen osar
al copo : tota la fulana era un cobre
hit. I no parkm ja del bar:ri de la ca
tedral, o; la manifesfació va agafar
proporcions tan extraordinaries que si
no fos que el tema
no s'ho porta, di
ríela que semblara obra del propi

daris els nuclis més vius i respon
sables i avançats del país. Amb la
sobirania de Catalunya no transi
geixen, con' no transigeixen amb la
de Galicia i la de Basconia, com si
l'exercici de la veritable democracia
no fas el 'Hure joc de
totes les Ili
bertats. En certa manera aquest
tabuc antifederal de les classes mo
nárquiques i conservadores, volen
conrear-lo certs grups republicans,
els programes deis quals son ben
lluny de respondre als sentiments
renovadors d'aquest moment. Allu
deixo a la dreta republicana, als ra
dicals de Lerroux i als antics refor
mistes que en aquest punt coinci
deixen imprudentment arnb la polí
tica monárquica.
JOSE DIAZ FERNANDEZ
Madrid.

Diable.
5

*

*

Molts Malles, paríais

dcl seu ar
de protesta,
no en varen tenir prozt ami, treure do
massos al baleó, sino que penjaren, de
Inés a Inés, -uns rétols que dekn: Som
católics. Aquesta declarado pública de
les creences religioses semblava valer
dir a la gent que passava !‚el correr:
—"Fixeu-vos-hi bé: no traion els
domassos al baleó per cap necessitat
d'higiene domestica, ni per esperit
d'inzitació, ni de tabola. Sont católicos!
Malfieu-vos de les imitacicms! Ja se
sap que Phábit no fa el monja ni el
cobrellit fa el católic. Els que no po
sen el cartellet
és que o lié no són
entalles o iré en són nzolt znenys que
nosaltres."
dor

l'optimisme

de

la fita sensacional del romiatge
de la confiança del país envers el
Govern Provisional.
Hi contribueix l'actuació enérgica
del ministre de Finances i la colla
boració que contra els acaparadors
li ha prestat el ministre d'Economia.
Hi contribueix l'ascensió tranquil
litzadora de la pesseta reprenent les
posicions perdudes sota el conjur de
l'especulació internacional. Hi con
tribueix la metamórfosi favorable
de la premsa estrangera que al prin
tava

cipi semblava no valer-se resignar
a deixar-se perdre per sempre aque
lla Espanya de pandereta que els
feia riure tant, aquella Espanya de

"pronunciamientos" i del rei talsola,
eix de la propaganda dels Grans
Casinos francesos, aquella Espanya
que els divertia

d'opfmisme encoratjador. Hi con
tribueix lacte importantíssim que
divendres passat tingué lloc al Senat,
les representacions de totes les
forces economiques, industrials i

on

al costas de la Repú
damunt de tot i que la

teatret de
de platerets

un

Hi contribueix la tasca insupera
ble que al Ministeri de la Guerra
acompleix Manuel Azana, i la tasca
no
menys remarcable de Marcellí
Domingo al Ministeri d'Instrucció.
Mi contribueix la saturació repu
blicana, cada día creixent, del país.

mig d'afirntació mig

en contpte. A Dézt
U interessa
més el que fan els Medies dintre dele
pisos que no !‚as al baleó; i encara li
interessa més els replcs de les cons

gens

ciéncies.

s'equivoquen els que
que la felona de les cases, fi
nestres i balcons participen de la in
violabilitat de la vida privada. Hi ha
que us
tot un reguitzell d'intimitats
guardarien prou de fer a la vista del
públic, encara que sigui des del baleo
de casa °ostra. El baleó pertany a la
pública i, per tant, toles les ma
niobres que vulgueu fer des d'allí han
Altrament,

creuen

de córrer el risc de les achtacions

Migues.
Corpus, sortosonent, les
descabdellar-se pacífica
ment. Peres ?que hauria pas.-41 si algú
hagués tingut interés en c;•ganitzar
davant
una manifestació de Protesta
El dia de

coses

varen

de les cases endomassades.' fler.1 d'ad
uzcas-e que si els catiolks tener: dyet de
manifestar ptíblicament les seves creen
ces, lambí el /enea els que no ha
Al cap i a la fi, manifestar-se des c1,-1
baleó o des del correr és una simple
qüestió do gustos.
Si el que els Malles pretenien era
donar una sensació de foro, ha han
aconseguit. De lotes ~Iteres, donats
els temps que correm, sembla que no
són pos les sensacions de forea les
ntés oportunes de posar en circulado...
.

JOSEP MARIA PLANES

TALLER DE

I

OREE

Restaurant

per

seva

preséncia

a

Madrid

eobeil especial
7 pessetes

a

De 1

a

3 í de 9

11

a

represen

pensada,

veura...
féu el que duia la
paraula
tenim Muna de demaruzr
un Premi a la Generalitat. un altre al
capita general. un altre a l'Atracció de

ques, el que menys imagina és que se
ti pttgui contestar que no.
La gent que ha arribat a bailar i a

convencer.

da fa

una

l'esquena

a

uns

minyons

ci dels obrers j'erais.
Ara motea; nitre dio va visitar !'al
caldo una comissió de ve'ins de la Tor
rassa a demanar-li que els cedís rEste
di de Montidie per celebrar-hl unes
carreres

de

FiCS.

L'alcalde, de bell antuvi
fot

peral.

va

quedar

que

—

Forasters. Els fabricants d'arpilleres.
ens han protnés llur ajut
moral i ma
terial. Pensem convidar el senyor Ma
ca i En Ventura Gassol, per poder-ho
anunciar en els programes. Aleshores
l'exit, és ciar, és assegurat. A la mitja
part l'Orfeó Catalá podria cantar La
Marsellesa. El governador, senyor
Companys, dotarla la sortida...
L'alcaide no s'acabara de deix;ar

—Com

que ara entre aqztests tolo
que hi ha per aquí
continua
el president de la comissió
hi ha un
ex-campió de carreres de saes que al
sea temPs havia fet molla .forrolla per
tot el Midí. Plum conridat
r/re-11i part, i podrem anunciar la car
sencs

—

—

tear:

con

a

internacional.

—...?
—Ele

ingressos podrien

—...Pels ob,;rs parats, és ciar!
—Justa. Mai estaría tan Posat en reo
d•un
en unes carreres de
cosa molt lenta.
coas

tractant

se

prodnet, °M'Iota
sacs,

ésuna

ate

Aixb, com !celen veur.
r?Partidora
(he és la pro
.'ectiva, cm, fa és un gro'

ss la
-,:at col
etzfla
no

aquesta marinada d'alegria fa som
Hure tots els Ilavis i desarruga tots
els fronts. Sota el signe de l'opti
enisme, Catalunya labora per la seva
Constitució. Sota el signe de l'opti
misme l'Espanya republicana es pre
para a obrir-li els seus braços afec
tuosos i comprensius, per a esborrar
per sempre el fantasma duna hos
tilitat absurda que seria la negació
d'aquella prova democrática que in
fanta. la República.
DOMENEC DE BELLMUNT

*

•

*

!ROBLES

cas
en

d'impudor,

el

l'altra vida

qual
no

cns

els

la compra de les corresponents
gues deis carreee.

de la Delsgació per a la correcció
da tots els cartells i retols en ca
tala que siguin presentas a l'apro
vació de l'Ajuntament.
I finalment que l'Ajuntament de
clarés franca d'arbitris durant aquest
any tots els nous rétols que fossin
en catalá.

promet revestir importancia extraor
dinaria.
Rubí.—Al Centre Democrátic Re

publica es donará
qual els oradora

un
míting en el
Ama,:zu Serch i
la senyoreta Maria Esther Cadefau,
riarant de' id:3.1s do "Palestra"

Diumenge

CANUDA,

21

Teléfon 19935

-

de la importancia dels moments
actuals per a Catalunya.
*
Ahir, diurnenge dia 7, la nos
tea collaboradora Anna Maria Mar
t:nez Sagi, doná una conferencia a
Tarragona amb el títol de "Cultura
i Esport".
•

•

"L'Opinio

pla

Una altra oferint a l'Ajuntarnent
els serveis del Consultori Ortográfic

passat
a iniciació de les tasques de la
Secció Femenina, la senyoreta Can
me Espinosa de los Monteros
para
a
un
nombrós públic fetnení que
sabé acollir gentilesent el seu tre
ball sobre la missió de la dona a
la llar i a la societat.
Pre.miá de Mar.— Després de la
visita que efectuaren a amiesta De
legació el dia 3! de marg els se
nyors
María Iglésies d'Abadal
Narcís Masó i Valentí, es dirigiren
a l'Aplec
Sardanista que tenia lloc
prop de Mataró, i parlá al nornbrós
públic allí present deis ideals do
"Palestra" en relació als transcen
dentals mornents actuals.
Roda.— El d:a 30, a la nit, tin
gué lloc un míting en el qual eh
senyors M. Batista i Roca i Octavi
Saltar, exposaren al públic, que en
gran nombre es trobava present, la
importancia deis mornents actual ;
en
ene's. Catalunya sembla próxima
a assoP
la llibertat i el deure de
mantenir-nos unas per a manif -star
la voluntat unánime de Catalunya
en el referénduer
do l'Estatut.
—

A L'ENGROS I AL DETALL

a

la Delegació parlaran els senyors
Ramon Masriera, J. Vives i Giner,
Narcís Masó i la senycreta Carme
Espinosa ds los Monteros. L'acte

TOrrega.

LUXE

tindran

pogut procedir-se immediatament

com

D'ESTIL,

I ECONOMICS

senzbla

Actes per a cllunlenge
Terrassa.— A l'acte inaugural de

y

Corresponem sincerament a la sa
en
el seu primer nú

lutació que,

corn a diari
del matí
apa
regut el dia 4
-L'Opinió" adreça
a tota
la Premsa.
mero

—

—

La

seva

aparició

marca

una nova

hora d'expansió catalana i d'inten
sitat democrática, en qué el poble
de Catalunya necessita d'altaveus
dir on és, qué vol i qué pensa.
Amb "L'Opinió" l'ala esquema del
catalanisme compta, des d'ara, amb
un
poderós organ d'expressió que
—ho esperem així, confiadament—,
per

defensar i propugnar els punts
política de l'Esquerra Ca
talana, en una lógica i necessária
activitat partidista, sabrá posar tot
hora, més enllá i més amunt, els
alts interessos d'un poble que es
diu Catalunya i d'una massa que es
diu Democracia catalana.
Salut al non collega diari L'Opi
en

de vista

"

nió",

i ala

seus

bornes!

/11

a.

•

Altres activitats
Olot.

—

AquesSa Deleg sció

nitza actualment la

s•-«4;*5

orga

Secció Fe
menina. Una crida signada per una
vintena de senyoretes ha estat adre
çada a les olotnes, bones catalanes
de cor. Les ad'ssions ja han comen
çat a afluie.
seva Secció d'Educado Física
está donant un curs de gimnástica
suec
i d'atletisme.
Hospitalet. Ha estat repartida
seva

—

socis
questa Delegació un
circular donant compte deis nombro
sos
treballs que porta fets i sol
licita una activitat ccnstant de tots
els setas rnembres
La campanya de la 'lengua

_• •• •• t.

ala

Tárrega
La Delegado de "Palestra"
a

VE-..ITA.'_.1.0

5

*

questa ciutat ha tingut la satisfacció
de veure aprovades per l'Ajunta
ment diverses proposicions referents
a l'ús de
la nostra llene-sra.
Una pregant que tots els rétols
dels carrers i de les dependéncies
municipals siguin redactats en cata
la. Grácies a haver-se fet una trans
feréncia d'un altre capítol hauria

Palestra.
2^ ctivitats de les delegacions
Actes celebrats:

i de resultes de la pensa
instancia a l'akalde dona
szant-li el Pelan Nacional. Natural
ment, com qtzc ja imaginen que el Pa
lau Nacional no el deixaran
aixi
con així,
desliares cal trabar una ex
cusa. I !excusa
la constitueixo,
obrers parals. 4 Jis tant se'ls en :lora
que només d'engegar PinterruPtor de
Pelectricitat del Palos Nacional costi
mil pesseles. Tant se val! En demanar
el Palea Nacional Per fer-hi un ball
a benefici deis obrers parats, la "Penya
dels Trempals" del correr de les Mas
10143

ini

*

CARTA D'ESTIU

*

Que volea que us digui, no Pue
acabar d'enternir-me onb aquests cío
tadans que frenen llurs creences reli
gioses a la finestra i, a més, les es
trinen en un cartel!. Trobenz que és

Café- Brasserie

estaven

blica

Hi contribueix l'abséncia del carde
nal Segura i els aires de liberalisme
auténtic que purifiquen l'ambient re
trógade i encarcarat d'aquell poble
que fins fa poc no tenia conscien
cia ciutadana.
Hi contribueix, finalment, la des
aparició de recels que podien existir
entre Madrid i Barcelona. L'ambient
de comprensió i de cordialitat ven
Sable amb qué es miren les coses
catalanes. L'acolliment raonat i no
gens hostil que han tingut per part
de l'opinió madrilenya les bases deis
Estatuts de Galicia i de Bascónia...
A les vigílies de les Constituents
históriques, que són la gran espe
rança de la democracia peninsular,

MAISON
DOREE

financieres d'Espanya manifestaren
que

com

putxinellis amb música
i castanyoles.

lionaris "nacionals" i "internacio
nals" que a Basilea i a Amsterdam
fan el joc del pobrissó borbónic
atacant la divisa espanyola, el régim
republicá es troba consolidas com
mai no ho havia estat la monarquía
clerical i militarista de don Alfons.
A Madrid es respira un anabient

l'Estadi. Que vol dir es nodria...?,
és necessari celebrar-lo a PEstadi. La
recaPtació també podría orar a benefi

anem

ITIONARQUIC

.

Escric aquestes ratlles, com aquell
qui din entre tren i tren. D'ença de
l'abril memorable que ens oferí les
belles jornades de la proclamado
de la República que les circumstán
cies no m'havien permés d'estar en
contacte amb els :ectors de LA
RAMBLA. I no pas, certament, per
falta de ganes. Cada dia eni feia el
propOsit d'escriure un article i cada

;1

ARA REPOSAREM
moment! Deixern tranquilla la EeptIlica d'Espanya
Milla a defell,-ar En Mussolini! El Duce necessita dels

a

signe

que estros fent los Campionat de flendit.
El primer que srls "corre, loto regada
que ara hi ha la República, és que la
-final del Campionat es Podria coe.'ebrat

1.essssauslz

ser

Teoria del
ciquisme centralista
E'argument anti-federal

divertir-se aquests dice,
deis obrens parats!
Al Portal Non hi ha

'

,sass

ffig>41

iUU •Lik 501Vik
proposit de festin
En realitat,

Ii

rambla

d'a•

1,10109"
114<dm.

[

"0",

L'AGITADOP..—"Es_lómagos vacíos!' Ja estIc cansat de 1-..
a l'alcalde, al governador, a la Generalitat i discursos a la
Plaça de Sant jaumel... Si aixe, ha de durar gaire, tant se val

visites
que

ens posem a

treballar.

•

•

.•

?

8 de

ramblás

juny

_

de 1931

tetteeeeee_~!!~EIIMMISmowv""ma"»—

"PALESTRA" mil
Un non% be4ic i romántic ahora,
!fallare* engrescador, era entusias
tic de lee ioventut* catalanes as
sedegades d'ideal* i de Iluminositat.
Fin, 4,vui tot el que ha emprés aques
ta entitat jovenívola i valenta ha
esta% un triomf, i d'una empenta
tan remareable que l'éxit assolit tan
sois pot comparar-se a l'amplitud
rnatelxa

dele ideals que

catalá i

pulsat.
Ara "Palestra" ti posa a actuar
d'una manera entusiástica en el carne
de la einemategrafia, sempre al cos
tat del que és art 1 del que és
patrietisme. Grácies a l'imputa d'a
questa jeve erganització vénen efec
tuant-se en un del
locals de la
nestra ciutat unes sessions que po
drido dir-ne de revisió de films,
arals el retelatge en la riostra l'en
gua. No cal pas dir com trobo en
certada aquesta actitud valenta i
justa de "Palestra". El cinema, rnit
já educacional magnific per a trobar
amb els titols dels seus films un
majá de propagació i perfecciona
ment 4q t'idioma, tot entretenint i
cultivant el gust ertistic del públic.
Em plau de dir que en aquest
aspecto pct 4k-at que ju vaig ésstr
deis prünerl a iniciar la convenién
da dels títols en catail.
Ja fa 11331 que vaig fer els titols
d'una pellícula editada acl, aquests
títeis den presente* en forma de
pigines «luz llibre. i una era en
Nagua catalana i l'altea en liengua
castellana. Va ésser aleshores una
feina ímprova. La gent se'n reia de
:a pretensió que es volguessin im
posar tItols en dues liengües. Ja
sabem, dissortadament, de la mane
ra despectiva que rnolts que ara es
dingo catalana miraven tot el que
era de Catalunya. Ara alió ha pas
sir, i en retrobar la meya idea re
stalla d'una manera magnifica pel
gran cisellador de la nostra paria
releían Pompen Fabra, he sentit uu
Nlimpuls de simpatía i alegría per l'ac
titud de "Palestra". Cree necessari
que els titols de les produccions que
semi presentin siguin en catalá. Pe.
ro nosaltres els catalans hem posr,t
escota de cortesania i de cavallero
sitat, hem demostrat com estimem
els nostres germans els de 'lengua
castellana, i hem de tenir per ells
la deferéncia que els titols de les
diversions públiques siguin en cata
_!a i en castellá.
És per a tots els catalans, quan
ens
trobem fora de la nostra esti
mada terra,
als que no

plaer insospitat

per

s'han mogut d'aci,

de

un

injusticia
i

que

es

projectin

ací

que Cecil Beaton és el

emoelo
nant ereació de
més

La

eh, Lilyan

Tashman és la
interessant de Hollywood.

WILliant
Powell

*

film parlat en anglés amb títols

no

com

•

...

espanyol

en

Ponsati SOli

MIRALLS,

MARCS
MOTLLURES
J. M. Tarros Camaló, 131)
Ausias March, 3
Tel. 18155

I

que els germans Christie, des
prés de constatar l'éxit obtingut per
les comédies interpretades per gos
sos,
com
ha vingut fent la Metro

Plaga Nova,

-

Tel. 18791

Goldwin, han determinat d'editar
algunes azul/ conills, ánecs i oques
de gxotagonistes. La primera que

-

ne

;712

.we

començará

rodar porta el títol
de "A Fowl Affair". De moment,
els de Chrístie han comprovat que
així com els conills eren fácils d'en
senyar, el$ antes i les'oques resulten
gairebé inaguantables; tenen, peró,
l'esperança de redecir.
es

a

*

Alfred Lunt 1 Lynn Fonta
ne
són dues de les figures més
famoses del Broadway. Doncs de
resultes de les seves proves en el
Els
micrófon han quedat
artistes de cinema fan una campanya
teatral molt desagradable per als
artistes de les taules. 1 en canvi,
aquests triomfen davant de "Mike",
i els que no triomfen, fracassen de
finitivament en tots dos aspectes.
...

Wit0015
CHAO P.

GlostasSR.ADIS
Jfixrik

tV(200(.10\
esp

titicbt:oti

es.,
en
canteadoosROGclourokixs
tro4ole.%
dtry

que

•

*

•

daiem dies carera, Cia.reta Bow está reposant per ordre
facultativa al Glendale Sanatorium.
Sernbla que enté per uns sis mesos
abans no estigui completament res
tablerta. De moment, Peggy Shan
non s'ha encarregat del paper femení
com

en

...que les novelles d'amor
són: Thelrna Todd
Ayres; Dorothy Mackaill

Cok;

Mona

'Maris

i

43.,
soo metres
et
dore

braia

12..

sDuobmig
irantso.

Primera categorie

3.

Navarro.

El festival del C. N. At
va resultar un Ixit
de públic i d'esportivitat

i

*

Gary Cooper está malalt a
l'hospital. Els de la Paramount es
que

de pega.

Darrerament ha per
lut
llires treballant en "City
Streets", pellícula que no va fer
amb Claretá Bow perqua ella va
emmalaltir.
tan

•

*

que mentrestant ell está

pital, Lupe Velez,

a

sabem

no

l'hos
encara

si és muller o promesa, está treba
llant per la Metro Goldwyn en "The
Squaw Mari". Totes les estels i tots
els estels do la Metro catan cocí
sets amb ella, 1 el que Inés entu
siasmat está és Ramon Novarro,
que no parla Inés que de la seva
alegria i de la seva gentil vivaci
tat. Qua passará...?
•

•

2.

3.
4.

piscina de Montjuic, va tenir
lloc, ahir, l'anunciat festival, 1 que
cada diumenge porta a tenue el
C. N. Atlétic, per a entrenament

s.
6.
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so metres

2.

pátic

3.

a

la

matinal,

i

en

qué

tots

1.

1.

els

2.

•

3,

LaYnés.

6.

Soler.

7.

Zaragoza.

1.

Laynés.

2.

Cairol.

so metres estil lliure

3. Maten.
4 Lluch.
5. Soler.

6.

•

Kursaal í Catalunya
AVUI

•

LIL MOVER i DIMITRI SMSNOFF
en

la gran

producció

russa

.11.1•0111~••••••••••¦•¦••¦¦•

Maiestic Hotel

cartaOrquestra

Domingo.
Calero.

•

elles.

• • e,

que
per Inés
que s'ha parlat
de si Colleen i el seu ex-marit John
Mc. Cormic es tornarien a casar, aix6
resulta mentida. Joan aviat es casa
rá amb la vídua d'un marí, i Colleen

SALO CATALUNYA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

...

disten si ho
Al Scott.

falta atnb el milionari
.5*

que Genevieve Tobin ha tancat
la porta del seu "dressing room"
i de casa seva a tots eis repórters.
"No vull més intervius" —diu Ge
nevieve
"perqué tots fan pregun
tes estúpides." L'altre dia vaig po
sar-me
nerviosíssima quan un va
preguntar-me: "Miss Tobin no té

•

4.
•
•

...

LA VIDA AVENTURERA DE CATALINA DE 3USSIk

I RESTAURANT
a preu flx I a la
Salons especiala
Bodes, banqueta i testes
Coberts des de 20 ptas.
tot comprés

Coberts

11•¦•••

que

expressament per

OMS IN

Zaragoza.

temporadeta

la gent parla de Nils Asther
de les germanes Duncan d'una
manera que sembla
que Nils estigui
casat arnb les dues' germanes.
"Fa
un
mes les
Duncan i Niis estaven
a Europa
amb la fila del feliç ma
trimoni". Result ara que Nils té
cura deis assumptes de les dues ger
manes, cunyada 1 muller, respecti
vament, i elles diuen que mai no
els havien anat tan bé com ara.
Se mblaque Nils es dedica actual.
rucia
a
estudiar una obra teatral,
.i elles faran per la pantalla una
obra teatral que va ésser escrita
...

braga de pit

Sierra.
400 metres, estil
Metete
Cairol.
Ulió.
Lluch.

4.
5

Clarete havia d'interpretar. Fa
que la gentil estel
de cabells de foc está de mala
'luna..,

una

Arund,

deis seus nedadors.
La gran quantitat de públic que
s'arreplegá ahir al voltant de la pis
cina, va donar un caire ben sint
nedadors van ésser encoratjats ex
traordináriament per la concurran
cia que assistí i que a cada reunió
s'interessa en gran manera per l'es
port de l'aigua.
Cona en totes les reunions, la nota
destacada fou el gran exércit d'es
portius menuts, amb una afició i en
tusiasme que molts deis de primera
fila, voldrien per a ells.
Els Subirats, Calero,. Didac Pas
qual, i en gran manera Bernal III,
foren els que més es distingiren de
tots els seus companys.
De la categoria superior, cal es
mentar Maten i Carol, que de dia en
dia van fornint marques excellents.
ELS RESULTATS TECNICS
tso metres infantil, primera categoria
t.
Subirats.

categoria

Sala.
Bernal II.
Méndez II.
Bernal III.
Martín.

I.

A la

Carole Lornbard té sempre al coa
tat d'ella, tan devot com de cos
tum, el simpátic William Powell, i
també es din que Robert Antes es
carera per cinquena vegada amb Jean
Acker, la divorciada 1 vldua de Rudy
Valentino.
..

so metres dora segona

Lew

i Don
Clarence

.

Clarot, González.

lItic

d'aquest

'de pie

Pasqual, Calero, Flores, Méndez

que

•• • • • • •• •

Bernal III.

2.

Montjuic

Brown.

*

no

Quan estigui conipletament
restablerta, serem bones amigues, i
el seu lloc no li pekt veledre
ningú.

A la Piscina de

que Lina Basquete, que actual
me,nt está cantant en un café de
Broadway, sembla que es tornará a
"recasar" amb el seu ex-marit Pew
Marley, 1 aixó que deia que s'ha
vien divorsiat per crueltat d'elle,.

mes

per

ésser la successera de
Clara. No tenen ni el inateix fieles
ni el mateix ternperament
artietia.
"Clara no tindrá mai en mi Una ri

ATACIO

...

esputa

X

miqueta de personalítítt

una

própia

Navarro III, Pasma', Gettmález,
Diclac, Méndez
Aglaitó, Martín,
Flores. Reyes.
reo metres infantil segarla categoría

*

Análisis d'orina, sang

"

val".

•

que quan diuen a Silvia Sidney
que és la' succeSsora de Clareta Bow
es posa luriosa. Ella diu que creu

...

Farmácia i Laboratori

50110ria

•

tenir

501.

P. VENTURA 1 VIRGILI

F O X

de la pantalla

ella...

ES UN FILM PARAMOUNT

els catalans

tos)t

Or de llei

5.

"Palestra" ha posat la primera
pedra d'aquest edifici, el construc
tor principal del qual és l'home intel
ligent que dirigeix la formació de
que

••

****

amb Charle* Varrell

*

d'igual

te

lans.

IIMI1111~I1

ENAMORA
"

tafetá rosa. Encisada amb l'obsequi,
Marie s'ha apressat a comprar-ne

LA SOMBRA
DE LA LEY

d'hospitalitat, és, senzillarnew,
una cosa que honorará tots els cata

•

•

Inés

cara

per a la seva amiga Polly
Moran, que no ha arribat a "este!"

públic content, i nosaltres que
darlem en mal lloc si el veí de loca
litat no comprengués els títols. Pro
jecció sitnultánia de retolat castellá
i catalá. Igualtat de comprensiü, és
una actitud de cavallers, és un den

••¦•¦•

I~ffile¦

...que Marion Davies ha fet pre
sent a Marie Dressler d'un "dressing
room" portable de pal de rosa i

un

tot el

é

fotógraf

excéntrie de Hollywood. Ara
ha descobert la manera de fotogra
fiar en angle les artístes, i ha comen
çat per Kay Francis. Beaton comen
de Is estels dient:
ta les belleses
Marion Davies és un tipus de bellesa
indestructible. Garbo no és sensual
sinó etérea; Norma Shearer és el
titula de dona de sa casa. I segons

AVUI

conseqiiéncies práctiques prop de les
editores, peró cal recordar que el
negoci de les empreses ceta a tenir

parla. Cal
oblidin aix6.

PRINCESA

més

ens

nostra

LA--------1.11.11111111.11.1"1"."1".111"...~

paper en "Seed", i Lila amb qua
Maureen O' Sullivan 11 havia pres el
pretendent, que era John Farrow...

...

tualment. "Palestra" ha posat arnb
entusiasme i en el pal més alt del
nostre triomf, els ideals de tots e's
catalans. Ha assolit un éxit mag
nific, i aquest éxit és la pedra fona
mental que demostra corn el públk
esta desitjós de retrobar en el s sens
locals dilectes les seees expressions
familiars i la dollor dee la noetra
liengua. Ens mereixem tots que
aquesta actitud de "Palestra" tingul

la

PROXIMAMENT

*5*

vilipendiaren
maltractaren moralment i espiri
deis que

retrobar quelcom de Catalunya, un
modisme, un 'libre, un compatriota,
un diari que ens conti coses d'allí.
?Quin no seria el nostre plaer si
trobéssim que ala cinemes on anés
Sita per passar l'estona els títels de
les pellícules fossin escrits en la
Ilengua ?nitre...?
Si .nosaltres som capalos d'aques
tes sensacions, els altres poden tenir
ne de ambienta per als forasters; re
eorclern el valor que des del punt de
vista "turisme" té la nostra terra;
trobar els tito!s en el seu idioma és
com un verd oasi en pie desert.
Cal que imposem els titols de les

pellicults

COLISEUM

castellá, recíprocament

L'actitud de "Palestra" avqi és en
certadíssima, i no cal dir pas com
ens arriben z, l'anima i resulten be
Iles aquestes pellicules que ens con
ten les facécies d'un Chaplin o el
romanticisme d'uns amors en aguce
ta parla nostra tan estimada, i per
aixó mateix tan vexada. Llancem
a un
recó totes les rancúnies, tots
els ressentiments. Siguem nosaltres
mateixos els que intposem la nos
tra llengua,
i alhora tem un lloc
amablement a >a parla germana,
demostrant aixi quina no era la

im

l'han

en

...René Adorée i Lila Lee estan
furioses deis resultats de les seves
obligades vacances al Sanatori d'Ari
Renée s'ha trobat amb qué
zona.
Lois Wilson havia interpretat el su

111111•1111111111111111111111111111111WIll

•
•

AVUI, ESTRENA
De

la

interessant comédia

ANTONI

sentimental, amb

MORENO, Thelma Tood i

Noah Beery

:
•
•
•
•
•

c>>•
çpvif

•

E:

1

*

per

—

No

presentada

a

Espanya

fins

ara

missatge per al seu públic?" amb
una express:ó tan insolent que vaig
quedar glaçada. El vaig treure de
l'habitació, i Ii vaig pregar que no
tornés. Peró poc després ve un altre
repórter i e diu: "Miss Tobin, eom
ha pogut vosté aprendre a ésser una
gran actriu?" Aleshores vaig deter
minar no tenir cap més interviu, per
qüestions de salut..

MONTE

Selecció

sonora

CINA ES

•
•
•

Aincipa

cap

011111~1~11~111

BLUE
Dues seleccions
sonores,

"CINBES"
*O• 41••••

•
•
o
•
•
*

juny de

8 de

1931

rambla;
REPORTATGES DE "LA RAMBLA"

litat deis

En federal de bina la vida

bornes.

seus

Cal que la

lligó no passi per alt. Jo—a noranta
anys—estic disposat, encara, a fer
el que hom cm mani en defensa de
la llibertat. Tinc bona vista
ens
diu en un rampell d'energia—, tinc
bous bragos
afegeix fent-los accio
nar —i tinc bon pit— acaba colpa
jant-se'l amb la má ben oberta
i tinc, per damunt de tot, un cor
que ern batega com seixanta anys
—

—

plantar-nos
mitja hora, tres deis
a

Al cap de
nostres enemics aren totalment co
berts per l'aigua, i els altres tres
cara.

,

havien fugit. Jo, a coberta, vaig re
collir una granada fumejant i la
vaig Hangar a l'aigua, evitant mol
tes vides. Aixó em va valer aquesta
condecoració...
I el venerable Forcada ens mos
tra el diploma acreditatiu d'aquell fet
d'armes...
L'EXILI

—Assetjats

per la fam

Carta
de runes i ha
víem acabat totalment les provi
sions—decidírem fugir cap a l'Africa.
I amb el "Numancia", feren marxa
cap a Oran, cinc mil bornes. Encara
topárem amb les forces de mar del
Govern. L'almirall Lobo va parlar
nos. Li diguérem que si
volía lluita,
estávem disposats a presentar-la.
I l'almirall Lobo
un bon home
baixa la vista i digué:
—No; val més que no lluitem i
que evitem més vessament de
sang
germana. Jo porto uns qua,nts milers
d'homes. Vosaltres sou cinc mil
Ileons...
I ens deixá en pan.
Entre Oran i Algar, vaig viure
sis anys a l'Africa. Ámb mi, vaig
endur-me'n aquella bandera que jo
mateix havia hissat a
l'Ajuntament
de Cartagena. No vaig volar
mal
grat que el Govern n'oferia
quan
titats fa.buloses--abandonar-la. Fina
que un dia...
gena

era

un

—

UNES LLAGRIMES

el fan

Vaig

malalt. Les febres afri
perdonar-me. I aquella
bandera estimada em feia compa
nyia. El meta estat arriba a ésser
molt crític. Jo, que era un home de
gran forga
podria contar-vos mol
tes anécdotas que us ho demostra
rien
vaig restar molt débil. I un
canas

z

bandera de motí a 1/"Almansa".
Vosaltres seguiu.
I així es va fer. Aquella nit del
dissabte al diumenge
com tantes
d'altres
no vaig dormir. A l'hora

8 73

ens diu
--La pritifer-a: Repúbliéa
Florenci Forcada, un vellet venera
ble. amb barba venerable i casquet
vuitcentista de senyor Esteve
no
hauria caigut si hagués estat fede
ral. Jo
i aquest "jo" va acom
panyat d'un enérgic colpejar damunt
del pit—us ho asseguro. Quan nos
altres, a Cartagena, aixecárem la
—

—

—

—

convinguda, sabedor,

bastament,

a

—

sortia bé la cosa m'hi
jugava la vida, vaig hissar la ban
que

--

si

dia, mentre dormia, aclaparat per la
febre, uns moros cm van robar. Els
pocs diners que dula i !aquella

no

dera. Els meus companys compli
ren lí
paraula. El foc ja estava en
cés. Desembarcárem
gairebé tota
l'esquadra espanyola era allí
i ens
dirigírem a la Casa de la Ciutat. Jo
mateix vaig hissar la bandera fe
deral a l'Ajuntament. Teníem armes
i municions per resistir a qui fos.
Gairebé la totalitat de l'esquadra es
tava amb nosaltres, i teníem, a més,
l'inapreciable botí de guerra de l'ar
senal.
Queda proclamat el cantó. CaIia
estendre el moviment per la Penín
sula i ens dirigírem cap a Málaga.
Allí, dos vaixells estrangers
un
d'alemany i un d'anglés
ens detu
raren.
Ens detingueren acusats de
pirateria. Aconseguírem escapar-ne,
i ens dirigírern cap a Alacant, Va
lencia, Tarragona i Barcelona.
D'Alacant, pero, no várem passar.
Quan ja haviem desembarcat i la

—

bandera!
En sis anys de lluita i de sofri
ments no havia passat tina estona
com aquella. I, creieu-me, vaig plo

—

--

bandera del cantonalisme, l'any 1871
ho féiem en defensa de la Repú
blica. El Govern republicá d'aquells
ja
temps no va entendre-ho així,
ho saben. La República va sucum
bir i hem hagut de sofrir cinquanta
anys de monarquía i d'opressió...
Florenci Forcada té noranta anys.
El día 12 d'abril d'enguany, en feia
tres que nc5 havia post els peus .al
carrer. La seva edat
avançada i la

salut, no li deixaven abandonar
el domicili
el de la sevafula
tres néts
com batirla estat el seu
gust. El supervivent de Cartagena
seva

rar

—

tota la vida un borne de
mar
caporal a bord del "Numan
cia" en la célebre batalla de For
man
i l'enyorament de passar una
estona al moll, conternplant els vai
xells i els mariners i els pescadors,
no podia vencer el dolor de
les se
—

—

criatura,

una

quan al cap

aquella bandera, sagrada per a ni,
havia estat esquinçada a tires i que
aquelles tires servien de faixa als
moros que me l'havien robada. Vaig
plorar, sí, per la bandera i parqué
la meya extremada debilitat, el meu
estat de salut molt precari, m'havia
restar aquella
energia que hauria
venjat l'ofensa. Una ofensa que jo
considerava imperdonable.

•

—

ha estat

com

de pocs dies, rnalalt i sense
energia
de cap mena, vaig descobrir que

—

—

estar

no van

—Si tenen

contemplacions

massa

—acaba, aixecant

el puny clos—aix6
encara se'n pot anar a rodar! Di
gueu-ho, digueu-ho en el diari...

L. AYMAMI I BAUDINA

Les eleccions de Dipu
tats a la Generalitat de

Catalunya
Resultats facilitats per la Gene
ralitat :

BARCELONA (CONCEPCIO)
Votaren els regidors de la ciutat
de Badalona.

Felip Barjau Riera, 25 vots.
Fou proclamar diputat electe

General

rederaler.

m'acompanyarás
votar.
Perqué jo vull votar. Aquesta
a

.Atentendo

ve

gada

res-a

no me la -deixo
passar. Aniré a
votar i veuré, encara, abans de mo

atti

Florenci Forcada.

C.),

En

para el uso do l. ..edallaquela Junta soberaulterei
dt; dicha batalla
eu conmennrac
e

—

surt

elegit

per

76

vots.

SANTA COLOMA DE FARNES
Antoni Xiberta (catalanista iride
penden°, 121 vots, elegit.
Bru Centrics (E. R. de C.), 97
vots.

SANT FELIU DE LLOBREGAT
Pare Domingo (E. R. de C.), 187
vots, elegit.
Manuel Rodés i Arenes (A. C.

R.), 75 vots.
VILANOVA I GELTRU
Joan Rebull (E. R. de Ce),
elegit per 57 vots.

surt

GANDESA
J. Rauret (E. R. de Cr), 77 vots,

elegit.
Adolf Cabús, 69

sofriments,
mil,

entre

al cap de
cree que

ELS

de

pr:vacions,
anys,

Vi.
a

iessbas~asz iotoranta

rell:On4u4
entre els

,

Teonatt

re

comenga a contar-nos
amb veu segura i
decidida
posava
en nerill
aquella República per la
qual tots havíem
lluitat. Altrament,
els alçaments
carlistas
.a
Catalunya i al centre deal laNord,
Penín
sula,
—

acabaven d'empitjorar-lo 1 com
que el
Govern republicá era massa
condescendent, era- massa bo, era
massa débil, els se,us
enemics ana
ven
creixent, creixent...
No

hi havia altra salvació que la

República Federal.
així

1

en

el

Congrés,

va clir-ho
aquell diputat que es
deja Antoni
Gálvez.
Castelar no en
va: fer cas.
Gálvez, paró, iniciá la
reVolta salvadora.
D'acord amb el
general Contreres,
organitzaren el
complot cantonalista.
Altres gene
rals es
a seguir. A
l'hora decomprometeren
la feina, paró, se'n

desdir, i aleshores, jo, que
ternps
era

caporal de

mansa", amb
vaig oferir-me
nerals

van

aquells
de l'"Al

en

mar

deu anys de servei,
a fer alló
que els ge

havien volgut fer.
treballar els meus companys deisVaig
al
tres vaixells.
En dotze dies, vaig
tenir la feina
enllestida.
—Diumenge, clesprés de la missa
no

fou.,e1

,mot

d'ordre—jo

aixecaré

,

sy,

..............

'

La presidéncia> de

tira-vetire el President ,per saber qué
delen els vells Iluitádors.
A l'escenari: Ventura Gassol, amb
la cabellera delirant i la ven pr3funda
que el poble estima; representava Ma
cla mentre aquest no hi era. El tinent
d'alcalde Casanelles, en representació
de l'alcalde Aiguader. Tota la Junta
permanent de la Unió Catalanista
—

Ballester, president venerable; Font de
Rubinat, Aldavert, Abadal, Soler 1
Marc —; Aragai, Comes, Ventalló, rea
gidors de Barcelona; Ramon i Ferrer,
Melcior Font, Puig i Ferretera J. M.
Planes, Angel Ferran, tota una pléiade
d'escriptors i publicistes. Representa
cions, representaciOns; alcaldes, bande
ras, entitats.

Silenci. Ballester romp el foc. Salu

que morí per la República.
Un grup d'arnics de Sanxo --obrers
de la casa Elizalde, amb l'enginyer
senyor Renteria al davant— posaren

ven

feble,

en

nlm

de la

seva

Unió Catalanista. Recorda els' trenta
non anys transcorreguts des que fo
ren aprovades les Bases, i homenatja
els patricis que les feren i la vila que
els acollí, representada avui dignament
pel seo Consistori, que ha pres ha ini
dativa d'invitar el poble a commemo
rar aquell fet transcendental de la nos
tra história política. Acaba amb vis
qúes. Es aplaudit amb fervor.
Després Soler i Marc diu que la
diada és, per damunt de tot, la festa
cívica de Catalunya. Maca, a més ,de
la unitat territorial de Catalunya, fati
respiritual. Explica cFnn en els dies
25, 26 i 27 de març de 1892 se cele
braren a Mantesa les reunions per a
redactar les famosas Bases de Manresa,
degudes a una iniciativa del. senyor
Doménech i Muntaner, avui mort. Din
que deis dos-cents cinquanta-tres dele
gata i deis cinc de la Comissió per
manent avui tan sois en, vitten una chi

(Foto. Gaspar L'1'‘_rrerits).
Reeinplaga Pompeu (le .1_
lliure, enterrat sota una
Fabra en nom de Palestra. Catalunya
te, d'Agulló,' treballadors' de les con
se sent forta
perqué els 'no
iiandera' catalana que era..aleshores, so
diu
bles ideals de la Unió Catalanista son
bretot, un símhol, i que avui
po

rapar

de Manresa

Batista i Roca.
—

—

—

respectats. Van ésser els homes .d'a
quena institució els qui estructuraren
la Ilibertat nostra. No commemorem
tan sois, sinó que prosseguim la his
tória. Diu que l'Estatut de 1873 s'a
varmava a les célebres Bases en sentit
de llibertat, com abans el Pacte de
Tortosa i ádhuc la proposta deis dipu
tats catalans a les C5rts de Cádiz, que
ja demanaven per a Catalunya•tota la
llibertat.
L'acta d'avui té un caire amplament
democrátic que sempre hem de manta
•

•

nir. Catalttnya vencerá. Tots estem. i
heni d'estar sota la bandera benemérita
de la Unió Catalanista, °frenada per

les dones catalanes a iniciativa d'Agnés
Armengol, i els seus plecs amorosos
ens uneixen.
Ovacions per N'.Agnés
Armengol i Batista i Roca.
Joan Estelrich, per la Protectora.de
l'Ensenyanga Catalana. Diu que és 'un
moment de responsabilitat, de llibertat,
de cultura, i invaa la unió de'tots'els
catalans. Mcstres d'aprovació.
Ferreres i Duran, de Manresa, insis
teix en el mateix terna : responsabili
tat, unió. Cataltinya per sobre de`tot.
Maca fou l'unic que actua enérgica
ment mentre els altres no feien
res.
Prats de Molió, la Generalitat... Man
rasa, catalana i catalanista. En temps
de Claris ja n'era i ho demostra. En
el de Felip V (lfori!
chorejat) so
freix persecució per catalana. -1fanre
sa i Ferrares són aplaudíts generosa
—

ment.
unes

notes

ben alt

•

Parla

a

cm

liberal,

partidismes.

sense

Perdona.
Alindeix Estelrich. Sí, cal unió;
aquesta hora és la més adequada. Perú
califer .les coses, no destprbar. Caldria
castigar aquest crim. Es.l'hora de la
llibertat, péró també de la responsabili

tát'Máxima.
_Els .ca:talans mirem els .de Castella
coe.a ,germana, paró no ens podern
Considerar castellans perque no hem
nascut
Gassol.ha parlat sempre entre aplau
diments. ,E1 públic delira, frenétic. La
seva' ven ha dominat l'entusiasme,
ressona' t per damunt de la mar de caps
,

Com

oracle. L'entrada del President
Porta 'al. par3xisme l'ovació que enca
ra -durava; acabat el discurs.
un

'El':President presideix:
Pobre

El públic

--

está dret encara. Maciá. din
—Catalans: no creia poder-vos ven
—

re.' Afers )inajornables em retenien
la•Generalitat. Per fi he pogut'venir i
arr.ibai a temps. /l'han fet objecte de
mol te s demostraeions d'a fecte.
Els liornes de la Unió Catalaníta
"

anar

de

poble

la bona nova, i el
•

frieen,neetes

de Pare Aldavert e'.

—

-

van

Després Cardona llegeix

dir-ko

és una realitat.
Marti.Vilanova, que sabé agerma
nar la bandera de la pátria nckara amb
la bandera vermella deis trebáltadors.
Parla de Maca, com elr sap parlar
ne.
De•Torres i Bages (expectació),
que si1hagués estat ara a Barcelona
hauria.evitat l'espectacle trist i ayer
nyidor dels balcons el dia de Corpus.

den/
I

en

poble:

a

gresbl: de'

predicar
tot

Base c rne.l.nrables

aixó
que

a

company

assenyalar, en l'acte, les enérgi
paraules del senyor Franco, en
demanda de responsabilitat pels que,
A
ques

amb la

no

quedern gaires...

divergéncies

puli:icans

fraterna. Ga

bar-se malalt.

¦••¦1

CANTONALS

--Les

l'Espanya

de

lán, Garcia Hernández. Catalá, de Ri
r,;-¦-•
vica, soldat

l'homenatge póstum. El nos
Josep Maria Massip
—convidat expressament pels obrers de
la casa Elizalde— no pogué assistir
a
l'acta, com hauria volgut, per tro

de

quedávem només set
bons, malalts i ferits. Ara,

cinquanta-vuit

Dijous passat se celebrá, en el ce
mentiri Nou, i davant el nínxol on
reposen les despulles del que fou Ale
xandre Sanxo, sin senzill i emocionant
acte d'homenatge a la memória del

gir-se

157.%5:

en

en

i

nostres

:saa.amaalliassaaaassr

da amb

vots.

ELS QUE CAIGUEREP4

tre

4

e-Erern disset mil. Al cap de sis

lluita,

?-elGen:al

—

i d'admiració. Les autoritats de Bar
celona i Ramon Franco —gran amic
de Sanxo— acudiren, voltats duna
multitud de companys del mort, a afe

m,Á4,

gunten:.

—

vits, elegit.

MATARO
Manuel Serra i Moret (U. S. de
C.), 8o vots, elegit.
Lluís Jover i Nonell (A. C. R.),
79 vots.
Segons les nostres noticies, aques
ta acta ha eltat protestada.
TERRASSA
Rafel Campalans (U. S. de C!),

lápida de bronze en el nínxol,
amb una cordial inscripció de record

'I;

només triga quaranta-vuit horas
arribar...
—En queden molts?
li pre

qual Catalunya queda. Ovació.
Gassol. Aquest fa algar la gent
abans de badar boca. Si no fos per
Macla que Ii ho ha pregat, no gosaria
parlar de les Bases perqué es consi
dera excessivament jove davant el te
nla. Parla de les munto.nyes que ha
vist,eal seu Camp i al pla de Bages.
Catalunya té moltes muutanyes, pero
cap no és igual. Les compara amb els
bornes
vells avui
de la Unió Ca
talaniSta. Si no en veiés cap, diría quo
no ven' aquellas muntanyes.
Evoca Martí i Juliá. rica víctimas

per

una

--

que

mesos de

loe méntosy servicios prestaaoa por
la kderacion y muyparticularmente

once do
actual colUra la eseirala centralista
Octubre del
ornan en el que tan honrosa parta.
41 las aguas de
toniesteis be te ,(iu recnv,onierld Buir~óri:

amb els seus
noranta anyse la seva barba blanca
i la seva
cabellera sedosa, va sentir
un delit
de joventut i va votar. Va
votar per la
República, per aquella
República que ell veia imminent i
a

causa

Gefo de los Ejercita-,

'al contraídoen tel embate) =sal Ibrado el

rir. aquella República enyorada...
I

la

/

ca

Sera i Moret. S'adhereix a la fasta en
del seu partir, i aplaudeix les Ba
ses, puix que representaran en un
temps donat les aspiracions de Cata
lunya. El públic l'ovaciona també.
Ara toca el torn a Valls i Taverner,
que representa la Lliga Espiritual de
la Mare de Déu de Montserrat. Lle
geix, elogia, parla de germanor, de' la
unanimitat aconseguida per Catalunya
al voltant d'aquell m'e-e-rama superat.
a,1•-lit ami)
nom

Guimerá. De Lloren
Per fi, demana una
ovació per Prat de la Riba. Prat i
Raimon d'Abadal. Venerable:patrici.
El!van ésser sois a defensar
les Bases al Parlament del,rei. Ho re
corda i fa anécdota, per damunt de la
—.

e„1 senyor Jo
Trabal, i en el que fa rafe
réncia als senyors Ragassol i Bar
jau, que empataren, queda la raso
lució de l'empat a la decisió del Go
vern de la Generalitat de Catalunya.
ARENYS DE MAR
Manuel Serra i Moret (U. S. de

d'Alexandre Sanxo

idiar

aplaudiments.
Parla Cosme Rofes, de la Unió So
cialista de Catalunya, substituint el con
seller de la Generalitat de CataInnya
amb graos

Catalunya
De
trades geirnanes.

circumscripció

aquesta
sep A.

A. la memória

el nét i

—

A. Traba' í Sana, 28 vota.
Eduard Ragassol i Sarrá, 25 vots.

—

dir:
—Tú

•

gitent:
Josep

—

demanar-ho. Va agafar

que pot dir-se que és se
cunda.da i de vegades superada—trist
és dir-lid
per
A B C". (Aplaudi
ments.) Acaba saludant novament
Manresa i els precursors illustres de
l'Estatut. En aquel! moment, l'alcalde
anuncia que ha sortit de Barcelona el
President Maciá, i la nova és aeollida

Sumats aquests vots als obtinguts
per aquests candidats el dia 28 de
maig, donen el 'resultat total se

—

la ciutat, en auto. No
lii havia manera de convencer-lo.
'El
dia 12 d'abril, peró, fou ell qui va

—

Fu", campanya

8 vots.

Florenci Forcada
assegut prop
del portal de casa seva, al carrer

per

(liada cordial de eatalanitat

una

Ahír va tenir lloc a Manresa l'anun
ciat aplec nacional commemoratiu de
l'aprovació del programa
glóriosa
ment conegut
que associa el nom
d'aquella citnat al renaixement de la
nostra patria. L'entusiasme provocat
per la fasta fou simplement indescrip
tible. No va decaure en tot el dia. Re
presentava i consagrava l'alegria de
l'adhesió popular a les sanes tradicions
i al progrés social de la nostra terra
als bornes que encarnen aquest prl
grés.
El Teatre Kursaal no era pie a ves
sar, ni de goin a gom. N'era molt més
encara. Semblava que haguessin abocat
el públic amb un cabás gegantí. "No
hi cabrá ni una agulla"
deia la
gent. Paró hi anava. Tothom sabia que
trigarem a-ays a veure una altra fasta
així. Els pobles no es--retroben més
d'una vegada en cada vida d'home. Tots
s'entablen on era impr-:1-i',1e, per en

Ragassol Sarrá (A. C.
R.), 12 vots.
Josep A. Trabal 1 Sans (E. R.
de C.), ro vots.
Felip Barjau Riera (U. S. de C.),

•

'va

Manresa

a

Eduard

res

passejar

•

—

OPTIMISME

carnes cicatritzades
d'innombra
bles ferides.
--Moltes vegades
ens diu
la
seva filia, la mare
d'aquells néts que
tant l'estimen
l'havien convidat a

Constituí

—

—

—

iexpressius d'aquest super vivent de la primera República,
semlar un jove de noranta anys

enrera.

munt

—

Ulis vius

nacional

—

Records d'un supervivent de la sublevació
cantonal
unitats que vingueren

L'aplec

Un

'

document históric:

un

rec

ciutat ja era nostra, un brigadier
ens féu traició. Ens va dir que aca
baven d'arribar noticies d'haver estat
assetjada i incendiada Cartagena,
i ens manca temps per a fer marxa
alifara.

Comprovárem,

un

allí,

cop

tot era fais. Detingut el briga
dier, Ii trobárem documents compro
metedors, en els quals el Govern Ii
que

prometia ascendir-lo

a

general

cap, si evitava que les forces

en

can

tonalistes passessin des d'Alacant,
a
Valencia i a Catalunya. Aquesta
traidoria la va pagar cara...
Durant sis mesos Iluitárem com a
veritables lleons. El Govern no es
veia amb prou forea per a presen

Necessitá l'ajut
d'Anglater.a í d'Alemanya per a per
seguir-nos, sense véncer-nos. En ai
gües de Forman tingué lloc la me
morable batalla en la qual la fra
gata "Nurnancia", de la qual era jo
!la millor fra
aleshores caporal
tar-nos

combat.

—

gata del món!, referma
yaixell, foren prou per

—

a

i un altre
batre sis

ord de

la batalla de

Forman

d'Urgell

ens din com
és d'opti
mista davant del nou régim implan
tat el dia r4 d'abril.
—Jo ho veia venir. Ho deia cada
dia als meus néts, a la meya filla,
als meus amics. Abans de morir,
tornaré a veure la República. Aque
lla República estimada, per la qual

seva incúria o la seva cruel
tat, deixaren emmalaltir fins al punt
d'impossibilitar tot remei, en les dures

presons de

Espero amb optimisme l'esdevenidor
República. Només...
—Només... qué?
—Que si jo hagués pogut fer-ho,

de la

hatiria tallar un nuants caps el ma
teix dia 14 d'abril. Morta la cuca,
mort el ven. I que la cuca és viva,
no n'heu de tenir cap dubte. La pri
mera República va caure per debí

el

capita

Ale

Per l'homenatgepóstum

vaig

estar durant sis anys a punt
de donar la vida. I caldrá que aguas
ta República sigui federal, si no vol
seguir el camí de la primera.
—I ho será —afirmem.
—I és ciar que ho será. No hi ha
altre ramal. Per aixó vaig sortir de
casa
per a votar, al cap de tres
anys de no moure'm d'ad dintre.

Montjuic,

xandre Sanxo.
Una vegada més, amb aquest motiu,
saludem la bona memória del que sabé
morir, en un obscur heroisme de sa
crifici, per un ideal de justicia hu
mana.
La República no ha d'oblidar
el seu gest ni els familiars que San
xo, en anar-se'n, deixá acose defensa.

al Dr. Martí i Juliá
La Comissió encarregada de portar
terma rerecció del mausoleu a la
memória del gran patriota Dr. Martí
i Juliá, ha quedat constituida en la
seguent forma:
Doctor Jaume Aiguader, Alcalde de
Barcelona.
Manuel Serra i Moret, Conseller de
la Generalitat de Catalunya.
Doctor Salvador Vives, pel Sindi
a

cal

de

Metges de Catalunya.
Muntaner, perLA RAM,.

F. Rossell

_

BLA,

El Conseller d'Instruccio de la Ge xacraint
genutíssanament acomp
%la sarclalla
n 4 aplec
de Les Marcetes, a Manresa
(Foto. Gaspar-Torrents)
rebudes amb 1'hon6r que mereixen.
quanjona, entre els quals es compta ell.
avui prendrern. A base d'aquestes Ba
Ara toca al jurista Maspons i An
ses s'está fent un Estatut. Es en aquest
Dedica elogis a la tasca deis delegats,
glasell. Estableix novament un para:especialment deis senyors Vayreda, Su
Estatut que hi ha la redempció de Ca
lel inexhaurible i exacte:
nyol, Santacana, Aldavert (el públic
tainnya. Si Catalunya desnana l'autono
lfasaryk,
inia, la tindrá. Es tot un' poble que ho'
l'aplaudeix i l'obliga a saludar), Pan Ilaciá. Vol la unjo catalana, també, i
diu que cal recollir l'esperit de les Ba
Font de Rubinat (aplaudiments insis
demana, i quan tot un poble demana
una
cosa, aquesta cosa és concedida.'
tents), Raimon d'Abadal i Folguera i ses commemorades. °vació.
Bofill i Mates. Parla tan bé que em
Alerta; pero. Si no ens la concedeixe,-.
Duran. .Assenyala que quan l'any i9oo
badaIeix tothom. Recollirá una llarga
l'exigirem.
els diputats per Vic i per Manresa pre
ovació que el públic Ii fará a peu dret,
Saludo una cegada més la benemérita'
sentaren les Bases al Parlament, fra
quan acabi... Lliga i Ilegeix imatges
Unió Catalanista i els seus hornos.
cassaren per manca d'ambient. Recor
No pot ésser resumit.
Visca Catalunya! Visca la !libertan
da que quan va estar a Manresa el se
Els mome.nts actuals són de Ilibertat.
No cal descriure l'ovació i l'actitud
nyor Dat i el diputat pel districte, en
Cal exigir el respecte per a les nostres
del públic.'
pie saló del Consistori,:li recordá el de
coses. Cataiunya tindrá la sevallibértat
Després, calmada l'asSemblea ami.
les Bases, va sentir la conversa un pe
si l'exigeix. La República fou procla
treballs, cap a l'AjuntaMent a descobrir
riodista de Madrid, anomenat Leopold
la placa. ,Maciá i l'alcaide, des del
mada, és cert. Ara, el que havetn ,de
Romeo, el qual comengá, un cop arri
fer és ajudar-la a créixer i defen
saludem novarnent a4113 paraules
bat a Madrid, una campanya violentís
sar-la.
breus i fóruen a abrandarla gent.
lima a "La Correspondencia de Espa
Elogi de Macia
Finalment, a dinar.
encarnado' de tot
•

-

•

—

-

'
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la
Ahir al Centre de

Dependenta

L'iHustre home públic fou escoltat amb devoció
i aplauda amb entusiasme
L'ex-governador de Barcelona de l'any
1909, ha passat per la nostra ciutat. Án
gel Ossorio i Gallardo, l'harte integre i
enirgic que ha merescut sentpre respecte
fina deis seta més aferrissats atenúes per

•

14
ka

integritat inviolable deis

seits

principis,

vingut per rebre l'homenatge
patriotes del C. A. D. C. I.

deis

Ossorio i Gallardo ha nterescut l'home
natge de diumenge tant per l'interls que
es prengué en l'afer vergonyós de l'expo
liació del Centre de Depettdents, com la
generositat arnb qui ha actuat. Ahir con
avui, Ossot-io ha estat amable amb els
periodistes com amb tothom qui s'ha apro
pat a ell, i el "mondrquie senas reí", potser
Va avui més repnblied que monarquic, ha afirmat una vegada ntés
la sera teoria de socialista-cristia, d'homo que no mou un peu més

enlla de l'altre, port4nt sempre per guía la moral cristiana, i que
en Jota ocasió ha defensat la puresa del dret cense preocupar-lo poc
ni mo/t quina tnena de persona a de collectivitat havia de sofrir

patiment d'aquella transgressió legal.
Deis kanes que varen formar a l'entorn

difunt Nauru,
cap no ha sobresortit tant can Ossorio i Gallardo. Altres potser
kan fet ntés soroll que el!, pera cap can el doga del Coilegi d'Advo
cats de Madrid no ha arribat con% a heme d'idees httegre i evolutiu,
a guanyar-se la simpatia de tanta gent. Nosaltres estem ntolt lluny

de D.

i?s lastima que Ossorio i Gallardo no es decideixi a abandonar
el bagatge moncirquic que encara s'entesta a conservar. C011V614gIlt
Con está que
el plet mortarquie esta perdut en darrera instancia,
i fine perduda iota eeperano de posible revisió, Ossorio i Gallardo
tara un gran servei a la seva patria ingressant a la Dreta republi
cana. Aguo.« 'tau partit, que tant li costa d'enoaixar, obtindria arnb
POssorio ?a torea moral que avui no té i la vellua espiritual que
de tnoment no se li endevina. Remes com l'Ossorio i Gallardo és
lastima que es lintitin a sortir de tant en tant per dir al poble coses
bolles cotn les que digu4 diuntenge cis dependents; homes com l'Osso
rio des del seupunt d'albir eón necessaris per a la collectivitat, sobre
tot al nostre paf* en qui les clanes conservadores són, en general, tan
obtuses. És ciar que Ossorio i Gallardo és molt Inés liberal que molts
polítics espanyols que es quolífiquen d'hartes d'esquerra. Perqui
la cundido precisa perqui un polític sigui d'esquerra és la genero
sitat, i aquesta virtut Ossorio ?'ha demostrada a bastamerat.
Per aixa avui LA RiMBLA, que tan allunyada esta de les idees
de l'Angel Ossorio i Gallardo, antb iota sinceritat i amb tot respecte,
saluda l'hame integre defensor sempre de la puresa del Dret de
ta Justicia.
L'espaiós saló d'actes del Centre
Autonomista de Dependents del Co
mere i de la Indústria es veié al ma
tí d'ahir pie deedom a gom. S'espe
rara
amb interés extraordinari oir
la veu de l'eminent jurisconsult, An
gel Ossorio i Gallardo, que, invitas
a
les festes que en senyal de joia
per la reintegració deis elements afi
Centre, s'havien organitzat,
pronunciaria una conferencia.
Acotnpanyat de la Junta directiva
liats al

del Centre. amb el senyor Ca3als al
cap i nombroses personalitats políti
ques i socials, el senyor Ossorio va
°cunar la presidencia, en rnig d'una
clamorosa °vació del públic, que d'a
questa manera volia significar a l'il
lustre horne públic tota la seva sim
patia i admiració per haver sabut
servar en els tetnps ignominiosos de
les dictadures l'actitud que calia a
un home d'esperit civil, coneixedor i
complidor de les lleis.
Fet el silenci, en senyor Casals va
fer la presentació d'Ossorio i Ga
llardo. Aquest
va dir
acceptá
sense
pensar-s'hi, la representació i
defensa del Centre, perque sabia que
ho exigía el dret, vulneras i escarnit
per aquella que tothora el trepitja
ven
i l'escarnien.
Ossorío, ciutadá digne. és exem
ple de covilitat. Nosaltres, en re
tre'l avui a casa nostra
que tam
bé és la seva
ens sentim bono
--

—

—

Seguidament, Ossorio i Gallardo
pronuncia el seu parlarnent. Amb
veu
ferma, pensament ciar, concep
tes precisos, Ossorio va tenir pen
dent l'atenció del públic en el trans
curs
de la eeva bellissima peroració,
i fou en molts moments interromput
pels aplaudiments deis més entu
siastes.

Féu ressaltar amb paraula cálida,

prenyada d'emoció,

que

per

damunt

.3e tot se sent advocat, perqué exer
ceix l'advocacia com a suprem tri
but d'honor, tot posant la toga al
servei deis perseguits. Va teme un
record per Albert Bernís, per Lluís
Cornpanys, Francesc Layret, que va
donar le vida a l'advocacia i fou vil
per les pistoles
mercenáries, sino per les autoritats
ineet

presidencia de la Comissió Codifi
cadora, m'exigeix, per altra banda,
una gran prudencia. He vingut a dir
una
sola cosa. Llegint els intervius
publicats a la premsa, he vist que
hom preguntava a Mac:e, Cerner,
Hurtado:
"—Vostés van a fer l'Estatut de
Catalunya. Que succeirá si les Corts

assassinat,

no

corrompudes.
Hem de lamentar

que

l'éaser

RAMBLA setmanari no ens
permeti de donar, com fóra el nos
am
tre desig. un extracte el Inés
pie posible de la formidable oració
del gran jurisconsul, tota ella un
cant admirable de civilitat i de ciu
tadania. Hiló de dret que el públic
escolta encisat i comenta favorable
rnent després. Remetem, dones. al
lector als extractes que en doni la
LA

emsa

diaria, peró

volem

no

bar aquesta breu ressenye

sense

aca

fer

valuolissima
resultar l'opinió
d'Ossorio davant el problema de Ca
—

talunya.
No tinguets

por que

—

jo porti fór

titules. El s trenta anys de convi
vencia que jo porto amb els cata
laos. per honor i satisfacció !lleves,
permeten que cm rigui d'aqueixes
formules. No. jo no porto cap re
cepta. La circumstancia d'ocupar la

Rodrigo Soriano torna

comissari Josep Xirau, parlen de
l'Estatut de la Universitat de
Barcelona

Diu que

El projecte d'estatut de la Uni
ersitat de Barcelona. que el pre
sident de la Generalitat de Cata
lunya d'acord arnb el ministre d'Ins
t..ucció Pública del Govern de la

República espanyola,

l'aproven?"
Jo he vingut,

van

projecte d'es
Al voltant
tatut, s'hen fet diversos comentaris,
i els fantasistes han parlat de dis
crepan_ies e tre els camissaris i de
dimisions que el desacord entre ells
havia suscitat. Ha estat per informar
ala nostres lectora que ens hem en
trevistat amb el Conseller de la Ge
neralitat Ventura Gaseo!, i amb el
cotnissari de la Universitat

L'ZZTATUT DEFINITIU EN
r:ARA NO ESTA REDACTAT
El comissari de la Universitat
tos ha dit Ventura Gassol —no ha
redactat l'estatut de la futura Uni
versitat Catalana. No ha fet altra
cosa que revisar el th l'any 19, per
encirrec del govern de la Genera
litat de Catalunya. L'estatut defini
tiu no esti, encara, redactat. Aixó
és una simple ponencia, una orien
Sació. Ara comencaran les consultes,
i l'eatatut es redactará després que
hi hagin poitat la seva collaboració
tots els elements que s'interessen
per la cultura de Catalunya. A la
mIllor l'estr:Jt definitiu será ntolt

d'aquest projecte.

diferent

Hl HA DIVERGENCIES
ENTRE ELS COMISr ARIS
A preguntes nostres, Ventura as
sol ha parlat deis rumors que aquests
dies han circulat ami) insisténcia
—Us asseguro que entre els co•
NO

rnissaris no ha succeit re, de par
ticular. No hi ha divergencies de
cap mena entre dls. La gent de
vegades és massa alarmista.
--Hen. sentit dir que hi navia una

deterrninats
elernents del claustre unversitari.
—No hi ha motius per ésser-Iii.
La General::at va escollir una po
nencia per tal que el seu projecte
d'estatut servís de base de discusió.
No per altra cosa. Si algú és pensa

inquietud

certa

entre

confianla

pagaré, perqué

tinc

gran

excellents condi
cions deis catalans. Perqué els ca
talans

les

en

pensin

serenament,

amb

es

perit conciliador i cordial. sois ne
cessiten que no els cohibeixin. que
els deixin moure's amb !libertas. Ja
veieu si és vidriosa la qüestió de l'i
dioma. Hi ha un problema de con
vivencia, que és poc; un problema
sentimental, que ja és mes, i un pro
blema de dignitat, que ho és tot.
Jo he de dir-vos una cosa: Napoleó
pogué guanyar la guerra d'Espanya,
que perdé, i si aixó hagués succeIt.
nosaltres seríem uns departarnents
francesos. i així com vosaltres heu
sentit l'ofensa que hom us invites
que

parléssiu "en cristiá", jo, d'idén

tica

manera,
que

m'hauria ofés

contra

secundáries: Catalunya, Espa
nya, conceptes enormes, peró tren
sitoris: Unitarisme, Federació, ge
gants d'avui i pigmeos de Afma...
Jo coincideixo d'una manera ab
soluta amb d vostre Campalans en
l'exaltació de les coses eternes. Per
qué els hotnes som a la terra per a
coses més grans que per a crear sis
els
temes de govern: per exaltar
grans valors es2intuals que esbor
acosten a
ren les fronteres i tos
coses

Déu."

BANQUET I

FUNCIO TEATRAL

A les dues de la tatúa, a la tersas
Maricel-Park, es
sa de' restauralt

de comissari.
se
li han acceptat

—?I

les di

missions?

5919, per veure si, tal com el
Govern creia, podía servir de punt
de partida per la preparado de la

a

rector

no

la nostra pregunta amb les pa
rentes seglients:
—Es una obra política dintre l'o
bra general de Catalunya, ue la qual
una part és la cultura. Per tant, de
tas

va
celebrar un b t .guet de confra
td. 'tat. al qual essietiren uns qua
tre-cents comensals. I.'acte consti
tuí es veritable demostració de sini
patia i de públic agraiment a les per
que coadjuvaren a les cam
sones
panyes a favor del Centre Ausono
mista de Dependents, durant la cl:c
taditra.

Ocuparen

la

presidencia

el senyor

Ossorio i Gallardo, al qual acorn
panyaren el batlle senyor Aiguader,
el conseller de la Generalitat, sen
yor
Casanoves, delegat pel Presi
dent
ra

Maciá,

seny-or

Abadal„Angue

de Sojo, Noguer i Comet, Car

Formiguera, Massut, Bastar
des, Campalans, Casals. Torner, Pi
i Sunyer. Olivella, i Eerran Agulló.
rasco

i

També ocuparen un lloc a la pre
sidencia, els senyors Lorantos. Bat
lle, Sala, Nadal i Blanco, Roda i
Ventura, Ráfols, Artigues, Vallejo,
Fcraster, Saguer i Vila, de! Consell
directiu del Centre de Dependents, i
de les diferente seccions que compo
nen
l'entitat; senyor Renart, Colo
mines i Masacres, i Terradelles.
Entre els concurrents hi havia re
presentaciont, de l'Esquerra Repu
blicana, Lliga, Acció Catalana Re
publicana. Unió Socialista de Ca
talunya, Palestra, Associació Pro
tectora
de l'Ensenyanes Catalana,
Unió Catalaniste Sindicat de Met
ges
de Catelunya, Collegi d'Advo

Catalunya.

EL CAS DEL DOCTOR SOLER
I BATLLE
de la dimie
i Baffle?
El doctor Soler i Baffle, en pos
sessionar-se el govern de Catalunya
de la Universitat de Barcelona, va
ésser pregat per mi personalment,
que volgués formar part de la Co
missaria. En aquell moment inicia!
jo tenia plens poders del president
Maca, i vaig creure un dense de
cornpany de demanar a un home al
qual se li devien tants sacrificis com
havia fet per la Universitat de Bar
celona, que volgués acceptar un 'loe
a la Cornissaria, i incorporar-se ac
tivament a les tasques de preparació
de la futura Universitat. El doctor
Soler, ja des del primer dia, tot i
agraint l'atenció personal que se li
tenia, va dir que es trobava fatigat
i que en tot cas continuarla per poc
temps, probablement fins que la Co
missaria dictamines sobre el pro
jecte d'estatut de l'any 1919. En el
moment en eue s'ha acabat aquest
dictamen, el doctor Soler recorda la
seva primitiva posició i abandona per
aquests motius particulars el seu
lloc de la Comissaria del ectorat.
—?Poden dir-nos qui será el nou

ELS

ponencia...

TALS

—Avui aquesta ponencia esta en
llestida, i per tant, la Comissaria
nomenada pel govern de Catalunya
i confirmada en totes les atribucion3
que se li donaren pel ministre d'Ins
trucció Pública del Govern de la

República espanyola,

senyor Varcel

lj Domingo, ha acabat una de les
missions que se li varen encomanar.
Ha deixat d'ésser una ponencia d.
l'estatut, i continuará regint la vella

•

—No sé qui será. L'única cosa
que us puc dir és que no seré jo.

PROBLÉMES

FONAMEN
UNIVERSITAT
--?Voleu donar-nos la vostra caí
nió personal a propósit deis probie
mes fonamentals de la Universitat?
—Er problema fonamental és un
DE

LA

problema de personal. Alla on
hagi nns quants proiessors amb
consciencia de la seva missió,

hi
la
hi
haurá una facultas universitaria. Allá
on no hi hagi aquest nucli de per
sones,

seran

inútils

tots

els esforços

facin. No será una faculsat
universitaria sino una oficina o un
cau de burberates.
—I aixó com es resol?
—Fli ha dues coses rnolt :roper
tanta a fer. Desmuntar el catedrátic
del seu encastellament en la cáte
dra, i suprimir totalment, radic:1que

es

ment, l'actual regim d'exámens, que
és el factor més decisiu per a wats
tenir el baix nivell de la Universi t.
Actualment l'estudiant pensa per
compte d'altre i precisament cal que
pensi per compte propi, amb el seu
cap. L'ensenyament ha de consistir
fer aprendre un métode
vss
tigació i no pas amagatzemar qüzs
tions. Actualment els examens sán
la cosa Inés absurda del món. L'ts
tudant está suggestonat pel pare i
pel catedrátic. El pare, per una 11n
da, el té agafat pel coll i ja sap a
qué s'exposa si torna de l'a:canten
amb un suspens. I el catedrátic e.7ar
bora la papereta, amenaçant-lo amb
el fatídic suspens. I és totalment
inspossible ique en aquestes coadi
cions l'estudiant pugui donar el n
diment que lógicament i en condi
cions normals donaria.

en

•

Universitat fins que s'estaMeixi el
nou régrn i fina que la nova Univer
sitat. amb plena capacitas, k ugui ella

regir-se.

de l'elan
defensar totes les audacies de la

ve a

jove República

Onze del inati. Una geatada ha en
vais el moli de l'Estació Marítima. El
noranta-cinc per cent eón valencians;
ni ha de casa i n'hi ha d'arribats de

ball per ter pes a En Soriano
firis
cotxe de la Generalitat. Lis
ncondi
cionals rodegen l'auto. Un borne que
ha passat la cinquantena, s'enfila a
l'es
trep:
heu arribar. don
Roclrigis?
Mecachis la mar sala!

trinca, fa dues hores, en un vaixell
noliejat expressament. Per damunt la
multitud es veuen diverses banderes re
publicanes, tótem, val a dir-ho, ami) la
Halada de les quatre barres. Una nnia
vestida de vermell i amb gorra frígia
escapada, sembla, de l'estatnpa de la
República d'algun saló de Juntes
esiarbora una de les banderes.
Les mirades convergeixen vera un
ptint negre que s'albira a 'horitzó i que
va atansant-se al port. Es el "Conte
Verde". Al cap de poca estona, la
seva ombra ens cobreix a tots i la si
•

reforma universitaria en general.
—Peró una vegada llesta aquesta

us

DIU JOSEP XIRAU
QUE ES L'ESTATUT'
El (h.::
Josep Xirau ha contes

cultura de

rector?

mateixa

ho puc dir,
perqué no depén de nosaltres sino
del ministre d'Instrucció Pública
del Govern de Madrid. nuant a co
missari, va pregar tant i tant que
se li acceptés, que no ens ha quede
altra solució. No hi ha res més
que aix6.
—Com

la

l'any

consultar els altres elements uni
versitaris. Peró després van acordar
ells mateixos que no s'havien de
fer les consultes fina que el pro

el

acabar. Tot resulta 7etit davant alto
Que la realitat imposa: República,
Monarquia, grans sistetnes per a

tant, s'assessora de la manera que
creu convenient. El Govern revolu
cionari de Catalunya, va nomenar
la Comissaria per tal que regís pro
visionalment la Un:versitat, en norn
del Govern i mentre es preparava
la gran reforma. I també va no
per tal
menar aquesta comissaria
que en carácter de pura ponencia
dictamines sobre el projecte d'Es
tatut de la Universitat Catalana de

a

hagués menyspreat l'i
em
llegaren els meus

dioma que
pares.
Una sola recepta és suficient per
qué tothom senti l'anhel de parlar
la Ilengua de Castella. Dieu-los als
catalans: "—Parlen catalá, si us
plau!" El vuitanta per cent del pro
blema desapareix. El ca•alá és un
neo
complexe, pie de ltris-ne i de
sentít práctic: amant de la justicia,
no admet l'engany, i perqué és així,
jo signaría en blanc el "ozgaré".
Quan hem estat tnés am' 3 es cata
laos i els caatellans? (Moltes veus
del públic: Ara! Ara!) Jo sé que re
dactareu un Estatut que será ben re
but, perqué será bo. Els castellans
hem de reconéixer la vostra perso
nalitat. Vosaltres us rendireu a una
realitat histórica, imposada per la
convivencia de molts anys. Ens unei
xen moltes coses. Llibertat per a tot,
peró compeneLacee per a tot.
I ara, unes paqqes paraules per

GASSu

volgut prescindir d'el!, va
errat. Alguns comissaris, abans d'en
Ilestir el projecte, es creien obligats

rector

teressi la nostra Universitat. Vocin
la collaboració de tots. Aquesta am
plia informació, feta des del govern.
tindrá tot el ressó i tota l'eficacia
am.litud que es desitja i necessita
per una cosa tan important corn és

—?Voleu parlar-nos

que s'ha

DIMISSIO DEL DOCTOR
SOLER I BATLLE
Hem preguntat:
—Axí, la dimissió del doctor So
ler i Baffle, ?no ha estat motivada
per divergéncies amb els seus com
panys de comissariat?
—No. Amb la dimissió del docto
Soler no ha succeit res de particu
lar. El que lii ha és que el (lector
Soler, acabada la ponencia, ha re
,clamat més llibertat per les seves
tasques professionals i ha dimitit de

que fa referencia als problcrues es
pecIfies de l'exercici professional, el
collegis respectiu.. I per fi tots
aquells altres elements als quals in

ajó del doctor Sol.

—

LA

blanc el

L'ORGANITZACIO DE LA UNI
VERSITAT DE BARCELONA
quatre paraules
—?Ens voleu
a
propósit de l'organització de la
futura Universitat de Barcelona?
—L'organització de la futura Uni
versitat de 1‘ ircelona, és una obra
de Govern. El Govern assumeix la
iniciativa i la resnonsabilitat. Per

DIU VENTURA GASSOL

en la meya condició
de castellá, de madrileny. a dir-vos
que no admeto aquesta hipetesi.

(Gran ovació.)

versitari.

Xirau.

jecte estigués enllestit.

No l'admeto, i la raonaré. En
aquest mateix ntoment signaria en

leen íntegrament de com es resolgui
la política catalana en general, la
saludó que es pugui donar al total
ensenyament i especialment a l'uni

encarreesar

al cornissariat de la nostra Univer
sitat, ;. está enllestit. Hi han in
tervineut els comissaris Ramon Ca
sumida, Eduard Fontseré, August
Pi i Sunyer, Jaume Serra i Hunter,
Enric Soler i Batlie i Josep Xirau
i Palau.

no

prefecte

rats.

El conseller Ventura Gassol 1 el

del

d'Ossorio i Gallardo, perla horneo de principis polities i admiradors
de totkom que sap aguantar amb dignitat ti valentía les prapies
idees, al marge de les diferincies de pensament, més d'una vagad
lo4M fet manifestació de simpatía envere el defensor del C. A.

juny de 1931

Al cap de vuit anys

Per la cultura catalana

Una Interessantissinia Con
leréneia d'Ossorlo 1 Gallardo

•

rambla

rena

ofega els aplaudiments:
qui esperen.

_Poden prendre mal, bon home!
--Qué m'importa morir, desnrés de

‘ore-lo a vosté 1
A pas de tOrt'.,

.1:

anto, escortat per

-

la cridó

ria deis

—Visca el xato!
—Visca la
el

República!
demoledor

—Viva

de

lnouar

quías!
Dalt del transatlantic, Rodrigo So
riano mig somriii i saluda cerimoniosament ami, la ma dreta, com si beneís
a

aquella entusiastes.
—Vé més envellit!
—Jo el trobe igual!

Una pobre dona, ja d'edat, plora. Li
pregunto si és de la familia d'En So
riano.
—No; peró ell din que li sóc una

seg5na

mare.

Es Carme Soler. Joventut i diners;
tot ho La donat aquesta dóna al repu
blicanisme. El cíarrer llibre de Soriano,
*Espana hizo el sable", li ha estat de

RODRIGO SORIANO
un grup nombrosíssim,
travessa ds
molls i s'enfila per les Rambles.
—Ché, paisanet
exclama una do
na —,
quina llástime que 131asco n5

dicas.

Empentes. Més empentes. Ara,
fotógrafs. Després, els periodistes.
correligionaris de fa trenta anys.

els
Els
Ele

—

fore viu! Serien bons amics!
Un vertedor de diaris crida:
—Ara sí que tornarem a vendre "Es
pana Nueva"!
Davant el carrer de /l'erran, un vía
nant, d'aspecte humilíssim, amb una
bandereta republicana a la má, ordena:
—A la Generalidad! Que lo vea Mo
da, que es el hombre más honrado del
mundo.
Tal com sona. Així, en castellá.
En arribar a l'Hotel Colom, En So
Han?, des del baleó, pronuncia unes

de fa vint anys. Els de fa deu anys.
Els que no arriben ben bé a correli
gionaris. Tothan vol estrényer la má
del "xato". Rafael Arman, un de la
coila deis tretze que fundaren a Va
landa el partit socialista, té cura que
no li malmetin l'ido].
Esteve Carras
quer de Sueca, Francesc Artal Miguel

Alcalá, Joan Conejero, Pese Rafecas,
Tomás Martí i altres i altres amics fi
deis Ii fan mil preguntes i li expli
quen una infinitat de coses alhora. Es,
ben segur, el moment del viatge en
qué Soriano den trobar-se més ma

paraules:
—Sóc el mateix de sempre. He vin
gut per defensar la República i tam
bé pe rdefensar totes le sseves anda-des. No us vull dir res Inés. Amic de
l'acció, defujo de fer discursos. M'a
grada donar la representació i penjar
després el cartell; no sóc deis que pa
sen el cartel! i després deixen el pú
blic sense funció...
En Soriano esta emocionadíssim. En
la rebuda que se li ha fet hi ha hago!
una devessall d'ingenuitat, que és, pot
ser, el que més l'ha enternit. Sobretot,
l'ha afectat també molt, agradablement.
el veure com, al seu pas, els paisans
es descobrien arnb respecte; deslligats
de partidismes, ign3rants de les anéc
dotes de la política local, hauran recor
dat només, d'En Soriano, el seu admi
rable +remo de lluitador, les seves in
tervencions sorolloses al Parlament, les

rejat.
—Dues

paraules,

don

R3drigo

—

ji

demana un company.
—Res no puc dir-vos. Estic davant
un llençoi blanc. M'haig d'assabentar
del que passa
gues.

—Els

ací;

tinc noticies

en

projeetes...
parlar primer amb

va

seus

—Vull

els

tneus

amics.
En

Terradelles,

secretani

particular

d'En Francesc Maca, li dona la ben
vinguda en nom del nostre President.
En Rissec, com a representant del Go
vern civil, li adreça uns mots
de sa
lutació. En Fontbernat i l'Otero li re
corden els "café-créme" de la Roton
de de París. En Barriobero. tétric, Ii
anuncia, a 1"6rella, que amb aquesta
República tornaran tots a la presá.
—No será hoy?
salta. rient, En
Soriano.
Altra volta les empentes i les abra
çades; els visques i aplaudiments no
cessen. Els urbans es veuen amb tre

valentes campanyes de "Espana
Nueva" i la seva rebellió durant una
dictadura que tant cris envilí.
seves

—

JOAN TOMAS

•

"VOLEM LA COL.LABORACIO
DE TOTS"

—?Aixi

ara

comenearan

sultar els interessats

en

a

con

aquest

es

tatut?
—En Murar al govern cl dicta
men que li fou encarregat, la Comis
seria ha fet present al conseller se
nyor Gassol, que creia necessari que
a
base del dictamen i per la pre
paració del futur cstatut defin.trt
de la Universitat, siguin cridats i
consultats, primerament :es Fa -.ul
tats Universitárie.s i les Assodacions
professionals d'estudiants, i després
les ent:tats culturals del país. I pel

Comptables de
Catalunya, Comissiuns Mixter del
Comerç a l'Engrós i al Detall, E. C.

EL

CATALA, LLENGUA

CIAL

DE

OFI

LA

UNIVERSITAT
—Per acabar. ?El catalá será la
'lengua própia de la Universitat?
—La 'lengua própia de la Uni
versitat de Barcelona és el catalá,
pero el castellá, cam a llengua així
mateix de l'Estas espanyol, tindrá
evidentment lloc a la Universitat, i
apart d'aixó, totes les altres llen
gües cultes podran servir de vehicle
per fer cultura catalana.
XAVIER PICANYOL

O D011
\\\

}Y

cats, Associació de

Barcelona, i de moltíssimes d'altres
entitats i corporacions que farien in
acabable aquesta llista. Va significar
seva més
entusiasta adhesió, el
nostre bou amic Josep Sunyol i Gar

riga.
A les postres

pronunciar

elo
qüents parlaments els senyors Na
dal i Blanc, Massot, Noguer i Co
mes, Codina, Bas, Olivella, Porrera,
Torner, Campalans, Carrasco i For
miguera, Ossorio i Gallardo (el caral
fou objecte (l'ene perllongada ova
ció), Aiguacizr, Casanoves 1, fibal
ment, Francesc Casals, president del
van

Centre.
A la nit, com a coroHari deis actea
organitzats, va tenis lloc al teatre
del Centre,

una representado per la
catalana del Novetats, de
l'obra d'En Segarra, "La corona d'es
pines", i la comedia de Pompeu
Creuet, "L'encis deis dviuir anys".
El senyor Ossorio i Gallardo se'n
torna cap a Madrid amb el segon

companyia

exprés.

Clutailit:
Recordit
Catalunya fabrica
de les més altes

panyos

qualitats.

Cal protegir la indústria
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catalana
Ho farás abrí si compres
els teus vestits a la Panye
ria LA TEXTIL CATA
LANA. Raudes les dar
reres

novetats de la tem

porada. Secció de sastrería
a

mida. Tallador de primer

oftdre

r

.

UN%

u

11.›

LA TEXTIL CATALANA

Plaga de l'Angel, núm.

Nobles americans
Plaça Tetuan,
Taller» 14. OLE VERA
No insta leu la vostra oficina 11
compren mobles per al. vostr,

despatx

post
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GRAN ECONOMIA

demanar presstl
aquesta Casa

sen-e
a

Tel. 5340...

