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Després de l'excursió del Racing

a

cies de l'exeursió
tar

el
dia

un

--

-

teret

I

Joan

a

E.N. 7 U

Ara,

21

juliol

de

vam

re

ce

—

pero

no
va poder ésser, pesque els
clubs espanyols s'havien donat de
baixa de la Federació. El mateix
empresari, que havia g-uanyat uns
seixanta mil pesos, ens va propasar
una
excursió a Nora York. Ens va
temptar. Ens vam creure que era
veritat allá que els ianquis lliguen
els gossos amb llonganisses, i a més
com
que teníem ganes de coneixer
Nora York... Vam acceptar de ferhi quatre partits. Pero tampoc no

ens

va

—Ja és

—I

com

us

va

con

anar?

tat.
a

—Ajszó de la preso és un "cuento". El que succeí fou el següent:
tots

Ens van fer dos gols seguits,
dos de penalty que no ho eren, i per
acabar-ho d'arrodonir ens van le
sionar tres jugadors. El joc seguí
molt duo i cap a l'acabament, quan
tres

zero

a

ju

i nosaltres

gávem sis ---,porteo defenses, dos
majos i un davanter —, dos juga
deis nostres van anar a les
amb dos mexicans. El que suc
ceí no es pot descriure. Allá tenen
de se
liii temperament endimoniat i
guida s'encolen. El públic, que ja
partit cridava, va saltar al
tot el
camp i es va organitzar una batalla

dors

mans

campal

entre

partidaris

els

a

buscar

vint-i-dos

—

tots

i

els

ens

delegacio. Allá

poc

H. P.
Bert Hinckler ha

efectuat

No

hi

Com

que els

categoria

no

en

equips

estaven

vam

vam

a

escales, de Nova York a Jamai
(2.655 quilantetres). De tornada de
ca
la seva gesta gloriosa, Bert Hinckler

sense

inolts dies.

un

ha

travessat

EsPanya.

I

va

a

fent el

París i

estimas

com

lis

cap

a

Méxic, ja

que la

que

yen

no.

i no assenyalent amb
Saint Clond
intenció,
que
consti, perqué de
mala
—

fer

la mateixa

manera

—

ull de vellut, amb un rosarj,
amb
de blaus o amb les calces estripades...
1411

es-

Londres,

a

on

és

esPerat anzb gran

entusiasme.
El nou Lindberg comPta ja os el
seu historial amb remarcables gestes
aéries. Entre altres, el récord Angla
terra
Australia.
-

UN CLIXE DE RITUAL

Un exemPle "vivant", aquest ca
ten que ha estat fixat als arbres que
volteo el ca»tp de joc del R. C. Rou
baix: Respecten l'arbitre!!! ResPec
ten-lo en totes les seves decisions i
sereu esPortius. !No exciten els juga
dors! etc., etc.
No sabcm l'efecte que han produit.
Pera ens l'imaginen:. Si, ens l'imagi
tumbé, no?
nekn. I els nostres lectors,
TOT ES RELATIn

missió era acabada. No és veritat,
dit.
dones, que fugís, com
Aleshores, en vista que no tenlem,
tampoc, la quantitat que calia per
embarcar, vara contractar-nos per
quatre partits més, a compte nos-

Tampoo no van donar-nos resultat economic, tot i que en vam
guanyar dos i n'empatarem un altre.
I aquí fou quan la Federació Espanyola ens cm-a els diners per tornar a Espany-a.
—?Que va passar amb Morera i
Valderrama?
donar
cap prova de companyonia ni molt
menys. Tant l'un com l'alise, a MIxic ja dejen que estaren lesionats
i després deis quatre primers partits de Nova York van embarcar cap

—Aquests

a

no van

que sla dit
Per
demanar a Morera que
cert

que Bru va
Ii deixés ruit. dolars pesque no en
teníem per menjar i aixb és completament fals. El que succeí fou
que com que per passar la frontera
americana, venint dels Estats Units,
cavam haver de pagar visa dólar:
reclamar-los
Bru
va
jugador,
en
da
a
Morera a l'hora d'embarcar, ja
que ell els hi baria aveneat i llorera
no
s'havia preocupat de tor
nar-los. I els dos delegats del Racing que van embarcar l'un des de

Cuba i l'altre des de Mexic, se'n
emportar 400 dólars cadascun.
van
De manera que no deviem anar tan
justos de diners com s'ha dit. Hl
!savia altres jugadors, entre dls.. jcs
que sempre teníern cent dólars de

per si ens llagues convingut
marxar. Ho hauriem pogut fer, coas
Morera i Valderrama, pero aleshores, els que no en tenien ?com els
recurs

la

estar

haurien guanyat? Si no haurien arribat a ésser ni els onze per formar
—Així quedem que
sar

no

váreu pas-

gana...

—No. Els hotels els teníem sempre pagats per endavant, i vam viatjar sempre en primera classe, excepte en el vaixell de tornada, que
anárem de segona. Ens pagaren per
quinzenes, pere, des de la segona

jugadors

vam quedar tan amics.
—?I per que no váreu embarcar
ja des de Méxic?
—A l'hora de fer els tractes, ens
mil pesos
va semblar que arnb vuit
per pagar tetes les
en tindríem prou

de setembre fins a l'acabament no
varem cobrar. Només ens pagaren

1

les despeses, pesqué no
res, i els altres diners

ens
ens

faltés
?cien

telligent.

l'Arsenal,

a

tarda,

al canaP

Highbury (Londres),

donat

—

—

1

—

pintures...

nes

Bou bust per

on

es

mi

—

capita

El

que demana cara i Ii sttrt
té /'as el partit guanyat. Mol
vegadcs
nzoltes!
qui guau ya

cara,
tes

no

—

—

primer...
de la moneda, uns bande
rins, uns •ams de flors, un senyors
molt scriosos i molt mudats i una .'ca
rango que fa sentir els hinines nacio
nals deis equips adversa*. són el pre
La

sort

neguitegen...
vcgades aixa
partit.

es

De

futbol...?

—Sí, quin
pon

remei hi ha

Walter amb

un

cm

—

del

Ves qui !lo diría, pub
l'efecte
aquest és
exactament
que fa des de dalt/a palanca de la
platja, la primera vegada que hom es
—

a

Ilancar-s'hi.
(De Gringoire.)

ja

ens

els donarien. El

cert

és

mil pes
ens deuen
cap
setes a cada jugador. Hem presen
tas una reclamado a la Federaci6
Espanyola, i esperem que els diri
gents del nostre futbol faran que
ens donin el que és bizn nostre, pes
que ens ho vain ben guanyar...
a

tres

HUMOR ESPORTIU
TRANGER

ES

gest ?'amargor.

amb el

seu

aplaudiment

si hi penso,

son molt bonics, i que si se li
presentara una altra ocasió per tos
nar-hi, no es faria pregar gens

i la

sera

solament és l'esdeve
niment més important de la tempora
da futbolística, sinó que pot concep
tuar-Se com l'esdeveniment més sensa
cional de molts anys enea.
Mai cap equip representatiu del Con
tinent no havia jugat en el país que
tothom considera el bressol del més
popular deis esports. Espanva és el pri
no

anys

fa

Catalunya, nou. De Pforzheim
Figueres. Dos anys a la Unió Espor
tira Figueres i una escapada a Les
Corts, cridat pel plorat Gamper, per
a prendre
part. formant en un equip
de selecció, en un homenatge que se li
dedica. El partit tenia també carácter
fer
a mi. No ho deria
malament. puix que al cap de mig any
esas el Barcelona cm fitxava i cm
al
posava, de parella amb Plar•_s,
primer equip... Aixe, succeia l'any
de prora per

enea...

un

sut

for

midable!
—1a ho sé. L'altre din me'n vaig
convéncer en presentar-me a recia
mar-ti un dertte.

(De L'Auto.)

Catalunya.
de Lliga... i una
de

cinc
tres

regades

d'Espanya,

de les satisfac
cions més gran, que n-l'ha donat el
futbol: formar part de l'equip de Ca
talunya que va inaugurar l'Estadi de
Montjuic, i va batre per quatre gols
a cap
l'equip professional anglés del
"Bolton Wanderers".
una

carea:ter té

I ja
gairebé

la

nora

res

més. Walter,

en

un

catalá

de barceloní, ens ha explicas
activitat a qué es dedicara i

tan
seu pensament sobre assumpte
d'actualitat com els propers partíts in
ternacionals...

el

a

la vista

país

preliminars no existiría. I sense existir
aixo, gairebé podem assegurar que no
existiria l'afició a l'esport.
Espany-a arrenglerará, probablement.

tan

que

trenca

la

sense

podríem

que

exagerar

po

d'aquest
partit és esperat amb veritable impa
ciencia a tota l'Europa esportiva.
Una sola regada l'equip representa
tiu d'Anglaterra ha jugat contra Es
panya. FOU a Madrid, i la victoria
va cor
contra tots els pronOstics
respondre a l'equip per 4 gols a 3.
Aquesta desfeta
que causa rentable
sensació
ha estat, innegablement, el
factor decisiu de l'anada de l'equip de
la República a Londres.

—

vaig venir

a

—De llavors enea.,

—,-.4glizst

BarFelona...

dem asesgurar que el resultas

a

campio

sos

cm defenso.
Es natural que Jo
confio molt en la serietat i honradesa
de la Mútua que represento. perO tarn
bé, no cal din-ho deis bons amics del

ara,

--

dir-ne tradició i

preguntes?

cm

que vius a Barcelona?
—A Barcelona. set. Que

—I de llavors

parlas molt i molt,
moltís
encara. Pero necessitariem
sim espai, que no tenim, si ho vo
líern explicar tot. Ha oonfessat que
divertir molt, que aquells pal
es va

—

El match Anglaterra-Espanya constitueix l'esde
Els jugadors
veniment futbolístic de l'any.
La discussió
espanyols són molt obsequiats.
sobre la legalitat o illegalitat de les cárregues.
El probable equip espanyol

mer

1924

Tena ha

—

partit.

nostre

—

—

—

Lógicament

—

fent

un

examen

fred

aquesta regada la vic
tória ha d'ésser per als veneuts de Ma
drid. Logicament hem dit. Aixel no
vol pas ?ir infalliblement. L'equip es
panyol té un tant pe rcent de proba
bilitats d'exit rnolt inferior al seu ad
versan. Acuestes probabilitats, tanma
teix, existeixen. Es pot per tant, adme
tre que l'equip espanyol també pot gua
nyar, encara que aquest resultat sigui

imparcial

i

menys

—

lógic.

—A in rposit deis anglesos, Walter.
i !a que la conversa s'ho porta: ?qué
opines deis propers partits interna

Zamora, 34 regades internacional.
Ciriaco, 6 vegades internacional.
Quincoces, II vegades intenacional.
Cilaurren, internacional per primera

regada.
Gamborena, 16 vegades internacional.
Roberto, 3 vegades internacional.
Ventoldra,7 regada internacional.

Regueiro,

8 vegades internacional.

Samitier, 19 vegades internacional.
Hilario, internacional per primera
regada.
Gorostiza: 4 vegades internacional.
Com a suplents. han fet el viatge
amb requip d'Espanya: Arocha (una
regada internacional); Blasco (una re
gada internacional), i Zabalo i Lean
cito, que ho secan per primera regada.
si juguen.
Els jugadors espanyols. des de la se
arribada a Londres. són obsequia
díssims. Dissabte presenciaren un par
tit de campionat entre el West-Harn i
ra

Diversos factors

—

i de cesta im

són favorables als an
portancia
proba
glesos: l'arnhient. el temps
blement plujós o humit —, la inter
pretació de l'arbitre a les regles del
—

—

decideix
que
que

Londres al

glaterra,

res

Allunyat del futbol, pero no de l'es
port. Jo estimo l'esport, el necessito
per a viure, i quan estig-uj curat del
tot d'aquest vessament sinovial al ge
noll esquerre, que se'm va produir en
el partit de desempat jugat contra

—Digue'm, Walter, quants
tant!

productor

de la Mutua General de Pensions
societat d'assegurances per casos de
per
vellesa, inralidesa o defunció,
per
Barcelona i la sera comarca,

llegit

he

El partit que dimecres s'ha de ju
els
gar al camp de l'Arsenal entre
d'Espanya
i
d'An
representatius
equips

ser...

—

és el millor

que

9 DE DESEMBRE DE 1931

—Expliquem, Walter, per als lec
tors de LA RAMBLA, que és de la
?Allunyat per sempre del
sera vida.

ludi inevitable dels par! jis internacio
l plíblic
nals. En aquells 1110112C1IIS
scnt que l'enlodó i vessa, els nervis

a

ri, ja ho he dit.

—

—

—I aquesta quina és... ?
—M'han nomenat delegat

hem d'a-

--

—

—

l'equip

I per

Londres

cambra: temptadora biblioteca,
fotos interessantíssimes de les princi
pals ciutats espanyoles
testimoni
d'admirado de Walter as tresors ar
tístics qua ací es guarden...—, del fa
mós viatge a América de la sera tersa
que no per Ilunrana
—Pforzheim,
deixa d'ésser més estimada, algu

sentit "barcelonista" apassionat. falsa
tic m'atreviria a dir. I 'educat en una
que vol
bona escala d'esportivitat
dir comprensió i respecte per l'adver
no cree bares
deixat un sol
sari,
enemic en cap club, haver donat lloc,
amb el meu comportament, a cap es
canda]. Es per tot aixo, arnic, que jo
somnio a veure un dia pie a vessar el
camp de Les Corts per a donar l'a
deu definitiu a aquest públic catalá,
que tant m'ha volgut i que ha contri
buit a fer-me estimar aquesta terca
rastra, en la qual mai no m'he trobat
estrany, mai no m'he sentit estran

multitud presenciara apesta escena.
Una moneda
una Mura? ?un pé
nie? un duro?
donara uns quants
salts mortals i caura damunt la cati
fa hunzida de cara o de creu.
Aixa
si no fa veta, si no fa sol
té una importancia molt relativa.

—

s'ha format jutjo de la gran im
portancia que excepcionalment s'ha

i cree que hi ha jugadors que han es
titnat el club tant com jo, més, impos
sible. Jo, estranger, alemany, m'he

de
la

jugant

aue

Ho somnio! Jo he estat set anys ju
gador del primer equip del Barcelona,
la

mera

seva

—Que

Joan

l'equip...

tenir i encara per declarar. Les gar
rotades san ésser entre els espec

quedarien per
despeses i que ens en
Pero va resulpassatges.
pagar el!

Espanya.

dos xicots

el
decabdellament deis
de futbol a Anglaterra a
través del "Fussball", de Munich. que
té a Londres un corresponsal molt in

rnolts any-s

admiració...?

a

la

campionats

—

I tal dit, tal fet. He vist a Walter
i he parlat amb ell una bona estona a
la galeria alegre, clara i assolellada d'un
segon pis de l'esquerra de l'Eixampla.
Després d'ésser testimoni de la hala
i bon gust amb qué Walter decora la

ga

Dimecres

_

--?Quines referéncies tens de le
quip angles?
—Immillorables. Jo segueixo de fa

l'Athlétic, de Bilbao. fa dues tempo
rades, a Saragossa, tornaré a practi
a
la nata
car l'esport i
cm 'dedicaré
ció, al tennis, a la neu...
—?I no penses acomiadar-te del pú
blic de futbol, que sempre t'ha distin

sera

no

nostres.

—

quatre partits, l'empresari,
que hi baria perdut diners, se'n va
tornar

va

—

cam-

a

redacció

des un deis més ferms puntals del
F. C. Barcelona. Qué ha estas d'ell?
No juga no se'l veu per enlloc, ni
pel camp de Les Corts, on tan popu
lar i tan simpática esdevingué la sera
atlética figura, model de noblesa i es
portivitat.
Interesseu-vos-en
afe
gí la ven amiga
i digueu-ne quel
com
als lectors de LA RAMBLA.
Vull creure que els plaurá...

aquests

va
inventar algun corresponsal
escrupolós. Només ens van de

tadors. La prova és que els

té igual al món esportiu
importancia, al partit
res més
no té
del dia 9 en donen moltíssima. I aix6
és el que cm fa témer un resultat ad
vers. que pot ésser més o menys con
tundent, .csootis sisui l'cncert deis

preguntar-nos
per Emili Walter, el xicotás que fou
en el transcurs de sis o
set tempora

pri-

de

diversos incidents amb els fanitics
deis nostres adversaris, que una regada eren jueus, una altra alenanys,
una altra italians... Els jugados» no
hi vam intervenir per res. Acabats

nostres

portar

la

pany de

vol,

el

no

—

sort.

—Sí, hi va haver imites raons,
pero sempre van éssser entre els
espectadors. La colonia espanyola
ens
ajudava a nosaltres, i va Unir

tres bares, i quan haguérem decla
llibertat. Ja
ras ens van deixar en
presó
veus, dones, com alió de la

s'ho

pas els altres. Indel resultas advers
de Madrid... Per a ells, que tres
del campionat de Lliga i deis partits
la final, sobretot, és quelde Copa
que

eny-oro

—

sibilitat de seguir
se
feina.
nar per

fluencia,

pega...

—En aquests partits sortíeu
cándol per actuació, oi?

jugadors —tots

van

ens

per al nostre
nartitc Esnanya no
arrisca absolutament res i pot guanyar, en canso, moltissim
acceptem,
per un moment. la possibilitat ?'una
Anglaterra
victaria, d'un o-Jipas que foso. El que
és innegable és que a
aquest
a internacional els ha peco-

com

no

—Potser, de mes a més, alguna da
misel-la catalana...
—No, aixo sí que no... per ara, al
Solteret i per mereixer, que
menys.
Tinc trenta-un anys
vosaltres.
dieu
i n'he passat nou. gairebé, només de
en
la imposdicat al futbol. Ara

aonests

més que

que

terra.

partcupatsegurament,

que diem Sans po
dríem dir Sant Martí, Can Rabia,
el anateix als
Horta o Guinardó
nostres camps que als camps cstran
gers, déjela:, els arbitres surten sovint

l'equip mexica.

a

companyonia

desprestigi

ficará cap
"tobo]. En

—

ro de diners tampoc

El paitit,
naturalment, es va donar per acabat,
i alrshores la policia ens va -tenis
els de

i

i aistb el resul

tot

—

sense

jugar-cm.

—Deis set en varn guanyar qua
tre, en vam empatar dos i perdérem
el darrer. La nostra actuació, danos,
havia compe
era ben bona. Ja hi
netrado entre els elements de l'equip
fos.
i per aixo ens imposávem a qui
L'últint partit el vam perdre per
forea. Del contrari, ens haurien ma

estávern

DE

pionat, varn haver de jugar contra
els de segona, cosa que no ens porta. la gent que havíem caloulat. A
més, va ploure molt els dies que

pla,

anar

amb

—

tre.

—?Fou el dia que váreu
parar a la preso?

i als bornes d'aquesta terra ca
talana que ara mateix, a la nora ac
tiritas a qué cm dedico m'estan aju
dant de manera que, irancament, ho
vull repetir, i no per a adular, sinó
per esperit de justicia, aquí m'hi tro
lso tan bé, en un ambient d'amistas i

amics,

res

—Sentint-ho molt, cree que amb
dós resultats
el de Londres i el
ens seran desfavorables.
de Dublin
Pero encara que sigui així, no signi

NO SOM PAS ELS UNICS...

La déria d'apallis
arbitres
no
és exclusiva de la
sar els
nostra terra. El mateix a Sans, que
Roubaix, que a
a
a Vilanova, que

mera

partits.

set

i

—

tas...

—

—Deis quatre partits en vam jugar dos de nit, que és més difícil
del que sembla. D'aquests dos en
vam guany-ar un
i perdérem l'altre.
Deis altres dos, de dia, també en
guanyarem un i perdérem l'altre. Peprou.

tractar per anar a Méxic. Vam fer
el tracte de vuit mil pesos mexicans

jugar

tenis

vam

era
vam embarcar a Santander,
'de donar l'excursió per acabada des
prés deis partits de Cuba, pese, pel
motiu exposat no va ésser possible
de fer-ho.
—I aleshores, que?
—Com que a l'Havana no hi baria

per

—Bé, pero

a

—

quan

ernpresari

—

—

s'havien fet gaires diners, perque
la gent no estava per futbol, l'em
presari cris va dir que no ens po
dien pagar el passatge de tornada,
i que si volion marxar hariern de

un

serme

dors.

familia

i ha viscut durant dos dies
la vida de la 'costra ciutat, el nou he
roi de l'aire, Bert Hinckler, pilot de
Unía australia, el qual ha travessat
l'Atlantic Sud, aínic tripulant d'un
un "Puss
a-ió de turisme anglés
.,11oth"
amb motor Gipsy de 120

no

fer,

donant la

reparters esPortius n'haguessin

esment,

que et digui els diners que va cos
tar a l'empresari aqoesta revolució.
El cas és que ens vam trobar des
prés d'aquest partit que com que

a

a

la qua?, pel
que es ven, no li manca humor, di
guita el que vulguin
té per cap de
per
casa el (-intacta Joan Sales Oliva,
mestressa una simPatica i decidida
noia bruna, i per amenazar el viatge,
engrescats amb
un parell de fills més
l'aventura que els pares mateixos.
I un canari.

Aquesta

saltimbanquis.
Si En Rossinyol !os ..iu, s..ria

que els

gar un tercer partit, que vam gua
nyar. Pero aquests quinze dies ens
pas
van esguerrar l'excursió. No cal

res

se

familia

una

UN ALTRE HEROI
L'AIRE
Ha Passat per Barcelona

la. revolució.
—Per culpa de la rastra actuado?
—No facis bromes, que la qüestió
va
ésser molt seriosa. Vatn estar
quinze dies sense poder fer cap mes
partit, degut a qué la situació era
de les pitjors que han passat els
cubans. Van ésser quinze dies ter
rible, amb atemptats, bombes, etc.
No es podia sortir al carrer. Quan
els anims es van calmar i la situa
oió es normalitza una mica, vam ju

El nostre

primer

—

públic per als altres. Per aca
bar d'arrodonir la nostra pega, des
prés del segon partit va declarar-se

partits.

en

pectant tots els parers en contra que
pugui haver-hi
que Mateas ha es
tat encertadíssim en la selecció for
mada. La integren excellents juga

embar

tara

altres

ciutat,

la nostra

a

per

ancluadissint

,-"L'alegria que Passa"

prepara per donar la volta al latón.
Ep avió? a poi? en bicicleta?
Cn
auto? en un balandre?
No res d'aisó. Anzb una "roulette",
olla que vulgarment en diem un carro

car a Santander, en el "Reina del
Pacífic", de la Mala Reial Anglesa.
L'expedició la formávem disset bo
rnes.
El dia 8 d'agost varn arribar
al Perú. Allá vam jugar-hi quatre
partits, contra els millors equips del
país, i d'aquests quatre en vam gua
nyar dos, i els altres els varn perdre.
Aquí comenea la nostra mala sort.
Félix Pérez es va haver de quedar,
rnalalt. El massagista de l'equip es
queda, també, per assistir-lo. Els
altres vam marxar cap a l'Havana,
fent escala quatre ?les a Colombia
i dos al canal de Panamá. Quan
vam arribar a l'Havana vam jugar
dos partits, deis quals vam empatar
el primer i varn perdre el segon.
—Poca sort...
—Sí. L'equip no estava gaire ben
.acoblat, encara, i era una desgracia
que en els primers partits féssim
mals papers, ja que aixe• ens res

jugar

Les activitats d'ara...

volta al 'tazón!

cs

lat:
—El dia

I D.

tite

TALA
En aquests temPs de crisi tothom
les pensa.

dir segons

Tena ha comeneat el

--

—

i la indignació
les seres paran

s'hi val

no

i per meréixer.

—Penso,

lluny.
—Es que

-

cionals amb Anglaterra i Irlanda?

amb qué reforeava
les, eren per convencer a qualsevol.
—No t'ho prenguis així, home. Ja
saps que les noticies de vegades can
vien una mica quan vénen de tan

que.

sentit des de baix el camp tant en
tristeix escoltar-los des d'una cadira
1:1? la tribuna...
—El Barcelona s'ha portat sempre
bé amb tu, eh!, abans i després de la
lesió...
—Sí, borne, molt bé. Jo Ii estic
agraidissim, i als socis tambo, i als
companys d'equip, tots ells excellents

Un adéu-siau definitiu...
Seleccionat per a
Eh partits de Londres
l'equip de Catalunya.
Sol
Eh aplaudiments del públic.
i Dublín.

—Pots dir ben alt i a tot arreu
que a América no hern viscut mai
de caritats, i que no hem passat
gana ni res que s'hi assemblés. El
diaris espanyols
que han dit molts
.és completament fals, i diu molt
poo a favor de la sera serietat.
Aquest comeneament ens ha ta
llas. L'energia amb que parlava el
nostre interlocutor,

completament
sense estar encara
guarit... El millar és, per tant, no
anar per Les Corts, no veure la pilo
ta, els companys bo i equipats, sentir
els aplaudiments del públic, aquests
aplaudiments, sobretot, que qui els ha
gar

ensdiu...

que ho haviern calculat malament, i els diners no ens arribaven
per comprar passatge per a tots. Ens
havien de fer un partit de benefici,

rnig-a:a sabadellenc
una
de les figures
més destacades del futbol catalá,
sha disposat molt gustosament a
contestar les nostres preguntes.
Joan Tena,

que fou

ca

Emili Walter, allunyat
de la práctica del fut
bol, "viu" l'esport

'loan Tena, el sabadellene
que formá part de l'expedi
ció, ens explica les incidén

desembre de 1931

—Una cosa, Walter: ?com s'expli
que no se't vegi pel camp de Les
Corts essent així que serves, encara,
aquesta gran afició pel futbol?.
—Ah! Dones per aixo. Perque tinc
massa afició... i cm temo a mi ma
teix. Seria molt capaç de sortir a ju
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la

ioc. esnecialment la carrega. abolida a
la Península
a Europa continental,
i que regira a Lon
diríem millar
dres. segons sembla: i l'emoció que ha
de pesar clzmunt els jugadors espa
—

—

nyols.
Totes aquestes circumstancies —mis
no pas una diferéncia de classe

que

fan acceptar
tória deis anglesos.
aix+?
cm

a

coca

lógica

l'Everton,
oa

gran

i s'han entrenat davant dn
al camp del Chel

multitud,

sea.

Tots els jugadors espans-ols estan
animadissims Pei que fa referencia a
Samitier, "Excelsior", de Bilbao. din
que tiene "hambre" de gols j afegeix
que "Sanzitier, por su entusiasmo, pa
rece un internacional neófito que por
vez primera se alinea en el equipo na
cional"

la vic

Sed, tanmateix,

Qui guanyara? Nosaltres creiem que
Espanya pot donar-se per ben satis

Si aquesta pregunta pogués respon
dre's amb certesa. totes les inquietuds,

feta de fer un bon papen I un bon
papo no vol pas din guanvar. que imi
tes vegades es guanya i no es queda

totes les inquietuds, tota l'expectació,
tota l'espectació, tota l'ernoció d'aquests

I

l

gaire bé.

Nobles «le fusta 1
per

a

acer

oficines

BODIMEK 41. BO

C
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N..
Teléfon 10266
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Esparreguera homenalia
Francese Macrit

t'aun & sowk
LLETRA OBERTA A LES DONES
pensat la respon
sabilitat enorme que hem contret en
passar a ésser ciutadanes? ?Flor pen
sat
ben bé qué significa esser
? ?Saben qué vol dir ciutada
nia

Companyes: Jo us prego que si no
saben, vulgueu saber-ho, i si ho
saber', vulgueu meditar-ho, i en qual
ho

sevol deis casos, us demano, compa
nyes, la vostra millor voluntat. Aques
ta
voluntat que les dones catalanes
hauran de posar fornsament al servei
de la República, pel bé de Catalu

obtingut el dret al sufragi,

suposi

triomf l'ha
ver-lo obtingut per una majoria in
significant de quatre vots, peró l'hem
obtingut, i en obtenir-lo, hem contret
que

no

cap

,

companyes?

tots

seguida

dir. veritat?

Vull di-, naturalment, que la feina
fer és molt ingrata. i que no és
pas precisament una feina de Hui
a

ment.

La
una

política ha d'ésser,
tasca completament

si no ho 153.
desinteressa
i els defectes

da. Si retraiem les tares
dels homes quan prediquen
: me, cal que prediquem

.

Feminic

pie.
Vutl dir que hem de deistar les pe
titeses i les petites significacions per

passionetes... le, enveges...
el9 caciquismo'. Mime aquells que
semblen innirats en una certa be

; sonals... les

; na fe.

Companyes. Aquestes
;olé

cm

qué

no

i de r,rr.fits. Es nora dels
crificis. Penseu que tampoc no
neses

comeanyes a
refereixo i les companyes a
perqu r.o co
en refereixo

—?Com creieu que se solucionará
preguntem al diputat a
la crisi?
—

Corts catalá.
—Jo crec que l'única manera de
resoldre-la és la manera parlamentada: cridant la minoria més important, que és la socialista, i si aquesno

acceptés,

cridant la

que

importancia. Peró

en

se-

comí

hi ha cap minoria prou ima governar, no pot prescindir-se de governs de concentraque

no

portant per

ció, és

a

dir, de tendéncia. Aquesta

concentració

ha

d'ésser

„0111,I,

Don Francesc Maciá
Esparraguera
un

s,

??/

temps

a

clar,

a

una

anests

el

vot

en

nes.

suficient-

ampla per a poder governar
amb eficacia, peró no més ampla del
que sigui estrictament necessan que
representi una tendencia, és a dir,
que sigui homogénia.
Jo no sé que fará la minoria soment

De tores

—Obeitura del Liceu, aprovació de la Constitució, procla
nació del President... Estem deixats de la má de Déu!
1

apecialrnent

pública,

faciliten la r,ostra

de

cenflança,

pe

d. les do
companyes.

tasca.

Organitzeu

Constituiu-vos en petits grups. sa
les a l'entorn deis homes que con
vos.

liberals, pero orgalitzeu

constituiu-vos.
Preparen actes. Expliquen a les do
Orienteu-les. Ara
nes que no saben...
és l'hora de fer-he. Penseu que se'ns
ha elevat a la categoria de ciutadanes
i cal que demostrem pIenament que ha
mereixiem.
I, sobretot. penseu que el demostrar
ho o no, perjudica, pot perjudicar Ca
l'Os.

taluny-a.
Companyes: us demano
una miza en Catalunya.
ROSA MARIA

que penseu

ARQUIMBAU

tothom ho

Perqué

fóra

igualment

greu consultar el poble, que sem
pre es mou sentimentalment, res
pecte d'una obra que tot just és co

meneada.
Tercer: Perqué jo crec que aquest
de consolidació revolucio
nada ha de projectar de l'altra ban
da les futures forces conservadores

pericde

de la República, que perque puguin
actuar amb eficacia s'han de fixar
en
l'oposició perque perdin tots els
antics
menys
contactes més
o
profunds i inevitables amb el vell

régim.
--?Com creieu que es plantejara
la política a Catalunya després de
l'Estatut?
—Ho veig molt difícil de predir,
peró cree que convé a Catalunya un
període prolongat de govern d'es
a

la

posició

que

pugui

gut sempre que la nostra participa
ció en el govern ha de cessar en el
mornent
que no sigui absolutament
a

passeigs

més

importants

car

el nostre

veritable

l'oposició.

Una gran festa a Sant
Martí de Tous
Organitzada pel Sindicat Vi
tícola de Sant Martí de Tous,
ahir, diumenge, tingué lloc en
aquesta vila de la comarca
igualadina la inauguració d'una
Exposició de Produccions Agrí
coles.
A l'acte hi assIstiren el con
setter de la Generalitat senyor

de

qualsevol país.

Per tant. no cree convenient ni
possible que els socialistes espa
nyols puguin fer un govern de ten
dencia socialista. En canvi, cree que
durant aquests moments, i
no
sigui estructurat l'Estat
cá
a

les

—

mentre

republi

eclossió revolucionaria

—,

és

dir, mentre no siguin aprovades
lleis constituents del nou ordre

jurídic
governs

—

hauran de formar part de
concentració, en els
de

quals llur preséncia podrá ésser ex
traordináriament eficaç i benfi
ciesa.
?Sou partidari d'una propera
dissolució del Parlament?
—Per bé que jo em considero un
transennt en la vida parlamentaria,
cree que
seria un error dissoldre
període
aquest Parlament en un
breu:
Primer: Perqué el moment pas
sional revolucionani avui está en el
Punt baix de la corba, és a dir, en
punt depressiu en qué es pro
dueix el moment psicológic del des

Serra Meret,

en

representació

del president Francesc Macla;
el diputat a la Generalítat 1 al
calde d'Igualada, Amadeu Bios
ca; el president del Centre Re
publicá Igualadí, senyor Ber
tran; el seny-or Rlu i els advo
cats i periodistes Xavier Regás
i Doménec de Bellmunt.

L'exposició meresqué gran:
elogis per part deis visitants i

de les nombroses representa
cions foranes de Sindicats co
marcals que hi assistien.
Davant el Sindicat tingué
míting que congregá una
un
gran multitud.
Després se celebrá un esplén
did banquet, ofert pel president
del Sindical. al local de la Coo
perativa. i a la tarda, amb una
sala plena a vessar, se celebra
un acte d'afirmació republicana
al Centre Republich, Catalá.
Parlaren els senyors Rin,
'Mosca, Bellmunt, Reghs i Serra
Moret.
Tots els orardors foren cva
cionats. 1 a l'hora de marxar
cap a Barcelona foren acomia
dats amb visques i aplaudí
m en

t s.

El Sindicat Vitícola de Tous
ha Pst a t qubvencionat pel mi
nisteri d'Econc;mia. com a es
tímul oer la seva obra, amb una
quantitat de 2.000 pessetes.

xe,
;.‘,.

d'Esparre

guera.
La Comissió organitzadora, que es
formada per representants de to
tes les entitats de la població amb la

tava

collaboració entusiasta d'aquell Ajun
tament, invita per a assistir-hi, ultra
el

president
a

de la

Generalitat,

el di

les Corts Constituents i amic

J. Sunyol i Garriga.
malgrat de la feistuga cár
rega política que pesa damunt d'ell,
pegué renuneiar a la invitaciíe
no
acompanyat de Josep Suny ol i altres
personalitats, sortí de Barcelona ahir
nostre En

quarts de deu del matí cap a Es
parreguera per tal d'assistir a aque
Iles festes.
L'AN AD A
a

esperava tot.

Segon:

poble d'Esparreguera

celebras-a
una
festa de cultura i d'home
natge a En Francesc Maciá. S'ha
vien d'inaugurar unes escoles i s'ha
via de destapar una placa que donava
el nom illustre del president a un deis
El
ahir

Anaven al cotxe, amb el president
de la Generalitat, el senyor Suny-ol i
d'Esquadra. Se
un capita de
mossos
guien en altres vehicles, el cap de
Premsa de la Generalitat, senyor To
más, el novel-lista alemany Ernst Kol
ler, la seva muller, els senyors Ala
yedra í Abril i el majordom de la Ge
neralitat, senyor Rubí.
Durant el viatge, el senyor Maciá
fou objecte d'aplaudiments i d'altres
proves d'adhesió a tots els pobles que
passá. A N'adore% una comissió de
ciutadans que s'havien aplegat a la
carretera, assabentats del viatge del
senyor Maca, l'obligaren a aturar i
Ii pregaren que baixés per tal que as

sistís uns breus moments a una reu
nió d'agricultors que en aquells mo
rnents tenia lloc. Així ho féu Maciá,
i pronuncia un breu parlament que fou
ovacionat.
L'ALC.ALDE D'ESPARREGUERA
OFEREIX LA VARA AL
PRESIDENT
Al començament del terme d'Espar
Maca
reguera esperaven Francesc
una
Comissió que presidia l'alcalde
senyor Salvador Cortada.
El seny-or Cortada avançá fins al
cobee on era Maca i lj lliurá la vara,
símbol de la seva autoritat
digué
Maciá, la vara
—

E

entusiasta de l'esco.a.
Azafia digné al
Pariament que no hi hauria exerelt re
publica, fins que els soldats tinguessin
entrada ampla al cor d'eficials. I jo
die que la República no será definiti
vament consolidada fins que lea por
tes de Pescola no s'obrin de bat a bat
per donar entrada a tots els infants
fins els més humils. El dia que el
noble sencer sápiga quins són llurs
deures i llurs drets la República esta
No fa

putat

encís davant d'un régim del qual

lloc és

meu
punt de
vista cree que un socialista no pot
acceptar, ni aquí. ni fora d'aquí, la
responsabilitat d'un Govern. Perque
l'aparent fracás deis socialistes a
diferents paises d'Europa es deu a
qué les condicions económiques de
la vida internacional han de sofrir
una
profunda transformació perque
el socialisme pugui ocupar el Govern

de Catalunya—digné—: He estat gen
tilment invitat a akuest acte pel ves
tre baffle, i encara que sense cap mé
rit personal, i sí sols per tenir l'honor

vosaltres,

rova

vulgueu: soles, acom
panvades. En coles o individualment,
peró treba/leu, companyes. Sebretet,

sidereu més

Smi&r.

(Foto Sagarra.)

-ons

necessária,

cialista, peró des del

noves

som

adoptar la Unió Socialista de Cata
luny-a envers l'Esquerra, jo he cre

XIRAU

escotes

jura amb altres companys a les Cons
tituents, he acceptat la invitació, per
qué és aquesta una festa que cm plata.
Conr arnant de Catalunya i de la Re

una

Respecte

JOSEP

les

l,;trocedir... Nec:ssitem, és
mica l'empar d Is bornes.
Lames que ens kan donat

guerra.

•

de la inaugu

moment

ració de

a

sa

Josep Xirau, de la Unió Socialista de Catalunya, creu
que els socialistes no han de governar encara

gueixi

-

,

lents.
Penseu que aquestes clows que no
estan preparaOes, no hi tenen ea culpa
peró que :r.ropoc Catalunya no hi té
cap culpa.
Penseu cloe aquestes eionss que no
estan prepacades, se les ha
te prepa
rar. Que
aquestes dones haviten els
nobles les ba -Hades obreres... A Sant
Andreu, a la Barceloneta,
Sans, hi
tenim molta feina a fer, si volem, com
panyes. I cal que vulguem. Per?) és

L'ACTUAL1TAT POLITICA

ta

a un

I que cal evitar,
els initjans, que stauin do

necessitem

llegir aquestes línies, saben quevuli

en

de Maciá

Bous i dolents.
per

Companyes, especíalment aquelles

cornpanyes que m'entendran de

Descobrirnent d'una lápida que dina el norn
deis passeigs més importants d'Esparreguera. Interessants
parlaments de Maciá. i J. Sunyol i Garriga

aixék Hem de deixar-nos de mesqui

indubtablement un compromís. Un com
promis que Fhem de complir, costi el
que costi i en honor del qual no hm'
'de plányer cap mena de sacrifici.
Sacrifici. ?Ho heu entés ben bé,

11/1011

Inauguració d'unes Escotes.

—

—

Companyes: ?Heu

encara

penseu
ara que ja tellim el vot
que és cert, m-ilaurada
conceda
ment cert, que les dones no estan pre
parades per a votar. Peró penseu, tam
bé, que hauran de vatar, aue votaran
i... que e13 resultats d'aquesta votació
podran ésser simplement 'pos; o do
nec,

DE CATALUNYA

nya.
Hem

rambla

perque en sou vós, per a mi i
tots nosaltres, no hi ha cap més

per a
auto
ritat que la vostra ilustre persona.
Maca agraí aquell bell gest i Ii tor

dient-li que des del moment
alcalde per voluntat del po
neta
mereixedor.
Aquest gest senzill i sincer, emocio
na els que el presenciaren, que aplau
diren 'larga estona Maca i Cortada.
Puja l'alcalde d'Esparreguera a
l'automóbil junt amb el senyor Macia,
i emprengueren novament el camí cap
a la població. El vehicle hagué d'anar
moderadissima a causa
a
una
marxa

ra,

que
ble

tot

era

de la gran gentada que hi havia en
tot el trajecte des d'aquell lloc fins a
la plaça en hi ha l'edifici de l'Ajun
tament.
A la plaça de l'Ajuntament era enor
me
la gentada que hi havia; les ma
nifestacions d'entusiasme eren impo
nents. Els nens de les escoles forma
ven un grup compacte, i amb llur jo

ia donaven un caire cordialíssim a
l'entusiasme popular. Rams de flors,

abraçades,
•únicament

má,

tot el que
quan l'entu
es pot
siasme d'un poble és sincer, presen
e5tona que
carem dtrant
hagué d'emprar Maca per travessar
estretes de

veure

aquella plaça.
Per fi, Maca i llurs acompanyants,
arribaren a la porta de l'Ajuntament,
on fou
rebut cordialment per les au
toritats locals i per nombrases repre
sentacions foranes. L'alcalde li pre

senta el senyor Rueda, inspector de
l'ensenyança, que havia d'assistir a la
inauguració de les escotes en repre
sentació del rector de la Universitat.
EL POBLE OVACIONA L'AVI

Després de saludar les autoritats i
les representacions que li foren pre
sentades, Francesc Maca sortí al bal
eó de l'Ajuntament, i, obligat per la
insistencia del nombrós públic que hi
havia a la plaça, féu ús de la paraula.
_

_

per

excusar-se

que

la

seva

potser no fas sentida per tots els
presents, a causa del refredat que no
Ii feia possible parlar tan alt com ell
veu

voldria.
—L'acte que se celebra avui a Es
parre,guera
afegí
és el més gran
que pot fer un poble, perqué és la
inaug,uració d'un edifici on seran for
jata els ciutadans de denla.
Aquest acte d'avui, i molts altres
—

—

de semblants que en seguiran, forma
la part
més impoltant del
nos
tre programa.
Perqué nosaltres, el
que més desitgem, és fer de Catalu
nya un deis pobles més civilitzats, que
aquells pai
es pugui comparar amb
ses del nord d'Europa, que segueixen
pos a pas tots els
perfeccionaments

pedagógics.
Aisco sí,

la nostra cultura será por
tada a cap en un sentit esquerra. En
un sentit esquerra que vol dir que tots
els fills de Catalunya, des del fill de
l'obrer més pobre fins a de l'home
tus enlairat económicament,
tots
els
infants aniran a l'escala des deis sis
anys iins als catorze, i tots podran
aprendre el mateix porqué per als
fills de l'obrer, l'escola será absolu
tament gratuita. No será com fins ara
que els fills deis obrers no poden ad:
quirir la cultura necessaria per manca
de diners. L'escola será gratuita com
també ho seran les académies espe
cialitzades i els estudis complementa
ris.
Aquest sistema d'instrucció deis in
fants donará forçosament un resultat
admirable. Si més no, servirá per a
fer desaparéixer aquestes diferéncies
de classe que existeixen actualment,
que comencen a l'escota i segueixen
sempre més.
L'escota sera absolutament obliga
tória; en canvi el servei militar será
voluntari, puix que creiem que és
molt més convenient obligar els ho
mes
a adquirir cultura que no pa.s a
aprendre el servei militar, (Aplaudí

ments.)
No solament tenim en el nostre pro
grama la protecció de l'humil en
aquest sentit. També será protegit en
la sanitat, puix que actualment és

vergonyós que un treballador, després
d'una llarga vida de treball, estigui
malalt, i en acudir a l'hospital no pu
gui entrar-hj per manca de lloc. Ai
x5

no

será.

rá assegurada.
afortunada
IZi régim monárquic,
mete ja enderrocat per sempre més,
s'havia recolzat sempre, especialment
en eh seus darrers temps, en la igno

egoismes, s'ha

rancia,

vulguin els ciutadans,
ció de cap

mena.

sense

imposi

No volem fer

com

vegades en assem
blees, que una minoria s'imposa a
crits a la voluntat deis altres, i el re

el que passa moltes

sultat de la reunió o de l'assemblea
no
és el veritable desig de la majar
part deis assistents.
Per aix5 us dic, amics meus. que
quan sentiu a dir que els obrers no
estan d'acord
amb nosaltres, no ho
cregueu; són una petita minoría que
el que voten és la miséria deis treba
lladors perqué, desesperats i amb fam,
prefereixin morir al carrer que no pas
de gana en un recó. S'ha de vence.
pecó, qui és el que porta aquest estat.
Nosaltres volem que cada dia l'n
brer tingui un majar benestar i ho
farem. Com farem moltes altres co
ses
que necessita Catalunva.
També hi ha qui ens acusa que hi
ha presos i que nosaltres no els allí
berem. Els que diuen aquestes coses.
o són molt ignorants o menteixen sa
bent-ho. No ignora ningú que avni
no
tenim atribucions en
nosaltres
aquest aspecte. Per aix5 a l'Estatut
nosaltres demanem l'Ordre Públic, i
llavors, quan ens sigui aprovat, per
les Ileis que farem, per la manera
d'aplicar-les. amb una completa inde

podrem jutjar la nostra
tasca. (Grans aplaudiments i visques.)
Grácies pels vostres aplaudiments.
Aplaudiments que m'indiquen que te
pendencia.

con.lança
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en

i

mi

eh

d'obrar amb cordialitat
i amor. L'amor nostre no és de paran
la ; és d'amor als humils, als obrers,
ala infants, a tots els que tenen més
necessitat. Si el nostre amor Los úni
cament de paraula ben aviat es ven
ria i llavors els obrera s'apartador
de nosaltres, peró quan vegin que els
anem treient poc a poc de l'esclavatee
en qué
catan, quan vegin que llurs

i per aixo donara al

cultura amb contagotes i fent

poble
una

la
in

selecció de classes. La Repúbli
que no vol incultura, l'unic Pres.
supost que ha augmentat, ha estat el
corrusponent a Instrucció Pública.
Ha d'ésser l'escola el fonament -mes
fer z! de la nostra República, i per aixó
jo felicito i fins envejo els infants de
la giova generació, que seran hornes
cultas i per tant bons catalan i excel

qué

havia

estat

objecte,

El seny-er Macia,

cions ineludibles
prengué

a

aquell

en

que

tenia

obliga

Barcelona,
moment

s'a

em

el viatge

de tornada donant la seva representa
ció per als actes que s'havien de ce
lebrar al diputat a Corts senyor Su
nyol i Garriga.
LA PLACA DEL CARRER

L'Ajuntareent d'Esparreguera obse
quia el senyor Sunyol i les altres per
sonalitats amb un banquet que tingtté
lloc a L'Hostal, acabat el (mal es di
rigiren cap al camp de iutbol, on te
nia lloc un partit entre regulo d'Es
i el de Súria.
El senyor
tirá el kick-off i es dirigí irn
mediatament a lacte de descobrir la
placa que dóna el nom de Francesc
Maciá a 1111 deis passeigs més fre
qüentats de la pob:ació.
El chor "La Siempreviva" cantá
l'hinine "Llibertat", i seguidament fu
parreguera

Sunyol

us de la paraula el senyor Galceran,
a
que jet' un parlament ple d'amor

justa

Catalunya i

ca,

sident.

la

a

figura del

nostre

Pre

bar

El senyor Sunyol parla després. El
di a d'avui—cligué—ha estat una diada
que honra Catalunya. He presenciat
la inauguració d'una escola i ara sóc
testimoni d'un hornenatge merescudís
sim a l'home noble i digne que ha
portat a la nostra estimada Catalunya
ben prop de la consecució de les se
ves llibertats.
He presenciat també un espectacle
emocionant: he vist l'homenatge sin
cer de tot un poble. No
un homenat
ge espectacular com els que havia fal
sificat el regim caigut, sinó un home
natge veritable i pur con; els que agra
den a Maciá.
Us vull fer una confidencia. ?Sa
ben qué macaba de dir un professor
alemany- que ha presenciat els actes

segueixin els bornes oprimas, i
aconseguir-ho farem que el que
tingui doni una petita part per a mi
norar el que produeix.
Ella diuen que volen pau i tranquil

ral i del

d'avui?
Dones m'ha dit entusiasmat que ma:
no havia vist durant tota la seva vida
un hornenatge més sincer ni més emo
cionant. ll'ha dit que el general Hin
demburg. que és molt estimat a Ale
manya, és objecte de molts homenat
ges ; en cap, pero, hi ha l'entusiasme
popular espontani del que avui ha pre

litat. Nosaltres també. Per aixó, per
qué nhi hagi, s'ha de redimir les clas
ses- oprimides, car,
mentre existeixin
oprimits i opressors, no és possible
que existeixi ni una completa pau ni

ra

poden adquirir una mes

fills

tura, que avui está
i que es podrá fer
estará

obligat

a

un

seguir

cul
als rics,

gran

reserva

home que no
en
la miséria

qué

fins ara havia viscut,Ilavos veu
ran la sinceritát de
les meves paran
les i la noblesa de les nostres aspi

en

racions. (Aplaudiments.)
Tenim, pero, un enemic -9oderós.
Les dretes han forrnat una pinya; Ilur
egoisme els fa vence ea nosaltres un

perill.

Es

creuen

que

els farem donar

portar a cap els
nostres propósits de millorament so
cial. No és així; nosaltres volem una
rnés gran justicia social, no volem
el que

que
per

tenen

per

a

a

completa tranquillitat.
perqué estic fatigat, i. sense
adonar-me'n, he parlat .una llarga es
tona. Solament cm resta- dir-vos
que
una

Acabo

l'Estátut és convenient per
classes socials, i els que

a

totes

van

les

contra

l'Estatut van contra Catalunya i con
tra ells mateixos.
Un Ilarg aplaudiment corona les dar
reres
paraules de Francesc Maca.

Seguidament un chor canta l'himne
"Llibertat", original deis senyors
Cortada i Munner, que fou aplaudit.
LES NOVES ESCOLEC...

Després, Francesc Maca
l'acompanyaven es dirigiren
estan
ven

a

i els que
al lloc on
bastides les escales que sana
inaugurar. Si la gentada que hi

la plaga de l'Ajuntament era
imponent, la que s'havia aplegat en
aquell lloc ho era encara molt Inés.
En arribar allí Maca els visques eren
continus i les manifestacions d'estima
ció i respecte, emocionants.
Malles senyoretes Ii °frenaren rama
havia

Tot el que volem nosaltres portar a
cap será sempre d'acord amb el que

un

obra que
he mores. Nosaltres no volem odis
perqué els odis destrueixen i nosaltres
volem construir. S'han d'acabar els

—

Comença

sóc

gaires dies,

cions de

comiadá.,

a

de flors i unes mares li feren besar
llurs fillets. Els nens i nenes de les
escoles, amb la directora senyoreta
Hervás i el director Prats, victoreja
"L'Avi" i "El
ren repetides vegades
redemptor de Catalunya".
L'estrada fou ocupada pel senyor
Maca, el diputat a Corts Sunyol i

Garriga, l'inspector

l'Ensenyança
de
senyor Rueda, el seny-or Josep Rius i
el nostre bon amic president de l'A
grupament d'Esquerres, En Miguel
Galceran.
Para primerament el senyor Rue
da, el qual, després d'excusar-se per
no parlar catalá, malgrat de tenir fills
grans nascuts a Catalunya, féu cons
tar la representació que portava del
rector de la Universitat, la seva adhe
sió a l'acte i els seus desigs que la tas
ca de les escoles que s'inauguraven fos
ben profitosa pels nens i nenes, que
han d'ésser els ciutadans de demá.
Acaba el seu parlament fent un elo
gi de liada i dient que el mateix ell
que el rector, al qual representava en

aquells moments,

disposats a
calgués en pro

estaven

fer els sacrificis que
de la cultura del poble catalá.
Fou molt aplaudit.
Seguidament féu ús de la paraula el
nostre amic Josrp Sunyol i Garriga.
'Ciutadans d'Esparreguera, infants

lenes republicans."
Una llarga ovació ressoná

en

aca

Sunyol el seu parlament.
Malgrat d'estar quelcoi fatigat,
Francesc Maciá, davant la insistencia
del públic en demanar que parles, ho
féu. Quan s'aixecá fou llargament
aplaudit.
Felicita, en començar el seu parla
d'Esparreguera pels
ment, el poble
esforços que havia portat a cap per
bastir les escales que en aquell mo
ment s'inauguraven.
Digné seguidament que els seus es
forços no serien inútils, puix que la
Cultura és la base de la grandesa mo
futur de

Catalunya.

Per

aixó—digué—nosaltres els homes de
l'Esquerra Republicana de Catalunya
tenim com a base primordial del nos
tre

programa l'enlairament de la cultu

mitjana del poble i farem per a
aconseguir-ho que l'escola sigui obli
gatória.
Quan tinguem les facultats necessá
des, canviarern gairebé completament
l'actual sistema pedagógic. Sense fer
cap retret als rnestres que em puguin
escoltar, haig de dir. que la forma
d'ensenyament actual s'ha de canviar
per tal d'evitar que el mestre irnposi
als infanta el seu criteri propi i una
estreta disciplina, puix que és molt di
ferent la mentalitat d'un infant i la
del seu professor. Eta professors hau
cultural
ran de limitar la seva tasca
en
fer desenrotllar els instints bous
deis infants i en allunyar eta dolents
que pugui tenir. (Aplaudiments.)
Volem fer més. Volem ja començar
a
cultivar l'infant des que sigui al
ventre de la seva mare, enviant-li do
nes expertes que amb els seus consells
higienics facies que el nen neixi ro
bust i sa per tal que estigui preparat
per al futur i sigui factible d'adquirir
la cultura necessária. Les mares secan

clíniques a propósit fins
quaranta dies després del part i el
seu patró els haurá d'abonar els jor
nals integres. (Aplaudiments.)
estatjades

Catalunya, que procurarem que sigui
l'espill del món ciilitzat. Edifici que
servirá per agafar en una sola abra
lada totes les classes socials.
No cal dir com fou d'aplauda Fran
acabar el

discurs.
als
nens i nenes capsetes de bobons amb
els colors de la bandera catalana i amb
lafotografia de Francesc Maca.
L'arquiteste senyor Doménec Man
sana acompanyá el senyor Maca i els
que anaven amb dl a visitar les esco
les. de les quals el President de la
Generalitat féu merescuts elogis.

Maciá

en

Seguidament

j'oren

seu

repartides

VERMUT D'HONOR
L'Arenen d'Esparraguera invitá Fran
un
vermut d'honor, al
cese Maciá a
qual assistiren, ultra els seus acompa
nyants, nombroses representacions de

pobles

I l'home que s'oposi a la
de Maca és cense

el contrari.

figura venerable
qiientment

inccnseqüentment

o

un

ene

mic de Catalunya. (Aplaudiments.)
Heu posat ací una placa que ha de
perpetuar el nom de Maciá, pero heu
de tenir present que si algun dia uns
folls o bé uns miserables tractessin
d'embrutar-la o d'arrencar-la l'heu de

defensar fina en calgui, perqué defen
sant-la defensareu Cataluny-a.
Acabo dient-vos que cal que confieu
que les Corts aprovaran el nostre Es
tatut. Estigueu tranquils. Guiats per
un general com Maca no es pot per
dre, i seguits per la voluntat d'un po
ble com el nostre s'ha de guanyar.
Un aplaudiment unánime ressoná

després de les paraules de Sunyol.
Seguidament Josep Sunyol i Garri
ga emprengué el viatge de tornada cap
a

Barcelona.

en

Acabo dient-vos que anem a inau
gurar un edifici que será base del per
feccionament de la nostra estimada

cese

senciat.
Ja ho velen, dones, amics meus, com
Maciá és Catalunya i Catalunya és
Macia, encara que hi hagi que afirmi

forans.

Féu l'oferiment el president, senyor
Juli Borras, i contesta les seves pa

railes el seny-or Maca.
Va Len constar el senyor Maca la
satisfacció que ti havia causat el se
nyor Borrás en fer constar en el seu

parlament que la invitació no era di
rigida al President de la Generalitat
sinó a ell particularment, i després de
donar les grácies per les moltes aten
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CADA DIA
Gran éxit de la notable
estilista

argentina

Tai

acompany-ada pels

Gamas 1.ICHD
ex-guitarristes de

Caries URDE
Actuaran en els
TES DE MODA

SOPARS A L'AMERICANA
SORTIDA DE TEATRES

Orquestrina
Maison Dorée
Molt

aviat,

nous

debuts
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Quina

serft

una

Cada nou vinguda al cinema, cada
1.‹,ia maca i exquisida que les editores
descGbreixen i comencen els entrena

cinematográfics

ments
pers,

en

petits

pa

creu

una

lywood,

cometes, pel bri
sat, com vaguerosos
llant firmament cinematográfic.
Actualment, hi ha dotze noies gen
tilissimes, boniques i intelligents, pre
parades per saltar damunt del tram
polí que les Ilançará envers la glória,
representat per
i aquest trampolí está
"una" oportunitat, "una" ocasió. Po

peró

dran interpretar moltes pellícules,
el cas és trobar la "seva", la que ha
de fer-les famoses i adorades.

Aquestes aspirantes

a

l'estrellat

?Quina d'elles, peró, obtindrá "aque
lla" fama tan desitjada que compensa

"elegides" per
vejables llocs de

ocupar aquells
la Shearer, de

a

Talmadge, de

u

AVU1

AVUll

les vicissituds sofertes per a la
obtenció?
Hollywood, fascinador, les ha atretes
de totes les poblacions del nou Conti
han
nent. Els seus tentacles imantats
fet desertar de Ilars humils, de pa
laus luxosos, de famílies burgeses,
aquesta colla de noies d'encisadora be

•

Ilesa.

•>

Ara, Hollywood té la paraula. Quan
ell vulgui, qualsevol d'elles arribará al
riloi será l'admirado del alón penó de
moment, amb una fe digna d'obtenir
els resultats més satisfactoris, les ca
torze petites "estels" lluiten per ocu
par un primer pla en el fastués món
sideral del cinema.

WILLY FORST
(el "Chevalier

Ivn Knapp. La travessura d'expressió
Cloy. els ulls picarescos
(1- June
d'Arlene Judge, la misteriosa mirada

Concepció llontenegro, l'expressiva
rialla de Noel Francis, la ingenuitat de
Kitty Kelly-, els tristos ulls de llae
Madisson, tan semblants als de la f a
Marr,
mosa i malaurada Bárbara La
la serenitat de Cecilia Parker, i els
Iluminosos tills de Rochelle Hudson,
rnereixen el triomf.
Peró dotze "estels" de cop i volta,
són moltes, algunes han trobat. com
Evalyn Knapp i Manan Marsh, l'opor
tunitat envejable. Manca saber si
2quest pr,?stigi recent obtingut, será
conservat i augmentat en oportunitats
successives.
A l'aguait d'una ocasió estan també
Sidney Fox, Ruth Westorai Bette Da
també eentils i intelligents. Són
dones. una série de noies en plena
educaaió d'art, lluitant per la glória,
loventut i en
en el millor de la seva
l'esplendor de la leva bellesa.

lebre compositor

seves

i

"El sueno de la
dicha"
que es faran aviat

"Pararnount Film" presenta "Tabu"
La perfecció més gran de la cine
matografia és aquesta producció. Obra
d'art inconmensurable, resum i com
pendi de totes les belleses, de totes les
Poesia plasmada en la
perfeccions.

Bolvary

von

•
o

molt populars

o

thicuiLL
A V

Dos gratis artistes indígenes, mera
vellosament dotats, formats per la na
tura, tant moralment com material
ment. són els protagonistes. Bellarnent

1

més que

una

obra

u

u

imaginada, magníficament resolta, dig
nament interpretada. Tabú no podia
res

'

u

marc.

ésser

»Yettir

dirigida per

Geza

pantalla, definició simplicíssima de tot
el que és bell i magnífic.
Bora Bora, una illa polinésica n'és
el

u

Robert Stolz

"Mi mascota"

DE PROVES

espectacle, u

amb música del cé

deli
creacions
cioses
les

en

P. VENTURA I VIRGILI

CRITIQUES

gran

alemany)

en

la
la

Una opereta de

Vegeu i escolteu

ar

Crawford, de les
Pickford.
Perola els somriurá el destí? ?Seran
prou afortunades? Actualment estan
enveja, preparant
sense cap rancor ni
Són, peró. dotze;
per a la Iluita.
se
anirá al fracás:
elles,
alguna
d'entre
quina será?
L'expressió drmática de Roberta Ga
le. l'actitud vampiresca de Manan
Marsh, la simpatia, estil Swanson,
d'Elda Volee!, la bellesa serena d'Eva

de
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totes

riben de tots els estaments socials, pos
selexen encisadores qualitats i es creueri
les

.1.1..11111.1

seva

futura gran "estel".
L'"estrellat" és, dones, l'única finali
Hol
tat de milers i milers de noies, a
i que han arribat i han pas
es

'gran stetriu"?

u

tnes

•

tra.

Es molt probable que no veiem mai
tnés res que pugui superar aquesta
pellicula, quant a art i plástica, fo
tografia i perfecció directives. Es el
que podríem dir-ne el cant del cigne,
és com el meravellós Iliurament d'un
esperit selectíssim (F. W. Ifurnau),
a l'Univers.
L'obra magnífica, duta a terme per
aquest director desaparegut, ha tin
gut un corolari espléndid amb "Tubú".
Semblava que la seva ment retes
inadvertidarnent tot l'homenatge del
de la seva comprensió de
seu saber,
pogués
la bellesa. perqué el món no
fer-li retret de cap mena.

Murnau ha fet molt per l'art cine
L'esdevenidor ti deurá molt i nos
altres avui ser'irem com les emocions
més diverses i encontrades s'apodera
nosaltres, en admirar aquesta
ran de

producció.
Interpretada totalment

per

indige-'

polinésic.

Els jocs d'aquella gent. les seves
tradicions, la simplicitat de la seva
vida, els costurns, i el primitivisme deis
seus mitjans, aquella bellesa de flors
dldbiscus. porta un ambient d'ingenui
tat i de suisualitat delicadíssim a tota
la producció.
Llums, paisatges. intérprets, ambient
treball
técnic, fan d'anuesta una pel
i
lica." única i insuperable.
Ensems que ens fa nnnyer el eran
director, mort d'una manera tan trá
gica. el dia en qué s'havia d'estrenar
?'ova York la seva darrera obra
a
mestra. sentim l'admiració per aquest
borne. que ha pogut marxar deixant un
record tan magnífic: una obra tan ben
acabada com "Tabú".
Yo cal dir que la sincronització és
també una cosa perfecta...

Viva emoció

Sorpreses
Intrigues
Vida principesca
Es esports
més perillosos
La mirada inquietant
de la policia

ARICIA BRUN

qué

pre

•

nes, tan sois veiem l'ombra d'un blanc
una for
en aquesta pellícula. Va ésser
midable troballa la de Murnau amb
aquella Reri, gentilíssima, veritable
‘erge de pell daurada i de formes cas
siques.
No menys interessant resulta la fi
gura de llatahi, el gallardís.sim Apolo
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Cinernatográ iiattes
senta "La flama sagrada".
"

_i

té una veritable frescor, un can
dor senzillament admirable.
L'actor, peró, que ens sorprén en

dríguez.
Interpretació: encertada.
Argument: Molt dramátic i ori
ginal.
Comentar i: Aquesta pellícula és en
franca oposició arnb els nostres cos
tums, amb les nostres tradicions, amb
el nostre sentit de la moral. Pero en
sems esta pel damunt de tot alzó. Es

és tan imens
igual que els va donar
que

un

la

vida,

tnoment en

ei do

Interpret'ació:

arri
per
que

pos una deshonra.
Tot plegat, peró, está pel damunt de
les lleis naturals, és una cosa massa
gran per a ésser discutida. La idea
básica és, dones, d'aquelles que us
problemes ín
remouran l'interés pels
tims i aix5 és molt en un temps en
no

tenen

séries de "Sonando el cuero"
velem que aquest artista posseeix una
série de matissos incalculables i que
pot ésser considerat com un deis rnés

complets

actors

L. Gaumont.

Protagonista: Willy Forst.
Argument: Una opereta luxosamant
adaptada a la pantalla.
Modalitat: Cantada i parla& en a:c
many.

Direcció: Geza von Balvory
Música: Robert Stolz.
-Comentan: Plena de frivolitat, pe
potser mancada d'espiritualita:
.

pantalla.

de la

Aquesta. peró, és una de les caracle
rístiques de la producció alentany a
Artistes plena de simpatia, una nvi,

En "Música de besos" és insupe
rable company de Grace Ifoore.
Fantasio" presenta Music-Hall".
"

Distribuidora:

vista.

"

Especladors!

1111
1111

ginald Denny.

fills que

qué els la pren,
conceptuar més digna una mort,
ba

argurnents

"Kursaal" presenta "Música de be
sos".
Editora: Metro Goldvvyn.
Protagonistes: Grace Moore i Re

obra que us parlará a la cons
una
tiéncia, que no us incitará a qué ac
cepteu una acció, ni us la voldrá pre
obra se
sentar com moral. Una mare
gens el sett valor, segons el seu amor,
seus

els

d'una superficialitat aclaparadora.
Elvira Morla afirma de bell nou i
d'una manera incontestable la seva
gran personalitat d'actriu.
Els altres, molt discrets.
El diáleg té alguns moments que pe
quen de puerils; és poc comí si el
seu defecte radica en qué vol fer com
prendre massa al públic el que vol dir
l'actor.
Una interessant i dramática pellí
cula.

Editora: Warher Brothers.
Distribuidora: "Cinematográfiques
Almira".
Protagonistel: Elvira Mona, Martí
Garralaga, Luana Alcafiiz, Carme Ro

pels

nou treball és Reginald Denny.
Quan recordem aquelles SeVeS pri

cada

meres
tots

DE GUEVARA

L'exímia actriu, que es troba actualment a Barcelona,
per l'actor i dinámic artista Félix de Pomes
vi,

ett fie pét

matográfic.

MARIA FERNANDA LADRON

Excellent.
Areument: Basat en la vida de la
cantant famosa Jenny Lind.
Modalitat: Cantada, i d'una manera
meravellosa per cert.
Comentani- Grace Moore té una veu
dtliciosa, magnífica, és un veritable
encís escoltar-la. S'acredita, en agites
ta versió de la vida de Jenny Lind,
d'ésser una discretíssima actriu.
L'obra, no posseeix massa moviment
ni potser massa atractiu, per?), en can

1111
11

5:

1111

1

1111
5:

1111

st

parlada

en

castellá

...és el film de l'EMOCIO

000
FAMILIES NECESSITADES DE BARCE

Persecucions
que sobresalten...

participaran en el repartirnent
recaptació íntegra de la

LONA
la

de

DE GALA
AL

...és la pe•lícula que

1

es

DISCUTEIX

...és l'argument que desvetlla ODIS
...és el conflicte que ENTUSIASMA

habla
5:

FEMINA

11
•

El dia 18 del corrent, a un quart d'onze
de la nit, es presentará el film FOX
•

1
1

e
Selecció FILMOFONO, dirtribuida
FEBRER I BLAY

basal

en

l'obra

de GREGORIO MARTINI-7 SIERRA,
dpiiiit a la pantalla

amb

el

qual

el

fa

seu

II

1111

nom

Aquest film obsessionant s'estrenará avui,
difiuns, al CAPITOL
Primera pellicula parlada de HARRY PIEL,
el m'.5s intrérid deis artistes

serveixin trametre per escrit el
i la direcció a Corts Catalanes, 592,

Se

liquinon

principal.
A

partir

del dla 10. poden retirar-se les localitats a PALESTRA,
de dues, 1 al FEMINA, d'onze a una
a del., ouarts
AVIAT ES DONARAN

de

dotas

MES DETALLS

5:

••

.1~••¦•¦••~1~.~.11•1111~.~.•~~01~, J•Ma

¦•••••01~~11~01¦LLMI,•Cli-~•~•~•111~1~1.1.

LAFLECHA

...és el film que intriga
Són els éxits del dia al

NOTA.—La Secció Femenina de PA
LESTRA prega a tots els que coneguin
alguna familia especialment necessitada,
que

DE

(en francés)

Catalina Báreena
per

SA

PROGRAMA

"ALMIRA"

•
•

7 de desembre de 1931

la
sica deliciosa, cangons d'aquelles que
al moment canta tothom, molt ben pre
sentada i dirigida.
La protagonista el nom de la qual
no recordem és una noia gentilíssima,
Willy Forst canta amb gust, peró no
posseeix la naturalitat, aquella natu
ralitat simpática de Chevalier, per me
réixer completament !'honor del qua
lificatiu de "El Chevalier alemany".
Molt bona fotografia i excellent de
sons. Posseeix
en
alt gran el do de
fer passar una estona agradable.
El millor de tota la pellícula: La mú

sica; sobretot, un tango, "El son de
la dicha" i "La meva mascota".

rambla

Catalunya

9
Cinquena serie: r, Gómez, 21 1-'0.
Llançament de la !azulina:
Etter, 42'68; 2, Fraga, 41'09; 3,
Roca, 39'17; 4, Serrat, 35'81; 5, San
cho, 3469; 6, Tugues, 33'985; 7, Ve
ciana, 32'245; 8., Marty, 31'15; 9, Con
cegal, 29'67; ro, Gómez, 29'58; ir,
Maten, 29'03; 12, Nfartorell, 26'72;
13, Ifongrell, 26'49; 14, Miralles, 22'11

Géneres de Punt

1.500 metres:

Primera serie: r, Fraga, 4

MIRtA IfillON PE GEMIli

38

m.

s.

9-ro; 2, Gómez, 5 ni. 5 s. 1-5; 3, Maten, 5 'ni. II s. 4-5.
Segona serie: r, Serrat, 4 ni. 49
3se
5 ;2,
m. 54 s
51 S.;

2-4

Roca,

Mir. 3a11-7,4m.

Tercera serie: r, Concegal,
50 s.; 2, Mongrell, 5 m. 15
3, Marty (retirat).

4
s.

m.

3-5;

Quarta serie: i, Tugues, 4 m. 41 s.
Martorell, 5 TM 12 S. 7-1o;
3, Etter, 5 m. 36 s. 3-5; 4, Veciana,
5 in. 48 S. 2-5.
9-I0; 2,

Silvia Sydney, la gentil protagonista
de "City Streets" va ingressar en l'es
cola dramática, als 15 anys. Va ob
tenir el títol d'actriu als 16,
i era una
"estel" de Broadway als 19.
Poca gent suposará que aquesta noia
tan americanzda de noms i posat si

descendent

de russos;

pero

Concegal, F. C. Bad., 5405.075.
2.
Roca, F. C. Barc. 5114.570.
3. Fraga, C. E. Ter., 5082.835.
4. Tugues, F. C. Bda., 5017.59.
5.—Serrat, R. A. C., 4087.025.
6.—Etter, Olímpic, 4018'23.
7. Mongrell, R. C. U., 4014'965.
8. Maten. F. C. Bad., 3816'700.
9.—Gómez, E. E. Ter., 3779'73.
ro.—Veciana, A. Lliure, 3571'737.
II.
l'infles, F. C. Bar., 3043'67.
12.
Sancho, R. C. U., 2544885.
13. Marty, F. C. Barna., 2474'475.
14. Martorell, Plorns, 182817.
Per tant, Concegal ha enderrocat el
récord de Catalunya, que tenia la pun
tuació de 5.321'075 punts.

Avui, nit,

*

ella de
_

*

...que ara de Hollywood diuen
que la
persona de la colonia que posseeix més

"ello" és... William Rogers.
*

Sessió

pressió" de Rudy Vallée.
Aixo 110 han fet els americans, i fa
un
any valen que suplís En Valen
tina-1
Esther Ralston ha passat per una
dura prova. Ella i el seu marit George
Webb esperaven amb delit que l'infant
que havia de néixer seria un nen. Geor
ges ja té dos nenes del sea primer
matrimoni. Esther en la casa del seu
marit va comprendre que el fill nas
cut era una nena i amb veueta deso
lada va dir:
—Estic desolada, daddy: una altra
vegada será un nen.
I ella ignorava que els doctors ha
vien dit que no tindrá cap més fill...

precursor

F. W. trom
esperada per tots els

• *

*

Jean Harlov, la bella rossa platina
da, és pessimista. Ara está estudiant
mecanografia i taquigrafia. perqué no

del cinema

La Volta a Sant Andreu
de marxa

IC¦•

*

L'obra pUtuma del

amants

*

...que sabem del cert que molts afi
cionats al cinema han demanat la "su

de Gala

tan

*

TRIOMFA

El drama que sagna

Parlat

en

espanyo

que aixo de guanyar diners fent
cinema duri molt.
s

.10

o.a:f„›.

*

no

té ni

un

centau

a

la

seva

but

xaca...
*

*

*

No sé si recordareu Fay Tincher i
Hale, les quals eren belles, gentils
adrnirades. Avui la primera treballa
de comptable en una editora. Ella Ha
le és dependenta d'una botiga de Los

XXXIZ
No

HAy LEY

MAS TE

MIBLE L1.1. kçky_ELLA
(ls GUAkDA ALA Elt:
IDA. VEDADO LESI5-

TAA 1.1 HortakEs EL

TocArkul o DI RICI1lk SO.
13kE EU.A LA 111kA DA.
DEL DE)E0, PUEJ Er(
SU HOHOkDESCANSA
EL HONO1kDE u PoU11.9

REKI

E5 SAGRA"

DE5DE AM0IX4Et4 ADELV1TE

E$ 19I
Quy014kE5TE TABÚ
lirio% L4 htuE

i

Un meravellós poema
en

que

imatges

deixará

un

record

inesborrable
Es

un

film PARAMOUNT

Nota: L'escriptora Aurora
Bertrana, que ha viseut
diversos anys a la Polinl
sia, donará una breu i in
teressantíssima conferin
cia sobre els costums

d'aquest país

1886

en

dors i

I

cap

de dubte

mena

apara

seus

us en convencereu

Immens assortiment

Sueters, Ja

en

quetes, Brusetes, Caçadores i Articles

Ahir al matí tingué lloc la segona de
les proves organitzades per l'Agrupa
ció Atlética Vida, de Sant Andreu,
amb motiu de la festa major d'aquella
barriada.
La nota més rellevant d'aquesta
pro
va, val a dir-ho amb
sinceritat, no fou
preciasment la victoria del F. C. Ba
dalona, magnífica, indiscutible i insos
pitada, sino la derrota ,que per prime
ra egada que recordem, ha sofert
l'e
quip del F. C. Barcelona d'enea de bas

amb elements propis i d'altres en
titats.
Aixó ha nivellat, en marxa, les for
ces de tal faisó que endavant ja no
será possible pronosticar, abans d'una
manifestació d'aquesta classe, la vic
toria blau grana per equps, coro fins

sense

més econornicament tots els arti

blancs

ter

Esport, de

a

i

senyor

Abans de fer les

senyora,

nen

vostres compres

us

interessa de conéixer els articles

Pero cal que hom es don i compte que
mentre el Barcelona, aquesta tempo
rada, per equips, perd una prova dar
rera l'altra
i el seu equip es debilita
per moments, els altres clubs es crei

tIUEA
...que noves arribades de Franca as
seguren que per fi s'ha casat Connie
Bennet i el Marqués Henry de la Cou

que

cles de punt. Exarnineu els

Xaturalment, ningú no esperava un
desenllae semblant d'aquesta carrera.

d'aquesta

casa

xen

Ella

:1°4517-4501,

I PER

casa

ven

tants anys.

•

Pat Sommerset. l'home que en els
primers temps del cinema "feia mi
llor l'amor", está molt content quan
troba treball d'extra. perque molts dies

-c.

CASTELLTORI,

La

EQUIPS EL BADALONA

creu

-ztz.

Casa fundada

50

-

r.

la sang eslava fent en cada no
interpretació una creació nova.
*

en

Salrneron

-

PUNTUACIO TOTAL
I CLASSIFICACIO

mostra
va

50

Ilargária:
1, Concegal, 6'07 m.; 625'15 punts.
Angeles.
ara ha ingut succeint.
2, Roca, 5915; 587'175; 3,
* * *
Fraga,
Naturalment que no hem d'admetre
dray la Falaise, "Miss Swanson", com
5'84; 56880; 4, Veciana, 5'78; 554'ro.
L'n dels actors que malgrat haver
com a patró únic, per a guían-nos en
ell
mateix
s'anomenava
Maten,
quan
era
el
5,
5'675;
528'375.
6, Gómez,
fracassat en el cinema, s'ha obert un
marit de gloria.
567; 527'12. 7, Mongrell, 5'65; 522'25. l'esdevenidor, el resultat d'ahir d'a
bell carní en la literatura, és Georges
questa marxa. De tota manera, creiem
8, Tugues, 5'64; 519'80. 9, Serrat,
No volem acceptar la nova sense re
Hackathorne.
5'53;
serves.
Es de procedencia francesa,
492'85. ro, Cardús, 5'49; 483'50. II, estar en el cert en dir que el Badalo
*
igual
que
les
que matare na Fatty, a
Bombardó, 5'43; 468'35. 12, Etter, na, si d'altres no, es troba en concli
Les llengiies murmuradores de Ho
Sessue
Hayakawa.
a
Jeannette
Mac
5'43; 468'35. 13, Martí, 5'17; 402'65. cions molt més favorables que abans
llywood diuen que l'actriu més vani
per disputar una victória al
14, Sancho, 5'14; 397'30. 15, Miralles,
Barce
donald...
tosa i intractable és.Jetta Goudal.
* 5
to
lona.
5'11;
389'95.
16, N'adore% 4'51;
NosaItres, pero. la trobem l'orca in
Aixo, si altra cosa no, vindrá a do
242'95.
teressant.
"La dona deis meus somnis" és el
nar un superior relleu i interés a to
* 5 *
Llançament
de
pes:
títol de la pellícula que sota les or
tes les proves de marxa en les quals
7, Tugues, 11'55 m.; 621 punts. 2,
...que els metges diuen que és molt
dres de Jean Bertin interpreten en un
prenguin part aquests dos clubs.
Concegal,
probable que Jack Picford (que estava estudi berlinés. Suzzy Vernon, Roland
9.945; 460'5. 3, Etter, 984;
Durant el curs d'aquesta prova aban
450.
4,
Roca,
greument maIalt), pugui guarir-se
9'80;
446.
5,
Veciana,
Toutain, Armand Bernard, Marcel Vi
donaren
bastants marxadors, alg,uns
9'205
;
386'5.
6,
Card
;s,
aviat.
9'22 ; 388. 7,
bert.
del Barcelona, i Arís, del Badalona.
Martí, 8'995; 361'5; 8, Fraga, 8'95;
El primer atleta ciassificat fou Cas
365. 9, Mongrell, 8'775; 343'5. 10,
Sancho, 8'2o; 295. II, Serrat, 7'92;
telltort, del F. C. Badalona, que for
ATLETISME
ní una superba carrera, seguit de Ju
258. 12, Gómez, 7'63; 229. 13, Maten,
lia, del mateix club. González, del Ta
7•45; 211. 14, Bombardó, 7'425; 2085.
EL BADALONI CONSEGAL ES CAMPló 15, Martorell, 7'315; 197'5. 16, Mira
gamanent, Ibern, de 1 Laietánia, de
lles, 6'37; 103.
Mataró, Pellin, del Badalona, Font,
DE CATALUNYA DEL "DECATHLON"
del Barcelona, Pérez, del Tagama
Salt d'allária:
nent, 011er, de l'A. A. Vida, etc., etc.
Cardús, 1'5 m.; 468 punts (?). Fra
Per equips ja hem dit que triom
ga. 1'55; 468 (?).
Concegal,
1'55;
Fou batut el récord catalá
el F. C. Badalona, seguit del Ta
fá
468 (?;, Boinbardó, i'.5o; 398. Vecia
gamanent i del F. C. Barcelona.—M.
na,
150;
398.
Mongrell,
.nri as_ fornades, com és reglamen
l'50; 398.
,ant que no s'esgotin usant 1 anusant
Etter, i'5o; 398. Roca, i'5o; 398. Tu
tan, la Federació Catalana d'Atletis
de les seves energies en un concurs
gues, 1'45; 328. Serrat,
me
ha celebrat el carnpionat de Ca
1'43; 323. San
en el qual únicament i exclusivament hi
cho, 1'45; 328. Martí, 1'45; 328. Gó
talunya del "Decathlon". La primera
han de prendre part atletes fets, que
mez, 1'45; 328. Miralles, r'40; 258.
jornada tingué lloc dissabte a la tar
hagin demostrat a bastament la sev a
Martorell, 130 118.
da; la segona, ahir al matí. Ambdues
capacitat i suficiencia. El contrari és
a l'Estadi de Montjuic.
400 metres llisos:
anar contra el corrent i contra rúnica
I, Roca, 54 s. 4-5; 751'84 punts.
En aquest campionat hi han
pres
finalitat que té l'esport: fer homes
2.
part atletes adscrits a la Federado
Tugues, 54 s. 4-5; 751'84.
forts.
3. Concegal, 55 S. 2-5; 729'28.
*
Catalana d'Atletisme. La concurrencia
deis madrilenys Hernández Coronado
4. Fraga, 56 s. 2.5; 691'68.
El nou campió de Catalunya del
5. Mongrell, 56 S. 2-5; 691'68.
i Climent no passá d'ésser un bon de
"Decathlon" és Concegal, del F. C.
6. Maten, 37 s. 3-5; 646'56:
sig.
que
Badalona,
fa poc, a Madrid, en
7. Gómez, 59 S. 3-5; 571'36.
NIalgrat que d'aquest campionat es la mateixa prova, aconseguí el títol
8. Etter, 59 s. 4-5; 568'84.
féu una propaganda molt
migrada, de campió d'Espanya. A l'Estadi, Con
molt meny-s de la que es mereixia, la
9. Serrat, 59 s. 4-5; 563'84.
cegal enderrocá el récord catalá d'a
concurrencia d'atletes fou nombilosa.
Miralles, 1'45; 526'24.
questa especialitat. El record espanyol,
Veciana, 1 in. 3 s.; 443'52.
Aixó no ens va sorprendre. Perqué
pero, resta en peu.
12.
Sancho, i m. 4 s. 1-5; 39840.
tothom es creu amb capacitat per pren
Entre les marques registrades en
13. Martorell,
dre part en un concurs com aquest,
m. 5 S.; 368'32.
aquesta competició n'hi ha de molt do
14. Cardús, i m. 7 S. ; 293'12.
difícil i esgotador. Per altra banda la
lentes ; d'altres, mitjanes. De notables,
15. Martí, 1 m: 7 s. 1-5: 283.60.
Federació Catalana d'Atletisme va
cap.
16. Bornbardó (retirat), o.
oorir de bat a bat les portes a tots els
Nosaltres som contraris al "De
Llançament del disc:
atletes i admete el concurs de tots els
la
forma
es
cathlon" en
que
fa a Ca
1, Tugues, 29'975; 2, Roca, 26'26;
que varen presentar-se sense procedir
talunya i amb la participació dels at
abans, com calia, a una selecció; sen
3, Veciana, 26'16; 4, Martí. 25'71;
letes que hi prenen part. I explana
se tenir
5, Etter, 25'54; 6, Concegal, 24'40; 7,
en compte
préviament la ca
rem
la nostra opinió en una avinen
Fraga, 23'22; 8, Gómez, 22'93; 9, Mar
tegoria, classe, historial i condicions
tesa més favorable en qué l'espai ens
torell, 22'56; ro, Mateu, 22'09; Ir,
físiques deis inscrits. Entenem que la ho permeti.
Serrat, 20'88; 12, Miralles, 19'57;
Federació ha sofert, aquesta vegada,
MURPHY
13, Sancho,
una
greu equivocació en admetre tot
18155; 14, Mongrell,
RESULTATS TECNICS
hom que ho sollicita. Nosaltres, con
18'465.
tráriament al que pugui pensar la Fe
roo
metres !lisos:
Salts amb perxa:
deració, entenem que aixó no és fer
Primera serie: Mongrell, 12 s.;
1, Concegal, 3'2o; 2, Fraga, 2'90;
esport ni vetllar per la prosperitat i
666'8o punts. 2, Concegal, 12 s. r-ro;
3, Serrat, 2'90; 4, Marty, 2'70; 5,, Gó
Abrics
millorament físic deis atletes que go
642'7o. 3, Martí, 13 S. 2-5; 333'60.
mez, 270; 6, Maten, 2'6o; 7, Marto
verna.
I en ple període de preparació
Segona serie: i, Mateu, 12 s. 3-5;
rell, 2'5o; 8, Roca, 250; 9, Mongrell,
con feccionats
Olímpica tolerar la lliure participació
524. 2, Gómez, 12 S. 7-10 ; 499'90. 3,
2'3o; ro, Etter, 2'30; II, Tugues, 2'20;
en un "Decathlon" (deu
proves) sig
Serrat, 13 s. 1-5; 381'2o.
12, Miralles, 2'20; 13, Veciana, 2'15.
sempre
nifica anar contra el corrent i contra
Tercera serie: 1, Tugues, Ir s. 4-5;
110 metres tanques:
tota técnica i lógica.
714'40. 2, Miralles, 12 s. 3-5; 524. 3,
Primera serie: i, Veciana, 20 3-5;
Fem aquest arree a la Federació
Etter, 12 s. 4-5; 476'40.
2, Sancho, 21 1-5; 3, Etter, 21 3-1o.
Catalana d'Atletisme, i solament a
Quarta serie: r, Roca, 12 S.; 6668o,
Segona serie: i, Serrat, 19 3-5; 2,
ella, perqué essent l'únic organisme de
2, Veciana, 12 S. 4-5; 476'40. 3, Mar
Maten, 20 r-io 3, Marty (retirat).
govern dins el territori catalá, amb
torell, 14 S. 1-5; 143'20.
Tercera serie: I, Mongrell, 18 i-io;
11 Rambla Canaletes 11
capacitat orgánica ben determinada, és
Cinquena serie: 1, Fraga, 12 s. 2-5;
2, Fraga, 19 r-ro; 3. Miralles, 2o 2-5.
també l'únic que té obligació de vet
571'60. 2, Cardús, 12 S. 3-5; 524; 3,
Quarta serie: i, Concegal, 17 2-5;
llar pels joves atletes catalass, procu
Bombardó, 13 s. 2-5; 333'60.
3, Roca, 18; 3, Tugues, 19.
Salt

de

•

MIDE

,

-

NATACIÓ
Ahir

va

el

comengar

Torneig Hivernal del

Club Natació Barcelona
PRIMERA JORNADA

Barcelona,

S.

F. Ruiz Vilar, Enginyers, 13
minuts, 37 segons.
2.

3. Canela, Arquitectura, 13 mi
nuts, 50 segons.
4. Mirosa, .Dret, 14 ro. 30 S.
5. Benavent, Me(lic:na, 14 m.
45 s.
6. Bonacasa, Medicina, 14 m. 56 s.
zoo metres dors

Valdés. Arquitectura,

r.

minut,

1

segon, 6-1o.

21

González; ídem. m.
Martí, Batxillerat.

2.

3.

27

S.

x

27 segons, 9-ro.
4. Usandisaga, Enginyers,
nut, 29 segons.
5. Espluges, Farmácia. i
38 segons.
6. Ruscalledes, Medicina,

nuts,
1.
2.

8-10.

minut,

Minut,
mi

2

segons.
Relleu 5 X 5o estil lliure
Arquitectura, 2 rn. 41 s.
Enginyers, 2 m.. 43 s. 5-ro.

Ruiz Vilar, 5

2.

Valdés, Arquitectura. 6 m. 8
Mirosa, Dret, 6 rn. 46 s.
66 metres debutants
Canela. Batxillerat, 47

s.

Piernavieja, Batxillerat,

5o

Piernavieja,

7.

21

B.

r

Carrera

s.

m.,

Partit de

s.

4-1o.

Nubiola, Fontanet,

2.

m.,

1

VERN DEL C. N. B.
Ahir
tres
vern

D'Hl

comengar els encon
corresponents al Torneig d'hi
que organitza el Club Natació
varen

metres braga
z ni.,
39 s., -ro;
i m., 45 S.;-3. R. Pé
48 s.; 4. M. Cortés,

zoo

J. Pone,
J. Palau, C.

1.

D.

51

s., 8-10.
Carrera zoo metres esquena
1.
A. Jiménez, D. 2 m., 2 S., 4-10;
2. J. M. Sala, C. 2 m-., 7.
s; 3. M.
Cortés, C. 2 m., 9 s., 5-10; 4. L1. So
ler, D. 2 m., 15 s., 6-1o.
Carrera 5 X so lliure
I.
Chervet, Vilar, Jiménez, Mas
gran, Ferrer, C. 3 m., 6 s., 2-jo; 2.
Lacorte, Per, Buscaros, Pone, Pei
ron, D. 3 m., 9 S., 2-10.
Partit de Water-polo
Arbitre senyor Llorca.
Equip: C. Palau, Jim;nez, Mas
gran, Padrós, Ferrer, Chevert, Vi
i

m..

lar, 2.

D. Soler, Buscaron!, Pérez, Pei
ron, Pone, Per, Jiménez.
L. G. ABRIL

El resultat fou favorable als ga
lens per 4 gols a 1.

TORNEIG SOCIAL

Water-polo

GRUP C.
Carrera zoo metres lliure
1.
E. Per, D. i ni., 16 s., 8-ro;
2. Miguel Masgrau, C.
m., 23 s.,
8-io; 3. Antoni Lacorte, D. 1 m., 27
S»; 4. Miguel Vilar, C. i m., 27 S.,

C.

Mirosa, Ráfols, Padrós i Aribau.

EL

s.

zoo

Equip: B. Ferret, Puig, Costa,
Isart, Ferrer, Sabater, Mansilla,5.
C. Ribes, Fedi, Llorca, Sempere,
Garcia, Swesson, Sánchez, 1.

rez, D.

1.
Arquitectura: González. Ruiz
Vilar, Valdés, 4 m. 9 s.
2.
Batxillerat: Martí, Dorca, Na
dal, 4 m. 41 s.
Water Polo
Medicina: Sunyol, Puig, Galdós,
Benavent, Ferrer, Gimenez i Rus

-

5o

metres esquena
1.
J. Sánchez, C. i m.,
s., 8-lo;
2. E. Nehler, C. i
m., 50 s., 3-1o;
3. E. Baiet, B.
ni.. 52 s., 2-10;
4.
R. Bosch, B. 2 m., 17 S.

s.

Batxillerat.
8. Ráfols, Dret.
Rellevaments 3 X 'o° estils

calleda.
Dret: Padrós,

m..

Carrera

Senano, Dret, 51 s. 6-ro.
Valls, Arquitectura, 5,2s.

6.

21

s.

Sabater, ídem, 48 s.
Aribau, Dret, 49 s. 8-ro.

3.
4.
5.

lliure

1

2-10.

400 metres estil 'Hure

t.

2.

B.

m., 14 s., 4-10;
2. J. Canela, C. i m., 16 s.; 3.
F. Mansilla, B. i ni., 16 s., 4-1o; 4. Sempere,

Bosch,

SEGONA JORNADA

z.

zoo _metres

Puig,

R.

1.

Carrera zoo metres braça
r. E. Xehler, C. i m. 33 S.;
2.
Ll. A. Garcia, C. / ni., 34 s., 6-Io;
3. J. Paredes. B. i in., 3 s.; 4. 13.

Arquitectura: González, Medina,
Puig, Ruiz Vilar, Canela, Valdés i
Ripell.
Farmacia: Palau, Sunyol, Rusca
Ileda, Esplugues, Sala, Fornés i
Capdevila.
Verte el primer per tres gols a cap.
Segon partit
Batxillerat: Bosch, Martí, Calero,
Molleri, Canela, Nadal i Dorca.
Enginyers: Martínez, Giró, Tor
rents, Santacana, Arguimbam Ruiz
Vilar, López.
Enginyers vencé per 2 gols a 1.

3.

Carrera

C.

WATER POLO
Primer partit

38

GRUP B

mi

i

lo

ni.

per a entrenament deis
nedadors.
Les proves totes foren mo:t dis
putades i en elles veiérem nous ele
ments que poden esdevenir
uns bons
nedadors.
F'r tractar-s de la primera reunió
i ésser per a nosaltres un tanteig,•
ens abstenini de fer .el
consabut co
mentari, go que farem dilluns vinent,
en
el qual el concurs entrará de
pie i aleshores mes compenetrats,
ho comentarem tal corn el Concurs
es mereix. Avui, tan sols
donem els
resultats técnics, per a guía del bou
aficionat.
seus

800 metres estil lliure
V. Ruiz Viiar, 12 m., 15

Recordeu

que...

el te11fon de
LA RAMBLA és el
1 4 7 5 7

1

10

de

de formular rectamacto ju
dicial de llurs crédits, perqué l'admi
nistració de Justicia está reservada, a
Espanya, als milionaris.
Els catalans en som els més afee
tats per aquesta qüestió. I els nostres
parlainentarLI
repetim-ho
ho
haurien hagut de tenir ben pi e,ent en
discutir-se l'esmena del senyor Bar
riobero, que demanava una jaaeleia to

impossible

—

de la cosa judicial en la
forma desastrosa, cara i dolenta que

vigor avui en dia.
Perque no s'hi val a dir que la Jus
ticia ha d'ésser barata, en negar el
dret que tenim tots els ciutadans a que
sigui gratuita. Ni s'hi val tampoc a

cats

salva,

ésser

en

vigor

la Ilei de

procediment

a

encara,

forea d'equilibris.

—

sespera

als

qui

es

veuen

obligats

a

sostenir-los.
es.

Hem tractat en una forma lleugerís
sima que contrasta, realment. amb la
importáncia excepcional de l'afer, el
problema de l'administració de Justi
cia cara, barata o gratuita, problema
que la República ha de tenir prou for
titud per a resoldre. Cal pensar que
un deis grans mals que podem carregar
al passiu de la monarquia, fou l'ha
ver
considerat sempre la Instrucció
Pública i l'Administració de Justicia
con
unes fonts d'ingressos (a base de
matrícules i papen segellat). en lloc
de considerar-les com a funcions so
cials i com a serveis als quals té dret
el ciutada que paga la contribució.
Pel que fa referencia a la Instruc
ció, els governants de la República
ens
han demostrat que anaven orien
tats d'acord amb aquest criteri. Ara
convé que amb la Justicia se segueixi
el mateix camí, a fi que els ciutadans
puguin adonar-se, a base de resultats
práctics—que son els més eficaeos—,
que per fi podem gaudir d'un regim
que manté l'Estat en la seNa justa
condició de servidor deis ciutadans.
XAVIER REGAS

—

—

perill perque

quina podria

I en segon lloc, suprimir radicalment
l'aranzel en l'administració de Justi
cia i convertir a Relators i Secretaris
en allo que lógicament els pertoca d'es
ser : uns funcionaris de l'Estat als quals
sels ha d'assenyalar uns sous deco
rosos, molt inferiors, pero, als bene
ficis fabulosos que ara obtenen. La im
pressió de l'aranzel abaratiria d'una
manera
fantástica l'administració ju
dicial, perque en ell cal veure 1a cau
i en molts casos única
sa principal
de l'encariment deis plets que tant de

—

greu

exposar

a

que avui regeix, un home que gua
nyava o tenia de renda cent duros men
suals, era un potentat. Avui un home
amb aquest ingrés, és un home que
no pot distreure una sola pesseta del
domestic, el qual se
seu pressupost

és abso
lutament necessária l'administració de
Justicia gratuita. Es a casa nostra, país
de classe mitja. els components de la
qual es veuen obligats a viure a base
del tristament clássic: "tant tallat, tant
cusit", on és necessari que tots els qui
guanyen poc més de noranta o cent
duros al mes, shiguen que si han d'a
creditar els seus drets davant deis
Tribunals de Justicia, podran fer-ho de
franc i no els haurá de costar més el
farciment que el gall. La gratuitat de
l'administració judicial la reclamen,
sobretot, l'exigeixen, l'han d'exigir
el pa que es mengen els milers
com
pedra fonamen
'de petits industrials
tal de la constitució social del nostre
que veuen les seves indústries,
noble
fruit del seu treball i de les seves
en

per

posar

representació parlamentária. en la
qual figuren juristes de la talla dels

tenen

actiu repartit entre deutors mo
rosos de les Castelles, de Múrcia, d'A
ragó o d'Extremadura, als quals és
el

—

aquesta solució. Peró no sabríem aca
bar l'article sense assenyalar els dos
punts en que es podria basar la nova
legislació, per a trobar-la.
En primer lloc, elevar considerable
ment el tipus de fortuna o d'ingressos
que s'exigeix per a acollir-se al bene
fici de pobresa. En 1881 quan es va

donar l'excusa que, existint com exis
tele el benefici legal de pobresa, els
pobres ja poden pledejar de franc i
declarar la Justicia gratuita fóra una
rics.
mesura que només afavoriria els
Aquesta és una excusa tan ingenua
lamentable j. ens ha de doldre
com
particularment que hagi estat invocada
per un representant de Catalunya, en
el passat debat parlamentan.
La inconsistencia d'aquesta excusa és
ben fácil de comprendre. El benefici
legal de pobresa ve limitat per la Ilei
a aquells que visquin ?'un jornal que
jornal d'un tila
no passi del doble del
nobre. Tenint en compte que el jornal
d'un manobre pot fixar-se actualment
en
un prornedi de vuit pessetes
da
rles, es pot dir que no poden pledejar
de franc més que aquells que no gua
nyin més enllá de aso pessetes men
suals, quantitat exigua, per no dir in
suficient, donades les necessitats ac
tuals de l'existencia. De manera que
qué l'estnentat bene
cris trobem amb
fici queda redult o als miseriosos o
als bandarres que han sabut collo
car-se en situació legal d'insolvencia.
i aja?) ho hauria
A Catalunya
d'haver tingut en 'clompte la nostra

angúnies,

--

seu

ACOTACIONS

La

policia,
el

complots
poble
els

L'altre 'día la pre,msa deia que
s'havia descobert un altre complot,
un
complot més. La gent, el poble,
n'hauria fet cas... perque ja no
no
d'un complot, perque els com
ve
plots —grácies a la toleráncia de

República

certa mena de
gent —són el nostre pa de cada dia.
Pero aquest tenia una certa im
portáncia per l'indole deis perso
la

envers

natges que, segons diuen, hi esta
complicats: un comandant de
ven
cavalleria, un xantre i el fill de Pri
Rivera. Gent pintoresca i
mo de
que pot donar categoria a un com
plot. Grácies a ells els diaris poden
donar una informació fulletinesca i
melodramática. Detenció a les tres
de la matinada, incomunicació, mis
ten, etc., etc.
Pesó el senyor Galarza s'enfada.
No vol que hi hagi hagut complot,
neg- que hi hagi hagut complot,
renya els periodistes—i din que els
castigará —perqué parlen de com

plot.
I deixa en llibertat el fill de Pri
de Rivera. També a les tres de

mo

la

matinada, perque,

segons

sem

bla, el

senyor Galarza té la manía
de treure la gent del Hit.

Tot aixb és un xic incongruent i
absurd. I el senyor Galarza no té
dret a enfadar-se. Perque els peno
distes i el poble no creguin en com
plots i es pensin viure en el millor
deis mons, cal només que la policía
—a les ordres del senyor Galarza
no doni massa importáncia a les co
ses. Penó si la policia va a casa d'un
ciutadá—encara que aquest cinta
dá sigui el fill de Primo de Rivera,
o
precisarnent per aixO —el tren
del Hit a les tres de la rnatinada, i
el tanca i l'incomunica, la gent ha
de pensar que tot aixel no ho fa la
policía per a donar-li al detingut un
tortell, o bé festejar-lo amb un es
pectacle de cant i
El que In gent no cregui en com
plots ni s'alarmi depen de la dis
crerió de la policia sobretot de la
ció de_ la polfrja,
—

Quan a mi venia a carear-me la
policia —i venia a cercar-me inolt
sovint
els arnics i familiars que
assistien a l'escena no es pensaven
pas que me n'anava a festa major.
Cal lloar la bona voluntat del se
nyor Galarza, que no vol que el
poble s'alarmi. Cal lloar el bon de
sig del senyor Galarza que no vol
que hom parli de complots perque
el poble no passi angúnies ni mal
—

decaps.

gall ni gallina.
Al general Berenguer, collabora
dor de l'ex-rei en la política civil i
militar del país
a
Annual i a
ni

—

Xauen moriren uns quants milers
de fills de mares espanyoles—, l'en
vien a un castell a passar l'estiu
amb totes les cornoditats i li po
sen, segons sembla, una pena de
sis anys de preso.
Al general Mola, policia funestís
sim d'Alfons XIII. el deixen sortir
de la preso perque la seva esposa
va de part... i a lb.res d'ara no
ebeni
si ha ingressat novament a la presó
o
si es passeja pels carrers de Ma
drid.

Gil Robles, Dimas Madariaga i
altres diputats cobren mil pessetes
mensuals de la República per a des
acreditar la República.
Ara no recordo quin polític de la
tiletadura
perque aquestes coses
passen amb massa freqüencia i aca
ben per marejar l'envien a un bal
—

—

neari

á

remeíar-ho.

--

,$olaien:

Revisió

Les coope.

dor, hi

Para

prendre banys.

1Ens

el servei
de neteja, haurem de confessar que
Barcelona és lamentablement bruta.

Si

ens

fixem nornés

en

La recollida domiciliária descom
brares és de les coses més deficients
que es veuen, potser nornés la gua
nyen els pobles semi-salvatges i Ma
drid; a totes hores hom contempla
pels carrers, des deis més céntrics
als més arreconats, els carros so
breeixint immundícies, els escom
briaires deixats fent sonar a taul de
corn de victoria llurs trompetes agu
des, els cabassos pudents i les vo
ravies obstruides per les galledes cu
rulles de totes les porqueries; es
que no escau a la nostra ciutat
veu
el reglamentar les hores de la re
collida d'escombraries. I com si aixe)
no
fos prou, hem de tolerar dins
mateix del port, en un deis molls
inés importants, costat' per costat de
vagons, de vegades carregats de que
viures, la barcassa-dipOsit d'escom
braries que espera pacientment que
estigui ben plena per poder ésser
buidada fora port. Peró aquestes es
combraries, abans d'ésser conduides
a la barcassa,
són curosament regi
rades als límits de Barcelona i Hos
pitalet, amb greu perill d'esdevenir
un
focus d'infecció, cosa que ben
segur s'hauria aconseguit l'estiu dar
rer si l'alcalde, doctor Aiguader, no
hi

hagués intervingut.

La majoria deis aitres serveis són
molt semblants. Tothom veu com
les obres a la via pública s'eternit
zen, com
hi ha clavegueres a les
quals no és possible treure llur fe
tidesa, com la irrigació de carrers
diria's, exclusiva per a les vies luxo
les i les de més tránsite.
Barcelona és una víctima d'aquests
contractes que hem heretat deis
Ajuntaments passats. Serveis do
lents i cars; podem aconsolar-nos
perque, almenys, reuneixen totes les
condicions.
Bastará esmentar el que costen a
la ciutat aquests arrendaments, per
a comprendre el
qué són. Donem a
continuació unes dades aproximades,
tretes del pressupost municipal:
Pessetes
Contracte amb el "Fo
mento de Obras y Cons
trucciones" per a la
prestació de personal i
de rnaterials per a la
construcció d e pavi
ments i asfaltats (uns
600 jornals diaris, sense
comptar-hi la direcció i
capatassos, que són (un
2.966.000
cionaris municipals)
Contracte amb la mateixa
empresa per al servei
.

.

7.891.970

neteja

Contracte a m b "Cons
trucciones y Servicios
per a la conservació de

jardins

900.000

Contractes amb les corn
panyies "Catalana" i
"Barcelonesa" per als
serveis
(gas i electricitat).
Contracte amb la "Com
.

.

ver

—

Cal evitar, senyor Galarza, que el
poble s'alarmi amb noves de com
plots I altres truculéncies. Pero cal

barceloní

que

desagradable de la darrera

demanar que, almenys, es facin
tractes per un termini breu.

pafiía General de Agua_
Barcelona" per al
servei d'aigua
Contracte amb el "Fo
mento" per al servei
de

.

clavegueres

de

.

.

.

Una bona solució transitoria per
a solucionar aquest greu conflicte
municipal i ciutadá és fomentar i
donar estat oficial a les cooperati

5.633.400

.

treballe tan prosperes en al
paisos, mes que enlloc a França.
Fa ben poc, els regidors Josep
Duran i Guárdia, Miguel 011er 1
R. Puig, Monner presentaren al Con

Per comprendre el perjudici que
tots aquests contractes signifiquen
per a la ciutat, només cal fixar-se
en
que son un negoci enorme per a

ves

companyies arrendatáries. Si
l'Ajuntament doués els serveis per
administració, el poble podria tenir

sició,

tors.

'

decidits,

municipa

la

a

lització, a una municipalització ám
plia que agafi tots els serveis. L'e
xemple donat per altres ciutats, es
pecialment per la magnífica obra de
l'Ajuntament socialista de Viena,
convida a obrar amb ferrnesa. I, ara
que la majoria municipal és esquer
rana,

ens

per

ment

trobern
a

en

el millor

emprendre aquesta

mo
enor

tasca, que si 1)4 fará cridar moit
les ernpreses afavorides pels
Ajuntaments dretistes i més que per
cap pels usurpadors deis temps dic
tatorials. Barcelona n'ha de sortir
enormement beneficiada.

me

a

Ajuntament

Sabem que el nostre

fará el que ha de Len. I coneixem
les grans dificultats que s'han de
trabar per a poder arribar a la total,

gairebé total,

o

interessantíssima propo
saben per que ha pas
sat a estudi de diverses comissions
i que tots n'haurlem de desitjar la
prompta aprovació. Es demana que
la Comissió de Política Social orlen
ti per a la formáció de cooperativea
de producció; que, un cop recone
gudes per l'Ajuntament, se'ls dis
pensi de concórrer a subhasta per
a
les obres que no excedeixin de
50.000 pessetes i que quan n'ex
cedeixin es divideixin en lots par
cials d'un valor máxim cada un de
50.000 pessetes; que se'ls dispensi
del diposit que assenyala -la Ilei
quan les obres no passin de la quan
titat esmentada, i que en els altres
quedi reduit a
casos aquest diposit
la tercera part; que l'Ajuntament
doni a les cooperatives facilitats de
sistori

los molt més económicament o l'A
juntament augmentar els seus pres
supostos i viure amb menys estre
anar,

municipalització:

s'ha de fer tot!
El tinent d'alcalde Josep Duran
i Guárdia, parlant de la qüestió, ens
digué que ara es dediquen, el par
ticularrnent, a l'obra de revisar els
contractes per acabar-los guau ruiés
aviat millar.
S'ha tret ja a "Construcciones y
Servicios" la conservado dels Pares
de Montjuic, i progressivament s'a
nirá procedint d'igual manera.
Ara s'examinen els contractes per
al proveiment de gas i electricitat, i
es té en estudi un projecte d'adqui
rir i distribuir per l'Ajuntament el
fluid d'alta tensió. Resulta més que
abusiu que unes companyies que /no
nopolitzen la illuminació de Barce
lona, cobrin el servei eléctric a 0'28
pessetes el quilovat amb l'obligació
per part de l'Ajuntament de consu
mir deu milions de quilovats, i a
0'29 pessetes el metre cúbic de gas
amb l'obligació de consumir-ne un
milió j mig.
Per principi i per ciutadenia, vol
unen i que l'Ajuntament no retardés
la seva obra. Per les dificultats abans
esmentades, sabem que una munici
palització sobtada portaria trastorns;
pero, ?no valdria la pena d'afron

rernei que

lern discutir
de desembre

renovar-los,

pero

de si de l'abril
es

ens

podia ja

creiem

en

a

fi

fer alguna
el dret de

evitar lambe que la policia s'equi
yoqui. La policia no pot equivo
car-se.

Si el fill de Primo de Rivera no
culpable, no
val a fer-lo lle
var del Hit a les tres de la matinada
per a tancar-lo en un calabós. Pero
si el fill de Primo de Rivera es
culpable, no s'hi val a deixar-lo
era

anar.

LLUIS

no

cessaris per a la realització de les
obres.
Actualment existeixen ja algunes
cooperatives de treball que podrien
posar-se al servei de l'Ajuntarnent.
N'hi ha una de pintors, una de pa
letes i dues de metallúrgics (segu
rament n'hi ha d'altres que no co

sabent que a la Ilarga han
de reportar un gros guany? D'aquí
a poc, a fi de desembre, s'acaben els
contractes per als serveis de gas i
electricitat, i l'Ajuntament creu que

té més

una

que

pagament; que es posi a la seva
disposició eIs elements técnics ne

tar-los,

no

de

tres

les

Cal

con

* •

921.000

•

.

vaga d'escombriaires

jardins

són

se

fa

posat els
d'aban

CAPDEVILA

un

camella,

aprová

el

seu

regiament.

Aquesta cooperativa pensa princi
palment actuar a arree de les cor
poracions oficials, com l'Ajuntament
i la Generalitat.

J. ROURE

I

TORENT

MARCS
MOTLLURES
J. NI. Terrés Camalé, 81C
Ausias March, 3
Tel. 18155

MIR ALLS.

-
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Que a Madrid, la seu del centra
lisme, hom ha celebrat molt digna
ment l'aniversari de la mort
gran catalá: Pi i Margall.

Que a Barcelona els nostres par
tits politics, que tant han parlat
sempre de federalisme, no slan
preocupat de recordar-nos aquests
dies la figura de l'autor de "Las
Nacionalidades".
Que la personalitat de Pi i Mar
gall mereixia una prova d'afecte i
adhesió de la ciutat que el
néixer.

Que ha

va

veure

els bons catalans

no

s'expli

quen encara com há pogut triomfar
el criteri anticatalá deis senyors que
la

Junta d'aquest

teatre, permetent que els cartells
fossin redactats en castellá!
entrar
manera de fer
aquests sabotejadors del

raó
en
ra6 a aquests wibotejadors del
teatre del Liceu.

en

juny.

28 de

Que la millar resposta que hom
hauria pogut donar a les activitats
de la reacció era arribar a una subs
crinció nodrida i per tant quantiosa.
Que

tothom

s'estranya

Que encara són a temps
organitzar funcions i

der

suma

per

a

po

be
engrossir la defi
recaptada fina ara.
actes

a

Que
res

és objecte de severes censu
el procediment d'interrompre els

-1--

política.

Que la llibertat de tribuna és pre
cisament coaccionada per aquelts
que rnés l'havien reclamada.
Que
dores

amb actuacions
es
guanyen

no

l'opinió pública.
Que hi
ser

tot

diaris que, en
referir-se a l'assassinat del malaurat ciutadá Borrell, empren la difa'nació

de la pas

sivitat i del silenci que ha fet sobre
aquesta humanitaria subscripció un
gran partit cstalá d'esquerra.

cient

estat

formen part de

esquerrans de les eleccions del

tants

!tacs destinats

molt comentat el
cartell anunciant l'obertura de la
temporada d'epera al Liceu.

Que

-

d'un

Que l'única

eree
1110,

de Barcelona, que restendran

!‚el darrera del que ami és d'aquest
palau i agafaran la pedrera que li ve

ped, nlasezatei..:-.0

zPial rac

de la darrera vaga, en vista de les
dificultats que trabaren de poder
treballar novament. Malgrat de la
resistencia deis contraetistes —que
veuen en la cooperativa llur desapa
rició—, aquests picapedrers han fet
ja algun treball per compte propi,
per exemple, en la construcció del
Casal del Metge.
Creiem interessant acabar aquest
reportatge donant unes dades del
qué será la cooperativa de picape
drers, que el dia primer d'aquest
Pensa funcionar, per ara, amb cent
o cent vint-i-cinc
homes. Cada co
operador hi ha de reportar un ca
pital de nono pessetes en el termini
de tres anys, imposant, per comen
lar, cent pessetes cada un, que, a
resultes de la penúria portada per
la passada vaga, s'han de Murar en
tres mesos. Tots tindran igualtat de
drets i deures, i només podran en
trar-hi treballadors de l'ofici.

Zoolagic

heetarees de terreny,
el Parc de la Crioadella
n'ocupa sinó tres. Els Ileons i els
no
tigres, els ossos i les panteres no esta
que cutiran en Ili
ron engabiades, sinó
bertat, com en els bou parcs zooló
gics, i el públic podrá contemplar-los
sense por perqua hi haurd de per tnig
La 171101uns fossats infranquejables.
tanya, amb els seus cucidents, contri
buirá a fer més interessant la presen
tació de les fet-es en llibertat.
Mentrestant, sota l'experta direcció
d'Ignasi
de Segarra, l'Aquárium ins
fez tense que els rigilants nocturs del
taliara la sera meravellosa Presentació
r
e
de peixos damunt l'esplanada d'Am
la
a
basadeurs, davant la font !luminosa
manera que els camells eren trets
Inés exquisida de Montjilie, perquk si
orejar i tornats, hom slouria poguin dues exquisideses les que el bar
cut endur els Ileon: i les pantercs amb
celoní i el foraster trobi d'un tret.
tranquillital.
aquella
I és entre ?'anécdota deis camells
Ara al Pare hi ha ordre, i les co
la deis micos, entre les tragedies de les
El
senyor
Rossell,
di
marxen
bé.
ses
foques i la tnort de la pobra
rector de la collecció zoolbgica, té
ximpancé que, malgrat el gersei, va
gran estima pels animals, crida
una
agafar una pulmonía i es va morir
les bestiolcs con: si fossin persones, snai
que la Junta de Gil:des Naturals va
que alguna d'elles s'encostipi; i ha fa
trcballant per tal d'insidiar a Mont
aquella frase
criar tal tan dret que
ju'ic aquest gran Pare Zoolagie que
que li ha estat aplicada Crp expressar
Barcelona té dret a tenir, per a esplo,
quin
punt
l'hi
fa
anar,
i
que
diu
fins a
deis seus ciutadans, per a comblar la
que "el senyor Rossell fins te els ti
illusió deis seus infants i per entrete
gres acovardits", és ben bé cena.
niment deis forasters.
Tal d'una la Junta de Ciéncies Na
.T. VENTALLO
turais és assabentada que hi ha un

I d'ací a molt pocs dies, ben segur,
I d'ací molts pocs dies, ben segur,
se'n constituirá una de picapedrers,
que pot fer molt bons serveis a la
que pot fer molts bons serveis a la
ciutat. Hem pariat amb el camarada
Joan Coloma, que és el qui la fa
factible, i ens n'ha donat detalls.

mes

és

com

enormes

csiitadies
onns

ISTaturals porta la colecció zoolagica'a
Montjuic. Entre l'Estadi i ?'explano
da d'ambassadeurs,tot al Ilarg del qu
fou Palau Meridional—que onira a
terra—contencaran els jardins d1 Par:

!'abrís, els les sortir, sels
~porté: correr de la Princesa, de
Jalone I i de Ferran arall, els pugés
fins al pla de la Boqueria i els fes
a
entrar al Licets t'erg:té sortissin
l'escenari en la representació d'Aida.
Després l'heme se'ls entornava Ron:bid avall fins al passeig de Colom, i
Per aquest comí els condliia al Pare
altra s..egcula fin.: a tancar-los a la gd
M'a.
La cosa tto té res d'extraordinari,
sabia que ja hi havia un tracte per
termetre que els cantells del Parc
prestessin aquest servei. L'extraord:nari era que teta aquesta maniobra es
deis

neixem).

Aquesta próxima cooperativa de
picapedrers nasqué a conseqüencia

tan

coses

can-

cacauets als micos i Ilonguets a !'elefant, ara la Junta de Ciénciís Notarais
145 donara !'alegría mes gran
que t'ag"éss i
Barcelona te una collecció zoolagi
ca migrada, .si es té en compte la seta
categoria de capital. Pera el Parc de
la Ciutadella no és possible eixamplar
Ciéncies
lo. Aleshores, la Junta de

hame entrés al Parc a les
des: del vespre, s'arribé: a la Mía
ard que

Bs

ç,ae.

n'and apar-

han

no

en

laque

anys la

va

Pallaren

men-

és e/Leí, ralire Ch
,511
rrorit-

no

q;ceoc

arribar a estar tant,
durant la Dictadura el se
que
dmat,
prendre
nYor Navarro Perarnau ho va
colo si fos una finqueta sera, hi fica
personal que ti los addicte, i en el ram
de la vigilancia nocturna, per exemple,

Un record
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protegir-

a

vi un nucli de ciutadans que scguei-ren
día per dio les /eles de les bésties,
que se les estimen com si fossin de
familia, i
quan n'/;j ha una de nora
cuiten a anar a entrar-hi en concixenzce
s
l
a que

Barcelona avui per avui

pila d'anys

Ho

cosa.

En l'escándol promogut al Tea
tre Beatriz. de Madrid, amb motiu
de l'estrena de "A. M. D. G."
acleptació escénica de la novel-la del
mateix títol de Rarnon Pérez de
Ayala —horn diu que la policia pro
tegia, o poc menys, els escandalit
zadors.
Recordeu, en canvi, la vaga a Se
villa. Les cases tirades a terra a
canonades, el senyor Miguel l'aura
ordenant a la guárdia civil que dis
pares sense previ avis.
I el poble pensa: No, jo no he
d'atacar la República, jo no he
d'anar contra la República. Pero la
República ha d'ésser quelcom més
que un canvi de nom.
I el poble recorda i veu el tracto
que la República dona als homes
de la monarquia que collaboraren
en tots els crims i negocis bruts de
la monarquia. I recorda i veu el
tracte que la República dóna als
obrers. I fa comparacions. I les
comparacions no el deixen gaire sa
tisfet.

que s'hi esbrinen.
sessions de la Junta

"toas milers de barcelonins que

uno

aquests

mosso

un

Si hi ha molts milers de barcclonins
fa anys que no han visita! la coles
lecció zoolbgjea del para, perqu
/a

Naturals.

i el

entra

que

lb de color, per?) durant
anar accentuant
sera decadencia es va

d'smar-hi,

que

manera

no

los, Perque si

sessions que
de distretes i

uns

perque d'ara a llavors no podrá ca
pacitar-se per a prescindir de les
companyies intermediáries. No vo
5.025.000

les

a

si

25, és
que no

unes

El Pare de
as una cosa exquisida. Els
s,
b.,

gidor implicava defensar uns inte
ressos particulars i la máquina del
capitalisme, encara que la ciutat ha
gués de pagar les conseqüencies

nya.

sorprenents
referíos

de Ciéncies

1

gin

per les

tases

per administració. Els arrendaments
l'han suggestionat sernpre; d'aquesta
manera, l'Ajuntament de Barcelona
ha favorit poderoses empreses i ha
enriquit uns quants senyors. Fins
ara, s'havia cregut que l'ésser re

canvi

en

qualificar-se

Poden bes

L'Ajuntament de Barcelona,
d'altres, ha defugit, gairebé
sisternáticament, els serveis públics

d'uns contractes lleonins. Les dre
tes en tenien prou, per a aconseguir
éxits i actes, amb acontentar els po
derosos; ho hem vist en els temps
de la majoria radical i de la regio
nalista, perO el fet arribá a cinisme
durant les dictadures, especialment
sota el cacicat del Baró de Viver.
I avui, en advenir la República.
ens
hem trobat que l'Ajuntament
gairebé no fa res per administració
i que pesen damunt la ciutat uns
contractes ruinosos. La mala qua
litat dels serveis agreuja la yergo

ha

hi ha pa:

sempre debatent la
el porcdei el xai, les

moltó,

vedella i el

tants

de

Pero a la seva má está d'evitar
ho. El poble té ulls i orelles, senyor
Galarza. I els ulls i les orelles
serveixen per a veure i per a es
coltar.
I el poble veu coses com les se
güents: el senyor Luca de Tena,
monárquic, propietari de "A B C"
i conspirador, promou un aldarull
el mes de maig passat, renega pú
blicament de la República, aclama
l'ex-rei. I no li passa res, o ben poca
Co:: : el detenen, el deixen en lli
bertat provisional amb cinc mil pes
setes de anea... i mai més no se'n
canta

municipalització.
a

a

queneuenan tmeé

com

—

en

senyors Hurtado i C,arner

--

El mal, pero, ja está fe. I el que
convé mirar és que en redactat-se les
lleis corresponents, se soluciaza el mes
perfectament possible aqucst problema
essencialíssim.
Si la situació financiera de l'Eszat no
permet d'anar immediatament a l'esta
bliment de la Justicia gratuita, cal cer
car una solució que l'abarateixi i la
íaci assequible a tots els ciutadans. No
són
ni de bon tros
els termes
d'un article com aquest els més indi

reglamentació

serleis

1 els

Cal anar a la
Serveis caríssims i deficients.
Una proposició encaminada
de contractes.
ratives de ts-eball

—

SS.

PerO el cas és que el dilema que
serveix de títol a aquest article és,
per desgrácia, nominal, tan sois i, vir
tualment, alió que han decidit els dipu
tats que, amb referencia a aquest afer,
acaben de refusar l'esmena presentada
pe! senyor Barriobero, en la qual es
demanava que constés en el text cons
titucional l'absoluta gratuitat de la
Justicia, ha estat la continuació de la

Zoolin»,jc.
Moutjule

El Pare

arrendats

tialment gratuita.

coses.

está

L'Ajuntantent

7
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Un reportatge barceloní

Justicia barata o jus
ticia gratuita
Entre aquests dos punts s'ha hagut
de decidir aquesta setmana passada la
*Cambra Constituent de la República.
Entre aquests dos i no cap altre, per
que sortosament no queda ja a Es
panya ni un sol home que tingui algu
na cosa a veure amb l'administració de
la Justicia, que no estigui plenament
convençut de la conveniencia de no
continuar un tninut més l'actual estat

7 de desembre de 1931

rambla

ha

prestigis

entrebanca

simpaties

que han d'es

sagrats per als catalans, sobre
_

aquests

moments.

m

*

liberal no hagi respost co
contribuint a la subscripci6

elunya

Que
v'st

en

aquesta ocasió

per enlloc

aquells

els xofers de taxis encara ad.
propines que és un gust.

Que

que la Ca-

Que
ovíd

Que
meten

no

s'Un

cent mil

yo-

les modistetes no parlen de
més que de la seva festa majar
del diumenge vinent a selles Arts.
res

Que el Club Femení i d'Esports
In contribuirá d'una manera ectiva.
UN
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