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repor
d'ulls vareta len cap anab el
camp de blat. No fou
a
un
María es
un accident greu, per?)
dearnaia de l'ensurt. Amb el cotxe
encallat en la terna humida, !tense
moure'm del costat de Maria, la
vaig contemplar desmaiada, tenint
el seu cap recolzat damunt la me
espatlla... I aleshores Ii vaig
ra
fer aquell bes que cm feía tanta
Un bes llarg, pie de
el millar de la meva vida....
—Setnpre has estat un heme' de
son— interrompé En Xavier.
—Aquell accident fou providen
cial perque el meu petó va tornar
la en sí. I no va refutar els meta
llavis. Va din-me "dolent" en un

Els Joes

car

cotxe

UNA AVENTURA
DOMENEC

PE in

DE

BELLMUNT
-

masover

•has dit que está íntima
znent relacionada amb el teu viat
ge a Barcelona.
--Espera't cinc minuta— contes
tá En Balaguer. Deixa'm pujar
l'Ordal i et prometo explicar-te-la
ntas.

hatea

carrera de metge. Fíns aleshores
només baria tingut cotxes de pa
sucat amb oh, criaturetes amb ro
des, joguines de cinc cavalls— com
ell les anomenava—atnb les quals
no gosava arriscar-se mat per anar
a
les seves finques de Puisscercia.
Esa certa ocasió, anant a Cervera
pela Brucs, al tercer revol de la
pijada va haver de densa: el cotae
perqué el motor esbufegava de can
sapiens, Des d'aleshores nn va vo
ler més (Mes de cinc cavalla, Pre
feri esperar millors temps, aquella
temps en qué podria pnrtar un
lobas de 36 cavalla segons li ha
cia promás el sets oncle Llula com
a premi de la eleva aplicació a la

—Eran boniques toses dues en
naturalment, la de vint
cara que,
anys meresqué de seguida les me
un "couple"
ves preferéncies. Era
frances que havia fet un viatget per
Espanya entrant per Sant Sebastiá
i que després haría paseas una nit a
Barcelona.
—I la nota? —observa En Xa

de ia collada de Tossa o de .les ri
bes del Segre, carel dé les vallo

d'Andorra.
El motor trepidava amb una po
tencia segura 1 regular, amb un rit
solemne que convidava a la ve
me
locitat. L'estesa de vinyes exhube
del Penedés

anava

t.

0.9

francesa.

Era

quest couple

una

amigueta

que els

havia

era

d'a
acom

10.14

exhuberant tense sser cor
ni perdre ,a gracia de la
fentenitat 1 una manera de parlar
ingenua que guanyava el cor...

passant, ra
au

411•72.

cos

pulent

-

anat.

rolla parlarvos. He decidit
anar-me'n demá. Ja ern sento for
ta. potser más forta que abano de
l'accident, i vull tornar a París. Ja
he abusas prou de la vostra hospi
salitas que no oblidaré mal mes i
que no sabré com agrair-vos.
Vaig quedar-me amb una casa
de tristesa tan enternidora que ella
tingué pietat de mi. Per primera
vegada m'agafa la má i me l'estre

qué

—Com te'n devies enamorad
exclama En Xavier tot engrescas.
—Es ciar que me'n vaig enamo
Al cap de dos die* el
rar. Veurás.
couple amb el qual anava Maria ja
estava en disposició de reprendre el
viatge. Jo havia fet venir una in
fermera per vetllar a Maria a la
qual tenia especial interés en rete
nir. La parella se n'aná dcsfent-se

compliments, donant-me les gra
des mil vegades, intentant pagar

en

hostatge 1 unes atencions
que jo no vaig valer que cm fossin
retribuides...
insi
—Si es quedan Maria
nui En Regasol.
exclama En Bala
—Exactel
guer. Vols din que si es quedava
Maria, perqué el seu estas de salut
me

un

—

ansíes
A vós

dant.
mal...

Jo,

no li permetia de reprendre
viatge, tenia la millor de les
compensacions. Aixi rnateix ho pen
ns avenim. L'in
saya jo. Veig que
serás romintic d'aquella aventura

film modem havia guanyat el
en
cor i m'havia transformas
adolescent de no-vella sentimen

meu
un

tal.

—Per?, ella quá et deia, qué feia,
quin carácter tenia... Manquen de
detalle—
afegia
talla,
manquen
En Xavier, aprem.iant.
Eren a vínt quilómetres de Bar.
celona. La carretera aleshores era
un
continu anar i venir d'automb
bita, carros i camions. En Balaguer
accelerá per primera regada la
per tal de guanyar un pas
marxa
a
nivell abans que el tanquessin i
els retinguessin cinc o deu minuta-.
Després continua:
—Ella va conlixer de seguida
que m'agradara. Era molt amable.
Em reclamara constantment al seu
costat
i
cedia dócilment, potser
arnb glist, al meu zel professional
—

hem

passat l'Ordal

—

ex

clama En Xavier recordant la pro
mesa

a

Joan Balaguer

que

en

estava exclusiva
ment preocupat per pasear al cla
vara d'un cotxe que feia el fatxen
da a dos cents metres. Un minut.
No calgué ni accelerar la rnarxa.

aquell

rnonaent

El clakson estosegá amb

potent i, rápidament,

el
el

un

rogall

36 cavalls
petit orgu

debta alseu darrera
1165 que rernenava la cua per la
carretera intervenint la mama se
nyorial del "Packard".
—Ara— digué En Balaguer en
cenent una cigarreta i deixant el
volant, per un rnoment, t'explicaré
la meya aventura. Entenc —a íegí
—que un bon amic co:n tu tens
perfecta dret a saber-la...
"D'aistó fa exactatnent un any.
Passaira una dies a la nostra torre
de Puigcerdá. Era sol, amb el ser
vei. Me n'acabava d'anar a dormir
després ?'unes hores d'estudiar
aquelles llaunes de Patología i Me
,

dicina legal que em mancaven armo
carrera. Tot just
var per acabar la
havia provat de conciliar el son
socors
quan vaig sentir crits de
d'autombbil
Cl soroll d'una hotzina
que semblava dernanar auxili.
No vaig ni tenir temps de vestir
me, quan la masovera puja, tota es
verada i truca a la meva habitad&
—Senyoret, senyoret... Una des

gracia,

una

desgracia...

morts— corrí de

Dos

o

tres

seguida.

Feia
Vaig babar rapidament.
lluna. El servci, i els masovers ha
vien corregut cap al lloe de l'ata
cident. A pocs meces de la torre
automóbil acnrat a la
un
es vela
boleas
cuneta de la carretera, mig
1 al voltant del cotxe els cossos de
laxa persones ajegudes a terra.

má vint o trenta ve
per veure si hi haría
febre... Paró he de confessar-te que
difícil de guanyar.
era una fortalesa
Si molts matin,, entrava de pun
aprofitava
tetes a la sera cambra i

d'agafar-li la
gades diáries

el aeu repós per a besar-li la ira
amb l'emodó del que roba quel
com, un día
vaig fracassar sorollo
sament en disposar-me a posar els
meus Ilavis sobre els seus.

—Es
Xavier.

En

desperta?— exclama

—Sí, noi. Just en
que anava a fer-li

el moment
un

pesó

a

en

la

boca.

Ilastima1 digné En
—Quina
Regasol com si dl mateix s'hi ha
gués trabas. I que va dir ella?
—Home, abans que ella digués
res, jo vaig dissimular i vaig din-1:
—

que

estava preocupat per la saya
que cm semblava acce
Vaig descobrir que eta al

respiració

dies quan II agafava la mi i li
omplia de petons ella tampoc dor
mia. En el fons no em venia cap
mal.Potser perque també m'esti
mara una
mica i per aixo es guar
dara i feia el con fort... Per& jo
:noria de ganes de fer-li un
em
oet& M'hauria considerat un borne
tres

us
no

el

de

tota

perb
Vós,

encara

¦¦••••..

la

a

cerda Maria estava enamorada de
mi i que el set: marit, borne gelós,
l'havia sorpresa escrivint-me i que
la tenia poc menys que presonera.
La sera amiga va donar-me una

.

queda altre remei...

cm

en

a

poc,

canvi,

m'anireu obli
us oblidaré

no

No hi valgueren argumentacions
ni advocacions. Maria volia marxar
l'endemá.
—Aquesta tarda, dones, sortirem
amb el meu cotxe i us faré de ci
cerone per aquestes terres. Al raeu
costat no tingueu por d'accidente.
No vull que marxeu sense conáixer
una mica aquest país...
—Acceptat—féu ella—perb amb
una condició.

—Quina?
—Que cm deixareu portar el
xe a mi, almenys una estona.
—Una pregunta previa: ?quí

cot
por

el cotxe quan succeí l'acci
dent?
—El marít de la meya amiga.
—Ah...— vaig din tranquillitzat.
Queda promás així.
Vós portareu el volant 1 jo, al
costas vostre, us aniré indicant el
camí...
Vaig esperar la tarda amb una
veritable impaciáncia. Un viatge en
cotxe al costat d'aquella xicota que
era tenia enamorat com un adoles
cent m'aconsolava
de la tristesa
que cm feia el pensar que l'endemia
ja se n'aniria. Eren poc més o
menys dos quarts de cinc de la tar
da. Havíem dinat junta i en el cura
del dinar havien abundat les mira
des cálides i les frases afectuosas.
Maria portara un vestidet d'esport
moníssim. Va pujar al cotxe i va
reen sortir per la carretera de Eran
ça cap a Montlluís.
—Conduia
bé?
interrogá En
Xavier Regasol.
—Sí, sabia conduir, paró estava
nerviosa í semblava un srie inse
gura. Endevinava que l'emoció per
venia de la tristesa que li Leía !'ha
ver de marxar a París on havia de
reintegrar-se al despatx. Maria feia
de mecanbgrafa per amor al tre
ball i, sobretot, perqué no volia la
tutela de ningú. Li calia, dones, re
prendre el seu treball al despatx
d'on n'havia sortit per fer quínze
dies de vacances.
—Qué és bonic feia en mirar
les muntanyes pirenenques, cami de
Font Romeu. En un revolt, perb,
que ella no agafá a temps, vaig
haver d'ajudar-la. Sense premedita
ció vaig posar enérgicament la me
ra ma sobre la seca tota fina i, no
sabría din-te com en un obrir i'tan
tava

—

Música Catalana durant la fasta .deis
Un aspecte de la Sala -del Palau de la
gestos, s'hi ha contestat ?una altra
Amb la solernnitat perduda feíta al
amb un esforg de cultura que
manera,
la tarda se celebra,
guns anys, ahir
do
aferma cada pas que Catalanya va
al Palau de la Música Catalana, la
dama
gloriós
i que arri
nant
per
un
fetta deis Jocs Florals. La institució
bara segur."
no que
secular perseguida in:menda
Aquestes paraules plenas d'autoritat
ia
una consagració
la necessités
-sobretot en llavis d'un borne que per
i solemnial a tal' de désgreuge. La va
ens
tany a generacions allunyades
tenir complidament. Públic nombrbs
per tal coro reconeixwi
satisfer
han
de
aelecte, representacions pppulars, per
aquella necessitat proclamada abans:
sonatges, senyeres, estoks brillants. En
recluir, suprimir la "faramalla exter
tusiasme, joia. Tot plegat en un rnarc
na", la "teatralitat", en el nostre mo
de sostres de noia que fan bonic,
mani
viment nacional, i, per tant, en
sota la presidencia honorable del se
sig.
Jocs.
Alzó
no
els
festacions com
nyor Maluquer i d'una reina gentil
precisament, que hagi de
paria
11'
ca,
aquesta regada posem l'adjectiu, con
mievar el to de les activitats publiques,
tra l'habitud periodística, consciencio
sinó que ens cal eficientment depurar
sament.

1—Qué?
—Que d'enea de l'accident a Puig

seny.
Serem
He de marxar.
la vida
fa pena i a mi també...

poc

qual

tenir.
—Ella?—féu En Xavier insinuant
—No, no era ella. Eranla seva
amiga. La que anava amb ella guau
l'accident...
—Va donar-te noticies, almenys?
—Escolta: va dir-me que Maria
ni soltera.
no era ni mecanógrafa
Que era la filla deis marquesas de
la Victória 1 que era casada amb un
industrial del Nord, milionari. Que
aquell viatge a Espanya el féu apro
fitant l'anada del seu marit ala Es
tata Units. I...

nyé fortament...
—Joan, tingueu

—

r

benvolenca...

adorava cada regada més.
I el mateix vespre d'arribar, en la
festa que es féu al saló de l'Hotel,
mal no dines quina sorpresa vaig

panyat en el seu viatge. ;Quina
xicotal Es deja Maria. Era bruna,
sensual. Tenia
d'un bru preció,
una
ulls que parlaven en mirar. Un
cutis fi que hauries dit exhalava un
perfum natural de flor d'hiverna
cle. I una ven melosa i musical i

tornobilitean

—Ja

•

de

—Bél ?I com va acabar l'aven
tura?
—Marta tnarxa a París i no va
escriure'm mai. Vaig fer dos viat
ges a la capital de França sense
tenir la sort .de trobar-la. Al des
patx que va indicar-me ella ja no
hi treballava. A l'hotel que va din
me
d'escriure•li no sabien on pa
raya.
Estava desolas. T'asseguro
que l'estimava de debb... Aquell
petó de Isfontlluts no pocha obli
dar-lo.
Ah, quina aventura, Xavier, qui
na
aventura. Cap més com aque
lla... perb has de saber que encara
no está acabada. Aqueas hivern pas
sat vaig anar a Superbagnéres amb
ele Capelles 1 els Borras a Len es
porta de neu. Anava a tot arreu
amb l'esperança de reveure Maria,
a

—La nota?
—Sí, la de vínt anys...
—La de vint anys Lambe

un

repressiu pie

to

vier.

ter

deis dos

company.

seu

Catalutrya, encara que sigui sentint
temptadora de les corbes
de Garraf, de l'ascensió deis Brucs,

pa, davant des ulls

momeen

de

—

lona per la carretera de Yilafranca
del Penedás. Els que no coneixen
les joies de l'esport, quan es pot
tenir a la tná un volant que fa
obeir a 36 cavalls de força, no po
den tenir idea de nora es gaudeix
recorrent toses les contrades de

res

oferís,

•

:t.iniversitat.
Joan Balaguer i Xavier Ragasol,
viatjaven en un tnagnffic turisme
de 36 cavalls i feien vía a Barce

enriqueixen aguaites

que

gravetat alarmant. Eren un
home d'uns quaranta anys i dues
dones, una d'uns trenta-cinc i una
altra de vint, apróximadament. Va
la torre i
rem portar els ferits a
várem installar-los a les habita
cions del nrimer pis. Vaig fer-los
d'urgencia 1 l'endemá al
una
cura
matí vaig fer venir de Puigcerdá
tot el que ern calia per guarir ra
pidament les ferides de les víctimes
de l'accident.
pre.
les dones?
—Cora eren
guntá En Xavier Regasol viva
ment inieressat per la narració del
una

la

que

cap

vassió,

pogut besar a la boca.
—Si que t'ho prenies fort...
—Tu no pots jutgar perque no
la coneixes. No era cap Venus, .pe
ró era una bruna amb una ulls com
el foc i una gracia i una simpatia
que cm dominaven coro un anyell.
Un matí...
—Qué, qué... —interrompé. En
Xavier, fregant-se les mana.
—Un matí en llevar-me la aig
veure
al jardí, fent un pora de
flora. Feia deu dies que era a la
nostra finca i estava perfectament
bé, encara que jo la voltea d'aten
cions com a una convalescent. Vaig
vestir-me de seguida i al cap de
cinc minuta ja era al seu costas.
—Bon dia, Joan— cm digué con
testant a la nieva aalutació. Sou
molt matiner i aixb m'agrada molt.
Precisament esperara veure'us per

—

Ida seguida...
En Joan portava un "Packard"
kuperb, obsequi del seu ancle Lluís
per festejar el ?la cine va acabar

rants

desgraciat si hagués tornat a mar
a
Franca sense haver-la
xar cap

—Una mala virada! —exclama el
arribar.
en veurenn
Em vaig atansar rápidament
als feíta —nornés estaven ferits
vaig poder constatar que. no n'hi

bé —Va dir En Xavier al seu
Balaguer. Veis explicar-me
aquella aventura que m'havies pro
Link

11930

Florals de

gran esperança quan em digué en
cara que Maria feia gestions per
divorciar, que espiritualtnent estava
separada del seu marit i que cape
raya la Ilibertat per venir a Barce

lona...
—Aleshores, vota din que aques
ta sortida triomfal amb el Packard
vers Barcelona...
—Sí, home; Joan, el mett xofer,
m'ha llegit per teléfon aquest tele
grama que baria rebut de París
mentre jo passava -dos dita al Ven
drell amb el meu cosí Ritard.
En Balaguer pará el cotxe. Eren
a
Pedralbes. E.s reja sota, estirada
solemnialment, una Barcelona rica
i

—

—

—

merma

Jaca

deis

—

xic

un

La reconeixença de l'obra de•Forn
peu Fabra, feta també pel mateix Ma
luquer al costas de l'elogi a Mistral,
un senyal deis ternps. La re
conciliació exp"cita i total deis Jocs
—servits sovint per floralistes recaki
trants i per aficionats a gramatique
amb les normes de l'Insitut,
tes
inevitable.
1 hem de felicitar-nos
era

és també

-

—

hagi yingut, no en forma de sub
missió, sinó á'avinença. Aix6 és tatn
bé una garantia d'eficacia, i ádhuc
possiblement de renovacló en la insti
tució deis Jaca, la qual Podrá 'tatues
subsistir duna manera vital, dita'ami
ca, a condició d'incorporar-se- sempre
que

al corrent deis dies.
EM I LI GRAN

1ER-13ARRERA
_

valorada, potser,

per les noves
que tanma
teix ha jugat un papen útil en la nos
trs. formació i en la nostra renaixen
ça
té ara sobretot un valor polític.
I no diem histbric, percaté la histbria
—

Consideracions sobre
un manifest

Aetuaeló
eiutadana

d'un país sotmés esdevé sempre—val

gui la paradoxa—objectivament ten
denciosa, i deriva sempre en política.
Només en su'oratIlarern, dones, l'aspec
te polític, com escau a la nostra pu
blicad& La premsa diaria informará
rlmpliament sobre el descabdellament
l'acte, i d'altres, més competents,

—Té, llegeix aquestes paraules-En Balaguer amb un posat
se

telegrafie:
Petit Joan meta. He triomfat.
Vine a Barcelona. Espera'm cierra
vespre, rápid París. Maria."
—Ho veus?— digué En Balaguer
text

al seu amic. La meva aventura sin
dra un epileg de novela rosa. Se
ra un accident d'autombbil que
acabará amb un casament..."

DOMENBC DE BELLMUNT

podran comentar l'aspecte literari.
pos'sible que els Jocs—una en
questa que Jai l'any passat cert popu
en

Es

lar setmanari sembla indicar-ho
es
devinguin aviat quelcom• de familiar,
Gairebé go
com una festa de cenacle.
—

saríem

a

insinuar

que

ho preferirem

espectacular i solemne,
multitudinari. que gairebé sempre tin
gué, li pot escaure encara uns quants
anys per a corapletar brillantment i
fe palés el desgreuge d'altir a la tar
da. Excedir-se, paró, i entestar-se a
mantenir la vibració popular d'aquesta
aixi.

L'aire

¦

institució cine vn en muní d'ésser de
per bé que
finitivarnent superada
será sempre mereixedora, sota tots els
punta de v: ta, del respecte máncim
ens semblaria un allargament parcial
i noible tel folk-lorisme polític, aban
donat en aquesta etapa madura.
Alió que ens interessa subratllar,
repetim-ho, és l'aspecte polític. I po
ádhuc amb un abst
lítica són
possiblement inzospitat, almenys fina
a les legiques conseqüencies darreres,
pel seu venerable autor
els para
grafs següents del discurs del senyor
IlaIuquer i Viladot:
"Aquells jorns passats van sr-air
de moment per a fer una veritable se
lecció. Alló d'aqt.ells crits i sorolls, i
visnues i topadas, tota aquella bombo
11a, més que realitat, sha esvait sr a
trubar en tots i en tot, més seriositat,
la indispensable en un poble que re
neix.
El temps aissat. de fa set anys, ens
ha obligat a una vida més modesta.
Ha desaparegut la faramalla externa
per a convertir-se en un recolliment de
l'anima catalana.
—

—

—

—

PRO-PRESOS, A REUS

El festival del "Cata
lunya Nova"
diumenge vinent, l'entitat
esportiva "Catalunya Nora", de
Reus, ha 9rganitzat un grandiós fes
Per

les.

promocions literáries, peró

digné

güent

imstitució

La

optimista.

d'homo que ha tret I. rifa.
En Regassol aleshores Ilegf el

1

.

Florals d'estiu

Jocs

a

tival pro-presos, que protnet ésser
un gran entit.
Entre altres actea esportius, horn
anuncia un partit de futbol entre el
primer equip del "CataIunya Nova"
i una selecció integrada pels se
güents jugadora: Sana (Reus De
portiu), Wenceslao, Bordes (Gitn
nástic), Salvador (Riudoms), Cris
tiá (Vilallonga), Creus (Alcover),
Gili (Tarragona), Artigues (Mont
brió), Ras (Constantí), Climent
(Reus Deportiu) i Carbonell (Tar

ragona).
Com a proves atlátigues hom
anuncia les següents: salts, top me
tres llisos i carrera de reemplaça
menta 4 X 400, amb la participació
del Reus Deportiu, Club Natació
Reus, "Ploms" i Reus Atlátic Club.
La tasca altament patriótica del
simpátle cercle reusenc, merejo l'é
xit enes falaguer. Aixl ho esperetn.

No ha faltas
rammt d'un

en

aquest: dies l'espe

i bell esdevenidor. Per
que tot en aquest rnón es trasmuda i
eL jorns van 1 vénen com tot el de
la terna, subjecte sempre al moviment
material de les onadts com al de les
nou

situación

diferents de l'esperit. Es
neix, es mor i re- no és aquí etern.
Com han passat imparta, han passat
ahres poders més modestos, cine no
per patita hi ha Dobles com el
riostra
que bé se n'han ressentit.
Aquests ternps passats hem fet molt
de, camí, aprofitant la negror de la nit
PCI fer grana escandalls.de persones i
de valors. Des d'avui s'han acabat
aquells valenfs als qui
diu el gran
Mistral—"...roba el coratge—Lo me
n:
ant visatge—D'un sol gendarme
Irat:"-Arui, per damunt de tot, a ceets

El nostre amic 1 company Jaume
i Miró dona, dijous passat,
conferencia al Centre "La Unió
una
Ultramarina", sobre el tema "El nos
tre primer de maig". El parlament de
Jaume Aiguader fou interessantíssim.
e
Dos parlamenta digníssim i emo
cionants són els que ha pronunciat, el
dimecres i dijous passats, Eduard Orte
ga i Gasset al Centre Federal de Sa
badell i al Centre R-epublicá de Bar

Aiguader

celona.

Heu-vos aci un digne representant
d'una Iberia nova i europea. Ha hagut
de deixar a mig fer la seva excursió
política per ternes catalanes. "Motius
aliens a la seva voluntat" li han im
pedit de parlar enlloc més. L'apat amb
qué Ortega fou homenatjat
al qual
assistí una representació de LA RAM
BLA DE CATALUNYA
fou in
tervingut pels agents de l'autoritat 1
calgué suprimir els discursos...
Es prossegueixen amb malta ac
tivitat les gestions per a constituir
l'Ateneu Popular del Districte IV,
adherit a Acció Catalana. El nombre
d'adhesions és molt crescut i hom
creu
que podrá obrir les sayas portes
molt aviat.
*
Dissabte passat, a les deu de
la nit, el nostre company Domenec
de Bellmunt- dona la seva anuncia
da conferencia sobre el tema "La
joventut i els ideals democrática".
Dijous vinent el nostre amic
Manuel Carrasco i Formigrera dona
rá una conferencia al Centre Indus
trial del Vendrell, segona del cicle
organitzat per Acció Catalana.
La próxima conferencia d'aquest
cicle anirá a cal-rae del nostre com
—

—

pany

Sunyol.

*

Abans d'ahir, dissabte, a les
deu del vespre, A. Rovira i Virgili
dona la seva anunciada conferencia
a la Joventut
d'Esquerra Republica
na
del Pobk Nou, sobre el tema
"La República i els obrera". L'acta
aconsegui un notable exit.
*
Josep Estadella Arrió parla
ahir a la nít en el local del
Casal
Lleidatá sobre el terna "El pols
de
l'hora actual".
*
El nostre company Etnili Gra
nier-Barrera parlá dijc,us, en ocasió
del Primer de Maig, al
Centre Ca
tala Republicá de
Balaguer. Trae
tá el tema "Els
treballadors i les
circumstancies actuals", propugnant
el programa
d'Intelligencia

Repu-

.

Dndres,

ferencia

día 9, donará

Terrassa sobre
"De la llei".
a

una con

el tema

—

Amnistia

per als presos

socials!

dubte, els
de
l'Obra de l'Educació Física Popu
lar. Nombrosos també, certament,
els que, havent-lo llegit, no -Ii han
concedit importancia.
La popularitat de l'esport, que
molta gent confonen amb l'educa

són,
llegit

Nombrosos

qui

no

ció

física,

han

els fa

sens

el manifest

creure

que

aquesta

té malta importancia a casa nos
tra, quan precisament és tot al con
trari.
L'educació física, practicada d'u
sistemática i
na
manera científica i
de la qual l'esport -no •és •mes que
ha
una part, pot assegurar-se que

negligida fins ara a Catalunya.
Aquesta tasca és la que es pro
posa l'Obra de l'Educació Física
Popular. Els seus iniciadora es Pro
estat

una

posen formar a la nostra terra
rala forta de col i d'esperit, disci
plinada i plena d'esperit de
Voleo escampar arreu gent
tecnicament preparada per donar al

Bermanor.
poble
N.o

educació física racional.

una

es

tracta

guanyar

per
de formar atletas
un

siguin
camponat,
després
un

encara

concurs

que

o

no

mes. Es tracta da
conseguir que tothom, conveneut
la importancia de tenir un cos sa,
en
practiqui reducació física, tenint
'característi
compte la força i les
ques de cada individu, cosa possí"
útils per

a

res

ble únicament,
ció científica i

amb
amb

organitza
una
personal tecní

preparat.
La tasca és feixuga; cal bona vo
ter
luntat í mitjans per a dur-la a
ma. Tots tenim
el deure de Por
tar-hl el nostre ajut. Tots,en la mesu
de por
ra de les nostres f9rces, hem
Ela
l'Obra.
tar el nostre donatiu a
carnent

disposats
que l'han iniciada estan
consentírn
treballar fermament. No
seva
que hagin de renunciar a la
isla'
de
manca
per
a

patriótica tasca
jans económics.

B. DE C.
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HUMOR,

amb

encara

ESTÁ.M

censura

La reserva del tresor de
Poblet
co.stat
h.i
ddeece‘
n
.
etsnue
persones
gades,

per

tancades,

excepció,
poca-

tancar-hi algun

110111acostuma

„reenya. El n°5tre

.s1eigénere

les
solen ésser
de

A les presons, al

protagonista

era

d'aquests darrers. L'ho

una contenia al seu damunt
nre
ben
bé si era
sap
se
aenma que no
seixanta o cie vurtanta anys, peró
de
SÍ és veritat és que entre
el
e
que tenia per dret propi i
arlys
elS
.

perel-s a-purgarjusticia

havia aplicat
delicte de sang deis
batirla arribat
raes ierotges, l'home
bo.
de
de
bo
centena
Heus ací que el nostre home va
rusajar quina en podia fer per avanllarga d'anys de preIar la racció
fer, i se
sjdi que li quedaven per
l'invenn'era
pas
no
Ji v a acudir
a'jrnsginar el que podriem dir"tinto" del tresor amagat.
Aquest borne estava Saneas al pre
trescr ima
til de Tarragona, i el Monestir
de
arnagat
al
estava
ginad
que
sí
que
va dibuixar
Eh
l
Poblet.
més o menys rudimentáriament el
corresponent plánot'una mica complicat, per tal que costés una mica
de tobar sense dret a reclamacions.
No se sap ben bé si l'home acon
seguí enllarniner algú, amb la pos
sessió del aecret i la prometença de
fer-lo participant del tresor, i si per
tant va arribar a sortir de presidi
encara no envellit, o si va fer real
ment el darrer badall a la Casa de
Pilat de Tarraeona, sense haver
aconseguit que li donessin crédit.
El que sí és cert és que la his
tória del tresor amagat va quedar, i
ell que si que va pensar: —Aquesta
objecte a propósít per a engatussar
babaus, irnagineu si se n'hauran fet
de reproduccions i si haurá tingut ad
dicions d'aleshores ençá.
El cert és que el nostre plano'
un bon
dia va arribar a :mas d'un
gran pesonatge que s'esqueia ésser
l'amo de la plaça de Sant Jaume. I
dl que si que va pensar: —Aquesta
és la meya. Ara és l'hora de fer i
desfer sense que ningú pugui dir-te
res—. 1 es va fer donar una Reial
ordre per a excavar Poblet.
Pera l'avaricia esquinça el sac, i
com
que hi havia un altre perso
natge que era Perno del Passeig de
Colom que també tenia el seu plá
nol per a anar a la recerca del tresor
amagat, ell que sí que, com que tam
bé feia el que volia, també va dir:
—Aquesta és la meya—. I es va fer
donar una altra Reial ordre per a
tenis el dret d'excavar Poblet.
I es varen trobar l'hotne de la
plaga de Sant Jautne i l'home del
Passeig de Colom. Aixó passava
que la
cu

un

—

trioeer_l

ningú no podia piular, i quan
feien ápats de 200 duros el co

gú s'apropés

a

ensurnar

Aquest minyenet etxerit

la que s'es

tramant dins del Monestir.
Hi havia deu caminos preparats per
a
carregar el tresm i les escopetes

carregades per a defensar-lo
possibles bandolers.
a dintre, mentrestant, cava que

cavarás i forada que foradarás. Es
foradava el char i l'altar mejor, les
i el

refetori,

el

celler

i

l'escala del rei Martí. El senyor de
la plaga de Sant Jume obria uns
ulls com unes tarongee, i el del Pase
seig de Colom remugava d'impa
ciencia. I cava que cavarás i fora'da
que foradarás, i el tresor que no
sortia. 1 se'n varen anar a dormir
que les ólibes ja xiulaven, i l'ende
ma hi tornaven a primera hora,
a

torna

cavar

i

a

foradar, fins

Junta de Museus se'n

la

va

que
assa

bentar, i va correr a fer treure els
cercadors del tresor, que se'n tor
naren a Barcelona,
amb els mossos
de l'Esquadra, l'un a la plaga de
Sant Jaume i Valúe al Passeig de
Colom, sense el tresor i amb la cua
entre carnes, renegant del ministre
que havia jet cas de la Junta de
Museus i havia prohibit de conti
nuar les excavacions, quan estaven
a
punt
dejen
d'abastar el

El venedor de diaria
Es trist l'espectacle d'aquest petit
venedor de diaria que tot just ha fet
nou anys. Es
trist i indignant. Evi
'clentment, la miseria infantil és, de
totes les miséries, la més revoltant.
Un infant espellifan abrigat duna
manera irónica, arnb unes espardenyes que Serien més gana que eh,
un feix
de diaris sota el braç, és
un
espectacle que honora ben poc
la ciutat que el tolera. I més indig
nant
i tríst és encara en aquelles
vetlles d'hivern, quan e1 vent bufa
l'aigua cau i el vianants passen
pel seu costar, enfundats dintre grui

—

—

tresor.

Poblet, de resultes d'aixt,

va

que

mica mes atrotinat
no
estava, i .el senyor de la
plaça de Sant Jaume que avui ja
no és ningú i el senyor
del Passeig
de Colom, que tampoc no és ja
ningú— aircó de senyors és un dir
de vegades, avui, encara tenen som
nis en els quals, cavant i foradant
arriben per fi a abastar el cobejat
tresor, tot d'or i de pedreria de la
més fina, que n'hi ha tanta que els
cobreix a tots 1 encara en sobra, fins
que de sobte, la minyona els des
perta de l'éxtasi, imprudent i mala
entranya, tot dient-los: —Senorito,
el desayuno—. I quan veuen tot el
tresor deis milions i milions reduit
a una xicra
de xacclata l'engegarien
contra la paret, sínó tos que ferien
malbé el paper i la pintura.
dar
que

encara

bert.
I quan l'un s'ho va saber de l'al
tre, heus ací que varen tenir una
reunió i varen acordar excavar de

una

—

gabanys.
D'aquests infants

xuts

gueixen

comú acord, i anar a mitges, pesqué
el tresor arnagat era tan important
—espantava de mili iris de milions
que n'hi havia per a tots dos i per
a les
respectives famílies, i ádhuc
per als antics š coneguts, i per a
comprar casals per a les Unions Pa
triatiques de tetes les barriades, i
per a fer-se monuments mutus,
per a tornar a fer el Moneetir tal
com era en els seus bons temps, amb
els escuts deis trObadors del tresor
a cada graó d'escala, i esculpir mi
lans per totes les parets i posar bar
reres que emmarquessin tota l'horta
de la rodalia.
I un bon dia, heus aci que sense
que ninfea s'ho cregués, els mossos
de l'Esquadra varen acordonar el
Monestir. Els de Vimbodí no sa
bien pes el que passava. Ordres rigo
reses havien estat
donades que nin

tota

DE

l'esforç de

de Barcelo
celebrará al teatre de Novetats
un iliteressantissim festival, els benefi
cis del qual seran destinats a la subs
cripció pro-pesos catalans.
La companyia de l'esmentat teatre,
dirigida per C. Caries Capdevila, re
presentará la comédia en tres actes,
de Josep M. de Segarra, "Les Ilágra
mes
d'Angelina", amb assistancia del
se

autor.

Les cobles Barcelona-Albert Martí
Empórium donaran un recital de
sardanes. El tenor Jeroni Portabella
acompanyat del mestre J. Gibert Ca
mins—cantará, finalment, un selecte
programa de cançons.
No cal remarcar ainteras artístic i
benafic del festival, un esforç més a
agrair a l'Agrupació Sardanista de
Barcelona.
Nosaltres estem certs que l'acte
aconseguirá l'exit que es mereix. Cap
catalá, cap bon cata% volem &ir, no
pot faltar detrá a Novetats.
i

•

CATALUNYA A PARIS
Cada día -un nou detall solucio
nat fa esperar que l'ambaixada ar
tística que Catainnya envía a Fran
la será ben rebuda.
Tothom, artistes i organitzadors,
fan el possible perque els concerts
de París, Lió, Montpeller i Per
pinyá, siguin al mateix temps mani
festacions del nostre art poputárs,
que tanta necessitat té de passar
les froeteres per dir el que és la
una
llegenda
nostra terra i desfer
llegenda que amb el
a l'estranger,
temps esclevindria un fet precis.
La Cobla' Barcelona, amb els seus
instruments rnascles i lateras, assa
ja per a donar el máxim de la seva
força. Sardanes i glosses deis mi
llors autors formaran el programa.
El públic de París ja els espera
per aplauda-11os. Els representants
poptilars de la ciutat els esperen
per a remerciar-los. Llur concurs ge.
i desinteressat el a fará honor

"MARETES'

Ti

00

le"

lnerós
a

tot

arreo.

el

de cançons com un
rosari de flors, totes diferents i bi
garrades. "El noi de la mare" co
mençará aquest concert. "La Cateri
seo

programa

•

gran,

l'opinió pública

Deixeu els infanta
que vingtan a mi

da per

veu

religiosos o .religioses que procla
men la igualtat i l'amor al proisme

Aquestes paraules bibliques š6n
escarnitles, cada dia i a cada hora.
El venedor de diaris, I "botones",
el cirabotes ambulant, els fills deis
pobresss
-tindrien ben
prou,
penó, amb una -mica de protecció
deis poders constituits. L'escota úni
ca, i obligatoria,- per altra part, vindria a esrnenar les altres falles que
contribueixen a enfondir i a aguditzar les diferéncies sOcials.
L. AYMAMI 1 BAIJDINA

—

_

1 la voluntat i coratge per obte

nir-ho.
La Merca Plantada fará que les
cançons catalanes no sigum aques
tes manifestacions de la platitud que
glorioses entitats de Catalunya els
han sempre 'donan Sortiran del sett
pit encara calentes del seu entusias
me: Totes voldran dir quelcom. Ca
da una d'aquestes cançons será el
triomf de la nostra raça contra el
temps, els costutns i les neeessitats
•

'

culpa nostra
(per Caztanys)

un

Caps de Sometent (que tampoc re
presentaven el Sometent), amb el
qual pogué amenaçar amb una mar
sobre Madrid com la que havia
Mussolini sobre Roma

xa

executat

(fresca
tea les

aquella
memóries).
en

La

moments

en

to

ha passat Per
aquest número

censura

?Hl havia, o millor dit, hi ha
Espanya una "opinió pública"?

a

No? Absolutament no, llevat de

l'opinió pública catalana (objectiva

seguretat que el seu pronunciament
tos acceptat per tot Espanya.
Dit i fet: la Lliga ja esteva a punt.
En Cambó féu professió de fe mo

nárquica;

s'engiponá

un

cartipás

d'autoritats propicies; s'obriren ala
polítícs Ajuntaments i Drpuracions;
la censura deixá parlar de Catalu
nya i de RepúLlica; es dona un in
dulta etc., etc., i s'está apedaçant
una
llei electoral per celebrar unes

eleccions, en les quals ja s'ha dit
(amb teta lógica) que l'encasellat
de Catalunya el fará la Lliga, essent
considerats eta seus candidata com
a ministerials.
Si amb tot aquest programa no
s'ha revifat la primera dictadura
(que no tingué altre aglutinat que
el tópic del separatisme) és que és
més morta que el seu promotor.
Quant a una segona dictadura te
muda per Sánchez Guerra, Ossorio
i Gallardo, Miquel Maura i tants
d'altres, no és cap amenaça des del
moment que les institucions han
trobat un partit polític (que viu per
la Ilei de la confusió al redós del
sentimentalisme catalá) que es pres
a fer d'"opinió pública" per
seguir el restabliment de la

ta

acon
non

malitat d'un "Poder civil".
Aquest és el fet real: Catalunya
haurá salvas Espanya d'una segona
dictadura.
?Qué passará si aquest note @oh
der arriba a entronitzar-se i les ins
titucions ja no necessiten de ropi
nió pública" de Catalunya?
Poden succeir moltes
I, en
tre altres, que un dia surtí a "La
Veo de Catalunya" un a:tse Puig i
Cadafalch amb una jeremiada dient
que l'han

enganyatl

Afortunadament per a la llibertat
i la dignitat dels catalans, la Lliga
i el seu futur Cánoves na han tin
gut en cornpte, en engiponar tot
aquest "tinglado", el factor que en
tot aixó ha de dir-hi la darrera pa
raula.
Aquest factor són les esquerre4
catalanes.
Cecili Gasaliba
•

atervirs
La batalla de la
premsa
FleuS aci 111113 batalla que ene inte
Més de guanyar que no pas les
que alguns partidaris de les victdries
verbals en: voldrien fer plantejar en
pis carece, a cada montent i per qual
sevol notita La batalla de la premsta
anos: comí de guanyar-la, i ja
hem
resa

aconseguit algunes posicions tnagnífi.
Les inútil: batalles del correr
sernpre les hem perdudes, i no ens
han reportat sinó indignacions tarda
nos i protestes orotesques, després d'ha
ques.

fet atonyinar copiosament
seise dret a raPlica.
Quan la Dictadura va substituir els
diputats de la Mancomunitat d'elecció
poPular per les hosts que capitanejava
o
s'ho creía
!'inefable senyor
Sala, jo fcia el reportatge del Paleo
ver-nos

—

que el-

poble ha- tingut quan &ha
doblegat sense trueixar-se.

Per la v.idua r el fall de
Martí Vilanova

El Confita de-Barcelona -ens ha
donat 'tots els rnitjans peroné aques

manifestacioait -?te beneficencia
obtinguin resclai qua-merca:ten. Ara
el Comité de París ta a.Ots els tre
balls peque els temen' on es donin
aquests concerts siguin dignes deis
nostres ártistes f
ercal& la consa
gracid de la capital intellectual del
món caigui sobre d'ets comuna corona pesanta de gloria.
JOSEP PONTBERNAT
tes

Hem rebut, amb el nota de "Pro
la quantítat de 25 pessetes
destinades a la subscripció
ja
clola— a 'prefit de la vídua i fill
de Martí Vilanova. Les niegan a la

Patria",

—

quantitat recaptada.

-

Aquest número de LA
Un deure

a

de la Gencralitat per a La Publicitat.
l,recordo que va durar una bona tem

porada que a la secretaria del nou di
suem-ne president de Catalunya em
preguntaven cada dia, mig en broma
mig seriosament, quan deixaríem de
sortir. Aquells bons senyors tenien el
cpnvenciment que el nostre diari no
podio tenir vida prapia, sin6 que sola
ment podia éster editat a base de les

injeccion.s econdmiques

deis que ells
els profitadors de la polí
tica. El propi senyor Sala—el qual els
escassos atacs que la censura no sabia
descobrir Posaven foro de si
ens
(aludid semPre en els seus incompara
bles discursos amb la denominació des
pectiva de la "petita prensa". El po
bre cortito d'Egara ens menyspreerra
anomenaven

—

cornplir

RAMBLA DE CATA

Malauradament, tenim ben poques
ocasiona per :ipmrinre._ Quan vallen
mostrar la nostra alegria, la repre
sentació de 4, fa-tala-ea
d'aigua
lir-nos la festa. Dstnanant i protes
tant, ens passem la vida; vivim de

LUNYA s'ha hagut de
sotmetre

la censura

a

del Govern

.caritats i d copa.
Ja tenim alguns presos alliberats
exiliata que tornen
trepítjer la
terra nestra; ninge
pot privar

civil

profundament...
I bé: tothom ha vst com La Publi
citat no tan sois ha mantingut les po
sisions que /savia ?.res abans de la Dic
tadura, sinó que ha millorat continua
ment de presentació i de tiratge, mal
gro: de la catalanofabia de dictadors i
-dictadorets centrals i Prov(ncials que
f ere» víctima de tate: les persecu
cions imaginables, Cometeren l'equivo

coció de creure que moriría de con
suniejó, i no es dignaren ni matar-la.
auan s'adonaren que tenia una salut
excellent i una vitalitat insospitada, ja
no hi eren a temps; fer-la desaparli
xer Ilavors lujurio estat un assassinat
mas:a
visible. La política catalana
d'aquell general que no feia política i
que ens feia l'honor de comparar les
nostres asPiracions a una ampolla de
xampany a la qual havia practicat un
foradet d'agulla per os sortia el gas,
en aquest cas sobretot va fallar lamen
tablement.
I el que hem dit de La Publicitat
podrient repetir-ha Per a La Veu.

afegir, encara, que comenearen el
dejuni de política dos diaris catalans,
Vany 1923, i que l'han acabat quatre
l'any 1930. ?Cal assenyalar ara els
guanys aconseguits en aquests escassos
mesas
de molt relativa llibc-rtat polí
I

tica?

peixem de banda ja-la nudtitud de
setmanaris i daltres publicacions no
quotidianes que han aparegut en aquest
temPs, alguna de lcs quals, com aques
mateixa RAMBLA DE CATALU
per qua
callar-ho?
ha
adquirit un tiratge de rotatiu de Primer
rengle. Pera sense tru:mre'ns del ter
reny deis diaris, en trabe-un dos de nous
en dues de les princiPals ciutats de Cae.
talunya: Reus i 1/ir. A Peus ha estat
catalanitzat completament el vell diari
possibilista Les Circumstáricies.
Via
acaba d'aParaixer Diari'de Vic, el frie
mer periddic quotidiá
que ha estat
impras a la capital ausetana.
Ens seria difícil de precisar a hores
d'ara on la batalla de la premsa és
iliurada amb més intensitat, si a Bar
celona o a les comarques. El que sí
podem dir és que la catalanituició de
la premsa guanya terreny, i de pressa'
al camp i a la ciutat. I la
ció de la pretnsa implica la catalanit.'
sació del lector, de la gent de Catalu-'
nya. La batalla de la premsa és 14.711
deis asPectes més eficaços de l'acció
de Catalunya endins.
Mentre aren en camí de gime*,
aquesta batalla, jo u.s ho dic sincera
la

M'A

—

—

catalanitza-'I

ment:

tasa me fa que es perdis to
ses les batalles que plantegen al carrer,

els partidaris del

tribtic,
com

"cross-country"

pa

preferiría que en prescindissin
n'han prescindit durant sis as ye.
i

J. F. PUIG

Catalunya

tél san dense a complir:
nos d'estar eontents; pe, ens obli
Cal que digui ala belgues com esguen a amagar je !matra jota 1 rei
tima ahospitalítat que donaren ala
xes
endins
seus
frafiteres enana te
fills perseguits.
mm encara gelanans Tic ,sófreiaen.
41i5 fa éent anea que Balgica s'a
De cara a Madrid pidelarem fíns a
-Ribera' de l'esclatatge: peró té bona
obten-ir Justicia i fins a l's3s'er Inajors e-nieneheiaaeMatlons- i fla m enes saes
-forçarta te letales agrados el ternps
d'edat.
Esperant el recireçainent, ens cah ImenptislItesticlarop
Nosaltres
aprofitar- tetes les ecasions que per
no
sabillierrttrY ..rnai el sen gest "en
metin mostrar com serierrt si sem
paella-alas, ni el:tracte que ens dopre pogtiéssin acM f kracord amb anafene
nostra idiosincrisia. Cal que el
Z1 dia 125 de iutiol, testa na
atan vegi que no som-nialagraits,
cional blelgta. centeirari de la seva
ni protestem per vici; que guate s'es
indepeadetectia, els e-x-exiliats no
cau, sabem dir .tstrities ben gentil
mancarem al nostre (imite de gra
ment i ande tattreflitnima.
atitud.
reatalunya vol ajudar-nos,
No tot 1-tanarstat afrones el-que e la demostraaió d'agrairnent será tan
ha rebut. Cora,troaya .en els, sis. anys, aten cota noealtreq voldriem. Els
de -Dictadora. Bélgica acollí "els 'ea
bons seraemente alta poble belga són
talans foragitatssde Franca pel c-orn
mereinedora de l'homenatge i la ma
plot de Prats. de Motlló,, ande un
nitestació de simpatía del poble de
no

-

-

'

.

re

sanan de harallar per

de Catalunya avala
document sigrtat per una

—

fan entre eh l i els infants rics que
van
a
la mateixa, escoja. Aquests
són mimats i tolerats en totes les
seves. impertilnéncies. EH és sotmés
a una rigurosa disciplina. En arribar
al mea de maig diuen que és l'hora
de ter la primera comunió. La mare
de Viraras pobre, fent estalvis, es
proposa que el seu fill
o la seva
filia
faci goig. A l'infant taMbé Ii
fa illusió aquell dia. Abans d'arri
bar-hi, pesó, arriba l'ordre 'dicta
torial: Els nens de l'escola gratuita
hala sl'a_nassr vestits, aissí i aissí. Els

Obligaeiona

humillada davant d'aquells que
haurien d'ésser companys seus, !que
san, en cama, una invitació a la
rebellió. Un record que revittrás en
la ment -d'aquell infant quan será

altres poden anar con: ‘u.guin. Es
prects que en aquells moments so
lemnes de presentar-se davant de
Déu es vegi ben ciar quins són els
rks i quins són els pobres. Si és
noia
aleta és un exemple vivent)
le mesuren la !largaría de les
s -o la
de les rnánegues. No pót
ofendre's la moral, hom hi afegeix
rinplements de papel- o de Ilustrina
arnb agulles de 'cap. La criatura,
arnb un aspeete sarotesc i ridícut es

'

d'Alió", "L'hereu Riera", "La
Mariagneta"e d'altres encara segui
aúltim que "L'emigrant"
ran fins a
recordará als catalans ene queden
sense patria l'enyorança de les mun
tanyes, el deaig de tornar-les a veu
na

a-presos: —Bé, senyores, si
cha
tornareme

refluir:

una

a

La Mercé Plantada ha donat

'

e.

amb les mateixes promeses políti
ques que ti féu perfidament Primo
de Rivera quan encara no tenia la

a

de les més altes en l'individu civi
litzat, perqué representen la part del
seu
tnandat en la composició del
Govern delegat per a l'aplicació de
la "Llei", aquest promedi de con
cessions mútues que garanteix la
llibertat individual.
La intervenció de l'individu en la
política constitueix ropinió públi
ca".
Abrí és com, en perdre un go
vern l'opinió política del pable,
perd
al mateix ternps -la força per a man.
tenir la supremacia del "poder ci
vil" i cau fatalment en la dictadura
que aboleix totes les lleís que fan
nosa ala interessos
materials de la
jurisdicció particular que imposa la
seva força a la inercia del poble.
Es indiscutible que en la política
espanyela no existia el factor °pi
ntó pública quan es pronuncia. Pri
mo
de Rivera, el qual, contraria
ment, comptava arnb la d'uns Re
gionalistes que s'atribuir-en falsament

—

II

Els

"L'Heme.

treure

va

obligacions polítiques.

--

Per ah presos catalana

o

I acl teniu el dilema: o caure en
segona dictadura, o captar-se
l'adhesió d'aquesta opinió catalana

Primo).

és la sola bestia que sol ensopegar
dues voltes amb la mateixa pedra."
Més ciar no podia expressar, l'in
surrecte "manat" de Valencia, les
seves temences de l'adveniment d'u
na segona dictadura, la mateixa que
Miguel Maura ja ens prediu a data
fixa.
?Ens amenace, dones, realment,
una altra dictadura?
La dictadura ?e el castig duna
societat politicament disgregada, al
x6 és, composta d'una majoria d'in
dividua que es desentenen de Ilurs

Un cert nombre
no pes tan im
portant com rnolta gent suposa
d'aquests infants lliurats al carrer
ho són per la miseria. Una bona
part, per& ho són pel
'Mate ha
estat comprovat per investigations
de persones a les quals interessa el
problema. I aixé fa encara més
intolerable, més depriment, l'explo
tació iníqua, l'aspectacle trist que
cada dia 1 a totes botes ens veiem
obligats a presenciar els ciutadans
barcelonins: No ens fem gaires fI
lusions; creiem, peró, que cal insis
tir. La Junta de Protecció a la In
fancia té molta tema a fer en aquest
aspecte. De totes les mislries, la
més intolerable és la miseria infan
til. Es indignant que un ipfant vin
gui al món per vendre diaris. La
ciutat se n'ha de fer carece. I si
aquest aspecte és negligit, hom té
el dret de creute en la ineficacia
d'aquella Junta. Cada dia que passa
es perden uns futurs ciutadans de
profit. La negligIncia en aquest ces
és, ultra inhumana, antipatriótica.

"0I

mena

terial, del soroll de pedregada a la
tealada de la casa d'un contrari, no
en recordem altra cosa que l'apbleg
que

i de calçar-/o. No pas per
humanitat, sinó per a no desentonar
del luxe de l'establiment o de l'enti
tat. Arme« minYonet és una- leerte
integrant de l'ornamentació de la
casa. Es un objecte de luxe
com
els miralls de la paret i els seients
amb melles i les Ilá.niies de cristaIL
A aquest minyonet, tot just nat. en.
vestir-lo d'uniforme li han amagat
la miseria, peral li han robat la.
personalitat Un "botones" deba
d'ésser una persona per a esdevenir
una cosa. No está sotmls a les Pe
nalitats del vent i del fréd i de la
pluja, ni ha d'implorar res dels via
nants; és, pera, una víctima també
de les injustícies socials, corn aquell
venedor de diaria. El "botones" ha
de ter d'home abans d'hora, n9 pot
jugar, ha de servar la línia. El nsai
que es fa gran fent de "botones",
no
pot esdevenir res més que un
desgracias o ,un revolucionan. Et
"botones" és una reminiscencia deis
temps de l'esclavitud.
L'infant que va a l'escola
Aquest infant no és tan desgra
cias corn el venedor de diaris. Ni
tan
solansent conv, -el "botones".
Aquest infant té uns pares, que po
den abstenir-se de ter-lo treballar.
Aquest infant va a una M013- gra
tuita.
r
A l'escola., l'enoenyors rde -Tesar
Ii druen que tos stant-gertnans 1-que
davant de Déu tots som iguals.
Aquest infant, pera, sent brotar l'es
perit de rebeHió en veure les dife
réncies que els professors --aquells

tata.

41.111,

BATALLA

l'amenace constant de
de perills, física i moraIs,

acta

mena des de Madrid, la raateixa que
havia ajudat el pronunciament de

centenars de criatures deixadea
de la naá de Déu... i de les autoii

OARLES RAHOLA
els Joma Floral*
de 1930

seu

i bellugst
deis pens

D'aquella que ja cris sembla Ilu
nyana conferencia de Sánchez Guer
ra, llevat del record. gairebé ma

una

en

na,

de catos

anys que venen diaris pels carrera
de Barcelona hom n'ha parlas més
d'uaa vegada. Recardem, entre al
tres, uns punyents articles del nos
tre arnic i company Josep M. Mas
sip. Tot ha estat, fina ara, endebades.
Ha plogut sempre sobre mullat.
Les constants apellacions a la Junta
de Protecció a la Infáncia no han
trobat ressó. I pela carrera de la
nostra ciutat, avui com
abans, se

Una llengua no mor per la
voluntat deis homes. En
cara que fossin destruits
tots els libres, l'idioma en
qué foren escrits acaballa
triomfar.

a

menors

as

J. VENTALLO

Demá, dimarts, grades
l'Agrupació excursionista

no

tir-lo

estaven

pi'astres

La segona dictadura

•

•

ensenya' els dits
ni els parras que
fan de camisa
'perqué hom ha. tingut cura de ves
dís

tava

deis
I

•

El "botones"

quan
es

7

la rambla de Catalunya

.

.

.

ALERTA, VENEDOR!!
Mvertim als venedors arnbulants de LA RAM-1
BLA DE CATALUNYA, que el dilluns passat,,
dos individus, fent-se passar per agents de poli
cia, intentaren recollir exemplars del nostre set-,
manan i a diversos punts de venda.
Tinguin-ho present els nostres venedors i no es
deixin sorprendre en la seva bona fe per algun
desaprensiu, la procedencia del qual terbola
procedencia
creiem endevinar.
—

—

-

amor

el

! noMpreds.ió,

que

noalre,alrainient.

bé valen

tot

Catalmaya.

RÓC BORONAT

Per la nostra part, i en el cas que les incur
sions d'aquests individus es repeteixin, cursarem
l'oportuna denúncia a la policia i al Jutjat.

•

•
•

maig de
191'.)

5 de

la rambla de Catalunya

4r

t/'

•"-

nomina
una velocitat de roo quilómetres
550 metres per hora.
Ens ditien que Naure s'ha retirat
ea_ acabar la volta tercera, per tro
a

En el circuit del Vallés
Faura, arnb Motosacoche,

guanya el

liit-se indisposat.
La. carrera. es ya fana interss_sant
p-er la lluita establerta entre Fati
ra, Vida! i Aranda en la categoría

CARRERA DE 6 MORES

CAMPIONAT. D'ESPANYA DE MOTOS

1\TOUS 11+10DELS 1930

soo

Campionat d'Espanya

C.

11.3

EL

,

C.

A la volta setena. Faura i Vidal
s'ataren a llur caserna d'avitualla
ment, i s'aproviífonen rápidament,
•sobretot Vidal, que empra, per po
sar benzina i oli, latí 40 segons.
Aranda, que a cada volta va gua
nyant terredy, passa a la volta ro
paf' davant, les 'tribunas junt amb
Faura, i a la sortida, Aranda ti pia
se al davant El nitiment ha wat
molt emocionant. Vidal perd un xic
de temps, •perd el-pot recuperar a

Erp
E

a

INSIGNIFI
UN COTXE PETIT, DE DESPESA
CANT, AMB TOTES LES CARACTERISTIQUES
D'UN COTXE GRAN

VEOEU I PROVEU EL NOU MODEL

segiient.

la volta

El més sobresortint fina, .ara és
que al cap de diles' llores de_ car
rera. no s'ha registrit cap Més bai
xa
que la de .5are, entre ala 23
corredors.
•.
A les ro 'priMeres voltes, els re
sultats S6u 'eta següents:
•

C.ategoria .500
Fallra,

t.

t

C.

1101'3

43

prOrnedi, 95.800.

gons ;

CONSTRUIT SOTA NORMES NOVES

c.

tniauts 13

SC

Valéncia, 295

ROMAGOSA 1 C.°

Aranda, x h. 43 ni. te s.
Vida!, 1 'h. 43 m. 55 s.
Categoría 350 C. c..
Alegre, 1 hora 55 m. 2$ s.;•
t.
promedi, 86 quilómetres.
Categoria 250 C. c.
2.

3.

,

Baliarda, 2' h 7

T.

medi, 78.
2.
Simó,

"

BODGE BROTHERS

h. 26 m. 2 s.
A les voltes as i 12, Faura i
Aranda van free a frec, i pasa pri

IDe

LA SORTIDA PER
que el Moto Club de
esa fent per tal que en
el circuís de l'Arnetila es descabde
-*, Ilin les més interessants manifesta
cilans motoristas, eón dignes de
...Roana per tots estila, i els
arats 14 les coses de motor de Cata
.1 Intya han
d'agrair a la prestigiosa
r eattitat lea .grana organItzacions que
4 211 portant a terma. Suara el
Gran
It•etai d'Europa l'organització del
<leal delzi meravellats propia i el
tranys; ahir el campionat d'Espa
nya, carrera loternidional de 6 ho
?,
a p osi de m anífest una végada
MI !a gran capaeitat promotora
elements que dirigeixen el Moto
Club de Catalunya.
Degut, sena dubte, Sis grana fes
tívals que ahir 'es descabdelltren a
l'Estadi de Mcrntjulc, el públic no
era tan nombr6s cono Liimportin
cia de les carreres es marcial, per6
tot, foren uns citaras milers
abrí
de persones que de Barcelona, Grapollera i altres pobles del voltant
a
ea desplagaren cap it l'Amet112. Les

zu afiance

Catalanya

-.

A

LA

els quals han cobert els t6 quiló
metro' 508 m, que té el circ'uit, en
lo minuta 6 segone 1-5; tercer Nan
re, amb Velocette, 1 per aquest or
dre, Fiera, Gili, °ajo, Alegre, Pé-,
rez, Ros. Garriga, Baliarda, Arani
da, Messeguer, Riera, Simó (que
es detura a l'avituallament per can
viar una bugia), Brú, Pinyana, Ser
ra, Casanoves i Carrasco. A la se
tralla volta. Passen Faura, Vidal,
Nauta, Gili, Piara, Amada, Alegre,
Pérez, Ros, Baliarda, Garriga,• Bo-.
Pinyana, Casano
ver, Brú, Riera,
ves, Serra i Simó. En aquesta vol
ta, Aranda ha guanyat cinc o sis

seguida es destaquen Vidal,
Naure, passant per l'en
ercuarnent de l'Arnetlla, él, dos pri
mer', junts.

Neumátícs
qualitats I preus
difícil d'igualar-me,

en

mal superar-me

-

•

V.

tribanes en alguns moments de la
proa estigneren forca anirnades i
arreu

del circuit

es

veía

gran

una

SERVICE STATION

Roes i ha

JOSEP MANZANARES

fet

una

magnífica

-

A la

primera

Faura amb

ijar:no

de deu

davant la

nternetradora,

es'an

caserna

Motosaeoche, •eguit

a

23 deis

cro

25 corre-iars
.1-•k*-In3cr•t1. 1 a les deu en pum seis
dani la sortida, la qual, tnalgrat d'és
Isee en eacamot, s'efectuá sanee el
laé* Hangar incident.

GAR ATOE

Casanova, núms. 52 i 54
4

•1

M'

II

11

I

I11

a

un

Categoria 35o. c., c.
t.
Alegre, 264'128 quilocnetres,
un promedi de S,,.
Categoría 250 C. C.
i.Ballarda,
quilótr.etres;,
promedi, 77.
A la volta 23, Fatara avitualla
rapidíssimarnent. per tal de no per
dre l'avantatge que porta damunt
d'Aranda, el. qual en la volta -ante
rior ha perdut a minuta aprovisio
nant-se,

Maseeguer,

EXCELSIOR

curda

es

va

que

al comencar
de

retardar forea,

volta 15 cap endavant, féu

Teléfon 34653

-

magnífica.

rara

Aranda
dut ,amb

una

la
la

car:

.

recobrant el temps per.
una fp i entusiasme dig.
níasítna.. Alegro ..i Baliarda timba
empren un" temps molt notable' 1

fir

va

sola

rren

prcrmedis s6a agnests:
Categoría seo c. c.
Fattra. 396't92 qttilirtnetres. a'
1.
sur ptornedi de 96632.
Gategoria 350 C.
Alegre, 346'658 aluflómetrea;
t.
prorretli 89 a l'hora,.
Cetegorla aso c. c.
t.
Baliarda. 313'652 quilórnetres;
~médt, 77'1R3 a l'hora.
•

1930

1930

•

-

•
••.4

•

Tintorer
La

-

es

retira definitivament

puix

a

.

fa interessantíssima,
Aranda guanya a cada volta de
20 segons, i va .a. la saga de
carrera es

15 a
Fau
Aest i Bpliarda es defensen es
toicament, per tal de no perdre el
lloc q
arrit tabie-tenacitat han
.>osti:1,.1. des del comeneament.
Els temps i promedi del primer,
a
1:- 5 bares. és:

gra?

=
=

1-

E

"ategoria

,
,

s.

soo

C.

c.

g. t._ t... Faura.. 478:32 .quii?rnetres;•
ré
prorned 96'2oo a Ibera.
Categoría 350- C. C.
I.
Alegre. 429'2óS quilarnetres;
-

1

.

.

.•

'

t.;

E

!.,

AUToVINIBUS

„

.•

•

••

•

•:

•

pintura

(I 01131
.

la

promedt

as

,

--

.13íputació, 279- Bajceioria
,-;

I

ps,--tonar; per
Darte, onj

jOA

1

ISS pía:míneles

d'e" ntreria

ii1LOTATS

T4mar1t, 65 i 87 TI. 315043
BARCELONA

aummemor
..;

a

-

C.

a

un

Classe

350

O.

e.,

La 2, ?e han- SalIarda,
medí de 84'500.

483

uu

Alegre,

pronydi de 96'5po.

nova

a

102'550.

Clamo 350
La 20, de Manuel

promedi: 85'roo

l'hora.

a

a un

pro

ritat.

Manquen

so

R. Tobell a

CLASSIFICACIO- OFICIAL

Categoría 250 C. C.
I.
taliárda, 379'684 cfu1l6metres:
prornedi, n'acto a Ibera.
A' la v:olta 33, Aranda passa per
davant tes tribunas com un Ilamp,
i poc li falta per aconseguir Faura.
El bilbaf Origo está fent una bona
carrera., aobretot a les 'ilarrerts vol
tes, -que .passa atnb. molta regula
minuts per acabar la

Clase C

Motocicleta soc

-

c. c.

MESTRE IMPRIESSOR
Recordatoria estampes
PRIMERA 00MUNIO

1. Ignasi Faura, "Motosacoche",'
576'537 quilómetres; promedi 96089

ah

per -hora.

Ferran

2.

Aranda

i 96071
-3, Bartomeu
493•904 i 82318.

"
,

Rudo,",

Especia:~

576'439
4.
i

Ros,

en

Diplomes, bibuMs, eta.

"Nortonn,

18,

Lluís Oujo, "Norton", 463'411

Carme,

TELEFONI

77'215-

1634
0011~

Patita seguit a pocs
metres d'Arancla.
El públlc aplauderx fi-etéticament'
ele dos corredors, i tothom espera
carrera, i passa

Lis acumuladora de mía
fama :: Reo/invite de tetes
menee per a la Part &hl>
Watt dele autos

Exibe

dalerós -la darrtra voIta per veure si
el valent corredor de la "Rudge"
aconseguirá pasear el coló" Faura.
Al voltant de les tribunes i tot
el tros
de carretera que d'allí
s'albira, hi ha una gentada que
hom no sap d on ha sortit
Deen ésser e1ui durant la Car
rera
estaven escampats arreu del
circuit.
Manca 1 minut i anuncien que
D'aura i Aranda paseen .per. rencreuament de l'4-arnetlla. Arriba S'aló ar-

Rapar:dona garantidas

Autetraccló Eléctrica, 8. 1

'

Molb, O

.

rossegant

:,la

mdto

per

de
el

qual guanya, per tant, el carnpionat
d'Espanya Motociclista, i és 'larga
ment ovecionat. Aranda és, aixf ma
teix, aplaudit; amb rnés intensitat

lspeaker" ens din que en la
darrera volta ha batut el récord dé
la vo't-1 més rápida a una veloci
tat de 102550 quilórnetres per hora.

Diagonal)

ee

Toléfon núm. 774"

Absolut-J. l'aura amb

Carraco.

Unes gentils eenyoretes de Gra
nollers, nitren al vencedor de cacle
categoria uns eapléndids ramo de.

MOTOSACO CHE

ilors.

ditm'

-

CAMPIONAT D' MARA

Després arriben Ros. Masseguer,
Baliarda, Alegre. Garriga, Orego i

La gua desfila comentant molt
favorablernent el descabdellament de
la carrera i, sobretet. la perfecta or
ganització que ha dut a terma el
114. C. de Catalunya.
Els set-veis d'altaveus no varen
estar tan ben atesos com els diez
del Gran Premi d'Europa:- no obs
tant
funcionaren molt més bé que
cleshores. en el .que fa. releí-Inda a.

(Aribau

Cursa 6 hores
internacionals

haver-se--li

la'cadena- de transmistió.
Es veuen venir Faura i Aranda,

trencnt

gairebé junts i amb i segons
diferéncia; entra primer Faura,

I 8

Primer. Cat. 500

cm.

J. Faura, 576,587 km.

96.089 km. per hora de promedi
Segon. Cat. 250 cm. J de Carrasco, amb
a

-

MOTOSACOCHE

:Id :ts produí ni
el Inés Ileuger accident. go que vol
di; que els serveis de la Creta Roja
th.e ami, molla cura havien estat
rnuntats, no foren precisos, afortuna-

E.

de

11111121¦12111111¦

la

A._Cas-aj'uana

•_

AVINGIUDA D'ALF0188 XIII,
TELEFON 78477

,

snr

deleareu oom

Clase soo c. c.
La 35, de Ferran Aranda,

"SIIVIONIZ $F.RVICE"

la

:••••

-

del vostre ootze és mate, amb

quan

28.

la

4;.•

RAMBLA DE CATALUNYA, NUMERO 123

en

•

cilindres

Concessionari:

nOtkia causa' decepció

28o 'quilómetres 656 matees,
prornedi de 96 a l'hora.

S
0

-I

tu&

•

1111119111~11~~11:~1111011111~~~1~

arraz:-

dels

car

Aranda efectúa la volta més
pida, en 9 minuts 48 isegons, 'o sigui

pees metres de Vidal atnb Norton,

el

el
cjúe recorda .1a "pega" que
aqiiést ,corred6r porta eobre seu fa
rnolt de tetnns.
Ele resuitats a les .3 bona, sóni
Categoria soo C. c.
t.
Faura, el qual ha recorregut

hora.

volta pasta primer

obturat,

cancinsció

La

Aratsda ben des
Vidal, Naure
tacats dele altres. En tquestes tres
voltes, Fama ha destabdellat una
ve! lcitat de 98'200 quilbmetres per

BARCELONA

tribunas.

quería

de

ca,

nantitat d'aficionats, aobretot en
alguna viratgea i a l'acabament de
la recta de 4 quil6metres de llar
arada que bl ha poc abans de les
A tres

?ala

A la tercera es destaquen ja els
probables vencedors. Pasen Fan

-

ens

.

rera.

Aragó, 270 272, 1 Passeig
Telf. 1i550
de Gritela, 45.

Au-ondlis, Camioas 1 Atióffinibus

de les

casernes d'avitua
fa l'afecte d'una l'oda
d'enyeta: de testa major. Més que es
tar atenta. a aprovisionar Hura con.
redore, sembla que prefereixen ter
barrita, go que ocasiona alguna re
tardatnents, i d'aix6 en toca les con
seqüéncies Aranda, que per avitua
llar-se perd prop de -2 minuts.
Faura .bat, a la volta 15, el ré
cord de la més. rápida, a una velo
eitat de 102.100 quilómetres a l'hora.
Vidal &ha. retardat un xic.
A la volta 29,. ena‹ ditten que Vi
4a1.. s'ha. retirat definitivaruent per

llament

•

-

Alguna

GRAN PROVA

Faura i

2

Faura.

mer

5. Agustf Casanoves, "NOrton",
437'043 i 7214o.
6. Miguel Messe.guer,
D. ",
39490 1 65815.
Classe B
Motocicleta* 35o c. t.
a.
Manuel
Alegre, "Nortoe",
5o7'124 i 84'520.
2.
Ave'í Garriga, "New Impe
rial", 294500 i 49'083.
Clase A
Motocicletes 250 c. c.
1.
Joan &barda, "Ariel", 455'195
i 76365.
2.
Joaquim de Carrasco, "Moto
sacocha", 338572 i 56'428.
VOLTES MES RAPIDES

O

5 $.; PTO.

tn.

carrera

Junta de: M. C. de C. mereix
sincer aplaudiment pel bé que
ha sala,ta dur 3. terme aiMesta írnt;or
tz.nt rrian1festaci( i e:s felicitan' per
l'exit assoiit.
un

A.

estrictarnent de srie

/kgents generals

Establiments
Rambla

Catalunya, 35

-

a

Espanya

Lutetía

T. 14372 Barcelona

-

-
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de 1930
5 de maig

la rambla de Catatunya

BOX A

a la seva triste actuació, pero
li pot servir d'excusa. Ros es
va
atabalar i encara que en certa
manera
ens en fem cárrec, cal no
perdre de vista que un borne que
aspira a- un títol europeu ha de te
nir millora dots que les que ell pa
lesá dimecrea. El sol fet que des
prés d'haver tombat a iipsturiá es
deixés posar en dificultat i no en
certés a contenir les envestides del
seu contrari arnb una senzills direc
tes d'esquerra, és més eloqüent que
tot el que nosaltres poguéssirn es
criure. Ros, decididament, no té pas
la classe deis seus companys d'e
quip Gironas i Flix.

Subseripció

nuant
no

panorámica
Girones defensa per
primera vegada el seu
títol europeu

,

Denla passat, di
mecres, a la placa
le braus de les Are
nes, tindrá lloc una
nteressant vetllada
de boxa, el combat
principal de la qual
és el que acerará
el catea Josep Gi

rones i el belga Julien Verbist, en
Iluita per al títol de carapter d'Euro
de la categoría ploma, que en
pa

Flix

sentant.
D'enea que va batre el danés
Josep Ga.
Knud Larsen a l'Estadi,
rones no ha passat cap prova de la

importancia

de la que

ocupa. El

ens

presenta

nullor forma
que en els darrers combata que li
hem vist. Logan, després del seu
íracás davant el negre William
T'alomas, sortirá contra el semi-pesat
frances Solbes, al qual cal que bati
decisivament si vol tornar-se a cap
tar les simpaties del nostre públic,
que amb motiu de la seva anterior
actuació a Barcelona —i la rebuda
que li feren dimecres passat els
aficionats n'es la míllor prova— es

detenta el nostre repre

ractualitat

setnianal

limitada en el gracienc. Després del
formidable combat que va fer contra
el darles Larsen, de Girones se'n
pot esperar qualsevol cosa gran.
Per tal de completar el programa
d'aquesta reunió, s'han concertat ele
combats Flix-Magliozzi i Logan
Bolbes. El primer és de prova per
l'ex-campió del pes gall, i esperern
que ens donará una mida de
les
possibilitats de Flix després de les
dues intervencions quirúrgiques que
l'han tingut allunyat tant de temps
deis nostres rings. Magliozzi, cha
llenger al títol italiá deis galls, po
dría ésser un adversari difícil, si

ha jugat contra homes difí
d'aquella memorable
d'enea
ails
tarda, perb tot i que una desfeta en
aquests combats hauria representat
entrebanc per al seu pres.
un serios
tigi, cap de les lluites celebrades
d'aleshores fina avui no pot compa
rar-se en importancia a la que dema
passat tindrá ocasió de presenciar
raficio catalana.
L'adversari de Girones és un pú
gil que té un récord ben interessant.
Els seas combata es compten gai
rebé per triomfs, molts d'aquests
obtinguts abano del Iírnit per aban
donament deis sena adversaria. Els
'seise triomfe per fora de eombat
són eacaosoe. Havia eatat carnpió de
Bélgica del pea gall, títol que aeon
seguí el deeembre de 5127. I és cana
pió del pes ploma del niateix país
des del darrer mes de rana, passat.
lato ens ée possible d'establir una
línia de comparació entre els dos
futura adversaria, pero tot i que
creiem que el belga fua un bon
paper davant el campió d'Europa,
ens depantera a creure que el triomf
será del nostre representant. Giro
nés es troba avui en forma immi
llorable, i tots sabem el que val el
pugilista graciene. Sense cap mena
de dubte el títol de campió del pes
ploma és deis que es troben en més
bones mans, i la nostra impressió
és que la primera vegada que Gi
rones el posará n joc davant un
adversari que li ha estat designat
oficialment per la I. B. U., sabrá
defensar-lo amb exit. Per més bon
boxador que sigui el representant de
tenim encara una fe i1

gracienc

va

no es

perdre

per

en

complet

Lamentable,
molt lamentable
L'astuta& Josep de
la Pena el conside
rávem, abans del
seu
cornbat amb
Francesc Ros, un
mal boxador, tuseS
cat de categoría per
a

ostentar

una

re

presentació del pu
gilisme peninsular. Ara, després
d'ésser acarat al campió deis wel

rectifiquem

ters,
Pena

el que haviem dit.
no és dolent: és pítjor.
Lee
irregularitats i les faltes que va arri
bar a cometre en eta cinc rounds que
dura el seu combat (?) amb Ros,
no tenen fi ni conapte. No hi ha
paraules per a expressar amb jus
tesa les coses esbranyes cue va fer
dimecres passat dalt del ring del
"Nuevo Mundo". Sembla rnentida
com un home que pugilísticarnent és
d'una categoria tan sota zero, tingui
Ilicencia de boxador i arrbi a abas
tar una
challenge. Aquesta lluita
d'ara amb el graciene Ros, flauta
servit per a posar de rnanifest la
necessitat que hi ha d'evitar que
certs bornes puguin actuar lliure
ment en els nostres rings. Si la
seva manera de
combatre fes gai-

adeptes, potser sí que els de
tractors de la boxa que acusen l'es
port deis punys de salvatgeria tin
res

drien raó.
El combat Ros-Pena, de dime
eres, va ésser tot ell pie d'incidents.
Va guanyar-lo Ro per desqualifi
cació del seu ad-ersari per cop
baix. Va durar c:nc represes. Va
comenear amb ua atac de Pena,
contestat admirablement per Ros,
que acaba la primera represa amb
domini complet damunt el seu ad
versan. Al
segon round va tenir
lloc el moment més emocionant. Ros
encertá un crochet de dreta mag
nífic de precisió i de force, 1 Pena
quedá estirat darnunt el ring. Ales
hores el director de ccitribat
el se
nyor Abad, de la Federació de Lle
vant
després de posar de manifest
que 11 venia de nou que un boxadór
la posició vertical,
comptar. 1 en arribar
quan Pena tenia encara el
a terra, no va saber donar

comenar a

deu,
genoll

a

rout" reglamentan, sinó que va
permetre que l'asturiá s'aixequés
i continués boxant. Amb aquesta
manera de fer va escatimar a Ros
una victoria per fora de combat le
gítima, que més tard va estar a
punt de convertir-se en una desfeta
del gracienc. Pena, en aixecar-se,
envestí furiosament el seu centrar'
i el posa groggy. Va ésser el mo
ment de l'emoció máxima. Després
el cornbat continua. Pena pegi bala
en diversea ocasione, i Roe en
la
tercera represa es beneficié d'un
minut de desean, al cinqué round,
Pena va ésser desqualificat pel mo
tiu indicat. De tots aqueats inci
dente se n'ha de fer responsable
al senyor Abad. Es lbgic que cen
surem a Pena, pero ambé cal que
fem present a aquest senyor que
un director de combat té l'obligació
de saber de qué va, i si no ho cap
que no s'eraboliqui. No &ni ha prou
per dirigir Iluites pugilfstiques de
vestir amb elegancia 1 tenir unes
alnó que de
maceres distingideg,
més a mes cal entendre poe o molt
en boxa. Qualsevol altre arbitre al
seta 11ce hauria evitat el lamentable
espectacle de dimecres, concedint la
victOria a Roa qua:: merescudament
desquali
se l'havia guanyada. O bé
cant, més tard, a l'asturii per la
seva incorrecta manera de Iluitar.
El papen que va fer Ros davant
el seu challenger, no fou paz gens
brillant. El que hem dit en les rat
Iles precedente pot servjr d'ate
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historicament po
dem situar gairebé entre el palea
tic inferior i el superior. La cultura
que

física de lea montea dones éa nuila
en mejoría general. Tos al més se
sap jugar a tennis... L'excepció
d'unes guantee valerosas que han
sortit fina ara no fa mes que accen
tuar l'illogiarae de lee tetes abatt
miea.
com poden fer cultura física lea
dones? Agrupant-se, formant enti
tata on, reunits ele cabal. de cada
una, es puguin tenir els necessaris
mitjans per a fer-ho bé, 1 llavors res
millor que ala clubs femenina. A
casa nostra ja en tenim un: el pri
mer. El Club Femeni i d'Esports de
Barcelona, obra complexa, obra de
totes, obra d'amor a la terra, obra
eminentment popular, obra demo
crática, obra sociabilitzadora.
El nostre primer Club Femeni és
complex, complexíssim, perqué lii
ga totes lea activitats esportives
amb totes les de la cultura intellec
tual, espiritual, <mica manera de ter
obra sintética.
Recent és el seu curset de confe
réncies; próxima, ben próxims—dies
24 i 3: del que som—els concerts
en organització; ja ben important és
la aeva biblioteca, interessant el set:
Butiletí i bellíssims els sena campa
d'esports
local social, togas de
•

I per aquesta =ateísta eorriplexi
cal que sigui, com és, obra de
tetes les dones de bona fe, no de les
que busquen la "rét.larne" que ape
teix Ilur vanitat; aquestea inspiren
commiseració, no cal comptar-les-hi.
Les Conussions permanents, Edu
cació Física, Esports, Actuado So
cial, Excursionisme i Turisme, Cultu
ra, eón com a rajoletea d'un pollero
mat mosaic: variadas de tons, dife
rente de dibube 1 harmonia en el

junt.

I també és obra sociabilitzadora

MINO.

NIMIO

—

retrospectiu

luntat.

Extens assortit en teles espeeials de ves
Uta per a nen. blaus, llistats, estams
bienes primera Comunió

ptes.

...

—

::

Les dones, zcom estan de cultura
física? Podern dir que en un estat

Es obra d'amor a la terna perqué
aspira a assolir per a casa el millo
rament de tot el que es fa a fora.
Es obra popular perqua en pot
gpuclir totlarm, tan petita és rapor
tació que cal cedir-hi; i és obra al
tament democrática perqué no s'hi
accepta altre prestigi que el de la
intelligencia i el de la borle vo

e.

NEN

SENYOR I
...

/Acá.

27',

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

•••¦••••~1

con

...

35'—

Vestit estam a mida,
Pantalon tennis, de
Americanes esport, de

1'50

...

14
gran

NEN
...

...

Vestits esport,

1

Pantalons diferente elassee
grandaries, des de
Vestit marinera anglesa "ra
yadillo", des de
Vestit blau estera ereuat,
des de
Vestit blau marinera anglesa,
desde

Lea dones, la cultura
física i eh clubs
femenina

tetes.

11.01¦•
1111.1.1.
4¦111.1•

SENY OR

IIIESPOPT
1 ILA DONA

pogués perdre
va

perque s'hi desvetlla l'esperit de
companyonia, la bellesa de la con
versa, el bandejament de la morda
citat..., el coneixement de les Iluites
diáries, la lliure exposició de tota
els ideals...
No hem de parar-tils en que n'hi
hagi un nornés; cal que se'n formin,
que les dones són flL joria i som art
força radial-divergent. Cal que
una
se'n formin diverzos, que de renn
la.lo en ve la superació, i cal més
encara: recordar que per moit Mat
m i no és mal any si la llevar és
bona.

repeteixo,

Al

a

agent exclusiu deis autombbils

dones nostres:
I ara us
cal que us cultiveu sense deixar de
banda la part física, i cal que us
féu d'un Club Ferneni; i ja no cal
din que no havent-n'hi cap altre de
millor que el Club Femeni i d'Es
ports de Barcelona, allá heu d'anar.
Tot seguit que ho hagueu fet us
en

feliciiareu.

'ERIQUETA
•
•
•

LINCOL
té el gust de notificar

a

la

seva

distingida

iAmnistia

per

SECULI

als presos

socials!

clien

frer

local d'expo
tela que té exposada, al
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
seu nou

a

A
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Teléfon, 76434

d'Alfons
-

(t) Suma anterior
la primera llista
de Vilanova i Geltrú:
Agustí Montaner
Rilard Rossell
Pere Serra
Lloreng Ventosa
B i
J

Jooasenp

XIII,

482

(Cantonada Travesia Carril)

1
1

5'—
1 '--

Segala

Lluís Esteve
F. Soler
Isidre Urpí
Albert Massana

14.4

Francesc Oliver
Francesc Laoya
Josep Montaner
Salvador Feliu
Joar. Tort i Pla
J. S.
Julia Bundo
liclac' Lozano
Josep Vila
F. Domenech
Cristófol Pujol
Antoni Lleveries
Josep Ferrando
Ramon Pasqual
Rafael Pujol
Rafael Urpí
Josep M. Mercader
Valentf Claia
Ramos Oms
Francesc Vilalta
Joeep Mirecle
Antoni Tort
Vicente Gibert

1'

5,—
1'

Alear
Un de la terra

o'so

o'so
Oso
O'50

Eladi Callao

o'so

Agusti Jaume

Jupaert:e mMraognr
nany

1'
I

Joan Mateu
Josep Olivella
Magl Rita
Agustí Roig
Magí Mestres

igragiuralla".

CONSTRUCCIONES

PRECKLER

pr'1eekler
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Ir
V

o'so
o'so
o'so

2

aa

Josep Martínez
Josep Campos
pa,

Josep Nogueras
Manuel Trepat
Josep Ventura
Josep Caldera
Joan Camí
Lluís Vázquez
Reacptat al Centre
seves

—

5,—

2'—

Ir
2'

0'50
I
I

regona

0'50

Maria Tarragona
Joan Risich
Francesc Martí
Francesc Brunet
Fermí Conesa
Bartomeu Rosique
Elvira Arnó
Francesc Gómez
Esteva Andrés
Pere Lorente
M. P. G.
Un catalá de Bonastre
Josep Soler, de "Lleida"
Petits estalvis
Recaptat entre una colla
d'amics del "Casal deis

0'50
I

5,—
1

5'—

de

Co

marques:
Centre de Linda

s'—

3'--•

Miguel Santaló

a,

Recaptat' en la. diade de
Sant Jordi a la Societat
Iris, de Mataró, psi
Grup Sardanistic i Sec203'3S

Carlota V. C.
Anna B. P.
Artur M V.
Rafael M. V.
Jordi M. B.
Joan Nunell
Narcls Nunell
Jaume Millan
Ricard Vinardell
G. T.
Merca Font
Maria Canal
Antonia Canal

11111111111111111
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Ir

o'ao

so'—

•

so'—

Rosa Llovet
Miguel Esteva
L. G.
X. B.
C. T.
C. Ll.
Josep Perdió
Francesc Barrabee
J. C.
Francesc Perdió
M.
irangals
Joan Sabater
Joan Borrás
Caries González
Fainflia Dalmau
Recapta feta ditnarts a Vilanova
Import de la venda de se-

gells

0.50
o'so

5'

Pepeta Busquets

—

C. ,a
M
V.
P.
C.
R. P.
Li. Martínez
Antoni Font
Joan Paloma
josep Miret
Marcel Pedrola
Francesc Company
Sadurní Almorz
Enric Tarragona
Joaquima Vilella de Tar-

.

2'50

ció Feminal

r
Ir

A.
T
L1.
M.
F.

Tomás Montaner Fabré
Violeta Gra-

arrtres

pall
Joan Antoni M. C.

J. M G.

Joan Pasqual

s'-5'—
2'5o
2'50

Un grup de catalanes
Dr. Josep Trueta i Ras-

B. M. H.

Climent Oliver

5'—

L'Escala

E. M. A.
M. F. P.

Domingo

Lleida 1 les

per

Josep Boriquet
B. Roig
E. Boquer

Josep Mercader

5,—
50'—
s'—
2'50
3'50

De la conferéncia donada

Ramon Bcsch
Ramon Andreu
Jaume Tornamorell

Joan Busquet.
Joan Maten Carlea
Narcis Inglada
Jaume Rovirosa
J. M.

2'—

Joan Jonarria
Josep Sala

Joan Silvaje (fui)
Andreu Sagrera
Albert Augé

Salvador Vivo
Antoni Nícolan
Francesc Prats
Cristrafol Ferrer
Joan Carbonell
Benet ?redes
Joaquim Prades

5,—
5'—

Lluís Ribes
Cebra Soler
Conrat Basca
Antori Botei

Ramon Doria
Pere Gavernet
Ignasi Bastus
Venceslau Calvis
Damiá Ricard
Francesc Montserrat
Ricard Viles
Joan Canner
Ramon d'Orteu

Josep Nin,
Joeep Carbonell
Salvador Figuerola

5'—
.5'—

...

Joan Silvaje
Josep Queralt
Lluís Banyeres
Marcel Garriga
Josep Albereda

se—

5'—
zo'—

Jacint Agramunt
Pere Quintana
Francesc Martínea:

R. Barratxina
Pata Latorre

I,—

asa—

Teres: Foixá
Pere Vilaseca i Riu
Pau Carreras e
Maria Bota

Jaume Jusmet
Lluís Vilaplana

1'

3'50

•

.•

P. C.
Enric Ribot
A. Malats de Ribot
Nativitat Ribot
Lloranch
Bardolet
Maria Ribot
Les nenes Pepeta i Merca
Jacint Barrera
Joan Badiman i Mas
Josep Cases
Márius Valls
Elvira Maciá
Magdalena Llonch
Pro-Pátria
Un grup de catalana
A. C. G.
P. I. M.
Francesca Serra
Jocto M. Vilaseca í Riu
Sran S an
Jr.unle Saín
Mate,:

Enric Sementer
Josep Rovirosa
Pare Rocafort
Manuel Rodríguez
Caries Mauri
Jaume Gilabert
Jaume Maimó

o'so
o'so

Josep Cota.
Quatre dependents

•

Jóan

/,

Eduard Audenis
Salvador Jordana
Joan Sobirana
Joan Guillamon
Joan Guitart
Ramon Ferrer
Sebastiá Bertran
Benet Milan
Antoni L. Oliver
Manan Bardia
Isidre Noguera
Didac Alemany
Andreu Millan
Jesús Casasalat
Anselm González

.

Anselm Samper
Reman. Buich
Ramon Solei
Joan Fa
Benet Velero
Jacint Valero
Joaquím Pocurull

_

Senén

;

.

Josep Cendra

6.19—

E.

ex-socia de l'A.

Atlántida

4.231'75

Segueix

pro-presos,

2"--

2'50

3Se

4014.

prohi-

bida posteriorment
Donatiu extraordinari de
la Junta Directiva de
Tertúlia Familiar
de
Badalona en la f un ció
de l'Associació de Teatre Selecte, el 29
d'abril

2'--

5,—
28'40

Suma que segneix

8459'71

(I) ,En l'edició paseada exietebe
de suma, j que eren peasetei
4.231.75 i no 4.142'25.
error

11111111111111111111111111111

Agrupació Obrera Pretn-

IgenaasiDiirion
C illes

35'—
25'—

Márius

zo'—

Ferrerons

Ramon Aldomá

Josep Farrás
Joan Cornudella
Antoni Casanoves
Antoni Vidal
Grup d'Amícs Regiona
listes
Manuel Verni
Josep Samsó
Andreu Gelonch
Antoni Peiró
Un lleidatá
Francesc Obiols
Martí Riber
Miguel Guerau
Joan Párnies
Pare Patau
Gormal Orteu
David Manuel
Piüs 011ar
Teodor Aixelá
R. A.
Agustí Cataia

s'—
s'—
s'—
s'—
5,—

HA DEMOSTRAT
EL QUE VAL
sis i VUIT

14'—
ar

a'—
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Ignasi Ramonet
Josep Butxaca
Josep Abella
Ramon Blanch
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Miguel Moreno

Bartomeu

tot.

Avinguda

Dos

F. de Vizcaya, S. L.
Rambla de Catalunya, 127

Ramon Vidal

Mr. Hoower
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Pessetes

Josep Alemany
Josep Roig
Josep Fla
A. Inglada
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Pantalona tennis de
18, 25, 30 i 35 pies.
Americanes esport (gran assor
tit) de
56 a 60
Pantalons platja, clase extra,

(Caricatures de J. Ras i Bofill.)
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Bedmers, & Bú, S.

en

C.Corts,
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MOBLES DE FUSTA 1 ACER PER A OFICINA

5 de maig de 1930
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la rambla

La producció

Es notable considerar que nasal
no poguem crear obres cinema-,
tografiques mediocres sense un es
fore titánit i que els altres, peró es
pecialment el poble rus, creí amb
tan gran ,facilitat obres de tan aca
bada bellesa.
Parlen lectars, després d'haver

4VU1 VFLUElli....
KURSAAL I CATALUNYA

La parada dO.,amor
Chevaller 1 Mao Donald con-.
tinuen compartint arnb la Pa-.
ramount Lubitsch el favor del
póblic, en aquest gran saló de
"

proieecions

Viva el

"

amor

"

T I VOLI
Illo Rita
Bebé Daniels i John Boles
bontinuen amb la seva bella
ven intereslant el públio amb
)11 piodinci6'Rio Rita", que
en
aquest teátile çema es
"

Huguet.

casa

•

—

PILMINA

OIRE PARIS

°Vida nocturna
"

La

:" La bodega
En aquest popular sald con
tinua la prOjecció de la pro
ducció sonora "La bodega", pel
Itcula d'amblent espanyol in
terpretada per Enric Rivero,
Concepc16 Piqúer, Valenti Pe
rera, María Ilum Callejo 1 al
tres artistes francesos,
El director d'aquesta pel
'1'

Gesto de hidalgo"

graciosa interpretació

de

;a parelIa Laurel 1 Hardy atrau
nombró& pallo barceloni vera

,aquest elegant

saló.
Des de
divendres
("Gesto de hidalgo" ha

passat,
vingut a
reemplacar en aquesta pantalla
'Jugar con fuego".
."Gesto de hidalgo" té en la
»va interpretado els presti
giosos noms de Renée Adorée,

Georges Faarcet,
Georges Duyrea.

-

Bill Collier i

La pellicula és interessant
»sta forca ben interpretada.

Kain
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CINEMA

11

Aquesta n'a
(Nit,

a

les

Paramount

tdo3)

s

LA BARCA DE NOE

Dibuixos

Aetualitats Oaurnont
Exit del
lm sonor, segons la
noveHa de Blaseo Ibánez

per

fueteja
i

"Troika"?

ta

la malastruga, i amb tot troba bon
acolliment en el cor noble de la

tat i d'un realisrue .tan pur i camperol, que entusiasmen. no són menys

dona de Boris.
El dolor i l'alegria terten, mal
grat i ésser la pellicula en blanc i
negre, un valor incalculable de poli
cromat, és d'un realieme cruel i cri
altíssirn
sma sá, és d'un exernple
i d'un ambient trágic insuperable.
El treball de cambra és molt no
table, i és cosa de no dir les infi

sincronisme ~ciar d'aquee
producció trobern nona motius de
bellesa. Hi ha un cant de, brea ad.or
midor i planyívol quan l'infant dorm,
que adquireix un valor trágic Incom
parable en ésser cantat al costat
del llit on jeu l'ihfant mart. Tro
beni unes cançon`ii,de Nadal d'una
frescor de primayera,.d'una- ingenui

•

ment.
•

(A

sonora

animats.

les to'14)

DESFILE DEL AMOR
Opereta' cinematográfica Para
mount, per MAURICE CHEVALIER I J. MACDOMALD.
(Nit, a les ro'3o)

EL

BODEGA

(Nat: zo.33)
Concepció Piquer, Valenti
Perera i M. L. Callejo.

'

I

-

-

tall,

estan

condensats

en

en

ésser

seguida

per tots els camina

viaranys possibles i !nexpresaa
bles quasi, per la cambra. Angles
i sobreimpresslons, neguit d'Idees i
d'esperit, sensació d'atabalament i
d'embriaguesa.
Nota de serenitat 1 paüra, tot ob

Veieu com. l'eSperit malallís

i

1 somniador que, en tot rus hi ha
s'emociena i s'entusiasma, oblidant

l'orgia per
i de la csarda, i

la bellesa del cant
tot aix6, que és tan
int'im, que és tan clássic del poble
rus, se'ns tramet rápidament i viva
ment per 'm'ajá de la Iotografia i de

tingut

per la má mestra d'un direc

nteliligent i d'un cameraman
expertissim, la técnica fotográfica
del qual pot donar en el breu trans
ctirs d'un film tan profundes i va

joveníssim i excellent
director.
L15 protagonístes de "Troika" re
flecteiaten •els. tipus clássics, tempe
ramentals i de personalitat ajusta
dissima. Poques vegades ura director
trobará Inés adaptables interprets
que els que els directors russos po
den troa en els artistes i fins en
el poble rus. Es notabilissim ceda
ment el treball de la 'fortnosa Oiga
Tschekowl, versátil í frívola, impe
rio 'sá i seductora; és remarcable el
paper dibuixat de má mestra de Bo
l'art d'aquest

riadíssimei impressions.
I el més llastimós será potser que
el públic no comprendrá tota la
grandesa d'aquestes belleSea. Esteta
mal aveaats amb les estantisses pro
duccions americanes. Ens han fet
veure
el cinema corta un joc d'in
divertiment més o
fants, com
menys artistic, peró no ene han do
nat el cinema a grane dosis com a

1

Estem

deute. amb els

en

nostres ex-presos i

Ajúdem-los

a recons

truir la seva vida civil. fi

subseripció oberta;

ha

una

es

preparen diversos fes

tiv*Is... Recordeu-ho.
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LA PARTITURA MUSICAL

WIIM I

_seu poc
les pellícules americanes,
perb resulta
a l'escena parlada,
que ara la mexicana Armida, que
sembla que és la que está més de mo
da a Hollywood, la reemplaçará en
l'obra que fins avui interpretava

hit
aná

Lily

en

a

l'Imperial Theatre,

que

era

"Son O'Guns".

s

*

*

*

Peques pellícules de Wallace Beery
obtindran l'axit de públic que ob
tindrá la

seva

darrera

interpretado

AMB LES D'AVUI SERAN

les exhibicions efectuades al

fter- A'We .0a,me4

CINEMA Pkil S

posseeix l'encís, el rítme modem i la melodía
que,animen la música popular, que es recorda
i propaga

Vegeu

i escolteu

'del primer film

seguidament

avui aquest film sonor 100

°I, al

OMMIZ

171
Les canons i ballables

9
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han estat impressionats
.

Mayer

en

«Q»

discos de la

marca
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STAN LAUREL i OLIVER HARDY

Metro Goldwyn

tanta de

¦••¦••1111,

pels incommensurables
MI,O•

•

de Hay Hac
kett contrasten amb les de les seves
compatriotes, que en oberta ma

espanyol

0.¦

jove artista

que és considerat com un
deis actors de cinema més actius
de Hollywood, opina que "el matri
moni no és incompatible amb la con
dició d'"estrella", i creu fermament
que marit 1 muller poden tenir tots
dos la mateixa professió".

jr.

LA VIDA NOCTURNA
en

a

.1.11111.
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¦1111•11
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cornplement de programa
atenent els desigs de gran
quantitat de públic, segueix
projectant-se

parlada

el

americá,

D E

a

totalrnent

qua no?,

Lily Damita, veient el

Raytnond Hackett,

RENT?E ADORÉE

Com

per

carácter que dóna ocasió
divorcis.

Aquestes paraules

Per

GEORGE DURYEA
WILLIAM COLLIER

simpatía del ten somriure i...
de "Hollywood Revue".

escena

joria opinen que elles poden ésser
"estrelles", peró ells no... Heus ací
el perqua de la incompatibilitat de

z

E

la

SACHA, DE VIENA

CAPITOL 1 LID() CINEMA

Carros de Valen ola, número 228.

joyce Murray mostra
seves ales, en una

de lea

•

DE

,

públic, al gros públic,
la concessió d'acabar relativament
bé. Afortunadament, si aquest s'a
costuma a la producció nasa, l'im
peri de la rtaturalitat i la bellesa ve
ritable lea en nosaltres, pulx que
en
tota vida no hi manca l'amar
gor del desengany cruel ni la dolor
de les ollágrimes és ignorada per cap
ésser amat. Es tot un poema de tra
gedia i esperança "Troika", la pro
ducció magnífica i insuperable que
ens
ha Portat set "Renacimiento
Films". L'art i l'adrniració del se
lecte públic barcelonl compensaran
l'esforç d'aquesta casa en donar-nos
tan acabada producció russa.
P. -VENTURA I VIRGILI

Interpretada per LOTTE LORING I FRITZ KAMPERS
assclit per aquesta producció fa.quo sigui l'atractiu de taquilla incomparable
per als progremistes, com s'ha pogut com provár trnb lit leva preséntació ala
cita/mes.
PINOT

s>

Malgrat de tetes les tragédies
d'aquesta producció, és una obra

A quién pertenece mi
EXCLUSIVES

•

:P

art.

ilUDMIEMIE~JLIRJE

la suggéstiva i emocionant novel
la deis temps de la colonització
espanyola a Calitórnia

310
kb,y0

que dóna al

PROGRAMEU Avía AtArrEix 'LA ámclosA COMEDIA

Vegett

.1:V?

tor

aquesta
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nitet belle3es
Ileu d'aquelles

tota

ravellós talent
d'aquest direetor,
una suavitat d'art,
i l'esfeanaidora bts
Ilesa de les pintures de Ribera. To
nalitats negres, en les quals
:nota
vibrant i ensems apagada de la caen
donen un aspecte dolorós i macabre.
Lubitsch, Murnau i Stroheim, o si
gui la ironia, la grandiositat I el de

5

d'aquella fons, el ,re
fotografies, la inten
sitat dramática que adquireix l'acció

interessants les cançóns tan profun
dament sentinntmtals que en plena
disbauxa canten les dones de veu
trágica, que us sacsegen dolorosa

-

desgrácies
totes les tragédies i
l'argument. Aquel! borne és com
"jettatura" deis italians. Porta

de
de
la

En el

n'hem pogut admirar.
Es més que probable que amb
aquesta pellícula el cinema rus trobi
les portes deis nostres locals ober
tes i les pantalles dócile; potser será
aquesta la pellícula que obvia el
camí de les manifestacions de l'art
rus.
Oh divinfssim art calan! La
técnica adquireix, amb l'ajut del me

les den:

a

Revista Sonora

t 13

AQUESTA IfIT, A LES ro:
Periquito filarmónico, sonora

LA

us

•

PARIS

Teléfon 14544
avtnruisa Porto as t'Angel.

seva

mental.
Amb aquesta produccló tr -)berri la
veritable ánima del poble rus. La fe
i la superstició •raimament unides,
la lleugeresa i la serenitat, la passió
i el captici, el luxe i la miseria, el
dolor i el plaer, la innocancia i la
maldat, formen amb la seva barrea
divina una bella i trágica producció,
colpidora i dramática com roques

lícula, basada en la vonella de
Blasco Ibánez, és Benet Pe
rojo.

gelat

de Pudowkine, ?quina llavor no pot
fructificar si té en ella la força crea
dora que Strisjewky ta trames a la

•

lier (f111).

vent

na.•

ría et cotxer, interpretat per Hans
Scheletow; está dolçament bella
Helen Steel, peró supera totes les
esmentades interpretacions el treball
dramatíssim del vell mugik, del
pobre miserable, causa involuntária

embria

emportar-vos i fins

Inffuenciai•colpídora'•d'Einsentein

sima, una sehsibilitat gairebé ma
laltissa i un talent especial. El di
rector de la paleada en qüestió és
un heme jove, quasi un minyó. Ala
21 0 23 anyS, Wladirnir Strisjewsky
ha realitzat "Troika", l'obra deis
sentirnents russos, l'obra d'ingenui
tat i tragédia, de dolor I optimisme.
Naturahnent que aquest jove di
rector ha tingut la collaboració d'ar
fletes notabilissims, pe:ab amb tot i
aquesta coHaboració el trreball di
rectiu i el treball de cambra siSit
ben lluny de tota influéncia "este
lar", L'argument Heno, pletbrie de
tipisme, perd acuse arribar a la ne
guitosa constatació que per ense
nyar-nos :12ússia i les estepes, els
bariis miserables i els canta popu
lars hem d'empassar-nos un docu

interpretada per !gay Mc
Avoy, Alec Francls 1 Bill Col

moments

personalitat

el rostre. Seducció infinita de rart..1.

admirat una altra producció:
que fou posada a prova el di
laceres dia ao d'abril.
Ens creiem ací que el director ha
d'éaser un horne de talent madur,
de grana coneixements i de grans
estedis, i mireui, és planer de cons
tatar
que no es necessita res més
que una intuició artística refinadis

está

projecta:

sentiu'eom el

russa

El complement del programa
és una Exclusiva Diana, editada
per la Warner Brothers, 1 que.

en

gadora senibla

vist i

La escultura de la paz"
Una superproduccid interpre
tada per Anny Ondra ée "Viva
el amor", el plat fort del pro
grama d'aquests
Presenta aquesta prOducció
les Selecciona Capitolio, de la
"

sonores.

"Troika" que

tres

Inegmlr."'"'"-,""7"7"*""w

"Troika" i W. de Strisjewsky

Una jove i definida

eetreneh

COLISEUIE

russa

y. Blaseo Ibánez

Benito Pero»

Coneepeió Piquer
Valen.« Perera
Quatre noms que són quatre
glories artístiquel espanyoles

E

