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junts. Per aquest
oses&• tracas4r
desolactó sha apoderat deis

snotiu
inims

la
de tosa la

familia...
•
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artista fran
Nfona Goya, la gentil triomfa als
actualment
cesa que
ésser deseo
estudia anglesos, va
que
ti
Gouget,
Jean
berta per
paper en la seta pri
primer
dona el
"Un raig de sol". En
mera pellícula mereixia ésser deseo
Mona

realitat,

a
• •

de

les pare..alles mundials.
ha
collocat en la constellació
s'ha
Ara
que
dAlemanya una estrella xinesa
on ha treballat
producció
cada
en
obtingut grana triomfs. Força
ha
Grace Chiang sera admirada

triomfat

bella,
aviat

Aigua

*

*

*

i Olive
Sue Carol, Sally Eilers
pri
Borden competiera per ésser la
mera dama

la vinent

en

producció

Després d'uns dies
de James Cruze.
i Sue s'han hagut
Sally
inquietud,
vençudes, puix que
per
donar
de
Jimmie Cruze ha triat la bella Olive,
ha prontas que Sally i Sue tin
peró

dran primer paper
que segniran.

les

en

* •

produccions

•

Tambí hl va haver sin tonat de
pevolta entre Joan Crawford i Gre

l'elegida per
ta Garbo. Joar es creia
"The Single Standard",
a interpretar
+peró heus ací que ve el director i es
+decidebc per Greta, per reconlixer
que l'esmentada pellícula necessita
més "salvatge". Aixb va
un tipus
aconsolar dia miqueta

a

Joan.

SASTRE
'fiesta, 'elegante i
económic, podreu adquirir
lo avantatjosament a aques_
Uri bou
ta casa

Cuourulla, núm. 2, primer

Es notable també la rivalitat que
existeix entre Lenore Ulric i frene
Bordoni. Irene té trenta vestits, Le
nore se'n compra deu més i en té
quaranta; que Irene té dos cotxes,
Lenore en compra dos mes i en té
quatre. Resultat: que fomentant
aquesta vanitat pueril i superficial,
puix que totes dues artistes són ami
gues, els comerciants de Los Ange
les fan forrolla.
s

*

*

També es comenta el (1011 silenci
de Dolores del Río pian es parla
davant d'ella de la gentil Lupe Vé
lez. Lupe la paga amb la mateixa
moneda, i encara no sent que es
parla de Dolores canvia la conversa
amb traça incomparable. Aix6 ho
fan, segons diu un xatarder de la

colónia, perçué són paisanes, són
dos tipus semblants, són amigues i
es
fan la competencia. El silenci
de la una i l'altra no perjudica ni
afavoreix l'absent.
*

*

•

Lilyan Tashman ha

renovat tot el

decorat del seu dormitori. Com
saben els lectora, fa una feliç parelIa
amb Edmund Lowe. Ara el dor
mitori és tot blanc. Totes les coses

blan.ques: tocador, lit, cadires,
cortinatges... i Eddie va dir als seus
amics que

admiraven la reforma:
va ocórrer quan
Ivaig despertar-me el primer dia que
!vaig dormir a l'habitaci6 renovada
és que ens havien traslladat a la
r

que se'm

ursery".
•

*

La pellícula "So This is College"
va ésser el vehicle pel qual els dos
interprets, Edclie Nuguent i Robert
Montgornery, van arribar a ésser
contractats per la Metro Goldwyn.

BRONQUITIS PAREN-

guarireu radicailment

NEFRITIS CRONICA,

amb

tica; cal donar les máximes facilitats
organitzar, i a ras cal
a qui vulgui
ajudar-lo. Es necessarí un mínimum
d'esforç per part de tots per a treure
de l'encallament en qué está postrat e'

Aigua de

nostre esport, i

una

mica de sacrific1

PERE ABELLA-MASDEC
REUNIO DE DIJOUS VI
AL VELODROM
DE SANS

LA

JL

SME

SLtLS

E

ALGUNES CONSIDERACIONS
AL FESTIVAL D'HOSPITALET

Malgrat deis dies transc.arreguts,
creiem d'interés publicar avui algu
nes consideracions que ens va sug
gerir el festival esportiu celebrat
dilluns passat a Hospitalet.
No parlarem de l'organització, ni
de les marques tecniques assolides
en
les diferents provea disputades,
ni d'una serie de detalls anexos a la
festa, que han estat, durant la set
mana passada, a bastament recollits
i comentats de diferenta faisó per
la premsa de la nostra ciutat.
Volem referir-nos, únicament i ex
clusivament, a l'actuació de les asso
ciades al Club Femení i d'Esports
i a la Unió Esportiva d'Hospitalet,
perqué entenem que aquest punt, ini
cial craltres actuacions semblants
que, igualment, hauran d'ésser co
mentades per nosaltres, és el més
interessant i important de tota.
Cal que tothom més o menys inte
ressat en la qüesti6 plantejada amb
motiu de la intervenci6 de la dona
catalana en la práctica intensa i
variada de l'esport contribueixi a evi
tar el que aquella, portada per un
entusiasme mal contingut i uns sen
timents i esperit, ti es, vol de lógi
ca renovació en els costums llurs,
enfoqui d'una manera equivocada,
i per tant perillosa, el cultiu de cer
tes

especialitats esportives.

Pel que

LA CRISI ACTUAL
Aleen) a eomençar el mes de maig i
encara no es veu per enlloc el més
petit senyal d'activitat per a l'organit
zaci6 de grans proves per carretera.
líes ben dit, la primera que se'ns ha
anunciat és per al is de juny (un mes
utig encara!) compresa entre les eli
rninatóries del Campionat d'Espanya.
Davant d'un fet tan lamentable, pede
que tto es pot negar, cm caldra abai
xar el eap i reconaixer que el ciclís
me catalii, en general, té un mal de

algo»

tanta

de

me

mort.

La colpa
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Princesa, 1.

BARCELONA

Bullo;

presen

nosaltres várem
ciar a Hospitalet durant el descab
dellament del programa de la festa
a qué ens referim, ens sembla que no
els ha arribat encara, a les nostres
dones, l'hora d'exhibir-se pública
ment en reunions esportives d'aques
ta mena i importancia. Ni elles, ni
el públic, no catan prou disposats i
preparats per a representar el res
pectiu paper en els campa d'esports.
Al mostre públic, a bona part del
nostre públic, li manca un coneixe
ment mes profund i més refinat del
que és i representa l'esport atletic,
i un concepte més respectu6s i mes
enlairat de la significació de la dona
que, abillada amb un vestit d'atleta,
executa, entusiasta i coratjosa, a pie
camp i davant l'esguard d'alguna mi
lers d'espectadors, els mes cumple
xos, violenta i perillosos exercicis
atlétics.
Tot plegat és qüestió de ciftura,
d'aquella cultura esportiea de qué
tant s'ha vingut parlant i que tothom
no ha tingut ternps
encara
d'ob
tostir.
No blasmem, entengui's lié, la

Restaurant RIERA
Passeig de Gracia, 100
Teléfon 75075

EL PREFERIT DELS
GOURMETS
S al o n s propis
per

a

banquets

Servei per co
berts i a carta

Recepció diária d'ostres

dona que

practica l'esport.

Peró

en

tenem que practicar-lo a la llurn del
dia, sota les carícies de l'aire i del

Mobles

sol, és, en certes especialitats, ac
tualment inoportú, per les eircums
tanciea que hem esmentat.
`Altrament, a la nostra done «por
tiva, la que amb una voluntat 1 e.atu
siaSme ben lloables s'ha llançat a
man
la práctica de l'Atletisme, u
quen aquells coneixements més ele
mentals a l'objecte d'obtenir la
seVa finalitat amb el maxim esa
i

LA

tasteis, que, excessivament apassio
nades per l'esport, i a voltea cegues
davant la realitat dels esdeveniments,
respecten ni perdonen certes
no
La dona esportiva no ha d'és
les muftí
mai cap joguina
tuds. El que actua en un espectacle
públic s'exposa a multes cantrarie
tats. Seria molt de sentir que es
trenquessin en flor les illusions de
les nostres esportives.
Ultra tot abcó, seria molt útil i
important un examen medie de la
dona que aspira dedicar-se a aquests
vicilents exercicis com són les car
retes a peu de velocitat i distancies
curtes. Volem creure que els seus
rmiscles, massa tendres i massa fina,
i el seu organisme, no són els més
inclicats per a sotmetre's a certs
tréballs i a certs rendiments.
Per a cercar l'embelliment fíale
1 la resistencia i per a fer un cos
fort i flexible, no és pas impres
cindible de dedicar-se a l'Atletisme
precisament. Hi ha moltes altres
branques que, sense reunir els perills
d'aquella, acompleixen a hastament
i amb completa satisfacció aquella
coses.
ser

finalitat.
.Precisament l'Atletisme. sobretot

POS

A

MES

-

-

AQUESTA CASA OFERELY ALS SEUS CLIENTS UN

resaos

fita

per

pessetes

OOMPLET, A PUNT DE LLIURAMENT, DES DE
Ptes. 410, 420, 460, 400, 480, 515, 570, 580, 825, 080, 750

la

carrera

a

distin
ja desenrotllats
solament després d'una

peu

des, necessita

totes lea

en

installadors!
PER A TOTA MENA DE
MATERIAL ELECTRIC
a preus immillorables

1

841144.1144+~~.44,41

I

PERE BRESCO 1 COMA
Carrer de Santa Anua, 31
Teleron

celebra actualment una
a les Galeries
Maragall; hi ha en pro

se

dirigir-se a la casa France.:Espagne
Barcelona, Víctor Balaguer, 14.
Els premis aún: primer, un quadro
Royal Exuor; segon, un ion de rodes;
tercer, una tubulars; quart. un mani
llar i un sillín; cinque, dos frans i una
cadena; sisa, un ion plat i pecials; se
te, un ion pedals; vuité, un timbre i
un ion de clips ; nove, una manxa,
decl, un jersei. El circuit seri. d'uns
55 quilbmetres.

1

maig, nit.
Teatre
Novetats: "Les lligrimes
d'Angelina". Dues robles.
Acte de concert. Festival
6 de

organitzat per
l'Agrupació Sardanista de
pro-presos

Barcelona.
Catalit: Recordeu-lio!
Un partit interregional

DijOits, al -camp de 1'Euro
pa, hi jugark l'Sporting de
Sagunto
l'Eul'ope,
partit inter-regio
nal amistós entre l'actual pri
mer equip del Cerda gracienc* i
el titular de l'Sporting, d eSa
gunto, un deis més notables
equips valencians. Cal dir, no
Dijoua, al

hi haurb

ex

en

al

iniciar, amb aqueSt
la desfilada d'equips,
sempre entusiastes i de bOn
veure, per tal d'anar preparant
se per a la projectada
tournée.
per Europa.

I 1, 1,11 1{1,¦¦

1,

i

11

o

rá el

Els preus, altament médicS,
fan preveure una bona entrada,
per ésser dijous dia festiu per
a molts clutadans<

-

Brasserie
Café

La pacificació deis esperits
no será aeonseguida amb

Restaurant

aziwwwie.r.ma

"

L'equi pgracienc arrenglera
seu primer equip actual,
complet.

Ooberts

4144.11~+~~11
:11l1,1,11'1,I

El líos preferlt de les persones de bon gust

Plaga de Catalunya, 7
1

Sequiol, amb el Gasten&
L'Europa, per la seva part,

es proposa

I RESTAURANT
a preu flx I a la carta.
Orquestra. Saions espeolals.
Bodas, banqueta 1 testes

Recordeu-ho

"r-

camp de

un

més, que al seta camp, durant
el passat Campionat regional,
va
véncer els millors —mé,s
concretament, tots—equips dt
la regló, 1 aconseguí empatar

Majestic Hotel

Maison Doré e

Els premis són molt nombro
soá, i consistebten en Copes,
objectes i rnedalles pels corre
dors i Clubs, per equips de cinc
atletes.
Com a nota interessant cal
dir que els premis seran repar
tits tot seguit d'acabada la car
rera, en el mateix camp del
Barcelona.
Es reben inscripcions a la
Redacció de "El Correo Cata
(Banys Nous, número 16)
iu la Federació Catalana d'At
letisrne.

Els que vulguin prendre-hi part han
de
de

partit,

jecte diveros festivals...

PEU

quatre quilómetres.

llar.

exposició

•••¦¦¦•
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Aquesta entitat organitza per al dia,4
de maig una carrera per a neófita, de
nominas Premi Royal Exuor, cedit per
la casa France-E,spagne i Motos Do

4es

el mateix dia de celebrar
se proves d'aquest Torneig. Aix6 ho
hem vingut censurant ja fa temps, pe
ró el mal ha persistit sensiblement,
sense veure-hi variació. Per altre cos
tat, i en contraposició d'aquest sistema
negatiu, la prensa ha dedicat sempre
al ciclisme una atenció i un interés
que eren dignes de millor sort.
S'imposa, doncs, una vaHació de tic

Estem en deute amli els
nostres ex-presos i ex-exi
liats. Ajudem-los a recons
truir la seva vida civil. ni
ha una subscripció oberta;

-11~1111111•111111•1111~~11111.1.

PER A NEOFITS
EL CORREO CATALAN
Els components de la página
esportiva de "El Correo Cata
lán" organitzen per al dia 4 de
maig, a les onze del mati, una
carrera
a
peu, reservada als
netifits i veterans.
La surtida tindrá lloc a Es
plugues, i continuarä per la
carretera de Pedralbes, Avin
guda fins a la Diagonal i camp
del Barcelona (Sol de Bala).
El total del recorregut té uns

VELO SPORT SABADELL,
ORGANITZA PER AL DIA 4 DE
MAIG EL PREMI ROYAL
EXNOR
EL

precisarnent.

cursions

15787

CARRERA A

tots,

Campionat Interclub, organitzant

cosos

forte í sana, i
acurada preparació de l'organisme
hom pot practicar amb exit 1 segure
tat aquesta especialitat.
Per totes aquestes circumstán
eles insistim a recomanar a la dona
catalana que abans de dedicar-se
d'una manera definitiva a les prac
tiques atletiques ha reflexioni a cons
ciencia i profundament.
MURPHY

També hi figuren unes exhibition,
deis motociclistes acrobátic MM. Vial
i Vermot.
Acabaran el programa dtses provea
més a carne deis asos.

Tal és el cas de les nostres cases
eomercials. que egoistes amb excés, no
faciliten la creació i propagaci6 del
que podríem dir-ne el teu ttegoci.
Per altre costat, les societats sea:bien muntades amb un esperit destruc
tiu, naturalment inconscient. Pera en
diverses ocasions ens han demostrat
aquesta indiferéncia de que cris plamyem
i ben recentment en la creació d'un

DORMITORI MAGNIFIC

Cal que lee nostres "fémines", en
11a,nçar-se d'una manera absoluta 1
definitiva al conreu deis esports at
lética, copsin amb tota camelada

s'imposen ex
hibint-se als ulls de les nostres mul

Altaba

VEN

BON
PREU
CARRER DE TALLER3
29 l 71
Teléf,» 17445
Magatzem: CORT8, 522
29 I 71

Profit.

la ,responsabilitat que

QUE

CASA

nya.

dels
que podent fer-lo eréixer no bo han
fet ala que, amb indiferencia, han con
templat la seva consurnpció. !I pensar
que el ciclisme era un deis esports pre
dilectes del nostre públic! ?A que pot
ésser degut aquest retrocés? ?A (mi
nes causes es pot atribuir el no donar
senyals de vida
ISón tants els factor* lue poden
haver contribult a aquest ensopiment!
Perb, el principal de tots, al nostre
entendre, és el no existir una depura
da, depuradíssima organitzaci6 de la
base directiva d'aquest esport. Es des
de les altes esferes com millor es tre
balla, per no existir tanta entrebanzs
i posseir una influencia inapreciable
sobre la totalitat d'eletnenta que han
d'intervenir-hi. La seva tasca no ha
d'ésser tan sois controlar i fiscalitzar,
sinó el crear i donar mitjans de vida
a les diverses societats adherides.
Tenint en compte, sobretot, que atnb
la seva influencia s'obtenen coses
que a molts d'altres els són negades.
I aquesta elements que poden faci
litar la tasca de re.generació de l'es
port ciclista, com que no són pressio
nats pela que padrien fer-ho, s'ho mi
ren amb
indiferencia sense comPren
de que és en perjudici deis sena Inte

Dipositaris exclusius:

ME

és de

de la temporada,'
presenta un Gra:1
prendran patt els

Depauw, belga.
ex-campió nacional; De Martini, ita
lia, ex-carnpió nacional i ()limpie; Ron
yen recordman del món dels so qu;lómetres, i Senon, campió de Catalu

NOMINE

preparar la mili«

a

Per a la latzeigural
el Velódrom de Sans
Match Omnium. Hi
següents corredors:

.117111•0

Prod note nacional

E per

NENT

Ak9,

O11.¦

Daban

L'ESPORT I LA DONA

són

,"El primer

patiu d'ALBUMINURIA,

DIPOSITÁRIS GENERALS: FORTUNY, S. A., CARRER DE L'HOSPITAL, 32, I SALMERON, 133

a

pels barcelonins.

Si

—

(MAL DE PEDRA),

LITIASI URICA

QUIMATOSES,

•

solament Ann May Wong
No és
procedencia xinesa que

l'estrella

El manantial Inés ric del món,

estrella.

berta i arribar

Catalunya

la rambla de

la intervenció de la policia.

Telbfon núm. 14241
11!I

II 1111

apjaisana

1{111111,11 1

Molt al contrari.
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Exposicio de Barcelona 1930
Oberta des de les deu del matí fins

a

les

nou

del vespre

Preu d'entrada: 105 ptes.

•

Acurades confeccions
en
)11

els més

Nous Models de la Moda
per

a

HOMES
NOIS

mzei~1~1•¦

Per

no

ésser aros
necess ars

Extens assortit
:

Peces

en

d'Esport

e
o

principia.
l'extrem ja
s

ym.
:

Pantaloneria fantasia
Secció

1

especial a la mida

Porta Ferrissa, 13

rI

Grelx

evitar
El fl
el sa

PALAU

Obert des de les deu del matí fins

a les
Preu d'entrada: 1'05 ptes.

quatre de la tarda

El públic podrá contemplar els jocs d'aigua de tres quarts de sis
a les set de la tarda
Brollador lluminós i cascades, en combinacions alternades, de
les set a dos quarts de nou del vespre

l'Ajuntament

Pavelló de
Obert de deu

a una

del mafi i de quatre

a

set de la tarda

:Entrada gratuita)

excessiu

f que es possesslona
sempre de
llocs un
més
molestia
pot
ocasionar. La corlja
delatora
es
Marca
sempre al baix ven
tre.
Mantingueu en
tot moment la cor
recetó del bust per
muja de la nostra
cintura elástica FLE
XIS. Creada per Ins
titut
Ortopedia Ela
baté I Aleman y, Ca
n uda.
7,
BARCE
LONA,

NACIONAL

Palau de l'Art Modern
Obert des de les deu del matí fins

a

dos quarts de sis de la tarda

:Entrada gratuita)

GRAN

PARC

WATRA.CCIONS

...PAPIAIMINIIIIIUMIIMMIIIIMIRRIVIIIMUMIRAIMIMMIUMNIIMMAROS
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s./

la rambla de Cataluriya

Aquest primer

maig

de

MICA LITIEWIIIIA
En el nneu dame "Aperitiu" pu
blicas al setmanari "Mirador", dita
que mai no be mantingut polémica
amb els critics de les me' es obres;
han dit tot el que han volgut, i jo,
p«r part meya, he adoptat l'a:re
d'aquell que va replicant: "Aneu
fent, 110 us esteu de resl"
Ara no és que pensi trencar aquest
costum meu. solament de tots et$
détractors de les mesen darreres
obres eetrenacles, vull contestar a un
que mereix per a mi tots ele res
pecte', un que per a mi és un escrip
tor soleent, i que de mes a mes el
considero un bon amic. I no per

4* t
1111,

questions de detall, sino -per una
qüeatió d'ética literaria, en la qual
jo cm penso que el rr,eu arnic está
un xic equivocas. La persora alludi
di és el senyor J. Ferran í Mayoral,
i reuma de referencia és el seu llarg
ebrandat article publicas a "La Veu
de Catalunya" a propósit del mes:
Mema

dramát'c

"Gardenia".
el lector pot suposar,
jo no cm pue entretenir, ni m'haig
d'entretenir, a parar ni una gota
d'atenció al grotesc i furiós bramul
(un senyor Bernat i Duran, p. e.,

Parqué

el

com

qual striba

a

aceents

una

ni

Tes feota dd primer de maur no Irm
entre roosalcres
una
devoeió
snob grossa per pare dele obrera en
darren anys. Despees de les re
voltee dele darrers del segle paseas en
demanda de les mes hores, el s nbrers
caularn han aegligit la testa. que té
un rtSSfb internacional, i moka oficie
no plegnen en ettuest dice
fins pobla
cions industria suoc nubada, on rally
paesat ton un dia t'inste CM tose els
altres.
Segurarnent es dese tot absb a l'es
piritualitat específica de l'anarquisme
ratalá, que en dirigir les masses obre
res de fet. més que un :enea de clame,
ele ha denat una Inició filosófica i
doctrer.eria.

No és l'hora en amen.« article es
catir i comentar aqesesta inhibició del
!lastre obeerisme, no concordada ande
posició dels sens cornpanys de gai
rebé tot el món eivilitzat
Meleras d'aleteas sector, obren. el
celebren ja vagant o en la veta* ainb
una reunió que record/ el sea abast.
Sobretot epe el
mmemora arnb enés
o menee; Iluiment són els centres popu
lan adherits en partits no especifica
ras:ni ebrers ni obrerista, cont el par
ti! republici. Es ws acte de devanes
a amenta torea obrera que ectse
abres no s'ha disciplinas en Mis oreas
stimació que pesi politicament amb
efieácia; n'esteta celebrad& potser
descentrada i que ah rostros obrera
més puritana els ~Mari un carau
flage. lee deixa per abre, d'enpressar
un
desig incomeient que aqueste
farsa sigui una realitat. Sobre:ten.
per& cal que serveixi d'ave, ah nos
tres treballadors per a indicar-loe
que rnentre elle no actuln al te (Ea
ropa, anees organitaacione amb men
talitat i técnica no obrera, s'encarece
garan de representar-los, i
que en
fer-ho, no sentint ande tota profundi
ces el problema, simularan els seis
dectrinarismen, n'arreplegaran tornes
ameelles porcions espectacular/ i mar
ginaran el seu significat veritable.
Aquest any el primer de maig, tant
en el; sector, purament obrers
com
en eh sedera
republitans liberale.
Acre eobrenct en els sectors franca
ment partielaris de les Ilibertats
de
Catalunya, ha de tenir un comú duce
ador. 1 és e! d'afirmar la postra yo
luntat a qué s'amplii l'amnistia ale
presos social!. Toses les reunions que
se celebres. tres els
festivals, mitings
i manifestado:te públiques eue com.
memoren la diada, han de fer ben ave
nent aquesta voluntat de Cataluny-a.
Grossos rétoh en es palesi aquest
voler Mdaran les nudtituds, tetes les
sales es decoraran nimbé ambo lee Pan
cartee que l'expressin. Per damunt de
les remors de la gentada i de les ea
rentes de l'orador, crue pot cementar
alune ternes. ha de surar aquest anhel
fervent del nostre poble.
Tinguem ben present que eampliació
de l'amnistia és la més fidel mostea
de la uditat catalana quan afecta
a
generositat í esperit liberal, i que nn
él una astúcia política, sinó una eta
liras ben viva. Si algun sector ponte-.
re en el pensament de certs hornee di
teeents ho interpreta o interpretes com
per a
un canvi de favor!' i només

comper
Pociar-hi

comprende anterior. sense
cap fervor espiritual, e! po

un

Me. eenima collectiva. no ho enten
manera. ni tarnpoc s'ave a
aquestes terboteses.
Mentre no tornin els presos sncials
que per ideal% i atnb nobles& han de

d'aquesta

Iba* eeepede

le ibera del Ceta, ras
niSda, o bid" donas ale reme 1' exi
lie» ~mime ami lea Pee genero
sit eme 101 ~sis tse en bandeja emb
auca idealltats. Eh presos *miel* tatn
bé eón Catalunys. i sobretot la Cata
lunya d'ara, la que porta sis ames de
sofriments
(apremió.
La desereiel de %Pasme deis see
tori politice o estaments en arce:este
instante seri provee que les liorna in
guinal« que tots bens passat en res
'Do han afeetat et seu
idearit (Me con
serva tots els corre 1 males volenem
anteriors: que no ha eentit les botes
ven/errases; com un reriserenment de
torees noves. Per elles. Catatunya en
cara no seri ahra cota que tina mi
lita* geogrifiea, no uva realitat
L'esmi que acepe* ted que el
garanteixi una idealitat Igual elle les
ramas que donen por a la amere elle

bond&
Nosade ssetint eh <meten aullectfvo
amb oidereedet i .sobretot andu mi
Ven 111Pern de !macla 1 bastint da
musa deenuides virhtts loto sis ideah

divergente

ene Per

clon desee

eeseitin,

eme

sentit noble

un

a

te

pee

nostra

actuase&
Si la tiranía ha estat el canal per s
coas a poble mea refute.
dament que no baleen aconseguis der.
quanta laye de preeficacions. la caen
panya per ramnieseia ha tina la pri
mera manifestada d'aqueas éxodo vera
unes altea reanima bisteriques.
J. AMTJADER 1 MIRO

retrobar-nos

POST SCRIPV./11
En Daniel Cardona. un deis set
(:1(2112.tS i en rebetdia de/ procee de
Garra!1 h estat detingut a Portbou
-

Figueres

mantee s'aun.
altuació.
En qed qeedern? Estan o no estan
entres-late. els processats
teto
tefl frustrat de regickli de Carral)
ven boa bel ecos ele reos d'esser
generrelos. Com En Cardena catan
en :a m'Ubre sintatió Maga, Ves.
nos Gaseo!, !diese/Mes. lontbernet,
Febregat i Pagés. Son apueste o al
ienn. d'aeuests contra ele qui es vol
zmurellar Catalunya?
La posició dele poden públice no
•pot ésser inée estranya. 1.a inter
pretació més bona per a ella es la
que ah hi Trena el desori 1 no s'en
tenen. Tant coste de comprende* tes
coses? O és que petser s'entenen
masa. Si sór. aquests
set oh indo
sitjables. que ea parli ciar i no es
yaz' amb embute.
Torstin. pera. a fer-nos saber ben
noblement i amb tota Ileialtat que
le dictadura Persisteie reereaé Pre
cisament per a encuitar aquests set
i els presos socials Cataliewe abo
portat

?ete

cará

la

a

sera

tota

la

seva

force.

una

possibilitat

de

tan

admetçn
diáleg. Es fa

xirois i rnanicomials que

tingur

Y

no

molt difícil de creure en la bona fe
del aenyor Bernat i Duran <luan
critica obres meyes o de cornpanys
meue. Jo cree que amb un senyor
ten exaltas i tan lampen' a esqui
xar-se les vestidures no hi ha altea
manera de contestar si no és suri
vínt una carta conectiva se director
de/ "Noticiero Universa)" 1 dir-11
que el seu crític de teatres, ultra
posar en redicul el diese 1 de poem
a• en ridlets1 ell ~tele, contribuebe

malteas

insignificanot
desorientar el públic, per

de

la

seva

!herida, a
que ja **betel que "stultorum infini
tu% est numerua", 1 que en una ancle.
tic ben organ'tzada el. senyora fler
tuste i Duran; seres prohibida la crí
tlea teatral. i nontéo mis permet
passejar els goleos pele carrera i
eseriure peleles ala veintena de lea
senyoretea de Inés deqnaranta cinc
anys.
Les critiques del «oyen Berna!
i Duran per a mi no tenen altea
importencia qtee la mica de per
Miel material que pulsen causar a
les empreses cine estrenen otee., me.
ves. que de retop comporten, nata
ralment, un perjudiel. mes petit, per
la meya butxtues.
Tampoc tinc interés a contestar
ets atacs del gloriós dramaturg se
nyor Ambresi Catrion, persona a la
(Mal Jo estimo, i lamento inspirar-li
aquesta mena cle diapliont agror.
Es trist que el senyor Carrion perdi
el món de vista fina arribar a dir
que en la meva "Gardenia" el Ilen
guatee "arriba al punt repuldu dele
concepto* earatoleeles'e
Es ven due eh formidables exits
teatral.% del senyor Carrion el tenen
ten *tabalee, que no li cleixen templo
Per fer-se una ocie:reta. i entre
mottes altres coses, ignora qué vol
dir la patenta "eseatologia". jo cree
abre perqué cree tumbé que el se.
nyor Careeon té oyente. que ha cecee
'lit la meva obra, i que és una per
sona, encelient i no es capee de
celnutniar-me d'una manera tan gra
tuita.
Tampoc ti-c interi4 a contestar
renergumen 9a1ristanetc que de*
de s'El bfatf" parla d'una de lea
rneves darreres estrenes, i barreja el
Mese nota amb les pandea /ponerla.
Ilot indecencia i altres coneeptes
tnée o menys liapissosos. Es lamen
table arietes& manera de parlar dels
professionals de? elericallsree. Ja en
altrett ocasiona el senos. Rucabade
Comerma i el senyor Civera i Sor
maní rulan dedicas toles aquestes
floretes. El senyor Rucabado, des
de la "Catalunya Social", no sois
ha staeat la men obra en els ter
mes edde elanetnerinols. situó ene
permés d'atacar la mena modes
ta persone. Pere el senyor /inca
hado sernpre rn'ha semblat un Iliel
de Sant Josep, que encara que cm
disui tot el que varigui no cm pot
ofendes Mal. Cont tampee am valer
ofendre en aqucll moment que el

amic i parent Manuel de Mon
toliu • va pensar fer un gran bé
a la meya ánima i a les Iletres cata
lanes engegant-me damunt l'esquena
carro
pie d'escombraries.
tot un
Tot siseó no fa mal, són petites
moléstles de l'ofici, encara que és teles
el Henguatge del critic de "El Ma
ti", 1 rnés trist si es considera que
davant d'aquest diari hi ha En Josep
Maria Junoy i En Josep liada Cap
devila, ele quals estimo com a excel
lente arnics i com a persones com
meu

prensives.
Que consti que
ni dialogar amb

vull discutIr
deis citats
senyors. í amb altres senyors que
volen esgarrapar una mica, i
cm
que a casa seva els cone:xen Es
al senyor Ferran i Mayoral al que
no

cap

(1drecades aquestee t'afiles.
EI senyor Ferran i Mayoral m'acu
"Gardenia" per al
sa d'haver escrit
públic del Peralte': d'haser escrit
una obra arnb utopies de carácter
baix i populacer, destinada a tina
classe social determinada.
Diu el senyor Ferran í Mayoral
en la seva crítica: "En Josep Maria
de Segarra s'ha collocat ara entre
van

qtti creuets ingénuament en una
categoria de "gent del ParaHel", i
que és necessari parlar-li de les seves
ele

i en el "sets" llenguatge per
elevar-lo un xic a poesia. Venint
d'un Segare*. !'ofensa social per a
categoria d'homes encara
tota una
més greu. i el rebaixament de la
uva poesia al nivell del que ell pen
as dele insultats no l'honora gaire."
Amic Ferian 1 Mayoral: jo cree
que us ben excede una mi-e en
llanear-me aquestes acusacions, es
tic segur de la vostra bona fe. de
Ip TOStfa amistas per a mi, i cm peti
coses

que esten

so

afe
al públic, si vós hi heu vist una
comple
social,
certa
otease
ites a
intenció,
tarnent externa a la meya
abcó
El

no

és culpa

niel,

amic

nieva.

Doménec Guansé,

alguna cosa
des de "La Nau", ha dit
agraeixo
la manera
de tot aixó, i jo u
justissima com ha sabut interpretar
les

me, es

intencions.

"Gardenia" al teatre
únics Iloca
perqué
era
un deis
Talia
podía ésser estrenada. Perque
on
Jo

he estrenas

enca
ale teatres del centre no hi ha
far
per
a
necessari
l'ambient
ra
aquesta mena d'experiment que jo
"Gasclenia".
he volgut fer amb
Jo •stic molt satisfet que el públic

popular vegi

aplaudeixi

i

la

nieva

obra, peró no és aquest public sola
ment el que m'interessa per a "Gar
denia", és tot el públ:c de Barce
lona, el solvent el comprenaiu, el
sóc ni
de tots es districtes. Jo no
seré mai un escriptor de districte
tinque Contra les vostres acusa
clons. ande Ferran i Mayoral, cm
veig en el deure de protestar, de
defensar la meva intenció i la meya
ética literária. I aixó us ho contesto
Mayoral, perqué
a vós, amic Ferran i
solvencia,
sou un escriptor de tota
perque no feu escarafalls, perqué son
borne del dia,
un home de món i un
i sobretot perqué no sou un autor
dramátic, i no arrossegueu un gol
perdiguer ami) un cordill, i no por
l'aixella, aque
teu una comedia sota
s'estrena mal
comédja
que
no
lla
i que és la causa de tantea pedretes
si fetos i de tantee ferocitats verbals.
•oeep Marta de Segarra

"ingenuament"

cm
cree

categoria

de
gens del Parallel. La gent del Para!
idl avui dia és tot el públic de Bar
celona. només que al Parallel hi ha
una mica mes de llibertat, és con:
una válvula per a respirar de "Po
en

una

melle de joventut", de tartufisme
i d'espere de tertúlia. Peró al Parai
lel hi va el match( piiblic que a
ten arreu de Barcelona. No és la
gent que crea les obres, aón les obres
que creen una gene i QUO creen una
parrequia. Conec el públic d'aquells
barrio 1 tes pnc assegurar que no

m'equivoco.

Suposeu

una

clas

socia/ i que de paseada he rebai

xat la meva poesía. Aletee amic Fer
ran, ns injust i ele tale de cap a peus.
En eicriure «Gardenia" i en estre
nae-la el Talla, no he fet cap de
les duce coses que vós m'atribuiu.
Si visquéesim en no pele ele de vida
teatral i de públic teatral, ben segur
que "Gardenia" no banda anat a
parar a un barri suposat popular i
obrer. Materia anat a parar a un
teatre de selecci& a un teatre espe
cialitzat d'aquests que a tot arreu
del molen mantenen la sensibilitat 1

l'esnobisme, Vós, si tenis: ulls
haureu lees que la nueva obra
.ni és d'un realisme truculent ni d'un
sentirilentalisme acanallas, n
sembla en res a les intencions melo
dramitiques que acostumen a escriu.
popularisme
re ala explotadora del
analfabet. Vds contesten, en alguna
part del vostre artiele, el valor liric
i el valor de poema que heu ende
vinat en momean; de la meva obra.
Fodeu dic. amic Ferran, que je
sabut prou, que he estas
no n'he
poc afortunat. per n o mantenir
aquesta poesia, que ve), match( han
vist. en tots els moments de "Gar
denia", perO no podeu de cap mane
con
ra atribuir-me unes intencions
tráries a eetica de l'escriptor.
menys acusar-me

dament

colee

L'axnnIstla
1 la natilla
Poc addietes

a

les orientacions d'un

coHrga matinal de nom i de fets, en
paró, lectora assichn. El Ilegim
som,
tant i tan bé, que fins en Ilegim els
anuncia. Val

a

dir que el que

*non%

era

tan

desceneidera

m'acuseu.

Jo lee ente aseegurar que la nueva
inteneie ha estat cl'escriure una obra
Poética amb tota Ilibertat, en un
ambient cru i lliure, pere sense fer

coneessions a cap mena de públic.
Una obra d'allealg per al meu guat,
no per al trust deis sisees, amb tose
l'honeadesa literiria de qué eóc ca
pee. Si la meya obra ha agradat

EleS CATALANS DE

tastar.

Agre per ale ;lastres presos que no
han sortit encara. Agro per a aquests
pobres obrers reelasos, sovint sota in
culpricions insostenibles; vídimes al.
tres de eonviecions originades i des
viades par la rapacitat del burgas de
vora-tortells. Ella no coneixeran les
dallan del Dolç Amnistía ni pian
surtin de les presona on encara mesen;
a:nb prou tenses si la familia del tre
bailador alliherat s'asseiirá sumen dia
a la taula pobre davant el simple pa
nostre de cada dia.
Agte per al s exiliate de Cataftinya,
que

poden

tornar encara, i agre per
als que han tornat a fer-se *gafar.
Agre per a Iltirs famllies. I agre per
ale ansíes alliberats, també; per ale
que han estas indultats—perdonats—.
No surten en nom de la justicia, sinó
per la magnanintitat de l'adversari.
no

Obtenen

Uibertat que per forea
Ilurs sentiments de rebels.

una

Allá els perdonen i aci els oferim un
dote de nata: talment com el noi al
qual ele oompany han perat i que rep
un carate-ni de la veleta enternida.

BRUSSEL.L ES

—

—n

es'

á 500, 5.000 6 20.000, el
gran escanot
meren la carrera, i sarl n'hi ha- Bis
neófits que queden endarrerits són, en
semblants casos, el: que acostumen a

Val

a dir que el dolç no se'l
men
els perseguits, sinó nosaltres. Un
motiu qualsevol ens és suficient per a
adoptar tm aire de gran festa 1 inflar
nos de satisfaccid i de
natilla. ?Satis
fets del fet que es produeix, de la vic

jaran

ircalpr3eax
frtr

tbria obtinguda? Sf ; pero sobretot
contente de nosaltres mateixos, de
la
nostra vitalitat exhibicionista, de la
postra particular exaltad()
patriótica
fácil d'arbnrar i fácil de fer decaure.
Amb la mateixa facilitat que ens
vessem

A tot arreu pasta com aquí, perqul
és qiiestió de valentía ni de cavar
dio. / si es canviaven.els papers, i els
que amisón a aniírtadors" dele cor
redor: passes.tin a ?caer corredors i
no

nosaltres, els artimaders, ja veuriem
anines perfarmances i quins récords
de carrera a pelo no ferien el: que avui
Jan deprometas de les carreres °dé-

d'indig

absurdes protestes.
Enviar ele mis a una escola
catala
na costa més, peró
és molt tnés prác
tic que meniar doleos amb
dedicatória.

Aprendre d'escriure mig
la própia Bengala, é unacorrectament
mica més

MACIA
PER L'ENTRADA DE FRANCESC

difícil. per?: cent vegades
més patrib
tic que exhibir cintes
d'un pam d'am
plAria. Perb ni allis en s
endolceix el
paladar, ná aixN pessigolleia la
postra
petita

¦¦•¦¦¦............¦•¦¦••••••¦•

relacir; amb

cireul<ules aquests des
Davanf les versions
—ratificados, per uno banda,
Prancesc J'ocia i els sens oompanye
raltra,
ni& recen?, ansb els obs
per
poi gorernador de Barcelona, i
ciutat
Cardona per arribar a la »ostra
taales trobats per En
*vaso
a
constar
CATALUNYA ba fet
LA RAMBLA DE
trametent a Berenguer un telegrama, al
Govern la seta protesta
resposia.
que) fins ara no lta obtingut

no fer el
practicar, en eanvj, algmt
allre esPort ntlétic, lIcsicatnent del Pes,
elc., etc., no són espantos. L'esParl ha
d'ésser joc net..., sempre i qua?*

que aconseilen de

Cross, i de

vanitat

exhibicionista.

d'amunt:

garrotada.

el segon fins

a

ments

Catalunya ,una corona a la sonaba del Soldas Desconegut. Curiosa
fotografia obtinguda mesos enrera a Brusselles.

nom

de

l:

R
s

I

.

en ,cn

de
piieni

Rc1
cross.
s

de

mesurar

Iturs

forces amb els equips odversaris, que
hagin practicat entrenaonent adequat i
forma.
Pels

eili

"vós,

edlins gloome

uis

des l'Eirattepla és :sergo
Pregunteu-li de seguida si ne
-

carmen

Tenim

qiiestitt de
nim dret

la
a

carrera

opinar

a

pen elmnés

fe-

ele que l'hem ',rae-

la primera

?També ara després de les
expe
passades, la nostra gent no

runcleš
en

Procedíg
c Cal emprar
de joe adequats, i el joc net mí

ho é reen

aquesta tristíssima
propensió d;vergent
que per l'un costat va
a 14 pastisseria
i per l'altre a
l'heroisme. El primer
caupí el geguim
sempre
fins al

It'rancesc Macla diposita

rEna

•

renys on necessáriament
som els
'febles. Així, tips de natilla i ambmés
el
Tlaces. al trau o a la pitrera,
sortim
amb la farní.ia a exhibir la
nostra re
bequeria patriótica com aquell qui va
a una festa.
Després tot eón planys i

M.

dnrieat

_

nació. Fet3 que són tan a la membria
de tots, que molts ciutadans en
guar
den marca, ene obliguen a declarar-ho.
Tenim un ben estrany concepte de les
nostres relaciona amb
radversari. Obli
dem eontínnament que cota ostentació
dele nostres afectes constitueix una
provocació per a ell. I que hi ha ter

111111Priiiin

en

duerc qulase

no corre,

omplim d'entusiasme,

callar. caldrá que citti ens tapila
boca usi el miximutn de la violen
cia.
En Cardona ha de tornar entre
ele setos: tot el poluta de Catalunya
el vol ací i beis lliure. Si lucen de
Murar una altta batalla. la iliura
real; ds l'esperit de Catálnenia qui
el reclama a ell I ah abres, 1 Cata
hinya té prou fermesa per no °hile
dar ele qui per ella s'han sacrificat
Per la llibertat d'En Cardona, per
la tornada leen Iliure deis abres si%
endavantl

ti

a

inserís en el 'loe mes
visible: en maneta al costat del títol
de la publicació. L'endeini era Sant
Jordi, i lanunci era redactas així:
"Demi... Dole Sant Jordi (mente
ga). Dole Amnistia (nata). Elaborats
pels establiments...
ací la denomi
nació de la casa i les adrecss de tres
sucursals."
Ens abstindrem de formular opi
nions sobre el dolç ti-antena dedicat al
aant patrcS de Catalunya. Can dintre
la tradicid. En e.anvi, barrejar la nata
a
eactualitat política ene sembla una
innovaci6 exageradament revoluelo
nária.
Eem aquests comentarle en un mo
ment en qué la produccitS del catala
níssim pastisser ha estat ja completa
ment palde pels clients del día de Sant
Jordi. No sabotegem, per tant, les se
ves creacions. I podem dir, cense des
acreditar-n, la segura exquisidesa, que
In nata del Dolo Amnistía ha de tenir
un punt d'agre que no ene el deixaria
comentar

1 ei bem

J. A.

o

—

que jo he otea

censura

de si la gent corve 1 fer fontades i prou, ovni roen alee
olapag
er
no te
i si el fet aquest d'emPreta
nao
en determínats
"cross"
un
cire
conec
canvi, reclamen per als que han olas
ments és símptoma de covardia
cut a la -sida política el din 28 de ge
tiva. N'hi ha que diuen que per hacer
'ter d'enguany, que són els que no ha
de córrer més val no anar en/loc,
o<en die mai res a la solapo ni limen
alesleares preeonitzen sistenles a m
cantat res, el dret a fer tate: cines co
erar en certs caros assenyalats, en
ses, si els plan, encara que semPre
substitucid
Sres.
de la carrera deis Ion meserd be' que dolí els ben aconselli qm
no és aief com es guanyen les batallés.
els
que
preconitzen
evident
que
Ea
Perb el dret de fer lote; dues coses no
aquests ststemes són gent sedentaria,
cls el podem pos ncpar.
partidaria das procediments 'tercies.—
Parlant d'aquest aspecte de la nos
mentí.* siguin altres els que els Prae
Ira vida Pública, un chnic en.: deja que
Són gent que voldrien que izo
aquest dret ele l'Ileon de cancedir pe,
cremessin tot... els altres. 1 con que
qué aquest jovent.és verge, que no ha
alee de cremar-ho tot semPre és un
practicat mili el cross, can coleta dir
xic difícil, aleshores fan uns grane
que el día que el vegeto: córrer ša tic,
discursos de crítica, que és la pasició
més cómoda. 1 arriben a convéncer-se
drene una oroya de la seva covardia i
ji honren: de prendre aquell dret.
*lis moteixos que temen rae.
Es una equivocació. Reclamen' el
Entre la gent que corre, cal fer uno
clistinció. Ele que l'any 1923 eren Pe
circe de fer la carrera deis cent nutres.
els que !'cuy tgan ja tren grans.
I aquest dret el reclamem Per o la
El: que ja luvoien corregía i els: que
peueració anterior i per a le Posterior
no havien corregut
mai. Aquesta día
al cap crEstat, Practicar el cross no
Sinció Pot anal. .perfectansent !ligada
és cal) deshonra, encaro que vulgnin
amb un altre ordre de coses: els que
fez-ho creure sis que es queden a casa.
havírm portat la solapa guarnida abans
Un han* no ha de- sortir, Itaturaiment,
del cop d'Estat, i els que se !'han co
mai de casa oreo Sol diento-se: —Armi
ntenlacla a guarnir ara.
faré els TOO o sis aoo mares. Peró un
Zls que !a l'havient dut ,quornida,
heme és !Mor d'amar os li cloni la
qué som els que hm/km practicas so
gana. 1 si tot anant o vsnint d'allá oís
vis, el cross, ja este». quolificats. ALTI
el seu lliure albir li dieta d'aten o de
com a les cartilles militan, a sota de
venir, no té »tés romei que fer ets 100,
la filiació on s'hi esmenta si tallan el
o
els 200 i fine si cal la milla Man
teas botarut i les celes rosses, hi ha
cada, per be,rt fet estigui tot, amb tal
aquella casilla que din. "Valor", i us
d'arribar a la fita abona que el que ji
ki adostumen de posar "Probado", enea
una al darrera. (No és aconsellable de
re que no l'hogin posot p prova, st els
ter el quilbstetre lanceo!, porqué en
nostres partas potajes, en fer la filia
acabar la primero colla i arribar al
ció de la gent que. sol: allista, esta
lloc de sortida, el públic que pos tro
també
caiilla _del valor, trac
bar-hi acostiona q ésser parcial, i ase
to:a-se de tots ele que som de lu ge
hd
vol éster corregida Senit
n:roció anterior al cop d'Estat, se'n:
Podría Posar de seguido "probado",
Reclamem el dril de practicar el
amb un asterisc i una nota al cap d'a
CralS, Procurase, és dar, no lesienar
vall que digués "Probado que es in
se. Tot el que us diguin, quo- lii ha
existente". 1 tus referim concretament
,Paísos on en casas semblants la gen!
ala sis anys i mig que líen* estat fent
no practica el cross, sinó que Planta
i
cara
i els que dines caza, ha diuen
Tets atmests que /ton demostrat
con un destnérit racial
del nostre
que san bons per miar a
pata

parlat mea

cat.

se

encara al-1lb

HUMOR,

El dret de practicar el "cross"

completament equino

Fixeu-vos que l'aeusació que
feo és una mica forta. No

JORDI

SAN T

sabrá se-m'r el camí
normal i ample
que va Cataluuya
endins?
1. F. PUIG

1

lancees Izo aconsellin. Ejs que es que'len 0 casa. Porqué
r
Par que e
torpli l'aire, no tenen ni le rlret d aPi
'

•

•
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dictadura
Gran.ollers

Subseripció

La
a

Suma anterior

divertien els regidors granollerins.

es

coin
1 848 pessetes que

ingresen

Esteva Clavel!
Ramon Guinart Vilamajor
Roseta Gal í i Cadellans
Tereseta Guinart i Galí
Rupert Guinart i Gall
Daniel Malla
E. S.
I. M.
F. Constatad
M. C.
P. O.

caixa.
senyor Pagés, organitzador de la colla de
la porra

ji

publicirem

que

1., ,he notes

no

la dar-

a

virtut

setmana, han tingut .a
rara
els amias del déu caide molestarTorras. Tingui s ben engut senVor
nosaltras res no vol
ta que per
aforisrne que predica de
.

aquell

tothorn en fa llenya;
l'arbre caigut Torres es fessm car
d'En
si la colla veritable sititacio en qué
re, de la
sapigaess n recloure's
dir

estan, i

avui

obscallar i no preterdre de la
a casa i
depurada
tasca
la
truccionar

Ajuntament

de

rnajoria de l'actual el deixariem
Granollers, potser
ens ha inparqué mai
tran quils,barallar-nos an.b els cadateressat
plantar
s'ente;tan
s

no

Paró

vers.
cara

a

Si

persistint

arnb

mateixos

ele,

dictatorial, no ens
que eixir a la
rernei
queda altre
llançar
amb tota la
plaga pública i
deis nostres pu'rr ons el:

procediments
forca

Jo acuso...1
Cal reconéixer

que els pupins es
que nosahres, par
queda el eonsol de
acu
poder-se defensar de totes 'es
pas fer
cosa que no podiem

sort
tan més de
els
almenys
qué

sacions,
nosaltres quan ells manstaen.
tan susceptible,
I si són gent

perqué

no

diguin

que

acusen,

i

sense

pas
ment de Granollers eran per
sejar-hi les criatures i les dides deis

regidors granollerins.

Delen l'altre dia uns ex segidors
de la Dictadura, al Casino de Gra
aollers, que els torriste3 volen jus
ticia, i que Si algun error hi. ha en
eltan dis

collaborar en l'esmena Del
hi ha poc canal: paró és
al
dír
fer
realitat. Perme
el més difícil: la
ti'ns, donas, el selyor Pagés, ac
tual tinent d'alcalde toarista de
l'Ajuntament de Granol:ers, que li
fem unes preguntes, també con

posats

a

cretes.
A l'Ajuntament hi ha

funcio
nari, l'interventor En Lluís Cor
bera, que sois acudeix a l'oficina un
cop

cada setmana i

un

encara

pesques

Aquest subjecte col ra,
sou maealfic.'
natural,

can:

L'al
un
és
calde l'acaba de suspendre de cárrec
i sou per un mes per abandona
ment del destí. Aquesta falta és
greument castigala en el Reglamen
de funcionaria i és a tría un gros
perjudici per a l'era:i municipal !.
tenir un funcionan que cabra un
gros sou a no treballa sCiata el se
nyor Pagés que, honradarrent, pot
tolerar-se aixó? ?Creta que no bi ha
responsabilitat en rigir-se er. de
fensor d'un dependent aue cobra
molt i que no trebaha. peasudicant
abd greument els interesaos del 311 U
nicipi? Que no obi di tangú que a
Granollers hi ha molts c:utau'ans que

disposats, sempr•: que calgui,
entaular el recurs de
litat contra els malbaratadora des
cabals públics, d'acord am 5 el chet
que•els concedeix el sagent Estatut
estan

responsab:-

a

par
l'en,

ac

atar

tots els seus recnns
no
ne
garem tampoc, pe:-qué en
eírada
ésser generosos ain') la ve' itat, que
a
la plaea d'En Guirnera els Ilums
hi són en tanta abundár.a:a., que dei
xen
enrera el concilia,. d,rairac de la
placa de Catalunya de iisreelona.
La censura ha.pa.fsoi per
aquest /santero
Doncs a la plaaa d'Fn Guirrserá,
que té una área malt relama, h ha
installacles setze faroles i vint fo
cus eléctrica.
Dé
ventat que l'a
mo va volar fe r 13.1 les coses, per
'qué sense comptar-hi
manument,
de les obres de reforma da la piala
d'En Guimerá, la C3 .7•:.3 municipal de
l'Ajuntament de Granollers en va
pagar vint-i-un mi1 dm os.
I tornem a repetir aval, que a
Granollers els regtdors d'En Tor
res s'ho gastaven tot an layes; per
qua no s'hi val a pagar vint-i-un
mil duros per reformar una pla
aa,
mentre la poblaci5 as'a a les

fets ?podria
prova i concretant els ex-alcalde de
dir-nos En Paulino,
possinie que
la Dictadura, com és
ciutat
com Gratul1ei s, que
una
en
hi ha poc
del centre a la perifar
es, mili és posquilómeti
rnés de dos
passat
síble, repetim, que en l'anv
pessetes
sasoo
despenguessin
es
Unicament es podria com
en taxis?
els ser
prendre si se'ns dígués que ..'Ajanta
pagaya
que
taxis
veis de

l'administrado municipal,

en

municipal

la •caixa

municipal.
Parlasen.; l'altre dias i no atas equi
vocivem, en dir que a Granollera hi
ha poca mm. Bé
varitat que en
falta molta i molta Ilum, sobretot

fosques,

bruta,

3.312'70
I

2'50

Andreu Mora

Josep Sedó
Josep Torrent

Josep Pedro

Casa

5'
1'
1'
a'

.

2'

9'1.0
2'•

Mana Blanda
Roser Terrat

2'—

Joan Terrat
Maria Pla de Senti
Carme Lluís
Isabel Sala
Francesc Brujats
Recaptat en l'audició de
sardanas del dia 5 d'a
bril al Casal Regionalis
ta de Manresa

cla /aguares,
sense
locals adequats per a escoles
1 sense un carní decorbs
per a anar
a l'estació del Nord.
sense

El govern Torres a Granollers no
ha estat pas exempt de passió. Els
seus
h.omes han fet tot el que han
pogut per a fer la guiara a qualse
vol ahitada que sala entrebancava
pel camí. Un fet bett lamentable
fou el d'un forner qu, va cometre

5'

com

Pena la prova que els torristes sa
bien administrar com cal eis inte
resaos de Granollers,
está en els
fets següents: Per la commemora
ció del cinqué aniversari de la Dic
tadura la comissió granollerina que
presidida pel senyor Jonch aná a
Madrid va despendre 1.250 ptes.,
poc després, en els actas commerno
ratius celebrats a Bascelona la ma
teixa comissió va despendre »8'8o

queda consignat.

Paró on la broma fou més gros
sa
va' ésser quan l'Ajuntainent tor
rista es va sentir financiar de vo
lada i va volar implantar l'impost
d'inquilinas a Granollers. I quina
eridória i quin aldarull es va Ar
mar! Totes les gallines i els pollas
tres que dijous acudeixen al mer

de Granollers, jala s a chor, no
farien tant d'escandol com es va
produir en pretendre aplicar l'im
post de t'eferéncial
El padre, que varen fer no tenia.
cap ni peus. Totes les bases eran
equivocadas. S'havien fet les fulles
testes d'ofici. i la immensa majoria
estaven equivocadas. Només cal dir
la forma com feren les declaracions
per a fer-se'n arrea. Es tan notable
el procediment i sobretot tan mo
dem
que dl justifica la capaci
tat del técnic que va ordenar-lo
que amb tot respecte l'oferim a l'A
juntament de Barcelona, per si creu
convenient d'aplicar-lo. Es senzill i
sobretot barat.
El procediment fou el següent:

cat

—

--

funcionarin municipals anaven a
d'un carro, voltant la pobla.ció; s'aturaven davant de. cada casa
i, papar i llapis a la allá, es pregun
taven: ?Qua pot pagar aquest sub
una

dalt

jacte? Tant? \Tina!
I el ciutadá quedava sacrificat
d'aquesta forma.
Pena després vingué l'escándol, i
per ara els padrons de l'impost d'in
quilinat deis anys 1928 i 1929, en
cara són vergas. Ningú no va pa
gar!!

Com quedará atab? Passari com
acordar darrerament l'Ajunta
d'obligar ala regidora de la
ment
dictadura a reintegrar a la caixa co
munal les quatre o cinc mil pessetes
despesea en homenatges i banqueta
i "juergas" de tota mena, o ea do
nará cornpte ala tribunal* d'aquesta
rnalversació de cabal* pública?
Dijous darrer, a la sessió muni
cipal, les coses varen presentar-se
amb carta violencia. La colla dele
torristes van tnobilltaar lea sayas
force'. Feren abandonar la feina ha

bitual, abano d'hora,
claus de l'amo, i un

alguna

a

es

gro nucli

va

invadir el Consistori amb el pla de
moure
escindo!. Perb els esforeos
del senyor Pagés foren mútila; bé
és cert que varen agredir un perio
dista, pecó tot plegat va quedar ro
duit a un presumpte escindo! 1 a
fer un ridícul roés.
Ia set:nana en
Ja en parlare
trant.

REDENA

ves—

d'Aros

;

publicant

~mis

su.-

culents—per exemple, el segiient:
"Conservatori de Bones L'otros. Ta
llers, 62. S'ensenya a fer versos."—;
fa poc, finalment, editant peradics sí
tuacionistes per propaganda de l'Ex
posició, sempre ha haga! de fer dure
el Públic que rarribava a llegir.
propasa "rehabilitar-se" edí
tala una revista est catald. Dána un
tito!: Clarinet. Segurament que li sen!
?'1ra vibrant...
Vaidries Inés que, després d'haver to
Ara

La

ha
per aquest número
censura

A la cruIlla del
passeig de Gra
cia i la Diagonal,
un grup de comen
taristes. La con

Combó.
sa

versa

gira

de la

Lliga

ljn senyor s'hi
el l'cler regionalista.
La dtscussió

fica,

entorn
i d'En

i defen

s'aguditza. En el mo
el
bó ho deixa córrerdefensor d'En Cant
i se'n va. Don
ha caminat mitja
dotzena de Pa-sses
0194 el reconeix. Efectivament, era el!,
el senyor
Jesús Cambó, en persona, de
tensad l'honor polític de
la familia.
ment

passat

culntinant,

el canead de

sardanes que 1°
asilada Municipal
donar la revet
lla de Sant Jordi
placa do Son'
2aume,
el Progra
ma fou
La Santa modificas arnb l'execució de
Espina, lo sardana popular
del Piadas
Angel Clamara 1 d'Enríe
Morera. Aquest va
gis tnúsics
de la banda
en la interpretació
de la
sera
sardana,
4 aquest
prapasit na
recordar Pineident que sera de mka
pocs dies des
Prés de
caure el govern de
Primo de
Rivera es va Produir a
Sabadell du
va

rant

un

festival sardanístic,

ret

es

1,

'erro

sr-^,e,

ara

el

dre del programa executant La Santa
Espina. La justa petició del públic no
oposar-s'hi el
es Pagué complaure per
Morera.
senyor
Com es ven, les dues actituds del
tnestre Morera esta» supeditades al
color polític deis que governen. Con
la revetlla de
tos situacionista vulgar,
Sant Jordi va sentir la necessitat sob
lada que fas executada, sota la seva
direcció, aquella mateixa sardana Per
qual tres
a una senzilla audició de la
enérgicament
havia
negat
abans
mesas
el seu permís.
Per tal que el oteare ilforeracviii
rld!culs semblants ti propasen: que W
xi la propietat de Da Santa Espina al

0

-

reuniren al
baixador del car
rer de Claris ere
guts que arriba
.nes es

n.° Jaume (-ante en el rdpid de Ma
drid.
L'endenul Ilegírent que amb el tila,
teix tren va tornar la "Juventud Mo
narquica" que havia assi.stit al gran-,
repu
de demostració
diós míting
blicana" que va celebrar-se en una
piala de braus de Madrid, i que a es
Perar-los hi eren nombrosos correli
"

•

ha passat per
aquest número
Hi ha a Barce
lona un dignem•

Ce'ti.1100

lte

POeta—ntat

ver

saire, vajo, o poe
ta mol versados.
--que

les

es

din Cor

.S'aturhisfa.

moda d'huntorisme involuntari.

Es
De

vegades !cut revistes pintoresques
Flamas No
com 'aquella inoblidable

s'ha fe:
Laos,5<r,t primer "catrilionaire" de la
antic
director ti orgastit
eerl?r de la Poto
del Cos de
decorativa
Banda
i
Pasa
d'Esquadrar
Mossos
.

r".17-7-"•
-

Prejuntron, proa

en no

venrii

dirigir el sea
la diada de 50111 Jordi
antic feude que era la Banda de la
Caritat, se'ns va assegurar
de

5'¦

a'¦
I

5'—
a'—

2%-••

2'•••

25'—
5,—
5'—
I

J. Falguera
J. Barbera.

2'—
2'—

E. Godás
Estudiants normalistas de
Lleida
J. M. Morlaus
J. Teixidor
R. Plana
Riber
Salvador Giaser
Josep Maties
Josep Araill
Doménec Daniel

3'—

T

a,—

5,—
5'—
5'—
2'—
2'—
2'—

I

A. T

Bosch

5'—

Josep Lleveries
Jaume Comes
Joan Saborit Cava
Agustí Cava
Antoni Colldeforns
loan Soler
Recaptat per Francesca

2'—
2'—

0'50
0'50

Després,

Barquer

a'—

Calvet
Valles

5'—

Macip

r'—

Trepat

r'—

a

Manila

qüents

talana al: balcons de Casa la Ciutat."
Per tant, en una ciutat de Catalu
nya—suposent que és la primera—one
ja oficialment la bandera barrada.
Encara a darrera hora se'ns diu
que Bagur i Palafrugell ostenten,
també, la bandera barrada.
Es un exemple i un estima Per a
toles les cifres. Les respectives corpo
racions tenen, ara, !a paraula.

incorregibles.

Ple

!rr sarsuela.

que

tal:

Afuntaments
Cataiunya se
—

l'exem
alt

exem

ple
de la mu
nicipalitat de Vi
Penedes", dejan en la
—

lame Conste

lafranca

del
nostra "manchette"

trat dignasi 191e
L1. Centre*. honor ele la cultura
catalana—oferí a re,Hresidari la so

s:es.

lemne senzillesa de l'acte.

Jaume Conste, smb aquella OPtilrif-P.
la serenitat del: homes que soben qué
valen i on van, pronunci4 Un discurs
breo, molt brett:
tte

calques M'ijar mai,

recordy-ks,

retrate cont ls de
?Vanas{ Iglésies. Pera caldria que Catalunya tingués molí: hartes el tetrat
deis quals fo, dios d'aso» penjat en
aquestry pa, ,-,?1,„"
.

Romanones
mana

una

de
nova

de Pillan:a edi

,

I bé. Vant exce.dir-nos una mica.
Gairebé ho corwignent amb goig. Sant
Feliu de Guixols ha passat, aquesta
vegada, davaut de Vilafranca. Des deis
primers dies d'abril la bandera catala.
na aneja al baleó de l'Ajuntament gui
xolenc„
Dues caries ens ho comuniquen, de
les quals .eón els següents fragnsents:
"Senyor director:
La bandera catalana, des del 6 del
corrent, ha estat posada al balcó de
les Cases Consistorials d'aquesta ciu
tat tots els dies festius.
Es molt probable, dones, que sigui
Sant Feliu de Guixols'la primera ciu

de.Catalunya on hagi estat posada
la bandera catalana -després de la dic
tat

tadura.

Seria millar seguir- .1fe$4m4te 4
l'Ajuntament de Sala Pellu de Gul
xols que no el de Vilafranca, ti
eogoni d ,isU Seffilanari, ha cleman4
petmis per ti posar la bandera catala
CATALd."
na,
.

Constitució

pa
yola que resulti
del tot invidnera
!de i ofereix una

fortg

suma

es

en

me

q::! s,yri capa; de parir-la.
No dubtern que hi hauran candidats
al Premi i fins i tot que no tnancaran
projectes tan perfectes que vagin fins
tathe prr

a

Inés etilld de les aspiradas: presump
Pero corn que
tes del famós comte.
nosaltres creiem que el delicte deriva
de l'existéncia deis delinqüents, men
no
des
tre aqueas existeixin aqueli
apareixerd per perfecta que sigui la
Ilei. I en el cas constitucional les coses
són així, !a que, segons ens dentostra

26'65
3'—
Io'—
6'—

12'5o
12'50

ció.

Centre de Lectu
ra de Retes el re

que

11'5o

després d'aagun. anys de foragitament
d'aquell lioc, la gloriosa bandera ca

a

fo u rencarregat,
dissable passat, de
penjar al saló del

a'—

0'50

"

Ilieta):

el:
de

"Mol,

stnyor

ha passat Per.
aquest número
Julia té els nervis exaltate, el pit
gonflat d'odia negrea. Pera, perdo
na. No vol fer mal a ningú,
no vol
cap mal per ningú. Espera, namósi
que un dia sonará l'hora de la Jus
tícia—de la gran, enorme, solemne
La

censura

justicia—. Igualment

desitja

coral

meu.

...1i.envia dos solts de
MO
né", periadic d'aquista Cilagit Perqui

n'assabenti i ens pugui posar a nos
abres per donar l'eXotnble, Pequé
nOsaltres la fent 1 la callem...—F, B.
Ros."
En efecto, Ilsoim -fJ& tui deis semen
tau solts de "L'Avi Muné" del. dia
se

d'aquest mes:
"Diumenge passat torna

12.

a

i

anhela la revisió del procés TOTS
VOLEM I EXIGIM LA REVISIó
DE LA CAUSA DE GARRAF.
Ara Julia regracia, saluda el po
ble. Millor, ens fa l'honor d'encar
regar-nos aquest salut en nom seas.
Ja ho saben, dones
ja ho sableu
abatas, peró —, dones gentils de Ca
talunya nostra, germans de Patria,
—

corrpanys de premsa generosa: Ju
lia també us regracia. Us regracia
de cor—tots aquella que ho merei
xen, filas al
senyor Maluquer...

Si, tanmateix, pot ésser, valdrá
més no afegir-hi cap telegrama.
•

*

*

Julia está capficat

per mil detalla
secundaris. Tot l'atabala. El passeig
—la conversa del qual tractem de re.
samir—s'acaba
Cal, encala, parlar.
Vol arranjar coses valles, 7esoldre
.

alcas

—No hi pensis avui, Jaurne. Ves
et venia chr la teva promesa.
Mira aquests jardins...
EMILI GRANIER BARRERA
ate

anejar,

Premeditació, alevosia i
nocturnitat, agravants se

nyalades pel Codi Penal
La

censura

ha passat Per

aque,t número

Una altra

car

ta... Es del "Fo
ment de la Sarda
na de Barcelona",

signada !‚el presi
dent i el secretan,
en
contestació a
hos:ra 1,. it„e "Reflector” Je' 1:sí
:Itero 2, en la qual comentavem el fet
que l'entitat no hagués suspés les be
començadee ja amb comide
lla*,
roble retard
la nit de l'arribada dels
quatre primers indultats d Garraf.
En publicar-la, Sol 1 crelent que els in
teressats donen un abast potser exces•
!'su al nostre comentad, volent consig
nar
/a sosera sincera satisfacció per
l'esfterit que revela l'esmentada !letra:
"La nota que va publicar LA RAM
BLA DE CATALUNYA al "Reftee.
tor" del son »amero 2, referent a la
—

nostra

entitat,

vis

A. V.
R. O. M P.
a

loní
Un chor

el sessyqr Ronsanones en sl seu :libre
"Memorias de una vida", !si ha delin

I

"Cal

li

cap

—

Recaptat

Mirra

2'—

gueixin
que s'havia embarcat caP

5,—
o'so

Joan Mestres i Tort
Joan Ferrer i Ferrares
Josep Sabater

Josep Soler (Alfés)
De Vilanova i Geltrá (pri

que 1,fln

el

ara

"1.1111ffillIq

Sobrant d'una audició de
sardanas a Vilanova i
Geltrú
Joan Vilella
Juli Tobella
J. J. La Corunya
Corresponsal d e
La
Rambla" a Olot
A. C.
P. A.

mera

aixb

2'—

Riera

2'—

cops, cops, copa, cops, cops.

Dos dies dormint a terra, fred, gana.
Divuit mesos
passats sense veure
ningú. De tant en tant, més cops,

Mir
Curar

poble de Catalunya

"Voldria

llum freda i serena de l'hivern, els
arbres nus, les cuixes de les noies a
contrallum... Tot entrevist com en
un somni, com
en un film. Tot com
un record dolorós—Paradís Ilunyá
en tornar altra vegada reixes endin
tre, sota les urges malignes d'uns ho
mes sádica.
El somni, el somni real, interrom
put per una Iluita acarnissada. (Hi
ha set bales clavadas a la paret.)
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Recollit en el sopar de
companyonia donat
En Miguel Badia:
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J. M. Morlans
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La 'libertas entrevista totjust, els
sorolls del carrer, les flaires—olor
acre d'espart, olor de café torrat,
de
drogues, perfum multiforme de la
ciutat vella—; les avingudes flarnants
del barri burgés, travessades de pres
sa abans d'internar-se; el trangol, la

Josep Quilea

L'Esta& de l'Exposició
será lliurat diumenge al

per

abatas... Abans. Desembre

Per

amenaces.

fuig...
Aquella homes—homes? humana?
—han fingit alegrar-se de la parten
ça. Perb Julia els recorda tots, tots.
(Alguna s6n encara ací.) Podrá
podrem, podré, podreu—acusar quan
calgui. Adhuc trobarlem funcionaria
dignes—si en queda algun--per ajas
dar-nos a exigir sanciona.

diguem-ne reparadors.
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1'. I3uira
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R. Sales
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rats
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Pitágoraa
J. Nolla
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el darrer dels ahibe
de Garraf. Vint-i-sis anys, un
rostre rialler, un posat vagament in
segur, d'home desavesat a moure's.
Parla molt, paró trenca sovint la
conversa iniciada amb
rerords d'a
quests anys terribles. De vegades fa
un
gest, sembla com si es trobés
una
nosa al davant... No cal fixar
s'hi massa per veure el crispament
deis sena nervis.
Aquests dies darrers han pesat
La llibertat venia, venia, pe
massa.
r& no arribava mai. Sempre era de
turada al llindar de la porta per notas
obstacles. Com si una má pesant
o, millor, tot de mans barroeres, mil
intencions obscuras, malvolents, clan
destines—es complagués encara a sa
botejar-la malgrat tots els de
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que aquests !aves matar
gules tenen la illosió que tal aquel' pi
blic hi Jimia anat per •lls, ha tiesinc4no
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Josep Fiol
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el dos.

Dimarts al ves
re
uns
quants

del qual va de-manar antb insistencia
forla vehement que es respectés l'or

L
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Eduard Domenech
Josep Zulueta
Fenal Colomer
Teresa Domenech
Grau
Sabater-Casanoves
J. Codina
M. M. 1 F.
Joart Grau

ses.
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N. N.

pessetes. Aquest total de 1848'8o pea
setas, complint-se les ordres de Pri
mo, havien de reintegrar-se a la cal
municipal, com aixf consta que
xa
va
fes-se, perb ea d6na la casual!.
tat que al cap de poca dies 4pareix
una sortida de cabo' a rAjuntament
de Granollers exactarnent de 1848'80
pessetes per despeses de representa.
ció, sense que constin ele justifi
canta acreditatius d'aguaste: despe

databan
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Ramon Grau
Joan Sedó
Isidre Mello
Antani Xammar
Llufs Capdevila
Valentí Riber
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Jacint Pone
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el greu delicte de rebaixar el pa en
cinc céntims per quilo Aquest ge
nerós ciutadá, de cap i voita, es va
trobar amb les rnés graos angúnies
i entrebancs per a comprar farina
per a la fabricació del pa, ja que es
considerá la seva ac.itud com atemp
tatória als sagrats in: sressos que el
senyor del districte representava. I ja
sap el senyor Pagés, segon tinent
d'alcalde torrista, de Granollers, que
les coses varen anar poc o menys
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Un catalanista
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María Terrat
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Enric Brucart
Josep Tona
Climent Roca
Jaume Guilar
Celdoni Sala
Josep Obradora
Maria Prat
De Masnou (primera llis
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Joan Terrat

'50

I

250

J, A. Aldomá
II/tiquet Arquero

Joan Jorba
Jesús Serra
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Pilar Horta
Dolors Cirera
Teresa Sala
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Ricard Feu
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Rossend Uró
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Josep Traver
Pece Jorba
Angel Planell
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Antini Arnall
Maria Arnall
Manuel Vila
E. Soler Loran
Josep M. Ball
Joan Santesmassés
Veuxton Soler Cervelló
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Gabriel Xammar
Pau Cornudella

Anastasi Perramon
Francesc Codinach
Josefa Mora
Marc Mitabitllea
Julia Mirabitlles
Carles Canyelles

Pessetes

Miguel Casanoves

pro-presos eatalans

causa

una

desagras

dable sorpresa. Mai no haudem cre
grf que pegues arribar-se e ~por
insinuar que és només aParentment que
el "Foment de la Sardana de Barce
lona" sap-honorar alió que !so inereix.
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Si u44 apreciacid d'aquest ordre ens
afectés només que ptrsonalment, pot
ser no u
sol-sis-len% al pas, car el fet
de relreure el: marits de qué Pogués
sim

en:
semblaria poc de
aquest moment, que és cama
da ostentar-los i faca contraure'n. Es,
pera, el nom de l'entitat el que podria
ressentir-se, davant de qui la conegui
poc a fons, si amb el nostre silenci
ens aveníos: a contribuir a la possible
formació d'un judici equivocat; per
aixa, obeint el manament del nostre
Consell Directiu, en: atrevim a pre

vanar-nos

licat,

en

gar-vos que cerquen antecedents de la
nostra actuació, no precisament actual,
sinó del: temps difícils en qué la ma

!aria d'entitats

servaven

una

plácida

inactivitat. Estelí: segur: que en tren
Yen e! ferm convensiment que hem es
tal, som i pensem continuar sempre al
costat
i de vegades al davant—dels
rengies que honoren les coses que al
'lastre i al vostre fui mereixen d'ésser
honorades.
Després miren judicar, senyor di
rector, si el "Foment de la Sardana
de Barcelona" és entitat !‚ron desafec
ta o iudiferent a les nostres coses per
qué, podent, les posposi al simple di
vertiment d'una bailada..."
~4..~

Premeditació, alevosia
nocturnitat, agravanta se
nyalades pel Codi Penal

Aquest número de LA
RAMBLA DE CATA
LUNYA ha hagut de
passar

per

la prévia

censura

•
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•
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la rambla
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Boix

Tasteu les- naves
creaciona:
Núm. 9 Fondant, marca
Preu: Pessetes 1'10 el cavall-indt
paquet
-

Ametlla,:per. á .menjar cru
Preu: 0'80 ptee. Nexo,

einta(1anift)
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Ja u me
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El fext

d'aquesta
plana ha
passai per
la censura
governa

aya

4littalk:

En la

~ de inalg
r

tarja

pri
Madrid,

que el dia

enviareu a
paraula. Eseriviu:

tWiti-hl una
te_sta I Anuastia
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Cal que els
Ajuntarnents 1 Diputa-1
eions de
presentin a
Madrid la severa
protesta del pOar
ble. Es luna
qüestió de dignitat

Catalunya

