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*Itcutitteh 1 repor
Un parlainent de Jos:p Sunyol 1 Garriga
triomfants a les seves liare. Ehs nos
tres eneraks no sabien veure que no

DISSABTE,

A REUS
La fasta d'ahir a Mollerusa va te
nir per a nosaltres tut próleg magni
fic. Dissabte, a Reus, Unem testinto
bis de l'al. exemple de ciutadania que
doma aquest simpitic poble en tribu
tar a Jaume Cante un homenatge en
t•siasta i sincer. Diversos acres foren
organimats a honor d'aquest heroi or
gnll de la nostra raça que. tornava
(una preso injusta. Perb estem se
gura que de tot el que va fer-se res
no hi hagué de tan bell i que arriba
tan andina de ton els cors com agua
indescriptalle entusiasme del poble de
Reas—avanoada de C,ataltniya—en aco
rniadar els nostrea herois de Garraf.
No hi ha paneles per a donar la
nmentra
exacta
del
comportament
triunfal dele resuenes. Jume Cante i
•

ala sena conmanys, rictorejats per la
multitud, forera portats en triond pela
carrera de
Rens, cap a l'estació, en
tamiz de la aclamacions deis entu

siastes. aclarnadons que

no

cenaren

iins que el tren que s'emportava els
tlliberats cap a Barcelona e va na
ver perdnt vía calla.
El, darren mo
mean que precediren la partida del
tren séen els minuta més emocionaras
de la vida noetra i estem per dir de

Ja de tata els presenta. Cap emoció no
hi ha comparable amb l'entusiasme
amb qué ci poble de Rens tributava
aquel' homenatge
bell coronament
d'una actea brillantissires
ab nos
tres herois. La multitud, imponible de
contenir, havia ernrah l'andana de l'es
sació. Vaciar da macadas i de ca
pe% i a cada pa a una tná que es
trenyia í fea (cejar febrosarnent la
gloriosa bandera...
Corte
emocicaat, emocionadfs
sita
puja al tren amb dificultat, per
qué els que volien tenir el goig d'a
braçar-lo Ii privaven el pa,. Dalt del
tren, i rodejat deis sena companys,
Janme Cante rebé el testimoni de
rae:asió de les sínapátiques reusenques,
que Ii ferets presea duna gran quan
sitas de flan, !ligada amb la millar
llaçada Llsomenatjat vagué parlar
—

—

slomenatjava

aquella onze
unicanaent per Ilur gestió, trinó
poble de Catalunya veis en ella
presentació duna joventut foca

correspondre

aqueli simpátie
va privar-li-ho
Ccelgestionat, amb 'lágrimas ala ulls,
na encarté a articular unes paraules
tragrairnent. I quan el tren ja anava
partir, estrenyé contra el seu pit
a
rncenent

a

Perb remoci6

1 besa amb eartuiasme un infant que
un; bratms aniic
Ii ofrenaren. Fou el
rnament supreen. Centenar* d'una fe
menina, fits en el nostre heroi, foren
antelas per les 1143TiMel. 1• el hornea
—xics i grans--no noguera tampoc
sobreposar-se a la irresistible emoció,
i cm plor reposar, seré, silencios, posá
de manifest una vegada mé.s els sen
timents nobles de tots.

DIUMENGE, A MOLLERUSA
El programa ammciat per a ahir a
Mullerusa es va complir. Els foras
tera arribaren a l'hora que s"navia in
dicat Hi manca, peró, Joan Maluquer
i Viladot, Tillustre catalá que havia
de presidir la fa'', que es veié irnpos
sibilitat d'assistir-hl.
L'orfeó Nova Tárrega es dirigí en
comitiva a la Casa de la Vila per tal
de fer a la municipalitat mollerusenca
nois i
La salutacló oficial. L'orfeo
honres amb barretina, i noies amb blan
ca mantellina de randes, amb el mestre
Güefl al davant, i tots al voltant de
la gloriosa senyera-, que per primera
—

vegada després

de molts arrys, veía la
Ilum del sol a la simpática vila Ileida
&mi a "El cant de la senye
tana
rae, del matra Millet, una interpre
sació ajustada i fidel, que fou escolta
ea
amb una devoció exemplar pel po
—

ble en massa, rennit davant la Casa
de l'Ajuntament
BENEDICCIO DE LA SENYERA
DEL InIOLLERUSA F. C.
'Acta seguit, invitats, autoritats i po
ble es dirigiren a l'església parroquial,
en
ion beneida la seny-era magnífica

subscripció popular hom ha
vía regalat al club de furbo] de la lo
calitat. Fon apadrinada per la senyora
que per

Encarnació Font dt Lluch i el

nostre

Josep Sunyol i Garriga. A
continuació hi hagué ofki solemne,
que canta magníficament l'orfeó.
CONCERT A L'AMISTAT
Després de l'ofici el formós teatre
de L'Amistat es va omplir. Es que l'or
company

donar l'anunciar concert.
Sota la batuta del mestre Güell, mo.
del de patricis, la massa choral ens
dele- tá amb "El cant de la senyera",
"L'hereu Riera", "El caçador i la pas
toreta", "El rústec villancet" i "La
sardana de les monges", interpretada
poques egades
totes amb una fidelitat
feó

anava

a

superada.

Entre les dues darreres composi
cions el senyor Fontanet, president del
F. C. Mollerusa, en un parlament bri

pie d'entusiasme, exposa la sa
tisfaccio que sentia d'haver pogut pon
agiten acta que tant de
tar a serme
Ilant i

terups Ii

ble.

setntda

un

somni

irrealitza

lunya

li havia de donar dies de gló
ria. Está molt bé que se sigui bou es
portiu, penó també cal pensar que ha
arribas l'hora que fern una guárdia
«honor als drets de Catalunya. Aques
ta guardia l'han de fer el* joyel; ja
que el noble
ha per
sortosament
dut la confianm en ela vella Vindrá
un dia
i jo ci veig molt prop
que no podrem parlar. paró será per
qué callaren: per gust nostre. Pare:Pié
a
tots ene hurra arrioat l'hora «ac
tuar."
El públic, que segueix amb ate:1dd
i interés les paraules del nostre con:pany, l'interromp continuarnens per a

Feral present ala

en

actea i

tres

—

El

nostre

company

Sunyoi

•L'orfeó Nova Tirrega—foren les
sans darreres paraules
ha obert la
carretera per on, un dia no molt Un
—

nyá,

ha de veni

a

casa

riostra el

glo..

riós Orfeó Catalá."
El públic que omplia el loca! de goce
a gom va rebre aquestes paraules amb

°vació.
EL PARLAMENT DE JOSEP,
SUNYOL
Sense que el.s orfeonistes es naogues
sin del seu bloc i sense que ningn deis
assistents a lacte abandones el local,
prova evident del molt interés que ha
una

vis despertat el parlament del nostre
company Josep
Sunyol i Clarriga,
açuest dirigí la paraula als reunits.
Fu precedit per una presentaci6
breu que va fer el senyor Fontanet,
el qual glossá la figura esportiva d'En
Sunyol i retragué la seva bondat 1.

sentiments provada a bas'ament amb
el cas ?En Rini, i acala demanant
que escoltessin amb atendrá el parla
ment del nostre cornparry.
Aquest després de la saIutació de

ritual, digué tau mots en lloança de
Joan Maluquer i Viladot, mots que fo
ren
interromput: repetidament per
l'erausianne deis oients, que prorrom
penen

sorolloses ovaciona.

en

"Joan Maluquer i Viladon—dlgué
que havia de preJidir la nostra festa, és
un home que jo admira de tot cor. Ea
el veritable president de la Mancomu
nitat de Catalunya que ha guanyat el
títol abans que li sigui concedit, al re
vés de molts d'altres que han tinput ti
tols

guanyar-los."

sense

Després

féu present el gag atnb que
havia acceptat l'apadrinar la senyera
del F. C. Mollerusa i la satisfacció que
Ii produía poder dirigir la paranla al
noble. Parla a continuació deis presa
de Garraf.
"Us parla un hom&—són les seves pa
ranles—malalt d'una malaltia de la qual
no voldria guarir mai. D'emoció cata
lanesca. Ahir vaig deircar Barcelona
per venir cap a Mollernsa, i em vaig
creure
en
el deure d'anar a abrasar
un germá
nostre que ha sofert per
la patria: En Con:te. Es el dia que
m'he emocionaa mes en veure tot el
poble de Reus abraçant un de l3 ho
nres
que ha passat penca a la pro?:
per una causa injusta. Tot el que ten:
per aquests homes és poc, perqué
s'hauria de fer molt i molt, i encara
no acansenuíriem tapar la nostra ver
gonya per haver passat tanta anys sen
fer res per ells."
se decidir-nos a

pronunciar les
paraules que recollim, En Sunyol va
ésser interromput quatre vegadts per
En el

enpai

curt

de

ovaciona unánimes
segueix
he vin
"Aquest matí
gut a Mollerusa i he sentit un goig
immens en presenciar una altra ma

altres

tantas

—

nascut

a

Catalunya."

I erunig d'ovacions cálidas i entusiás
sigues En Sunyol seguí parlant. Glos
sa el lema "Esport i ciutadanía", que
és el de tots els nostres bons espor
i assenyalá que l'esport, lluny
d'ésser el que molts detractors volien
fer creure, ha donas els homes que en
el moment oportú han sabut demostrar
els sentiments que els animen i la vá
lua Ilur. Ni baria bornes que valen
fer perdre el sentiment patri i fer que
la jorentut de Catalunya l'oblidés amb

tius,

la

práctica

d'un

joc.

Esmenta

uns

Rossich, Cabot, Abril,
etc.
que son, al seu entendre,
els que han portat a cap la tasca d'el!,
ja que, segons din, no té cap mérit
quants
Costa,

norns

la

seva

adhesió als

mots

que li din.

geix. Després En Sunyol retreta el
magnífic exemple de les dones de Ca
talunya, que han aconseguit que el3
nostres presos política fosa= allibe
rata.

afegelx—.
"Us vuil fer un pree
Recordeu-vos que en la •enyera que
he tingut l'honor «apadrinar hl :
brodat la Moreneta, i dessota «ella
un
escut on hl ha les quatre barres.
Noies d'avtii, mares de cierna quan tin
gueu fills recordeu-voi que el primer
que els heu d'ensenyar és «estimar
Catalimya." La avació és ara inenar
rable. En Sunyol din, encara, que s'ha
de demanar l'amnistia del* presns so
dais, gennans nostres. I acaba el seu
parlament 1 din que un arrue seu 11
ha encarregat que demanés al roble de
Mollerusa que li perme'essin de pagar
la senyera. Diu que ja sap que está
pagada, perqué hi ha contribuir tot el
poble, perh demana que vulguin com
plaure aquest amic seu, i que les
tres-censes pessetes i escatx que hi ha
recollides, que les destinin a engruixir
la subscripci6 pro-presos. La ;dea és
acollida amb molt d'entusiasme, i en

retirar-se En Strnyol de l'escenari és
acomiadat amb llargs aplaudiments.
DINAR DE GERMANOR
En taaa gran dependencia del =tela
local fou senit un dinar, magnifica
ment, a dos-cents cinquanta comensals.
Entre tots els remita resma un gran
entusiasme i els diversos parlamenta
foren subratllata amb grana ovaciona.
Feren ús de la paraula els senyors

Fontanet,

doctor

Moragues,

Abril,

mossen Rkard Penina, Masdeu, Cos
ta, Campabadal, Escoda i Sunyol. Tots
rivalitzaren en palesar l'amor que gas
ten per les nostres coses. El doctor

Moragues, en representació del Bar
celona, digné que el club blau-grana
estava rnés que aatisfet de poder con
tribuir a l'esplendor de la festa mag
nífica d'aquest cSa, i posa a la dispo
Biela de tots els clubs que vulguin fer
barcelonis
actes semblants, els equips
tes. El senyor Masdeu, després des.
creés
mentar el cas Rini, dama que es
la Mútua de jugadora. I En Sunyol va
contestar-11 que abans de debtar ell
el canea de president de la Federa
do s'hauria instituís aquesta Mútua,
que ja el doctor Moragues havia es
tudias amb anterioritat i a la qual ha
via prestat ara tot el seu ajut. Al pre
sident de la Federaci6 Catalana li tau
lliurat un plec signat per tota els
clubs de la provincia, en record de la
festa.

PARTIT DE FIITBOL
A quarts de cinc, i arnb el camp ben
començar un partit de futbol
va
Barcelona i el Mo
entre un equip del
Ilerusa. Es colors barcelonistes esta
can
representats per Notario, Saló,

ple,

Burguete,

Bordonau,

Zabalo, Font.
Traité, Vilaseca, Carrpabadal,

Seman 1
Civit. I el, del Mollerusa per Lluch

III, Fontanet, Rerolta, Molinero, Da!
mases, Viladrosa, Lindó, Lluch I, Mi
ró, Llucla II i Tapies. Arbitrá el se
Lleida, i tirá el
nyor Torruella, de
kicg-of f el senyor Canela, president de
la Diputació de Lleida. Es disputaren
una magnífica copa d'argent.
El Barcelona, superior netarnent al
s'imposa
seu contrari, ja de bell antuvi
í que un fortíssim vent dificul
el joc, pogneren eh s barcelonistes
imposar Ilur táctica, i ja al descans
portaren arantatre per quatre gols
i

tot

tara

—

—

guiar una barca qua
ja són passats.
din
"Els joves

els

ternporals

han donat una
prova de ciutadania que no han sa
but donar molts bornes graos que han
fet de la política un profit particular.
Darrera del futbol hi havia la patria,
—

—

veía. Unicament així
s'explica l'entusiasme amb qué s'anava
a
rebre onze jugadora que toraaven
i la gent

palesar-li amb ovaciona Ilargx.ssimes

—

nifestado. Aquest “Cant de la senye
ra", de la nostra estimada senyera, que
l'Orfeó ha interpretat amb tant d'en
cert. Avui és el dia que m'he sentit
mes orgullos d'ésser catala, d'haver

—

diferencia
A la maja part i després dei pa-tit
hi hagué sardanes, interpre: 'ea. per
rala
la banda municipal de Tárrt-.
e
prengué part et tots els actes
nitzá el dinar amb unes guantes ,ar
danes que foren subratIlades pels re
units amb forts aplaudiments.
I després de les sardanas, castell de
gran ball per a es
focs d'artif:ci
.

plai de la
agradable,

jore. La festa, naolt
ésser, dones, completa.

gent
va

JOAN B. TINTORER

en

vera

del

Jeroni Portabella, Pcom
piano pel mestre J. Gi

nat tenor

panyat al
bert-Camíns.
Dona bo de aun l'organització
de festivais d'aquest caire.
Catalunya está en deute amb
ele nostres ex-presos í ex-exiliats.
Hem d'ajudar-los tots, tots el s ca
talana, a reconstruir la seva vida
civil.
Si ahir t'obria una subscripcló,
després !'ha obert una exposició a
beneficl deis riostra' presos, ara,
l'Agrupad?, Sardanísta de Barcelo
na, l'entitat organitzadora d'aquest
grandiós festival, vol portar el seu
gra de sorra a aquesta noble re
construcc16.

voleu deixar-m'ho a les me
Fe
el que és els de la
ves
vida.
tota
la
deració se'n recordaran

—Lladres1
—Pótu131
—Mateu-losl
—Fora del camp:

nostre

honora d'estrena. ; a la qual insis
tirá l'autor. Hi hauri concert de
sardanes per les coblea "Barcelona
Albert Martí" í "Emporiutn", de
la nostra ciutat, i acre de concert
el qua1 anirá a canee del renome

VILLDIEGABLILS.

—Mori

I

El públic
punt de saltar al carric)
a
de regadas, peró la guardia

desfeta.

una

civil els detura. I el partit acaba
Calaf. Per6 aca
coro
un mercat de
ba. Quan el marcador assenyalava
7

a

6

a

"Pla

del

favor

Ba

de

ges".

Val a din que si algú tenia ra6
els Alumnes de Viladecavalls.
Havien dominat tota la partida. Ha
vien fet disset gois i l'arbitre els n'ha
ria donat només 6 de bons. Havien
jugat tan net que feia pena i tot,
i en canvi els del Pla de Bages
harían inutilitzat mig equip, i quan
eren

algun jugador

seu

no

gador,

el refrit

era

estigué
una pila

mana,

cansat, es
d'una rampa

estava

retirara amb l'excusa
nyanyo i en sortia un altre,
o
un
disfressat d'aquell, amb :a cara pin
tada 1 tot, per despistar més.
L'arbitre, &izó si, hagué d'anar
cap al tren custodiat per quatre pa
ralles d'a cavall, o sin6 el poble l'han

ria polvoritzat.

trobant cap altre desllori
II ha deixaren, "a les seves

mans".
—Només heu d'ajudar-rne.
—Qué hem de ter?
—Es tracta tan sois d'organitzar
una conferéncia.
?

donats a
ara que estan tan
aix6 de les .conferéncies, els propo
semde...
--Els proposem a qui?
—A qui ha d'ésser? Abs de la Fe.
deració. Els proposem que vinguin
conferan
a
la societat a donar una
deixeu
vénen,
cultura,
i
si
ala de
m'ho per a mí.
digné el pre
—Pero, aleshores
jo no vull anar a la
sident

—Sí,

—

—

presa,.

tingueu

?Teniu confían

por.

—No
ça en mi

o
no?... Donas si en te
níu, no tingueu por de res. Vos
altres apanyeu-vos per anar a tro

bar els de la Federació, i que en
viin el conferenciant. Jo m'apanya
ré amb tota la resta. Entesos?
I el president amb el tresorer
el secretari no hi pogué anar par
qué el dissabte que hi anaren dl
treballava, lndignat perqué no po
día gaudir de la setmana an
es traslladaren a la capital
glesa
per "pregar" de veure's honorats
arnb un directiu que danés una
conferencia sobre un tema de cultu
ra, i aixf potser a la seva socia-,
tat el públic s'educaria i no esva
lotaria tant al camp.
?Quina dificultat havien de tro
bar en una obra tan meritória? I els
fou promas que, efectivarnent, els
donarien gust i a més del conferen
ciant, assistlria a l'acta una Comis
sió nodrida per donar-hi rnés re
—

iketuaeió
eiutadana

—

El nostre company Josep Sunyol i
Garriga dona ahlr la lleva anunciada
conferencia al Centre "L'Andstate,
de Mollerusa.
L'acte

—

que revestí carácters

de

va ressenyat degudarnent
solemnitat
en aquest tiraseis número.
*
Dijous vinent, día r de maig,
el nostre company Valentí Castanys
donará, al Centre Catalá de Sabadell,
la darrera de les conferencies del cicle
—

organitzat per "L'Easpill" en aquella
simpática ciutat.
Podem assenyalar cona un gran t'eh
aquest primer acta oficial d'Acció Ca
talana. Lluís Nicolau d'Olwer esposa
amplament l'actuació de l'entitat du
rant els anys de repress16, i Jaurne
Bofill i Mates gima, en un discurs
brillantissim, el recent manifest del
parta. L'un i l'altre foren subratilats
amb sorolloses ovaciona.
*

varen: anunciar, la Pe
Rt1.13, organitzá dime
eres trassat un selecte festival
Pro
presos. al Teatre Fortuny «aquella
ciutat Una representació de LA
RAMBLA DE CATALUNYA *asis
tí, convidada expressament pers orga
nitzadors, al festival, que
no cal
dir-ho
obtingué un remareable
La recaptació, de la qual donarem
oportuna nota, ingressará immediata
ment a la llista de subscripci6
pro
nya

Tal

coro

Magre,

de

*1

—

—

Consell Directiu

presos.

No cal dir com agrairn ala bona
*mies reusencs la distinci6 i atencions
de qué se'ns féu objecte, 1 ehs felici
te= per l'organitació i éxit del
fes
tival.
Dimarts vinent, ?ja 30, el nartre
company Valentl Castanya donara, al
Centre Catalá de Sabadell. la darrera
de les conferencies del eicle organitzat
per

en

aquella simpática

ciutat.
El" tema que glonará el fl humo
rista conferenciara
L'humor,
l'amor, el futbol i el crític que tota
portern a dins"
ha despertat enorme
interés.
El ?la 2 de mala, A. Rovira
Virgili donará la seva conferencia a
la Joventut d'Esquerra Republicana del
Poble Nou (Manan Agulló, 27), sobre
el suggestiu tema "La Relltública i els
obrers".
*
La eomissió organitzadora d'Ac
ció Catalana a Arenys de Munt ha
preparas un important eicle de Confe
—

—

rencies,

que s'inaugurará probablement
aquesta mateixa tetrnana.

Aquestes conferencies aniran a cár
de personalitats d'Acció Catalana.
e
Dornenec de Bellmunt obtingté

rae

éxit considerable al Centre Indus
trial del Vendrell, amb la sera confe
rencia "Deures de ciutadania".
*
L'Associacio Independent de De
pendents de Banca i farsa de Barce
lona prega 21$ taus associats que amb
rnotiu del cha primer de maig adrecin
una tarja a l'exceNentissim
senyor prr
sident del Consell de ministres pre
gant-li la promulgado del decret d'am
nistia deis preso, pe:s delictes socials
un

deis anys inat i 1923
Així mateix aauesta entitat comu
nica a la depentléncia tota de les ca
ses de Banca i Borsa d'aquesta ciutat
que a les SeVC5 oficinas provisional,

queden oberts el; plec de signaturas
que en el seu dia oportú seran remitits
a
la Presiancia del Consell, tots ehs
dies de dos quarts de vuit a les' nou,
al carrer d'Aribau. 21, interior.
e
El prnfessor Splz: -in. de la
Universitat de Moscou, elve es troba
a Barcelona, entre els savis estrahgers
assistents al VI Congrés Internado

per

rumiar la

revenja...
•

Ir

—Abcb no pot arreglar-se sin6 a
bufetades.
—Pera si anexo a bufetades, ales
horas ens desqualificaran per un
setnpre més, que :lomee és aixó el
que busquen, que no ho veieu?
—Es que si anant de bona fe ens
l'hem de canegar sempre, més val

plegar.
—Per qué no protestem l'acta?
—Ja ho hem fet, paró será no
vament inútil.
—Ja n'hem protestat 24 d'ata
en el que va de campionatl
—Es que no hi ha dret que ene
els prenguin d'aquesta manera...
Ton estaven d'acord: els els havien
pres1 Aquesta es veu que era l'única
veritat en la qual citaren unánime
ment
entesos. I la mateixa febre
eta privava ara d'asserenar-se per
saber el que calla ter. I fou el que
no
ala dejará ende:vinar el possible
abast que tindria la proposició que
féu un deis vocal' de l'Esportiva:

Psicotécnia (Alt de Sant Pera,
núm. 27) astil, dilluns, a les deu de la
vetila, sobre "Institucions de cultura
obrera".
La conferencia, en 'lengua france
sa, anirá essent traduida.
al catalá.
El nastre company Emili
Gra
nier Barre-a parlará
dissabte al Cm71tre Excursionista
Joventut (Bala de
Saut Pere, 55) sobre "Els drets i els
deures de la jorentut".

un cap d'oil
al
aixecant per uns moments
els ulls de les quartilles: a la pri
mera
filtra de cadires Ii sernblá no
tar que tots duien crosses.

públic,

Seguí el discurs, paró ja no tan
cada segada que llançava

segur, i
els ulls

a l'auditori,
descobria coses
sensacionals: a l setena filera tots
aren
mánxols; mes enila hi havia
amb ulleres negres; pagué
un grup
adonar-se que pertot, aix6 fou més
escamador, la gent que hi havia a
escoltar-lo, anaven bruts i mal ves

tus,

ndrá
raga.

ra:rt

en

un

arte

públic

a

Tár

Ahir al riati tingué
lloc a la
de la Sagraaa Familia
l'anun
ciat festival a profit deis presos i
exi

plaça

liats.
El programa

es

descabdellá

re

tal

anunciat, i la fasta es va
força concorreguda.
*
Ahir, a Montblanc, el nom

estava

com
veu

glo

riós de Prat de la Riba torna
a ocu
par el bloc d'honor a la
plaça Major
de la víla.
Les quatre Diputacions
els Ajuntarnents de tota catalanes 1
la

assistiren, amb una solemnitat comarca
nada, a la reirindicació del emocio
nom glo

coro

no

es

pot

explicar...

...I seguí el parlament amb una
ven més insegura, fine que sospitant
alguna sorpresa desagradable, aca
ba coro pogué, abans no tenia pre
vist, sense donar-se compte, tanta
la sera emoció, de si acabava
era
de tenir un exit o un fracás.
Mentrestant eis del Consell lo
cal no sableo on tocasen. Qué pas
sarta ? Anaven, també, enganyats?
?Qui devien ésser tots aquells que
hi baria entre el públic?
Paró el vocal segon els tragué
aviat de dubtes: es dirigí al confe
renciant, i ti digné:
—Ja ha acabat?
moment

fou solemne.

senyor.
I aleshores l'orgarlitrador pica una
regada de mans, i tot el públic es
posa dret, i. com en nos funeral!,
els del primer rengle cotnençaren a
desfilar, anant cap a la presidencia,
on el seu capita havia obert un ma
latí d'aquells que usen els futbolis
tes per desplaaar-se:

Lbs dIrectfus de Viladecavalls ca
més escamats que el ?ja de
final de campionat: l'estrafolária in
taren

?no

el s

oca

sionaria un dia de do!?
La sala estava a punt, els conser
ges eren a la porta. Mancaren mi
nuts per a l'hora anunciada, i no
hi havia ningú dintre. Els directius
perduts al voltant d'una taula a la
saleta de juntes, no cabien en llur
m-11. Qué passaria?
Dos minuts abans de l'hora annn
ciada, pera, arriba una corrúa de
gent, coro si vinguessin d'un enter

—Teniu:

,

0.4,1411

rament, tots afilerats, capitanejats
per l'organitzador ?'aquella miste

riosa venjança. En ésser a la porta
ell s'aturá i doná l'ordre d'entrar
i collocar-se. La sala abestiares fou
envaida totalment.
I minuta després arribara de la
capital una caravana d'autos. Els
del Consell Directitr estaven més ar
ronçats que una pansa i no gasa
ven ni treure el cap a la porta
d'ac
cés a la sala. Sentiren el soroll del
tumulto capitanejat pel vocal, i ara
sentien els autombbils i no sableo
si s'havien de moure tan sols. Fins
que l'organitzador els aná a
treure
d'allí i els ordena d'anar a rebre els
federatius a la porta.
—Peró ?i si s'adonen que ni hem
anunciat la conferéncia?
—Feu el que lis dic, i no tinguau por. Tot
corre del raen
cár-

(I a cadascú ele doná dos rals en
plata. Tota aquella gent eren po
bres. Pobres. Pobres de solemnitat,
deis qui van a captar i que havien
estat recrutats amb un autómnibus
per assistir a aquel! acta.)
Els federatius, dios els autornó
bils, arribaren a la capital seno*
harer obert boca. Cap no havia en
tés aquella comadia.

I els "Alumnas de Viladecavalls
P. T." perdían el campionat, perb
no
l'amor propi, salvat
amb aquella 11,
per ells
minosa venjança.

Tf deec. honorabletnent
—

'I1 entrada de la comitiva
oficial
ou
rebuda amb un picarnent
mans unánime.

FRANCESC TRABA

nal de

dimarts, al vespre, donará
Vilanova una conferéncia sobre "Ilna
tória contemporánia".
Dijous, diada del primer de maia,

aí.

amb el bolado, dona

•

ventiva del vocal segon,

uns

d'importancia, anaren a asseu
ee's a l'estrada, 1 a la seva v'ora ela
del Consell local els feren
nyia. I el vocal inicia l'acte:
—El senyor Tal, de la Federació,
té la paraula.
I, efectivament, la prengué, 1 co
manga de descabdellar el discurs
demanat, amb uns aires patétics que
esborronaven. Descabdellava pará
grafs Ilargs, sonors, ajudats amb el
vol de la tná, que semblava un símbol.
Paró a cada final de cop d'efecte,
ningú no aplaudía. El conferen
ciant se sentí aleshores una mica
escamat: que passava? Dissi,mulant

Aquel!
• •

La desfeta, perb, ja no tenia re
mei. Eran les finals del campionat
de tercera categoria "amateur", i els
de Viladecavalls ja no recuperarien
el primer lloc. I tot, tot
aquesta
era
la veritat segons els maquiava
lics directius del "P. T."
per culpa
deis federatius, que tenien totes llurs
preferéncies pela del Pla de Ba
ges. Paró els la pagarienl Se n'hau
rien de recordar tota llur vida' Els
n'havien de ter una com un cose!
I aquella nit mateix fou convó
cat

Els federatius, donant-se
res

llena

~ara

—

—

T

p11- Frurcesc Trub3I

Josep Maria de Segarra, "Les
!lagrimes d'Angellna", que tindra

—

5 DF

mareo

poeta

—

VIE19/4111401 MIS

1

aula el
grandiós festival pro-presos que
tindra lloc el dia 6 de maig a la
nit, al Teatre Novetata.
La companyia catalana ?'aquel!
teatre, sota la direcció «En Caries
Capdevila, representará la comedia

tu que

—

per

xicots
que el
la re
i fer

sat'

Per als pre
sos de Cata

AHIR A MOLLERUSA

La benedleeló de la senyera del “Molle
rusa F. C.", doná 'loe a un eonjunt d'aetes
brillantissims

,

LA
la subscripció iniciada per
a
RAMBLA DE CATALUNYA
socias.
política
1
profit del, presos
representa
A partir de les cinc
Teatre
GoYa, ve
cions celebradas al
barria
actuant a diari en diversas
en
estat
das i poblacions i arreu ha
canaó
"La
aplaudida
tusiásticament
obtedel vell Cabrés", la qual está
Darreramcat
nint un Ixit definitiu.
GráCia,
ha estat representada a
Vila•
Sadurni,
Barceloneta, Sant
VIfranca, Vendrell, Alforja, Valls,
Calan
del
"aplana, Morell, La Selva
t'omisos
comp
i Vilaseca. Hi ha
Badalona.
Tarragona,
contrets
a
ToAlcover, Coruellá, Sant Felim
oporturalló i altres lodalitats que

"La canço del vell Ca
brés", de Ventura Gas.

sol,

per

a

Catalunya

com és sabut, la
Companyia ca
talana de VAssociació
de Teatre
Selecta", sota la direcció d'Enric
Lluelles
oferí representar
aquest
vigoró, i magnific
poema dramátic
del nostre estimat
poeta a aquells
teatres de Catalunya
que els inte
ressés representar-la
destinant els
beneficia que
poguessin obtenir-se
,

riós del catala, qua les
deis manefles da la mans barroeres
dictadura d'En
Primo

s'atreviren embrutar.
Saludara atnb aquest motiu
la
vila de Montblanc.
a

e

nament

L'Ateneu

convida totes le; Enciclopedic Popular
entitats de
a la
reunió que se celebrará Barcelona
el dia
mer de
maig, a les deu, al seu pri
local
social, per a prendre aeoras
en relació
amb una nova
intensa campanya per
l'amnistia social.
No cal di:- con:
LA RAMBLA DE
CATALUNYA
es posa a
la disposi
ció dels

organitzadora.

es

consignaran.

l'"Asso-

El Consell directiu de
prega als
ciació de Teatre Selecta",
que
entítats
senyors empresaris i

noble

desitgin

entrar

en

negociacions Per

Ventura
representar l'obra de benéfica
gestia
facilitar
la
Gassol i
solja estnentad.a, que se serveixin
licitar condicions i detalls a restat"
entres'
ge social, Via I.aietana, O.
sol. segona, per escrit O dissabtes,
i
ment es dimarts, dijous
de den a dotze de la tia.'
a

:

personal.

2 2.

t8 d'abril de 1930

la rambla de Catalunya

Dictadura

La

encara

no

al

Semznari

Catalunya a

ha acabat

El mes de maig arriba carregat
d'esperances. Será el mes repara
dor d'injustícies publiques i vergoe
nyoses. El mes generós eue "Iará
esciatar les fruites abans d'ésser
flors. El mes de la conciliació. L'any
catalá, podria començar-se el dia
primer de maig.

Catalunya, portant un ajut ma
terial als damnificats del Migdia de
França, dirá a tots els que ens aju
daren de l'aitre costas del Pireneu,
el seu agraiment.

eites4V

LA

RAMBLA DE

NYA,

ha realitzat

el

catalans llenaren]

uns

ment

on

el

nostre

CATALU

projecte
en

un

retorn

era

que
mo
en

insegur

i Ilunyá. La vinguda
d'una Cobla de Sardanes,
representava per a nosaltres la me
nyaga Inés dolça que la nostra ter
ra pogués fer-nos. Es per
ajad] que
volem dir-vos, amics de LA RAM
BLA, grades per haver posat tan
ta emoció a les vostres paraules, en
cara
a

un

París

que tot Catalunya con
el seu esperit per a fer ve
el cas de !liberte plantejat i

moment

centra

•t:

ritat

no resolt.
Si algun cop a França han bbli
dat el s lligams de germanor con
encara

tractats per la sang vesada, que
serveixin les nostres cançons vesti
des de gracia i de bellesa i les nos
tres tonades encara embolicades de
metan per a dir-los-hi que som d'un

poble fort

que perdona, perque l'a
ha barrejat i l'enyorança
encara yola pel cel de França bus
cant camins
més clars i més am
mor

.1-1.10<e

s

ternps que dintre ela claus
Seminari de Barcelona dura
del
tres
protesta que l'esperit
un anibient de
académica
i el senti
disciplina
de
ment de respecte dels estudiants han
anat contenint fins a l'hora pre
sente. Dintre eh s dormitoris, a les
elasses, al pati en els moments d'es
barjo, durant el passeig els dies de
sortida, ala refectoris a l'hora deis
ápats, poden observar-se a cada ins
tant les converses a cau d'orella, les
cares irades, els conats de complot
a que els seminaristes es veuen obli
gats en Ilur esforç intern per com
primir la rebellió... La nova d'aquest
malestar ha arribat al Pagel Epis
copal i la primera autoritat eclesiás
tica de Barcelona ja sap, en aquests
rnoments, a qué aténdre's, ja coneix
les causes de la justa indignació deis
estudiants i aquests esperen que din
tre poc, amb la urgéncia que el
cas exigeix,
satisfacció será donada
a
la joventut estudiosa del Semi

es

tat

ca

anuest oferiment ha
acceptat i seran els músics

pitanejats pel més empo:dan?s deis
compositor; de sardanes Josep Ser
ra, que aniran a París, a Lió,
a
Montpeller i a Perpinyá. La Cobla
Barcelona, emprendrá el viatge, en
pesanta de tots els lIcrers que
portará de Sevilla i de Madrid, on
hi va acompanyant l'"Orfeó Cata
lán i el mestre Millet.
Merce Plantada també ha volgut
ésser d'aquesta ambaixada genero
cara

sa.

Ningú

més

que

tota

mena de facilitats per a una fes
base de coses castellanes.
"No podeu tenir idea —afegeixen
els denunciants— de quina manera
e§tá prohibida la lectura de diaris
o revistes. La premsa catalana o els
llibres catalans els hem de Ilegir
d'amagat, sovint a base de retalls
que fem córrer de ma en má, ex
posant-nos a ésser descoberts i cas

já

a

tigats.

nostra

cançons d'aquests pobles ara piens
de ruines. Per aquesta festa, les
noies portaran vestits i cófies i ca

d'Auvernia, de Provenfia,
Gasconya, del Rosselló. Els meus
valents cantaires llegeixen cada dia
unes
paraules catalanes que no
comprenen, peró que estimen pera
qua les han de cantar.
putxetes

París,

A

portants

La pacificació deis esperits
no será aconseguida amb
la intervenció de la policia.
Molt al contrari.

signa icació
de diumenge

magnífic festival. El
Comite que presideixen Charles
Brun, l'Enric Auriol i Ramon Echo
lier, treballa perqué les nostres ma
nifestacions tinguin l'esclat que me
reixen.
A Lió, és un amic deis catalana
que ens rebrá. Un d'aquells hornea
el

de

F:.r..nça

nostre

i

que ha
per la

estat

al

costat

paraula i el gast
ens ha
ajudat. Ef president batlle
Eduard Herriot, escoltant la nostra
música popular, no es penedirá
nostre

que

gens de tots els cops que ha ofert
la seva amistat als catalans.
A Montpeller, la ciutat del reí
Jaume I d'Aragó, ens acolliran caen
i ens renovaran el seu

aafetteer.mans

Perpinyá, la Cobla tocará da
la Llotja de Mar, i aquella sean
penjada tremolará de tetes les se
ves veles com
si fossin plomes de
A

vant

colom.
Sortirem de Barcelona el dia 19
tornarem diumenge, día
de maig
25, a punta d'alba, per a dir a tots
els catalans que ens hacinan seguit
amb llur pensada, que les e..o.es su
nt(1:.s per
perbes i potents
tot arreu í que la terna catalana ha
reflorit i cantat en els llocs on tants
de nosaltres hem sofert i plorat.
•

JOSEP FONTBERNAT
P. S.—A rnés a més de les quan
titats assignades per lee corporacions
de Barcelona í Lleida, tenim el plaer
de comunicar als nostres lectors que
l'Ajuntament i la Die), tació de Gi
rona han votat,
respectivament, 3oo
pessetes per contribuir a les despe
ses del viatge (1,15 músics catalans
a

París.

de l'importara acte
vinent a l'Estad"

siguin.

"La dictadura —ens diuen enca
ra els
seminaristes indignats— ha
acabat a tot arreu, raenys al Se
minan i on encara continua com en
temps de Primo de Rivera o pit
jor que abans, per obra i grácia
d'un- "colorri" ben poc "innocent"
que no té cap simpatia entre els es

-

nari

tudiants.

Un

diumenge várem parlar amb

vintena de seminaristes de Bar
celona, tots deis últims anys, els
quals varen exposar-nos amb un ele
ve esperit de mesura, de correcció,
peró també de dignitat, les causes
de Ilur malestar coRectiti. El lector
jutjará després de coneixer el; fets
que relatem a continuació:
"En primer lloc —començaren
dient-nos— hem de denunciar l'ac
Meció obertatztent anticatalana del
lenyor Rector del Setninari, "Don
una

Inocencio Colom, d'origen tortosí,
el qual fa tots els possibles per evi
tar que la llengua catalana —que és

la nostra— ocupi el Roe que li per
tany al Seminari. La tendencia del
Rector a castellanitzar-ho tot és
perfectatnent visible, molt especial
ment amb els estudiante
deis pri
zners anys, jovenets niés rnaleables
1 que no saben ni poden oposar la
resistencia que nosaltres posem a
la seva actuació anticatalana.
.5

ESTA

ABSOLUTAMENT

.PROHIBIT RESAR EN CATA
LA, 1
imposa
de re
lar en castellá, lal'obligació
qual cosa nes
altres
que

a

ens

faltarlem a

Evangelis

Idoctrina

perque entenetti
l'esperit deis Sagrats

oposem

i a l'esperit de tota la
de Crist i deis seus AraSs

tols.
"El Rector ha arribat a
dir, re
prenent algun seminarista que vol
restar fidel a la
terna, QUE EL seva llengua ma
CATALA PER A
ELL ESUNA LLENGUA MOR
TA i que .cal
parlar, pensar i regar
en

castellá.

"Alguna

dient-nos

ri— hem

vegada
e gu eix e n
els estudiants del Semilla

provat d'organitzar aquí
dintre alguna vetllada
catalana, Pe
rd els
nostres intents
fracassat
davant la sistemática han
oposició del
Rector el qual, en
canvi, donaria

AL CENTRE DE
LECTURA
DE REUS
••¦¦•••¦•¦•

Una conferéncía del
Dr. TrabaI
Ahir

al matf, a les dotze, a
la sala
Lechera d'actes del Centre de
de
amic

tirnat

Reus,

el nostre es
de Re

company

.dacció doctor J. A.
davant un auditotiTrabal doná,
Sin),

una

terna:

nombrosis

conferéncia sobre

el

en
l'educacio
cívica de"L'esport
la joventut".
El
conferenciant explich, pri

rnerament,

del concepte
esport i la l'abast
seva situació dintre
un
programa d'educació física
integral. assenyalant
la neces
sitat i eficacia de
l'acció espor
tiva com a
element indispensable
ter. per. a la forroació del carál-

-

--

"Voldriem que el. nostre clam es
íes públic i que sortís algú a de
fensar la llengua catalana menys
preada, perseguida i exclosa del Se
minara.
"Nosaltres som bona estudiants,
els nostres professors ces estimen,
seguim la carrera eclesiástica per
veritable i sincera vocació, pelea ens
sentim sublevats per l'actuació in
quisitorial que el Rector del Semi
nari realitza intentant ofegar eta
nostres sentiments de catalans..."
Aquest és, fidelment transcrit, el
clam de protesta que ens adreçaven
els seminaristes catalans de Barce
lona. Pera nosaltres várem creure
convenient de completar la nostra
informació dirigint unes guantes
preguntes als dignes estudiants del
Seminari.
—?Quanti aetninaristel sou a
Barcelona?
—Una quatre cante, en total.
d'interns?
—Dos cents cinquanta, poc Anés
o

menyte

—?Quin

tant per cent de
hi ha entre els estudiants?
—Un 98 per cent.

catalanS

—aleta adrecat alguna queixa al
bisbe de la diócesi?
—Ens consta que el senyor Bisbe
esti assabent del que passa aquí.
La censura ha passat per

aquest

número

,---Creieu que 'el Rector del Se
minani gaudeix d'una relativa auto
nomia dintre la jusdicció del Cen
tre?
—En absolut.
La censura ha passal Per,

aquest
*

número
*

TROBEM D'UN ENCERT RE
MARCABLE

talunya.
No es tracta pas, com pugui sem
blar a alguna pocs ciutadans esca
mats per altres actes
semblants,
d'una moixiganga més. No es tracta
d'un festival estrictament esportiu,
sense cap ni peus. Es tracta
d'un
acte d'afirmació ciutadana que els
esportius vénen obligats a celebrar,

prendre possessió d'aquelles mag
nifiques installacions que •lns ara
havien fet farum de motete
en

CAL QUE TOTHOM
ea doni compte de la significació de
l'acte de diumenge. No es tracta
—repetim-ho —d'una desfilada més
o menys espectacular, de revista,
tense altra finalitat. Es la segona
edició del concert donat per l'Orfeó
Catalá al Palau Nacional. Es el pre
ludi d'aquella reinauguració que cal
fer del monurnent a mossen Cinto
Verdeguea Es un altre deis molts
actes de desinfecció ciutadana que
s'han de celebrar després deis sis
anys de dictadura, d'una dictadura
que ens hem fet la iRusió que sla
abans
acabat. i que mássa sovint
—

exemple, al Passeig de
Gracia; cada dia, a la censura
per

—

Res més.
El lector

ja

s'hi

falia

els setti cb

DE

BELLMUNT

mentaris.
nommc

Cltant la frase del vell Gla
dustone el qual digué que con
siderava l'esport com l'escola
poética de la llibertat I una de
les bases fonamentals de Vedu
cació cívica anglesa, tragué a
rehuir interessantíssims exem
pies de la guerra mundial, i re
mareé el parallisme establert
arreu del món entre la puijanea
nacional i el conrreu de l'es
En el que fa referéncia a Ca

talunya,
integral
remarcar

preconitza l'educació
del nostre poble, fent
que les races i les

na

cions, ultra l'educació 1 la ca
pacitat técnica, necessiten, per
esdevenir sotmeses, la for
titud física i moral dels seue
hornos.
Insistí particularment sobre
a no

l'aspecte pedagógic
de la qüestió, i digué

i

higiénic

que la ve
ritable educació física ha de co
m,ençar. a l'escola, Ter?) que

es

creia

que havia

d'ésser neutral—que vol dir indi
ferent
davant les qüestions poli
—

la celebraci6 d'aquest festival cívico
esportiu que tindrá lloc diumenge
vinent a l'Estadi de Montjuic, per
tal de commemorar dignament l'acte
de lliurar les installacions esportl
ves de
l'Exposició al poble de Ca

d'ahir,

*

d'ésser esportiu,

comprovem, dolorosament, que
cara dura.

en

NO SERA UNA FESTA COM
PARABLE
a la deis sdkols txecoslovacs. No ha
será en la forma. peló Iso será en
el fons. Ara que hem aconseguit
l'agermanatnent, l'efusió, de l'es
port 1 la ciutadania— el nostre le
de diumenge vinent ve
ma —l'acte
com
l'anell al dit.
S'han acabat aquella temps que
ten
home esportiu, pel simple fet

necessita orga
nombre i profes
sorat adequats per a poder
abastar tots els futurs ciuta
dans.
Acabá glossant une, concep
tes de Prat de la Riba 1 Jordi
Clemenceau, referent a l'hivern
deis nobles i l'eternal supervi
véncia de les races i de l'esperit
nacional.
En
acabar, una sorollosa
°vació i moltes felicitacions
premiaren la tasca del confe

aquesta, abans,
nitzar-se,

renciant.

en

tiquea

del seu poble. L'esportiu éi
ciutadá com un altre, i més que
cap altre ha de sentir les reivíndi
cacions ciutadanes. L'acte de diu
menge vinent será la confirmació de
l'esperit de ciutadania que anima,
avui, la nostra gent d'esport.
un

ELS

ESPORTIUS CATALANS
que donaren un alt exeznple de ci
visme en ocasió de l'aplegament de

signatures

pro
amnistía, tenen una
bona part d'intervenció en el redre
çament polític de la nostra terra.
I l'acte de diumenge vinent tindrá,
per aquest motiu, una significació
més elevada que no tindria una sim
ple desfilada de coloraines. De tots
els indrets de Catalunya vindran re

presentacions

esportives.

L'Estadi

ha d'ésser de tots els catalans, i és
just, és Idgic, que tots els catalans,

excepció, vagin a l'acte de
prendre'n possessió. Tothom qui
practica un esport, tothom qui sent
l'esport— ni que sigui duna manera
passiva—ha de fer cap, diumenge
vinent, a Montjuic. Será una festa
de llibertat, un recompte de forces,

esportius catalans han de participar
a la desfilada. De Barcelona, de Tar
ragona, de Lleida, de Girona, de
tots els indrets de la nostra terra

han de venir representacions. Será
un
acte d'afirrnació esportiva. Cal,
peró, no oblidar que será—per da
munt de tot —un acte d'a:innació
ciutadana deis nostres esportius.

D'aquesta legió d'esportius que es
lliuraren de tot cor a aconseguir
una
mitja amnistía, i que amb el
mateix civisme, amb el meche en
tusiasme, persistiran fins a aeonse
guir l'altra mitja.
L. AYMAMI I BAUDINA
Dcográcies Civit fou,

P. S.

—

fas al moment del seu empresona
mena atleta destacat del F. C. Bar
celona. Esperem que el cercle carne
pió de Catalunya l'invitará a pren
dre part a la desfilada de diumenge
vinent.
L. A. B.
—

sense

una

acte

manifestació de vitalitat,
d'afirmació racial.

un

SERA UNA FESTA
CIUTADANA
i cal que tothom se'n faci cárrec.
Si algú no sent els elevadissims
ideals que guien avui la nostra ge
neració esportiva, és preferible que
es quedi a casa. Que no vagi a l'Es
tadi. Que diumenge és día de desin
fecció i també l'en traurien. Per
primera vegada el poble entrará a
l'Estadi, i no
sentirá foraster.
I aquesta impressió será més grata
encara
si, qui pugui fee-ho, pren
exemple dels Ajuntaments de Sant
Feliu de Guíxols, de Palafrugell i
tants d'altres de la terra catalana, i
el ciutadá esportiu es troba diu
menge vinent agradosament sor
prés, en veure's obligat a llevar-se
el capell amb veneració i respecte,
davant d'aquella bandera proscripta,
que ja comença a sser hora que es
rigui de les proscripcions.
Futbolistes, tennistes. atletes, bo
xadors, ciclistes, nedadors... tots els

rápid

de la

contemplar,
de Gracia,

nit, pogueren
pie Passeig
un espectacle

en

sensacional: la

cacera

l'hornee

de

ELS BARBARS AL MUSEU PETROGRAFIC
Una fragmenta salvats de la gibia dels "naicos" del Pare.
(Col. Dr. Soler i Pla)

Algú, no gaire enemic certament
del passat régim de Dictadura, ha
dit recentment que més que entre
tenir-se en despotricar contra les
extralirnitacions d'aquella etapa de
desqualificació ciutadana que várem
patir, era preferible denunciar aquells
casos en que les esmentades extra
limitacions s'haguessin produit no
tan sois en el terreny de la Ilei na
tural sinó fins i tot en aquell que
resulta delimitat per les fites sere
nes i impem bles
de le Ilei penal. Els
dictadorets que varen fruir d'aquella
etapa d'excepció, i cal fer constar
que foren pitjors ells que el mateix
cap visible de la Dictadura, confiats
que el regim de monóleg de que
gaudien havia d'assegurar-los la més
absoluta de les hnpunitats, no es
varen adonar que en moltes fases
de la uva deplorable actuació co
metien transgressions del Codi penal
i es quedaven subtilment embolicats
en

la

Albert Dasca

en

llibertat

Tenirn noticies que ahir fou allí
berat el sergent Albert Dasca, de
Reus, detingut des del mes d'octu
bre en una caserna de l'esmentada

clutat, pel suposat delicte d'ultratges
a la bandera espanyola.

maig, nit.
Teatre
Novetats: "Les llágrimes
d'Angelina". Pues cobles.
Acte de concert. Festival
6 de

pro-presos

organitzat

per

l'Agrupació Sardanista de
Barcelona.
Catalá: Recordeu-ho!
Per

la vídua i fill de
Martí Vilanova
a

Hem rebut de la revista "Lleída*
la quantitat de 314 pessetes, total de
la subscripció oberta per l'esmentada
publicació catalana a profit de la ví
dua i el EH de Martí Vilanova.
Agraiin al collega fleje:ata la tra
mesa, que lliurarem als familiars de
Martí Vilanova (e. p. d.) en ésser feta
la liquidació general de la subscrip

seva

nar-li peu

perqué, atenent-se a una
interpretació literal de la llei, po
gués dir que se'l calumnia. Ens in
teressa

tan sois exposar ala
nostres
lectora els articles del Codi que fo
ren violats arnb motiu d'aquells
ac
tea i la sanció penal que
correspon
a llur autor, sigui el que
sigui.
L'article 430 del Codi penal pro
mulgat per la Dictadura diu tex
tualment:
"El funcionario público que sus
trajere, destruyere u ocultare docu
mentos o papeles que le estuvieren
confiados por razón de su cargo,

será
a.*

castigado:

Con las penas de cuatro a
diez anos de prisión y multa de. mil
a diez
mil pesetas siempre que del
hecho resultare grave darlo de ter
cero o de la :Atusa pública.
2.° Con las de prisión de seis me
ses a cuatro arlo, y multa
de mil
a tres mil pesetas,
cuando no fuere
grave el dano de tercero o de la

pública.

3.•

Con la prisión de dos meses
a
seis meses y multa de
mil a tres mil pesetas cuando no se
acredite dallo de tercero o de la
y

un

causa

día

pública.

En todos los casos se impondrá
además la pena de inhabilitación es
pecial de tres a veinte anos."
Suposem que seran ben pocs els
que dubtaran que la salvatjada "pa
tridtica" de l'eejuntament de la Dic
tadura va causar dany greu a la
causa pública, perú ni en el
cas que,
aplicant un criteri indulgent, volgués
creure's que el fet de destruir lates
i documenta de carácter
cultural és
una cosa

inofensiva,

el que

en

resulti

definitiva responsable no s'ésca
paria de la corresponent sanció.
No fóra gena estrany que, arribat
dia que s'exigissin responsabili
tata d'acord amb el Codi, els res
ponsables volguessin allegar que ells
no eren legítima ocupants
deis ar
rees que els hi van permetre
la per
petració d'aquest delicte. ‘No hi fa
res. Com que el Codi vigent
és fin
de la Dictadura i esti empapat deis
proceeliments que aquesta solía em
prar, dintre seu ja hi és previst l'es
quirolisme. Així veiem que el pa
rágraf segon de l'article 436 del Co
di que venim esmentant. din:
"Los particulares encargados del
despacho y custodia de documentos
o
papeles por comisión del Gobier
no
seran castigados con las pe
nas inmediatat inferiores a
las sena
ladas en los artículos anteriores,
cuando cometan alguno de los deli
tos previstos en los mismos."
Pot molt ben ésser que s'hagi de
tecórrer a aquest article si un dia
en

cal aplicar la llei penal. Es ben cert
que els regidora de la Dictadura no
eren gran cosa més que "particula
res". I aiseb encara fent-los-hi un
gran favor.
Si s'arribés a l'extrem que es vol
gués treure tot el carácter públic
que innegablement tenen eta delic
tes comesos a la Secció de Cultura
de l'Ajuntament, degut al caria ter de
mandataris de la collectivitat amb
qué s'empararen els delinqüents,
malgrat la illegitimitat de llur ori
gen, el simple fet de la destrucciÓ
té una sanció prevista en el Codi.
Heu-vos ací l'article 750:
"Son responsables criminalmente
por danos los que, sin estar com

prendidos

en otros capítulos de este
del siguiente y sin ánimo de
obtener para sí o para otros un lu

libro

o

inmediato, destruyan, deterioren
cualquier perjuicio a otro
en sus propiedades rústicas o urba
nas, animales u objetos que le per
cro

causen

o

xarxa.

Avui venia disposats a seguir
aquel' consell i volem fixar-nos es
pecialment en l'afer que tan justa
ment apassiona i indigna en aquests
Moments el nostre públic, o sigui, el
de la crema i destrucció dels llíbres
i documents pertanyents a la Co
tnissió de Cultura del nostre Ajun
tament. Hi ha en l'actualitat un ex
pedient en curs sobre aquest afer.
Sabem com es va produir aquell
acte de vandalisme peró no sabem
encara qui en resultará el
responsa
ble directe. El noble, peró, amb
aquella fina intuíció que demostra
sempre en casos cotn aquest i que
generalment mal li sol fallar, acu
sa ja a una
persona determinada.
Tots la coneixem prou i no caldrá
ara
anomenar-la aquí, entre altres
raons més irnportants, per a no do

causa

•

Uns estrangers que arri
baren a Barcelona en el

de l'Ajuntament, i el Codi Penal

deis teatres més im
será obert per a donar

ESPOUT 1 CIUTADANTIA

La

La destrucció deis llibres de la secció de Cultura

un

ens

hi

de

21110:011¦11

El comité nomenat per a orga
nitzar aquests festivals ha rebut
l'oferiment, amb un absolut desinte
rés, de la Cobla Barcelona. Trac
tant-se d'una de les millors cables

"Els nostres dormitoris aón ob
jecte d'escorcolls freqüents per or
dre superior, sempre amb la terri
ble obsessió de cercar retalls de dia
ris o llibres, per católica i znoderats
que

la

cantatriu podrá representar mi
llor l'ocellada que canta a Catalu
nya.
Tantes cantatrius catalanes,
que a París obliden les nostres can
qons, Ilerd-, Plantada anirá a re
cordar-les-hi que amb les cancons
e3 .guanyen fins
les guerres i són
les cancons que han donat coratge
als bornes 1 a les dones dollor.
Teresa Boronat també hi será.
Ella tota sola, representará la col
lectivitat de la Sardana, L'harmo
nia i el ritme deis seus moviments
seran la forma que les tiples i els
tenors hi donaran.
El Chor Popular de París, que
tinc l'honor de dirigir hi cantará les

pies.

esa

Ja fa

s'hi

catalanes,

París

Una denáncia concreta

tenezcan."
L'article 751 castiga els autors de
delictes d'aquesta mena en el cas.
que l'import dels danys causats si
gui superior a 2.500 i no passi de
25.000 pessetes amb la pena de sis
rnesos a tres anys de reclusió i si
excedeix d'aquesta darrera quantitat
amb la de tres a vuit anys.
En el cas present, el "otro" és
l'Ajuntament i els "objetos que le
pertenezcan" són els llibres i docu
ments de la Secció de Cultura Per
acabar d'ajustar-se a l'article, no hi
ha "afanys de lucre" perqué, ara
com ara, encara no es pot dir tal al
desig provincia de fer mérits.
I per si encara es vol acabar d'ar
rodonir la responsabilitat deis sub
jectes culpables d'aquella destruc
ció, no hem de fer més que passar
els ulls per l'article 752.
"El incendio o destrucción de pa
peles o documentos cuyo valor fuere

estimable, se castigará con arreglo
las disposiciones de los artículos

a

anteriores."
Que el valor del que va ésser des
trult és estimable, no cal ni dubtar
ne.
L'article sembla fet expressa
ment.
I prou. Hem fet elle> que
•

ene

pro

posávem, denunciar concretament
les responsabilitats en qué van in
córrer els

dictadorets

que

várem

patir. Tothom pot seguir-nos per
aquest canal i, si ho fem així, avan
Orem de debZ, en la feina de depurar
els excessos d'aquelles hordes sal
vatgines i ningú no podri dir-nos
que bordeen

a

la Huna.

XAVIER REGAS

Premeditació,

alevosía

nocturnitat, agravants

1
se

nyalades pel Codi Penal

Euzkadi i Catalunya
Jacint de Amorrortu, un dele leerse
guits eúskars, ens escriu des de Bil
bao, en sortir de In presó, aquesta car

ta, que tracluim:
"En sortir de la preso de L,arrína
ga, d'aquesta.ciutat, després de
setze
mesos d'estada, tinc el gust
de mani.
iestar-li el meu a,graiment, que li pre
go que íaci extensiu a tots els patrio
tes eatalans. per la campanya, tan efi
caa, denominada Pro-Amnistia, grácies
a la qua] he resultat
beneficiat.
Li prego que faci arribar les me
ves
salutacions ala exiliats i presos
polítics catalans, i voste rebi una fra
ternal abraçada de germanor buco
catalana.
Seu afectíssim.
lacint de Amo
—

rrortu."

No cal aer amb quin goig per par.
nostra trarnetem als perseguits cata
laos la salutació del germá d'Euzkadi,
talutació

que nosaitres tornem, since
i fraterna, a tots els hornee bascos
que han patit durant els sis anys dar
ra

rers

la presó i l'exili.

INSIGNIE S
per

a

distintius i

Emblemes
RECLAIIS
Balmes, t7

IBERIA

Tes. 17131

•

g•

d'abril de 1930
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la rambla de CatalunYa

o la voluntat
Perenya
Alfred
creadora

verrnells Martínez Asada quedaren
a ea &sane el; bias» Preda-J, Vi
Ele *mere d'Arta* al Ul
contre,restar el bri
cera no pcgueren
llant joc del 41111/411tel islam MOit ben
secundat pu Viladomiu.
El tutee parda que resulta late
ressantlasien. bou entre T. Be -Arta
(vcentella) Contra Giménee Marín
(blaus). Giménes féu una espinedida
eshibiejó de loe i cofrel sil tot sol
la canas, je que el eett empana
Marín, estigué torea destinen« en
guantes piaste@ latervirigué. Volt a
lar el vetere Sebe, 1 regular Arfe.
fluanyaren ele Watts, per dos punta
Finalment, els vermiells Balee
-

1

B O X A.

Panorámica setmanal
Mentreelant la Conaisa16 de Califarnie, ,he porta0 a cap ea* leves
noticié a propéfit del match entre
Primo-Carnera 1 el lugre Bombo
Chuflen del oil alertaren' ja la
estoma l'usada. El resultat d'a
encesta investigacié ha otee que
camera no peden boxee mili a

Dimeeres pasaat
éves ve
bidri
Mea a earat e
lene, *4 un semi
het reveral ft e 1
que Untas :felpare
enesete de. pülti
!festeja
(«en
la

•

a

r

Mundo". A q ue 11
"edeltat d'eleekors: de el millar dele
Que hent PIS e Pár.., i tetera $ee
SU,. qms temeré he th del; quo no
Ii baten vial. Per 44 s'esptrave
aguo& reveala lesb *eh d'huiré*.
I yes grepte mis aqueas interés
Ve
no bel eterreininat pel comba'.
deray duo rounds 1 prou. En tu
mollear 14 termes represa ele mets
enainiaulne V% brida que te.
t.
e
nie vieans i declararan gas no pos
die arsatinuar, ince aten 1 no havent•
hi falta recusen:da, la victénia Ears
resPonalié a Pérez, Per inferioritat
del seu advereart •lar» una re,
'petiei4 d'aguaita Suite, ja que els

ha

d'aquest comban U
ice RiEsrue. al Trillo, ni Torres,
eón adversaria de prou categoria
Gioemeie. SI& dit que &iza
-pee
erie el neut 'l'asan a saber en posar
en pea ele do; derrera combato que
ha fet Darte*. Par a noaaltrca,
que
cona nosaltesse multa, no calla
ele leuda parqué cap d'aqueas* tres
hoces» 00 cae tembla de prou cate
tesis per a ruietk !airea rounds
al campin.
treure

forman.

»vi

difícil

durable
La majar

part de ver:pelen
una
aqueets planas rnanifestenel cae

relativa certesa, perito en
Perenya., el s que
de N'Alfred

BY

fd.
viarern tiritare al seu eostat 1
eeva
obra,
de la
mm testetenonts
podem i devern dedieereff
no
formula" sine prc-,
un record
pUblicarnent ele
revelar
var de
catres de la seva existencia
porqué en tan 'loe es nitre quedi
man1festat el nostre sentIt re.
cord i perqué $i algd neceselta
estimula per a 'superar la prb

Bernabeu
-

esportiu

dirutrenge

pugui queje
xar-se per manca d'estemplee,
Alfred Perenya, matgrat de
loe
la simpatiza que veesava per
pie existencia

no

ta la seva cbrpora robusta, era
fine per
un horno enganyador
arillos. NO
a mena dele eeus
tiemblan Uncid 1 ho era. Estlo
'tose
segur que ell mal no havia
que
trans.
Importinebt
pitat la
cendia de la Seva activitat, de
la iseva Inquietud, del seu pro
digiós eeny constructor 1 orde.
nader. /bagan a aquesta manca
de gosadia, els aeus millar,
projectes 1 el magno desenroee
llament de tutea les seves
eiatives han rnort en apagar.
mortal.
se la vida frn el seu cos
Era mases bumil, massa "asse
quible", 1 per por de compro
metro interessos d'altri, d'ea
pantar ele que o'havien de tr0bar embolcallats en les seves
obres, eumembia davant de les
objeeelone, deis duhtes, de les
temenees deis seus companere,
1 aquello projettee que &trina
Ii endevinhveM. alte 1 forte, que

ell elaborava en al seu
volt amb una Illueld d'enamo
rat, no paesaven dels• tonamento
Rindes. de
n de lee primero,

Just arribavon

a

eneendnea

eseellent,
taeat de duplieltat.
en va for
D'un poble adormit ideal;
d'u.
vibrael6
un centre de
en
Mesella
gairebe
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na
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ereb, la Joveptut
no-res
es
del
di
ofo
Republicana
eana
r
pan
gialvaniee;
!culi
de
una
del
OrTho
earrer, Sena que Ols St1

perb

existknola,

no ce
seus

dolore ele hl havlen d'endevi
nar, 1 estotra ali tampae us
els confeesava. Dibulxava un
migriure entelat per un Im
perceptible deis d'amargor, 1
fent una patita eenoeseld d'op
tImIsme. desviava la converge

turbe pm por la
i per la

Peneilta eabekain

on

arreplegar.

Candorosi.
se, sil, amb aquella
a tarre
de
pena
tae ideal, ploh
una
amb
superb
edlfiel
un
i ere
arnb
gust,
un
inetallacite, amb
superat
un art (1110 llorada era
Republicana

de Joventut

eem

blaVen comprometedores, ell,
softee dentellar un eIntlfn 4 0,1n.
gte, convertí ele ante mil qua.
.treeeents eoeia en mutuallotoo

nl vqau,

DIputoold

de

ManeCIMMItat,

de la qnol

Oca 00neeller,
ele
ennoixernento do dogo ad-

:0 .1

seue

un

00:101.141?-40; tOt ha que
ele» ealf
thnoia. Stle 1.1114 duadat 0, nalg
carril; ha quedat a rnig fer per
qub 11 rnancava aquella inedia;
que quan arriba el momeue
enropose. 1 ~lo el fra,obe o el

ven a
dat a

mis ter. 01'1,1114

tríos« amb arroglineto. I él que
el!, per nadelealeten, alnava el

projeete4

SaIleros001

Iduetl

adnbed1

perenya Se n'lle sinati Aquella
vida QUO eemblava que halda do
corfeepOndre 41

len ene

d'heme

tat enhila doble do In (neta
mensual que pagaven; quan la
imprernta qua tenia, Joventut,
Republicana arriba al seu estat
Inda floreixent, oil iota l'autor
que foe cedida en propletat ale
trabeiladors i qua la paguessin,
si podían, en vint anye; <tuna
elg soels joves demestrat en
amor a l'opon, en ere?' el Ce.mp
d'Esports, potser Unte al m6n,
arel) la nidos gran 1 la mds for.
mosa

piscina descoberta, nmb

aamb

el velbdrom méa gran de la Pen,
h

4_
.

bario entuba

per ale patita,
teatre de Melles, autombbils
per ale socio, 1 tot voltal de
dina resplendide que ell mateiu
eurava. en ola qUale, COM a de

jan.:

malg, nit.
Teatre
Novetats: "Les /lagrimes
d'Angelina". Dues cobles.
Ácte de coneert. Festival
pro-presos organitzat per

6 de

n'havie quetrat mal. Ele

ql

imi,

g

seva

que

malta

lelle pare*
li una flarneta alíe Kenia fran.
una
dibuteareli
í a
d'homo
ea, oherta el sen roatro
herMétle, perb mal

va ter

que

Je OGInenell
ha de pase
propletat de tileíde,
del poble per al qua' Alfred pe,

era
deis, por que.
llaves Itiu,
etsittild,
i
les
no era
Inés,
s'eventuraven
siena, quan

Un bit
seria molt serle
que la eeva mert
set e. per
record
seu
eida, que el
entre ole seus

deixarh

:te

par a eoser

tse

tal

1va "tres,

i
—

notes cornplimenteses
aquell haIrde
testes dluen que
d'orepne,

141).

facultats.
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kieenParl que
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mort ens M'ele PD
del qual sebee.
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multitud que
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a vegetar,
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EH,

buovie.
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hom
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#0,3,
ni, del sea SIMIO,
de le
retará
de be» tres el

•

›,

que

fo t altea cose que
véase dient ele eri
tics de tot arreu, ja que és «tenga
genere( que' Seldnellag triomfatd de
Juny virtud. 1 si foa a
h a rice
l'inrevés, 15 *amasa seria de les
-gresses•
Sastre ele altea pesos forte no

repetk el

avut

havia
le Pu

bliserid d'equM arlicls.
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Cuma:ti«

'11,his-s.

sedar,
El ~ah« igrinelps1 de la trefilada
as cae agua er.arava Beatos i
1 Trillo. Va guarnyar Trillo, 1 ala6
ha uta; eaficient panqué algara
decepcionate
i dIrmeein mil penjunente del ga.
Comenearms per 41 que la
uiseérie soacsdisis a Trillo no va
pu amblar a tetboir, je que Es liz.
ter •tgeres
rikenitible este Darte,
eteee sido que al He adversare Ara
loo eg &miel del galaic bu en ea
1 el del tau adversari en
; lipeinar
els darrera madi. 1 el. base', le
seleaniant. ee debieren ilaptelaionar
zaix6 que diem. Ele que upe
revea qee Ilea-tes ernanyaria neta
*wat 4 Trillo, pecavea d'optimla.
tes. Ea alar las el pensil va ésser
bar« dasisivueent per Jifa Terry,
ole al k. o. ese aeonesgui damunt
Vitria so pot deastr tingut en comp.
ea perla& Intrie ja estava total
zar« acaban Pena no cal perdre de
dieta qua Trille bo tia xicot corra
i un Ion
1 Iée. amb malta regateada
1 piseth. I Bartola—leo délas darre.
mamas pulaut dd seis cocabas asnb
Torres —no si resistencia per &os.tenis oil stac, ni pu aguantar lee
~adecues 'grao d'un advereari de

eonsegkéncia

que

ereu

vinant

dos rounds que dura no foren pas
llee resellen ven.
Cene fel'orahlee

vissint

Sehnteling ten
del estén parqué de el pugn
lista mas indicen. el qua ta mis fa
culte», el ende leve. les. Pina aquí
bu que

l'Eettat de Califbrnia. Ele uva ma
eluden també iahabilitats,
nigua
Steegman guanyaren, per 40 a 36, a
igual:nene que els del negree ja que
It salde -Tintorer en un partir
e» compro-a« que elivisa ;Wat
igualades, en el qual el
prédig
en
gaire
tete
en
daetualitat
hi he pu
d'acord. Perh, ea ~vi, als des t'o
Reealde
estIgué tan segur
Euro
petit
no
alineen. Stribliqg ha terno. a
xiden ele ha gatee beta efectiva la
debut
kom
ts1
tan precie en lee rematades coles
seu
emes
pul
au•
girarme« de atoras mil 4614rs, que Pa» 1
vist.en ele darrens parefts que li bona
sa asseaseliat l'Albert Rail, de Lon
ere l'impon de la boa*.
Balee
tingué
un dele setas boas dice,
captar-se
les
simpatice
dres,
per
A hagan peré, de tot aletét i de,
la qual cosa vol ?ir que he tornava
qué Ore/ contissions amoricanes dels ingleses ha fet elecleracions a
dre
propasa del ceenbat Sharkeenlientt, ten, i en rnolts enernents la seva
hagin anunciat que prendrien con
perb
hern dit que
s'Impask:
ja
completatnent
la
favora
declaracions
tra Cernera lea matentea diaposi
dieta-van Recalde no eetigué afortunan i perdé
dona que ele californians, el geoda bles a l'angeh, el qual
&sisen•
d'una
gran
injusticia.
A bou nombre de pilotes i el partit
Ver
hala a Inés d'huy un 'trecena for
es parla ja (un consbat
Anglaterra
AUSTIN
taquilla,
ha
fet
midable pu a les
ntribliag-Scott. que es feria te, set
que elgune crítica repatea, CO par
mana del Derby anglés.
lar de la situaci6 actual dele pesos
forte mundials, a'ocupin de Carne
cal
4 "•...
es, aituant-lo entre ele que no
%laceres
r
perdre de vista. Aix6 ene demostra
j,,
Francese Ros 1
que Caspera, tot i que la preinsa
natura ,nosep de
,,,, Ir
elss va dient el contrari, deu Baya
La Pella, es dispu
millorat alguna cosa es seta corten
ditnecres vi
taran
xements de boza. El gegant itabi
cent el titel cepa
umbla que canalera de manager.
EL CAMP/ONAT IDE SECIONS
welter*.
ye!
dele
per
Sée
es
ven
ed
seus
date
Léon
EQUIPS
?nema una fran
als pos
cant cinquanta mil délars. I
vicanna
del
gra
ca
sible que a les ordres del »t'u ma
Va comencar ahir. Per Use/ la pri
lf
God
cisne.
nager, Cernera sigui rcarat
mera jornada no podern pu (Intimar
Agneet ennebal ce dele, que no a
frey, en un cornhat a celebrar a
nos. Un resultat bastant ineeperat ene
qual
un
promotor
ha
faria
perquil hl havie el prophaie dceari la mateixa. Ele petite santbo
Roselsowl, pel
d'acerar Ros al beige lioth per al
lans. els afavorits d'aquest Carnplonat,
ofert cent mil dalars de bocea,
que
la
Cornisalé
de
tieel euroPeu. Penn el beis* ha sig.
Manca, peré,
taren bateo a casa sea* pela jugadors
Mg un comproanls per a bolas ame
blau-grana.
Cantarina, que ara ha inhabillat
Meliá Venture a la primera quina/.
Cernera. permeti aquest combat.
?pu tren ele que ~reveo yo re
na de maig, 1 posarte en joc it títol.
semblant. Nosaltres, frasscament,
sultat
I atan ha esguerrat els pleno dele
ni ho esperivem nl debrivem de fer
pesos
forts
Eh
nostres organitzadors.
hm Tal cona va sumir, ordena en uno
Paulina Uaeudira
QUENSBERRY victbria blatagrana, si ele santboians
sembla que ha de
la radia de tres quitra no rutilan com
(Caricatures de J. lbaa i 00111).
sietit de boxee pel
la &ventera. Aquesta forma un con
tito/ tráxim. Aixi
junt molt bo, perd no pot fer res sin6
ah:rally& ho diuen
Ea recalad* per les aeves melles de
lea ara:sigues que
fensivas.
de
diaris
de la
Fas Watt-mana fcren una molt hana
peninadla publiquen
actuad6. No van desanimar-es tot 1 el
corres
resultat advere de la primera Part
deis
sus
•
Ara sí que quas1 podern donar-loe con
ponsats a Arnérka. Paulino pena
'elles:dore d'aquest carnpionet, si no
seguir boxant, per fer uns quanti
catira
*tire cap mea ruultat sorpresa, que
1
definís
es
mita «daza usé;
jet podria ésser.
milionari.
?
a París, a ter vida de
AMATZUR
PILOTA SAIICA
El resultat final bou de so a 6 a
pro
es
desconeixen
ele
De moment
CLUS
favor del Barcelona.
jectes del eeti manager. Arnb tot
L'Universitari ve vencer rOlhnede
s'ha parlat de la poseibititat de po•
Amb el frente pie de gana a gens
se
celebraren ahir al atad els so.
sar
en
peu un combat Uscudun
par e punta e 6, en un par* distnitat
Campolo, a Buenos Aireo, ami) re. aüente partit; a chiten. entre *ocié
amb breó. Si no minoren de molt
d'ahle, ea difícil que pugein do
venia a celebrar a la Penínsuia, pro. del Club Basubnia:
ner-nos cap sorpresa devane del Sant
bablement a nercelona. No hi ha
En el primer pertle Bernabeu /López (Mala) guenyeren a
Sol 1.del Barcelona.
mea detalle d'aireó, i duna sola no
II Muster6a (vertnelle) Per la
ticia no sin pot Ver cae. !Quemes,
mínima diferénela, en una competida
i guantes vegades ala enmiele
'tinta. en la qual Itusterde sobre
que Pauliao vindria a flarcelona a
obtingut
mai
eortf per la uva seguretat 1 magní
i
no
han
combates
no pot enan
Cap
fica data. Unes tallado:te de tortida
confirmacind
de Bernal:ten II decantaren el marea
Unes declaracions que ha fet
car a Montjuk
carnpió mundial dele semi-petate, doe cap ala billa'.
vInent
En el segon partía a 40 punta, eta
Georget Carpentien ens han fet sa•

«1"Nueva

,**t

i eunP14

hopessibilitat !Jiu

en:

clirern qUel4

nau.

un

L'esch d'original

l'Agrupació Sardanista de
Barcelona.
Catalti: Recordeu-ho!

tat

perill,

en

"

matar un Ilan

euro,

sola la podle
p", lehe «tina«
ius

'pesantes, Oh que l'es,
timen no ola uqUe
veM", Binó elsi "que l'eatimero",
no ene avenim a vlure eterna.
rnent menee eh, el volare, si no
de earn 1 mimo, que PI
a podrir-se en el clos 'hura
del fossar de bleida, Tolem el
tau esper1t, i porqué aqüest uo
ene deis', porqué Lleida 1 ele
seus amies d'ara, 1 el s atraco
que
11 naixeran, que miran
tate ele que coneguin el ami pes
per la terra, el oantasem en MI
nitre nos rada la que el seu, rnes
resIstent, en un coa de pedra o
de bronse, que.. viur
p mig
rl'aqu011e jardlne Ç15 alt. plante
i Curá amb tant d'amor, en mig
campo de ica, efnabot
de la saya sotivitat taurnatúr-

comencen

1 quan algt1 dubti, quan senti
defallir ele seus Iinims; quan se
senti arroesegat par lee con
oupiscénoiee de VegolatrIsme;
ea

quelxi
gulador,

*44

quan

que

es

Zar

un

un

man

exemple

Cernera, aneara
tare& que
*•ocupa de
Primo Cernera,
Es

h

ene

una

per6

ac

ve

La Sumadora

La

roni, que el
el por

marca

usen
,

Brunsulga

augeet e n'Aun

darrera vic
Los An
al
púgil
de
ha
Wat
tima
geles, Sara Baker, que ha durat un
round i proa. Mara« coi:rabee u va
celebr.: a Portland i sembla que hi
va aliar znolta gag.
uva

fuetegi,

quff

d'aquel' Pe,

morir, 1 11

ja

tens un !nutre;

de calcular

tualitat als Estaca
Urdes. Cunera se
gula tozabant
apresten» i tracas
e: sets compte corrent al*

batata 1)133110kini
constmatneann. La

en

máquines

de les

figures de més

sets,

Els experts

in

o

sellen/11

I1loons1

eleves-

A. BABATER 1 lea

Posseeix dispositius

ex

per

BARCELONA

a

comptabílitat

El festival de l'Estadi sed
un acte d'afirmació espor•

mobles 1 prestatges d'acer

GUILLAMET
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és la rnillor garantía per a

clusius. Models especials
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Trenta mesos a la'
selva mexicanael6H
per E. Guardiola

Cardellach

tenle aviat aoves deis alerce intima'
de la cobarde, on el que rriés i el
que menys hi tenia etnia i com

ontleseeeide

panys.

Pet nott dele trena quilnmetres
que oparaven al Tongadero de Ya
Saín n'be halda ben bé una vintena
íd'erm, entre gabanes i tintals ceso.
tate per

•

una

~loteen!) inadequads

brutal. 1- alerce tres quil6metrea
travessaven el manglar per maji
(un petit terraplé. Tan sois set o
vena quil6metrea de via travesearen
~s'iría, i era en ella on ci &lb,
enderrocant ubres, lrencava el fil
del telefon 1 barrava la via.
De bou matl, dones, deaprés d'un
"trago" doble, una colla de treba
•adea* deis Inés forts i rnanyosos
destralers, a les ordres del "Tor
tugo", el formidable capeen: dels

emprendre la
d'anar obrint la via i apariant

platafornters,

varen

tasca
la i «atarme el fil telefbnic

vers

el

altea colla empren
de
sané la más larga i feixttga tascaPort
telefbnica
de
brenca
relee la
Iforeloa una cene vint quilbrne
firee. gairebé sota ea plena hostil
i esa tercera enancara per la
eria, vera el neigdia, obrint el pas
camine
bien a lea altrea eitacions i dele
In
ni» ~adules ala 'hatos"

ToogaderO

un

—

fiere.
41111 treballava arnb 11lt, amb
Ea

4, 1« 1Walls eleeitfosos

ga
tots de

El dijous a migdia va sonar el
timbre del teléfon del Tongadero
Amb gran enlació várem assaben.
tar-nos que el nostre atnie Garrie
esteva si i bo, no tense, és ciar,
harem passat angúnies mole fortes,
l'aigua
cae el vent del nord. Hermane
de la niar damunt del manglar, ha
via provocat el creixement d'aquest
i hacia gairebé inundat el magatzem.
A la tarda varen comenaar a arri
bar xiclers deis diferente "hatos".
Ad i allá hi havia hagut diversos

feries, pena

cap morta

El divendres, per&
una

ene

reservara

impressi6 esgarrifadora
migdiada, un dele cor
dir-nos que junt a un dele

Prop de
ralees

va

Dos die* dcopréa tornaven cense
haver-lo vist
Varen, sí, trobar el rastre del po
bre hotne i el varen seguir fine al
lloc on devia baver dormit l'ende
mi de la catástrofe. Un munt de
cendres indicava la tova estada allí
pon die* *bausa.
La sella de la mula esteva des
teta, 1 amb el euiro de lee "amai
nes" es veía que se n'havia fet "gua
raches", és a din sandálies per a
anar marxant a peu nitre el tetan
de llenes i branquea 1 arbres callecita
del lloc aquel.
Despeés el rasare es perdiz...
La selva &halla engolit un borne
més...
ye poden pes figurar la im
necean:, pregonissina que aix6 pro
du'ia a tota la gent del carnpament.
La gola de la selva, insaciable, trági
ca, era el que feia =lb por a tota
aquella indiada. Era el perfil més
greu de tots els perilla que amenala
ven
ele hornea que havien de mar
"hato" a
xar
en mig d'ella d'un

la

corral& de Yalikin hi havia

una

mula

estranya,..

Máximo
Várem atansar-nos-hi,
Garcia la va reconéixer tot seguit:
era la mula del correu de Port Mo
relos-.

per tal de vetare si era possible
de fer quelcom per salvar el desgra
t'ea

:aun

Venia tota esgarrinxada, cense
sella ni brida.
El correu s'Uva perdut
sens dubte, sorprés el al
eló en plena caminada al mig de la
selva. Calculant l'horari del set: viat
ge, el cicI6 devía agafar-lo a unes
tres llegües de Yalikin.
Indis apera en lee recerques per
la selva varen ésser enviats tct se

Desorientar-se i perdre's en la
selva era signar la senténcia de
mora d'una more horrible, lenta;

d'agonia hortipilant que
perdurava die& i dies, setmanes de
vegades, en una Iluita feréstega, afer
rissada, contra Visolament 1 contra
duna more

el

terror...

L'horne que es perdia en la gola
de la selva esdevenia bofia i
afollat, ami:lava un día, i un altre
i un altre, fine que la mort s'apiada
va
i l'alliberava del suplid...
No passava any sense que la sel
va engolís un o dos llames.
Vull contatavos do 3 casos d'ho

perduta 1 retrobats
selvetica.

unes

Un d'ello

era

no

en

la gola

menys que

res

"pateó" de barca, pescador de
l'illa "Mujeres", i per tant, borne
un

a orientar-pe per majá dele
estels.
Eatant a Port Morelos, el minyd
va emir de cacera una tarda; no res
d'important: pastar un pared d'ho
retes prop de la selva, entre eques
ta i el manglar... No tenía pérdua la

avesat

passejada...
I bé: al cap de set dies encara
has-la tornat...
El "Capulín", un xicotet jove que
feia el corren entre Morelos i
ja prop de la platja, va veure,
en un deis seus viatges, un indí
U.

arrupit

eota
la bretxa...

un

arbre,

a

la vorate

El "Capulín" es va espantar... Va
témer que fos un indi "brau", 1 fent
donar un tom a la mula, va fugir
vers la Vega de San José...
Al cap de poca estona de mama,

per6, va
Aquel

repensar-sea.

indret proper a
cap campament d'india eaIvatges, i
altrament, un borne d'aquesta mena
hauria sentit el trepitjar de la mula
molt abans que el genet pogués
veurel a el i s'hauria amagan
Va recordar-se Itavors del mariner
perdut, 1 desfent vía, torná a apro
par-se e Thome tu.Era. en efecte, el mariner de l'illa
Mujeres, que romania allí arrupit,
completament idiotitat, defallit, vi
vint d'esma.
Portat a Port Morelos, va trigar
rnés de tres seananes a recobrar l'as
de la paraula.
Havia seguit une senglars, Un
aiguat i una nuvolada varen tapar
el sol i es va perdre... La por. en
arribar la nit, el va fer enfilar en
un arbre, i
allí va rornandre hores
no

era un

Pluges l'endetná i ele
die* successius varen desorientar-lo
mes i ende, fine que va perder) l'úe
de la ra6. Un ad de barba blanca,
llarga, molt llarga, li va parlar de
Jesús i el va aCOmpanyar en lei
passejades per la boscúria... (Muero
ta aparició de l'home vell, de barba
blanca, que invoca el nom de Jesús,
coincidebt en quasi tete ele hornee
que semen el pinic en veure's iso
late al mig de la boecúria. Es
un
fendmen estrany que poddem qua
linear d'acte de suggestié tradicio
nal, rnolt propi d'aquelles latituds,
on la debilitat nerviota fa
que l'ora
ganisme humá esdevingui abaoluta
i més hora-

propici a tots ele fennmens de
suggestió imaginables. Més endavant
explicarem alguna casos de sugges
tions, aparicions de fantasmes 1 co
sca per l'estil, tots
a-esencial, per
jo mateix, que uo sóc pas cap ere

Va dernanar-me per a anar de
corraler a una estaci6 bolada.
Jo, que Ilavors feia de cap de
camp i aprecíava al "Chile", vaig
accedir al que cm demanava, que
a
la fi era una cosa molt posada
en raó.
Pocs die', pero, li va durar la

tranquillitat.
No hila gatee Inés d'una settrana
que estava de corraler, quan
una
tarda, en treure les "tranquee" del
corral per a donar
menjar a la mu
lada, aquesta, enjogassada, se li va
escapar, i formant fila índia per
la
via, va cornencar a córrer caro!

ment

dul ni

nervins suggestionable.)
El pobre mariner va anar
refent
se :arte a pot, perb ja mal
més no va
tenir el cervell prou ferm
per a me
nar una barca.
L'altre cae és més notable
encara.
n's tracta del "Chile", un
arrier
que portava mona anys
senrint la
companyia, i que, per tant, era he
me
avesadíssim a passar-se dies i
més dies tot sol, dina les selves,
me
nant les seves
Era un indi Ilarg i prim, de
nas
vermell i punxagut, duna
trentena
d'anys, mole trempat i bon trebas
llador.
Feia por que s'havia
ajuntat amb
una india,
gava

un

a

i l'ofici d'arrier, que
restar dues o tres nits

settnana fora de Yalikín,
el mes a prop6sit per

l'obli

cada

no era

pas

a gaudir
la
Iluna de niel- aobretot en un
rani
pament com e! nostre, mi
per a cada
dona i havia vuit ci dcu
bornes...

La'via

aerupit

u

Peorduc
ll

de

la

a

de la: vía, cimacentenar de nutres del
vora

anbaiamolt
lerlaacoanastau.
per

havia deoaparegut duce

on

p

*1un
—

—

í)
quatu de temí),

ca

ene

barbes
sús,
i

el

va
va

El "Chile" va anar corrent
darre
les muleta; pecó con, més
ell
corria, Inés elles corrien,
saltant i

den
metres i els pasearé al
davant,
i aixl
ele faré recular fins al
corral." Tal
dit tal fet.
El "Chile" va entrar a la
boscú
ria... i no en va eixir fine
al cap de
catorze dice

Quan l'endetná várem
saber la
desaparició i la forma en que
lumia
seva

desaparegut,

contada per

la
india, varen, llançar veritables
coles de
seda

treballadors, amb escope
tea, corns de caca i
gossos a la re
cerca d'aquell
home.
Quatre dice arreu várem
estar
cercant aquell
desgraciat. Tot fou
endebades...
Je

el donivem
per mote
mort quan ala
catorze día la
da" de les

platafot-mes

va

i ben

"corri-,

trobardo

restar

eleeer:

de
ele

blanques, invocant el

ra

Ialavors va tenir una pensada.
"Em ficaré a la boscúria vuit o

va

allí, per6 seguratnent devia Ornandre sense seniite més de quátre dies;
del
altrament s'hauria assabentat

en

jugant.

tornar-lí l'Illi

que al cap de Pec
de ficar-se a la selva va cauta
pou
cenote, :aloa abundoso' a
tapat per
tot el se,' de Yucatan
la malesa, i va perdre el coneixe-

d

aqueIls indrets feia com
una vernable
foradada dintre d'un
tremens topaci... Un túnel en plena
boscúria, no més ample d'un nutre
i mig i Ilarg que es
perdia de vista
en
la verdor de l'infinita

de

Je-

de

ajudar-lo a eixir del
acopanar per la delna

:

Deaprésa
reixer,

nom

i ell

poum
plegats,

es

de

vegades cearrels

i de vegades

desapava
el bou velldesorientat
i
va

restar

darrers
coste
donar
mornents, que no es va
via.
te que havia eixit a la
d'aquest pote
igni Mée, /aMpOCe
de 10.
hicot en várem poder fer res
del
feble
Va esdevenir malaitis
estava ele

-

,

's

de la selva
1 és que la gola
da 11°'
s'empassa
implacable: si no
aldlenr
xucla
viu,
mes de viu en
qui una no
t°ta la vifalitat del per ella...
ella..
atret
tan sois se sent
e

!contnuarbi
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Tot

Cap al

cotxe

ideal
Les millares que

l'autombbil

hom

en

descabde-

llar-se rápidament, fan que els posseídors i ádhuc els futura propieta
ris d'aquesta mena de vehicles si
gui"' cada dia més exigents. Abans,
el qui tenia un cotxe, mentre el

funcionés regularment

motor

i

com-

pila a empentea i rodolons l'objecte
al qual esteva, deatinat, es donava
satisfet. Avul un autombbil voldrfem que loa un vehicle enciclo
per

Pédic;

bon motor,

silencios,

els automóbils s'ha

suspen

sió suau, seguretat maxima, linies
Enes i elegantin aspecte exterior
ariStocrátic, interior com de saló de
rebre...
Es Par alzó que ele enginyers ja
no saben qué fer ni qué "enginyar”
p..r tal de donar satiafacció a tothora.
Mr. J. O. Vlecent, vice-presidect
de la Packard Motor Cornpany, en
carregat de la uccid d'enginyeria,
'din pu •'haa gastat milions de
doblare per tal d'eliminar ele enrolle
qüe es produeixen per canses que de
cap manera afecten el funcionament
del cobre. La redundó d'altres en
rolle s'ha vist acompanyada per una
millor "performance" o una vida
més llarga del vehicle. Una de les
dificultats més grana que sempre
s'Un trobat, és la que en aconse
guir eliminar un soroll se n'ha fet
perceptible un altre que abano ea
tava amagat. Quan aquest segon és
eliminat, !m'a presenta un altre de
non. El procés de l'eliminad& pera,
ha donat resultats força satisfacto
ilis, pub: que si recordem els an
tics autombbils, ens vindrá a la me
mória tota aquella gamma d'espeternecs i
deis quals "potser
prové" l'actual música de jazz band.
Al mateix temps existeix un eresen
cut augment
la forma del mo
tor, la qua! representa un greu pro
blema en el que fa referéncia ale
enrolla.
La tuca d'obtenir més potancia
hauria eatat mott més fácil si la
üestió del soroll no hi fos tan di

P.

E

E
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despesa ínsignificant

Un cotxe petít, de

I

1

amb totes les caracteristiques d'un

Vegeta 1

5.1

proveu el

non

ano

E

cotxe gran

Con-struTt
3
I

model

NOVES CAMIONETES RAPIDES
FINS A 1 ,1 /2 I 2 1/2 TONES

sota noves norméá

tome O T, ROMAGO7A 1 C.'

1

Abano d'ahir, a lea tres de la tarda,
arriba la caravana automobilista alemanya. Foren rebuts a la piala d'Espanya pel cansol alemany, persona
litats, automobilisma locals i bon
nombre de compatriotes de la coló
nia alemanya a Barcelona. Aquesta
visita Franca i Espanya
viatge d'estudi 1 turismo.

caravana
en

•

e

Valida-a, 295

sarie establir el millor temps entre
.quatre o cinc marques que agua día
s'entrenavea.

NOTICIAR!

e

*

•

Per a la prova de regularltat i
turisme que organitza el Reía! Auto
móbil Club de Catalunya per al dia
de maig vinent &han rebut duce
inscripcions: la del senyor
noves
M. Mas Santana, amb "Chevrolet",
i el senyor J. García Carbó, amb
"Esse.x".

e

Deis 827 récords mundials homo
logats per lee federacions interna
cionals, 499 han estat batuta a la
pista de Monthlery, i ele altres per
l'ordre següent: Broocklands, 219 ré
cords; Arpajon, 58; Monza, 26; At
lantic City, 23; Miramar, so; Ostma-

CAMIONS

AUTOMNIBUS

6; Cremona, 6; Daytona, BeNch,
Boneyden i Saint -Germain, amb
5 récords cada una; Opel, 3; Ver
le

DELAG
8

CYLINDRES. 4 LIT

De

‘

E

CYL

neuch, Pau i Ostersund, 2, i Mar
roe i
Ginebra, 1. Deis 16 récords
mundials efectuats a més de 200 quilómetres per hora, 8 han estat batuta
a

Monthlery.
• •

•

El famós corredor anglas Raye
Don ha desembarcat a Londres. Pre
guntat si tornaría a intentar batre
el récord mundial de velocitat, ha
dit que sí, i que té la seguretat que
la platja de Daytona es troba
en
les condicione que la trobá Sea
grave batrá el récord establert pel
seu compatriota. La marca que esta

1

I

'nficessionari per a les
Barcelona
de
1 Girona

províncies

JOAN

FLOTATS

TI. 31506
I 97
BARCELONA

Ternera., 95

-

..¦~1111•111N11~.

metres

núms. 52 i 54
111

Telpfon

-

per hora.
*

ZXCELSIOR

GARATGE

AL CIRCUIT DE

L'AMETLLA

Mí Seegrave fou de 371,800 quiló

cilindre,

a 1 a.¦'

HP!
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.
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Vehieles industrials de tota mena,
Motors marina i d'aviació.

.

si

Casanova,

'

E

10¦1,

que menys preocupa ele enginyers.
En aquest terreny, el que més imaortáncia té, és el máximum de força i, per tal, de rendiment, i el mí
nimum de pes.

Concessionari:

a

.

g

d'haver de traficar en el cotxe. Vol
que els gens esforços personal' de
conservació, es limitin per complet
a posar-hl oil 1 benzina.
A. PICA

cotxes de car
ele deis avions, produeixen
un soroll que
si se sentís en un
automabil de turisme, la majoría
dele setas posseidors se'n despren
drien o, millor dit, no el compra
rica. No obstant, el soroll en ele
coaxes de carreres o aeroplans és el

11P 11,P

=

.

,

1.

AUTOMOBILS

1

k

5
E

o

1111 1'11,1,

E

mobilista, en general, desitja que
l'enginyer elimini tota possibilitat

rectament lligada.
Els motora deis
rera

11
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anat

ele constructora s'han pogut dedi
car amb més amplitud a la recluc
ció deis sorolls i a l'estética del ve
hiele, i si hem d'ésser sincers, di
rem
que s'ha aconseguit arribar
molt aprop del silenci absolut en
algun deis cotxes més moderns.
Ara la tendéncia general será,
sens
dubte, continuar treballant per
a obtenir major senzillesa, gran confort, major seguretat, més faci!itat
en
el maneig i disminuir la proba
bilitat de les avaries. La gran ma
joria del palie vol un cotxe que
"no falli", que es mantingui en fun
cionament amb la menor quanti
tat de transtorns
i per l'espai de
temps més Ilarg possible. L'auto

la indústria

ven

en

perfeccionant de tal manera, que les
coses principals s'han millorat fins
gairebé a la perfecció, i per aixó

34653

01 Ni

La

•

En ele entrenaments del circuit
de L'Ametlla s'han fet temps molt
remarcables. Sabem que el simpátic
motorista Aranda féu la setmana
passada una brillantíssima "perfor
mance", i aconseguí amb una F. N.
preparar i estrictament de
sense

carrera

de les 6 hores

Divendrea era el dia assenyalat
per al tancarnent definitiu de la ins
cripció de la carrera de les sis horca

I

Xassis completament equipat: 15.000 ptes.
Amb plataforma de cárrega: 16.000 ptes.

Una assemblea automo
bilista a Madrid
Se celebrara eis din 14

mofas

en

la

qual

st

s

D'aclaran

J 15 de
borres

assumrles
Subscrita per catorze associacions,
ha estat cursada la convocatória
de
l'Assemblea kutomobilista que se cele
brará a Madrid els dice t4, 15 i 16 de
maig vinent, per a tractar, segons in
dica M'idea deis afers que han de dis
cutir-se, deis impostos, transporte, pa
tent de circulació, contribucions. pla
gues de prova, etc., etc., que lesionen
ele interessos del comerm indústria i
usuaris de l'automabil.
Els temes que han d'ocupar l'atenció
deis assembleistes són tots ells de ca
pital interés, la qual cosa justifica l'en
tusiasme que ha desvetllat aquesta As
semblea entre ele propietaria d'automó
bits dedicats a la industria i d'ús par
ticular, i principalment els comerciante
1 industrials del ram que s'adhereixen
a
tan encertada iniciativa, de la qual
sants

esperen obtenir considerables avantat
ges per ale interessos de l'Estas, usua
ria de l'automóbil i per al comere

indústria d'aquesta classe de vehicles.
La comissió organitaadora de l'As
semblea prega a les entitats i a tots
ele que desitgin presentar proposicions
per a ésser ciiscutides en tan extraor
dinari acte, que les adrecin a l'Apar
tat de Coi reus t224, de Madrid, o a
la secretaria de qualsevol de les se
güents Astociaciom, a les quals !ele
facilitaran ele informes que desitgin"

Cambra de l'Automóbil de Catalu
Barcelona; Federad() Autornabi
lista Asturiana, Gijon; Associacih de
Venedors d'Automabils de Lugo; As
sociació Nacional d'Industrials d'Au
tomóbils de Madrid; Federació Espa
nyola d'Associacions de venedors de
neumátics de Madrid; Cambra Gre
mial Espanyola de l'Autornabil, de
nya,

CONFIRMACIO OFICIAL DE
LES INSCRIPCIONS QUE ES
DONAREN COM
A PROBA
BLES

Solides.
Economia de consunu
Durada.
Materials de gran qualitat«
Desgast minim.

Tallen 1 oficines: Carretera de Ribes, 279
Saló de vendes: Passeig de Grieta, 2Q
BARCELONA

Madrid; Secció de Venedors de neu
mática, de Madrid; Associaci6 de ve
nedors d'automóbils, Palancia; Aseo
daca!) de venedors d'ausomabils de
Pontevedra; Associacio de garatges i
similars de Guipúscoa, Sant Sebastiá;
C,ambra Sindical de l'Automabil, Va
lencia, i Cambra de l'Automóbil d'A

ragó.

Sempre

que bagre de pasear
procura treure la mi.

GAFI

Neumátícs
en

Redolins del volant

qualitate I premia

difícil d'Igualar-me,
mal superar-ml

Quan vagi's

per carretera
miris mai al darrera.

no

SI

tens

SERVICE STATION

obstacle al davant,

aguanta fort el volant
i no deixi's d'accionar
tots ele frens, fina el de ma.

JOSEP MANZANARES

ArageS,

270 272, 1 Paseelg
de Grieta, 45.
Telf. i1550
-

-

BARCELONA

SI yols carrer cense por
neteja el carburador.

1 DODGE BROTHERS
Komóbils, Camins 1 Jiu:ómnibus
RAMBLA

DE

CATALUNYA, NUMERO 123

internacional, campionat d'Espanya
asa

1930

1930

"oloVt~:91,

:'"ohaaa'a

P.

de motocicletes, que el Reial Moto
Club de Gatalunya té en organització
per al dia 4 de ~g.

Entre els darrers inscrita figura
Enric Pérez, un deis que anuncia
rem, el notable pilot rnadrileny que
sobre Guzzi sso cc. ve a constituir
un refore de consideració en aquesta
classe, ja molt nodrida amb conduc.
tors de veritable válua, i a fer que
la competéncia en les petites cubi
cacions hagi adquirit

tancia,

de la

molta impor

qual s'esperen

moments

II

•
•
•

agent exclusiu deis automóbillt

d'intensa emoció.

Pérez,

E

1

aa.a,

re"

9=7.

P.
-s.
5

que

en

la darrera

carrera

l'autodrotr realitzá una brillant
carrera lluitant
amb Faura, al qual
vencé al final, está en condiciona de
fer un brillant paper en la vinent
organització del R. Moto Club de
de

Catalunya.
Un altre deis inscrits, la inscripció
del qual anunciárem també com a
probable, és la d'Antoni García.
Tal com diguérem, Antoni García
muntará una moto de fabricació ale
manya de 500 cc.

E
E

La

inscripció‘de

Garcia

en

aquesta

completa el lot deis nostres
especialistes que en la máxima cubi
cació han de disputar-se el lloc cim
classe

.osselamecongoot.

°~015515tomggssno,'.

de la classificació, i essent dr tots
conegut el coratge d'aquest pilot, cal
esperar que la seva.actuació será un
gran estimulant perqué els seus con
trincants no li permetin una fácil

aam11,3,

•

17.-*

tammeau

.

Casajuana

279 Barcelona
BarcelonaDíputació,
-

victória.
Els corredora que tenen alguna
dada per completar a les seves res
pectives fullea d'inscripció hauran
de passar per la secretaria del Reial
Moto Club per a ultimar-les no més
tard darme dilluns, dia 28, conside
rant-se cambas de la llista d'inscrip
ció el corredor que no compleixi
aquest requisit.

LINCOLN
la seva distingida clien
tela que té exposada, al seu nou local d'expo
sició, una luxosa Limousine carrossada per
Willoughby, primera arribada a Espanya i exac
tament igual a la que posseeix per al seu ús
personal el Presiclent deis Estats Units
Mr. Hoower
té el gust de notificar

a

Avínguda d-Alfons XIII,

a
a

482

•

Teléfon, 76434 (Cantonada Travesía Carril)

•
•

-

•
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la rambla de Catalun

28 d'abril de
1980
a

ir
CORINNE GRIFFITH, GRETA GARBO, EVELYN BRENT

LES

Els americana tienen fama de te0:: enCert su els qualificatius. Veuea
una

persona i

seguit

tot

ji troben

paraula precisa per a diferenpiar-la dele abres. Els artista de
pinerna no podien, i qué Ea cas, espapar d'apuesta facilitat classificadora deis sets compatriota, i dic
pornpatriotas parqué parlo de la el
nanatogratia americana I de tota ela
artistas que treballen a Hollywood,
la

•onsiderats d'enea

d'aquella

estudia

ORQUIDIES

TRES

que

corn

entren

a

en

artistes

un

ame-

infinitat d'atencions perqué
1a bellesa de la qual no és
duirá

en

repto

cap altre refloriment de la

compré, que no era, amb totes
aves
gricles, la dona exótica,

les
la

corresponia

a

dona

misten,

que

veritabie seductora".
La seducció de Greta, el misteni
de Greta, l'art de Greta tenen un
segell d'exotisme que dóna valor a
les leves mitades, úniques que tor
ben l'esperit d'hornea
dones. Peral
una

"
El desfile de lamo"
Continua en aquest grandiós
local de projeccions sonares la
gran pruducció Paramount, in
terpretada per Chevalier I Jea
McDonald,
que porta
nette
aquest titol.
Es innecessari dir res mes a
favor d'aguaste producció i da
quests artistas, el públic sap
sobrerament el mérit de tot el
"

o

Garbo,

ta

a

gentil escandinava,

qui adorar.
?Com Es possible, direu, que tres
personalitats tan diferente puguin
isuggerir el matefx qtatificatiu?

a

Mieteris de la sensibilitat huma

podria dir-vos,

pa acabar duna
yegada. Penó com que ara el que
m'intereses és *llagar aquestes
quartilles, mira.ré de donar-vos tan
de prop cona sigui possible els de
tall, de personalitat d'aqueates es
na,

tranya prestancia de dona difícil, de
dona misten, de dona flor.
Cap altra flor li »asean ttint a Eve
lyn cora lee orquldies. -Velen com

trelles.
Cora Grifa!, és la dona dolo,
á la qua l dóaa gust de contemplar,
pel set: tipus, Per la senzillesa del
set: gest, per la divina ingenuitat de
les seves "poses". Cora més sembla
un
gentil Ilita d'aigua que una or
quídia, pera contempleu la boca 1
els ulls de Corinne. En ells hi tro
bares el tnisteri d'una flor divina.
de pétalo delicadíssime. de sensibl
Wat meravellosa.
En realitit, i a part de tot co
enentari vulgar, fa angúnia de veure
un galan torn besa a Cora, trobeu
que aquella flor pot znarcir-se i que
aquella una, que fine quan riuen
semblen flora amb gotes de rosada,
perdrien el seu encís en enterbo
lir-se. Corinne, en ésaer la prime
rament anomenada •Orquídia de la
pantalla", va obtenir el qualificatiu
inés just al sea art delicat, gairebé
Incoercible, ala gestos de delicade.
ea subtil, és l'enamorada rnés dolo
mes humil.la rpés acuzilla i sin
cera, i ensehis la que tnés respecte
inspira de tocar-la i tnarcir-la. Es
la Sor d'invernada, que necessita

ramell d:aquestes flore en el tau
pit té una valor, la valor de aem
blar-se Intimantent amb ella. Són
flora de mistad; san flor. careo i es
tranyes, són en tot semblants a la
bella Evelyn; peró Liad com Greta
és una orquídia de pral: incalcula
ble, de collecció preciosa i gairebé
introbáble, la saya pariona Evelyn
un

GRETA GARBO
amb tot i aquest poder de seducció,
amb tot i aquesta belleza irreal i

va

Ser la leva aparició en el firmament
ealifornii. Perd heus ací que quan
eemblava que el, rebatejadors californians slavien dedicat a una altra flor menya psicológica, apareja
triomfahnent la bella Evelyn Brent,
naenys exótica que Grata, peró més
misteriosa que Cora, i dit i fet, el
públic va tenir una altra oequídea

misteriosa

CORINNE GRIFFITH
l'homónim d'orquídia. Per aix6 ara
Cora Griffith ja no será l'orquídea,
sinó "la dona divina", i jo cree que
és la dona perfecta que buscava Sa
tomó.
Ara queden en lluita Evelyn Brent
i Greta Garbo. En realitat totes
dues mereixen el nom d'orquídies.
Perb de rala diferent.
Més encara que Evelyn, Greta la
misteriosa, la dona d'atractiu po

derós, al qual ningú no pot ceca
par, rnereix el nora d'aquesta flor
exótica. Parqué en realitat l'orqui
dia us admira no per la seva be
Uesa, trinó per la saya raresa. No
trobareu cap flor de forma més estranya ni de rnés misteriós atractiu,
igual que Greta. Aqueota bella ac
triu no té precisament una bellesa
perfecta; és bella perqua té un en
cís especial que prové deis seus mo
viments, del' seus ulls, de la seva
gran boca i de les sayas galtes en
fonsades. Greta, estatioament, no és
una
dona bella. El tipus d'aquesta
artista té en realitat poca atractius
per 1 un escultor. No podría, com
altres estrelles, presumir de Venus.

apassio
nada, tense belleza material, paró
amb una bellesa desconeguda en tota
desgairada,

semblant

a

la de les

Es la seva, no
pot tractar amb gent vulgar, allí
on, a forra de no semblar-ho, tots
ho aón; és una solitaria, una flor
estranya que no té pariona i no tro
en

Prima i

tan

orquídies. Greta és, com aquesta
planta, una dona felll. Greta brilla

freda i

altra dona, d'una feminitat remar.
cable i un atractiu poderoslssim, as
qui en zealitat mereix més que nin
gt el 'jallo" d'Elynor Glyn. Per
qua Clareta Bovr és infinitament
jove, és "flapper", és de bellesa es
trident, aquella noia té atractius en
quantitat, que no eón interiors, sinó
exterior.. Paró Greta té el poder
d'éster simpática i misteriosa fina
a
les altres dones. Poques artistes
trobareu de lea gneis tant els es

terra que

una

no

bará parella mai.
De Greta a Cora hl ha una notable
diferancia; no poden ni estar de
costat; per aix6 la separació justa
d'actuaste dos temperamento oposats
él la bella Evelyn Brent.

Un detall méa respecte a Greta:
d'aparença freda, igual que la flor,
és

un

ta

temperament

eicaltat,

flama intensíssirna

una

l'orquídia

que por

dintre;

perfurn

i de bellesa
estranya necessita un escalf per a
viure, que contrasta arnb la ?rada
aparença. Greta i ella allunyen 1
acose

Vagan la gentilesa d'Evelyn Brent.
uva bellesa és senyorívola, el

La

art no és semblant al de cap
artista, és dalla i fatal, és bona i
dolenta, és submisa i superba, les
zeves v:olancies són per al mal i per
al bé.
Es en realitat una dona d'un art
estrany. Les mana d'Evelyn Brent
semblen dura flora. Si Lillian Gibe
i Zasu Pino tenen les mana trági
que., ella les té espiritual.. De ve
jades desitjaria qbe Evelyn fos una
realitat prop meu i que les leves
mana es posessin
damunt el meu
front. Abcó ja sé que no sóc gol a
desitjar-ho, solament que jo ho dic
i d'altres slio callaran. Heus ad el
seu

d'exhibicions

superuroducció

111¦10,

sonora

de

com

'trinaste; flora que

poden

comprar en quaisevol florista
luxe, és flor de temporada i de

de
ca

pricr.
Poden creure-ho ben bé. Si jo
fos dona, si hagués de triar entre
aquestes tres

bailases,

o

sigui

la

bellesa espiritual, la incoercible i la
material, amb tot 1 el desig de les
divinas mans d'Evelyn, voldria mi
llor ésser dolçament femenina coro
Corinne Griffith o intensament tor
badora toril Greta. Ambdues bello
see són més
durables que el mate
rIalisme de flor. que ea pot rectoplagar, que és, malgrat tot,.la magníficament bella Evelyn Brent.
Sortosament, aquestes flors divi
nes
ens
són inabastables, de mo
rnent. I la realitat ene posarla en
una
casa
d'orate, si haguéssim de

Rlo Rita"
"Rlo Rita", la bella producató
cinematográfica que hauría ha
gut d'ésser projectada en an
glés per obtenir el més contun
dent triomf, continua en la pan
talla d'aquest local 1 en la aova
reedició sonora en mosteé.
pogut donar-se
Ja haurá
eompte el públIc que no es trae
ta duna opereta, sind d'una pel
líenla amb el su argument en
tretIngut 1 la saya brillant I
fastuosa presentad&
"Rio Rita" té per protagonis
tas un admirable tenor, John
Boles, 1 una gentil cantant, Be
bé Dantels.
Don Alvarado forma també
parte del "cast"; el menys bo
d'aquesta produceló és la part
cbmica, 1 amb tot és foro dis

triar.

P. VENTURA VIRGILI

Evelyn tingui una no
table semblanca amb les exótiques

e•~.~.~~~›

CINEMA

PARIS

Tellfon 14544

AQUESTA NIT, A LES ro:
Periquito filarmónico, sonora

Jugar

flora.

Les

mana

i les "toilettes"

el fuego
"

Solos e^ una lela"
"
La hija de Eva
Esther Ralston, la bella i gen-.
tilissIma estrella de Paramount
•1 Gary Cooper, un deis galans
mes afortunats i estimats de
la pantalla, se'ns presenten en
una comedia titulada "Solos en
indubtablement que
una isla", i
s'hi deu estar forca bé.
L'altra estrena d'avui és una
producció de factura europea I
ens presenta a Eva Gray I Paul
Richter. Witol, "La hija de

Eva*.
OAPITOL I LIDO CINE
"
La culpa és mía"
a
La condesIta detective"
Una Barner Brothers és la

primera d'aquestes produccions,
1 és interpretada pel simpátic
Monte Blue 1 la gentil May Me
Avoy.
L'altra, titulada "La eondesita

detective.",

PARIS
La bodega "
Continua amb ésit en
local la projecció de la

"

Aquesta ti% a les deu:
Revista Sonora Paramount
(Nit, a les 1003)
LA BARCA DE NOIt

JNETGM'MORyCHARLES FARREL

Dibuixos

sonora

a
a

* *

espanyola

*

*

* *

Opereta cinematográfica Para
mount, per MAURICE CHE
VALIER i J. MACDONALD.
(Nit, a les ro'3o)

* *

*

*

*
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a
a

a

al

I

CINEMA
comptant-se les sessions

Aquest homenatge del públic

PARIS
per

plens

rúnic film espanyol realment sonor pre
sentat fins avui a Barcelona, demostra palpablement com s'han propagat
les excepcionals qualitats que adornen aquesta extraordinária pellícula de
les Seleccions Julio César
NOTA:

Les projeccions

a

s'efectuen atub el ncu
elUtric Cronófort Gaumont.

sonores

aparell

aquest
sonora

quer 1 Enrío Rivero.

RIO RITA és l'encertat con
junt de comédia-revista-ope
reta que ha desvetllat més in
terls a tot el món per la
seva modernitat i
agradable
música
Vegeu aquest film rádioparlat
en espanyol, al

TIVOLI

Les cançons 1 ballables estan
en

discos de la

LA VOZ DE SU AMO.
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representació

l'opereta ,,.;neulatogriifica

i
g

e
á

(3 in 3is

*

amb el tenor de la veu d'or JOHN BOLES,
el galan més simpátic que ha aparegut fina ara
a la pantalla sonora

marca

I

11•11•1.,

Xilijr" 3E3

*

eepanyola "La bodega", en la
Interpretadd de la qual destaquen notablement Concepciá Pi

a

1

A ir U I

CO

•

Sembla mentida, per6 és varita.
La pellícula de Douglas Fairbanks
(pare) i Mary Pickford "La fiare
cilla domada", extreta del drama de
Shakespeare del mateix nom, ha
estat un fracis. Ningú no podia es
perar que tan excellents artiates pa-

una nova faceta del seu tempe
artístic, en les seves cançons dolçament
amanvn 9:adores, de la pellícula 100 % sonora,

impressionats

g

EL

ment.

rament

1

HARDY: Han desfilat ja pel FEMINA ‘..;,.
molts milers d'amics nostres, pero, com :

Ique

111111*

109 éxit de

Que els directora «escena han de
saber fer-ho tot, fins substituir un
metge si un actor té ele ulls adolo
ras per la liuminositat deis ilums
Fa poc, Lotte Loring, une; artista
anglesa, va notar un dolor terrible
ale ulls, produit pela reflectora, i
sort tingué de Gustau Ucicke, que
anye enrera estudia medicina i la
va
poder atendre... momentinia

-á

111.

109

Ene plan d'esperar que ben aviat
lloc de superprodnccions trobarern
que les pellícules es qualifiquen de
"superparlants" i de "superst>nores",
tot és qüestió
en

"re delégée Oarigkd

a

E

••¦•••

imatgesa...

revelant-nos

~0.11.~0~1.11..M101....»04•J

la

la partitura... ?qué ,se'n
disk d'alió? Segurament que ée, upa'
partitura amb e e
comentant

a

EL DESFILE DEL AMOR

33

mectaécsounpaanp

animats.

(A les ro'14)

UllPLATO AMERICAtif

ja se'n diu "una producció

BEBÉ DANIELS

a

Vida nooturna

BODEGA

•••1141+114¦414•1••.1•4.4

una eomplement
interpretada per

és
de programa
Llano Ilaiid.

a

(Nit: 10'35)
per Concepció Piquer, Valentl
Petera i M. L. Callejo.

ve

E
"

Actualitata Craumont
Exit del film sonor, regona la
novella
Masco Tbafiez

LA

poques

l'anic

11111111111111111111111111111111111111111111110

Metro Goldwyn presenta en
aquest local el mateis progra
ma de la setmana passada.
Joan Crawford, Rod la Roa
que, Douglas Fairbanks
Anneta Pago, Erdie Nuguent
JoSephine Dunn formen el
"east" cfaquesta Metro, que
está rnolt bé de fotografia 1 pre
sentad&
"Vida nocturna" ens presen
ta la parella cómica Laurel
Ilardy en una nova creació so
nora en espanyol,
que és una
veritable delicia. Sobretot, lee

d'Evelyn 56n .d'exótica beUesa. Ella
mateixa, dreta i de majestuosa com
postura, de psicologia complexa, no
solament a la pantalla, sln6 en la
seva vida privada, 11
donen una es

a

oon

gtoragfr

"

PENIINA
"

Es de tots sabut que per

KUREIAAL I OATALUNYA

creta...

que fa que

Amb les d'avuí arribaran
nombre

és

TIVOLI

atrauen.

a
el

conjunt.

EVELYN BRENT

grácia
gades superada.
ret són d'una

COLISEUM

3dary Pieleford ü

Sweetheart"
"La núvia del món"; Clareta Bow
44 "Ello";
"Ello" Norma Ta/drnadge és
-t
reina de la pantalla"; Billie
aove n•Es "La princesa", i abrí suc
puivarnent, fine a arribar a Co-•
gitana Griffith, Greta Garbo 1 Eve
lyn Brent. Aguaste, ase artiates ta
pen, caz estrany, el mateix diana.
totes tres eón "Les orquídies
de la pantalla".
?Com Es posalble que aquella gent
desocupada que s'entreté a donar
nom a les artistes no hagi trobat
un nom
que les distingeixi entre
elles tres? Es, pero, veritat. Corinne
Griffith té de ja fa tempa el quali
ficatin de "L'orquídia de la panta
lla". Cora iba posseit amb tots els
drets i tots ala honore fine que Gre

S-ai

VEUEE11....

pectadora com les espectadores en
diguin "és una dona atractivola, és

planta. Cora, pel aeu treball artís
tic, per la seva bellesa, per la deli
ciosa majestat de tots ala seus mo
virnents, és en realitat la "dona di
vina de la pantalla", peró aquest
nom és non, &que« nom no ha estat
suggerit sis americana fine que han

ricana.

te
utrese

p

BEL
Maurice Chevalier
elleannette Mac lioonald

Aqueet. film Inigualable només
Els discos, enntate por Rlaurloe

tenim tants, crec que havem de
quedar-nos per més temps. Seria una
descortesia anar-nos-en sense rebre tanta
gent com ene vol.

HARDY: I així podrern obsequiar

de Barre lona

1
e

tot

Bar-

celona amb la nostra "Vida nocturna",
totahnent parlada en espanyol, i que, segons hem sentit a
dir, és la més gran
sessió de riure que s'ha vist per ací.

1
En el rnateix programa

JUGAR CON FUEGO
Crawford,
Rod La Rocque, Dou
glas Fairbanks Fr., Anita Page
i Josephine Dunn

sineronitzador

0,

LAUREL: Naturalment.

per Joan

Chevaller 1 Jeanette lilao Do
nald, editvas exclusivament per

El millar 'espaciada

en

off tird Coldwyn ber

I
o

