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EL CAMPIONAT DEL MÓN DE BOXA

Jack Sharkey

Schmeling cara a cara
per al tito! que, de Sullivan a Tunney, més han

món de boxa que deixá Gene Tun
suya A hores d'ara la propaganda
per aquest match bat el seu pie i
les juguesques que es fan sobre el
sets resultat probable aPleguen una
considerable quantitat de dólars.
Sharkey, fina ara antipátic als seus
acompatriotes, ha esdevingut el re
apresentant de la lliure América i horn
•inca al seu favor a raó de 7 a 5.
.Schrneling compta, no obstant amb
asombrosos partidaris, pero hom el

'jutja inexpert
car-se

encara

el tito! de

per

Campió.

jous és ben probable

a

adjudi

D'ad

a

di

que la cotitza

ció de les travesses acusi importants
variacions, car interessa als organit
~lora que a l'hora del combat els
.dos adversaria presentin a l'aficionat

Jeffries.

el calderer, que es
torná vell sense que ningú el pogués
barre; i Bob Fitzzimmons, que era
sois un pes mitjá; i Gene Tunney,
l'amic de Bernard Shavs i comenta
dor de Shakespearel
El s boxadors moderna són dignes
d'ésser consparats als d'antany, als
James Figg, que iniciá en 1703 els
aristócrates erigiese, en les fineses
de la Iluita amb els punys; als Jack
Broughton, que doná el primer re
glament de la boxa; als Belcher,
meravellós esgr;mista i superb at
leta. admirado de les dames, al qual
si la boxa a puny-s nus no arribá mai
a desfigurar, la casualitat en
forma
mes

de pilota

deixar borni; ala Men
radicat a Lon
dres, meravella de les meravelles i
arnic del príncep de Galies i de
Brummel..
va

doza, jueu espanyol,

tot

el món

La crítica americana, que és l'úni
ca font que posseim,
no es
posa
d'acord en definir l'estil d'aquest
boxador; per als uns és un científic,
mentre que pels altres és un com
batent. En realitat, Sharkey domina
les dues modalitats, per bé que a
través de la descripció deis com
bata que ha disputat no es pot pas
deduir que sigui un boxador de cor,
?'aquella que en els rnoments de
gran perill arrisquen el tot pel tot.
En aquest casos Sharkey recorre a
tots
es
truca imaginables per il
legals que siguin a fi d'evitar la des
feta. Un crític ha dit que Sharkey
és quelcom extraordinari en ciéncia
i combativitat, mentre creu en la se
va
victória i que esdevé quelcom
d'una vulgaritat inoida quan les co
ses li
cornencen
a anar
malament
Aquesta opinió és la que més s'adiu
amb els fets i és aer aixó que ens

En evocar la memória deis que
foren un dia campions de boxa amb
guants o a puny-s nus, les figures
de Sharkey i Schmeling esdeve
nen
als nostres ulls insignificants
de tan petites. Amb tot i encara que
la propaganda perlodística pagada i
redactada pels empresaria ens els
desfiguri, és de Ilei concedir-los a la
vetlla de Ilur match decisiu l'honor
de qualificats aspirants al títol que
l'any 1928 fou deixat vacant per Ge
ne

SHARKEY

Ineitifvora igualtat de for-ces i
possibilitats.
De t89z data en qué Jhon L. Su
nívea fon batut per James Corbett,
ique fl arrahassá el títol mundial. fins
a 1926 que Gene Tunney vencé Jack
Dempsey pel mateix campionat i pos
tert'orment en 1927 1 1928, que l'es
mentas Tunney aconseguí, respec
tivament, conservar el preat trofeu
en batre per segona vegada a Jack
Dernpsey i en barrar el pas a Tom
Heeney> el campionat del món de
una

boza ha suscitat en la massa espor
tiva del planeta un extraordinari in
terés que ha envait de vegades els
media en els guata l'esport tan solt
és, considerat con, ura activitat d'or
tire absolutament secundan:. Es pre
cisasnent per aix6 que el Campio
nat del món de la categoria pesos
fort ha esdevingut el Campionat per
excefiéncia 1 que el seu titular ha
estas
no el Catnpió
del talón dels
pesos forte% sinó el Campió del món
de Basca i. fina i tot, "l'home =vis
fort del mión".
Aquest miratge, aquesta suggestió,
s'explica perfectament que envaeixi
entesos i profana L'home 'que acon
segueix escalar un II« únic, desta
eadíssim, que arriba sovint a valer
•milions de la moneda
més es
cotitza í que aquest doc l'obtingui
donant i rebent copa de puny, ha
de suscitar per forca la curiositat
apassionada, si no és l'admirado de
cidida. deis de la seva espécie. Tot
horn qui més qui menys Iluita afee
rissadament en aquesta vall de Ilá

lue

grimes, peró ningú no dama
idea més exacta d'aquella Iluita

1

una

que

beneficia a un sol individu, que el
boscador que, ara caient ara alçant
se. arriba a adverar-se el millor en
tre els milers i milers que amb les
rnateixes armes aspiren ardorosa
ment arribar al cim...
E« tanmateix costosíssim asao&
un titol com el que ara está en pies.
Cal per a aconseguir-ho ésser un
veritable cap de brot. De t802 a
7826. que és el període relativament
eurt que compréis la moderna boxa,
Iota aquella que han cstat campions
han revelat drets incontestables al
campionat. Jess Willard, el succes
nor de Tack Jhonson en roo8. és tal
vegada l'únic campió indiscutiblea
per?) si es considera cl teeball que
portar a serme per a
va haver de
vencer el farnós negre, la més gran
meravella de la Pulsa amb els punvs.
de tres minuta de
en 26 rounds,
eombat. s'haurá de reconéíxer que
Willard tio fou tanmateix un qual
sevol, baldament quatre anys més
tarcl. en venta. Jack Dempsey el for
cés a abandonar en sola tres repre
ses. !I
quina graos campions no
toren l'esmentat Jack Dempsey. amb
quaranta victóries per knock-out en.
el seu récord. i James Corbett, el
senyoret, que féu els comptes a
Sullivan. qui al seu torn havia gua
amb guants o sense. els mi
»ora boxadors del seu ternas; i ja

10.

i Max

ambicíonat els esportius de
Dijous vinent, al Yankee Stadium
de Nova York, es decidirá entre
Sharkey i Schmeling, el boxador que
ha d'ocupar la vacarit de Gampio del

DEL MOMENT

1

Tunney.
Teóricament, i fins

i

tot

ment, els dos candidats han batut
tots aquella boxadors que podien
acreditar a'gun drct a disputar la
final que se celebra dijous. Si ca
dascun d'ella no ha batut tots els
altres, aquesta tasca ha estat acom
plerta pela dos conjuntament Aixf.
per exemple, si Sharkev no ha ba
tut Pau'ino Uzcudtm, ja ho féu en
el seu lloc Schmeling; si el darrer
no ha batut Godfrey, ja ho acomplí
en
1926 Sharkey. En poque3 parau
les: si algun boxador pot vanar-se
d'haver batut algun deis dos estnen
tata finalistes, no es pot gloriar
d'haver batut l'un i l'altre.
Tothom está. dones, conforme amb
qué siguin Sharkey i Schmeling els
dos finalistes, amb la sola excepció
de la Federació de Boxa de l'Estat
de Pensylvánia, que reclama en fa
vor
de George Godfrey el dret a
participar en la final. Godfrey és
negre i, com tothotn sal). hom cer
ca a evitar als Estats Unida que un
home de color esdevingui posseldor
del
máxim guasardó
pugilistic.
Aqueas partit pres, evidentment in
just, ha creat al voltant de Godfrey,
igual que anys enrera al voltant
d'Harry Wills, una auréola de víc
tima de la lluita de raes que ha
desvetllat un corrent de simpatia
per un costat just. perb. en puriiat
forca exageras Godfrey és tal ve
gada un excellent boxador. pero ni
els seus planys t i els de la Federació
de Pensylvánia tenen més valor. es
portivament parlant. que els que
podrien formular altres boxadors En
efecte. Godfrey fou batut l'any 1926
per Sharkey. com ja hem dit, i en
cara
que Schmeling no no+ dir el
mateix, bé pot allegar ni llora clrets
que
no pas el negre
si aquest fou
batut per Risko l'any /tan i si. més
tard. ell. Schmeling va véncer Ris
ko per fóra de combat
*

5

*

Sentat que Sharkey i Schmeling
són els bornes mes indicara per a
disputar en 1930 la vacant deixada
per Tunney, sois ens resta repor
tar Ilurs respectives característiques

i arriscar un pronóstic sobre el re
sultat de llur próxim encontre Anem
a
fer-ho amb brevetat a 'fi de no
cansar el lector.
Jack Sharkey, per té que fill de
pares lituana. és nordarnericá. nat
Binghamton, l'any 1902. Fou ma
a
riner a Boston. El seu veritable
cognom és Cuckoskay. Itoxa de de
tez; i el seu récord co:nporta vic
tóries damunt quantitat d'hernies de
classe certa que va batre en l'apo
geu de llur forma, tala .com Harry
Wills, Godfrey, Maloney. Renatilt,
Delaney. Loughran,Stribling, i al
tres. Féu
match nul amb Jhonny
Risko. Ha estat batut per k. o per
Quintin Romero Rojas. al comen
çarnent de la seva carrera, í per
Jack Dempsey. pel juliol de 1927.
Després d'aquesta desfeta. Sharkey
féu match nul amb Tom Heeney, i
perdé per punto amb Jhonny Risko,
perb en els vuit ncontres que pos
teriorment ha disputat han guanyat
sempre, quatre regarles per k. 0. i
altres tantea per punta.

DEMA TOT BARCELONA
SUBHASTA SALA PARES

*
El dia 31 de maig, al vespre, se
celebra la junta general constitutiva
d'Acció Republicana de Catalunya.
Presidí el senyor Rovira i Virgili,
que explica que la reunió noma tenia
Per objecte d'omplir els trámits legals
i que, donades les actuals circumstán
cies, es limitada a aixó.
Per aclamació fou designat el se
güent Consell Central:
President: Antoni Rovira i Virgili.
Vice-preSidents: Leandre Cervera i
Maca Mallol.
Secretaris: E. Isern i Dalmau
Ambrosi Carrion.
Tresorer: Pere Mas i Oliver.
Cómptador: J. Lledó i Casanoves.
Bibliotecari: Dotnénec Guansé.
Vocals: David Ferrer, Eugeni Gui
tard, Francesc Rovira, Nicolau Bat
testini, J. de C. Serra i Ráfols i
J. Roure i Torrent.

Durant el vinent mes de juliol
tindrá !loe el Campament de "Pales
tra" al Pireneu Catalá. Sepurament
será einplalat a l'estany d'Engolas
ters, a la Vall d'Andorra, molt prop
del poble d'Encame, i de Les Escal
des, estació d'aigües termals.
Començará el dia 5 de juliol i fina
nalitzará el dia 4 d'agost.
L'organització anirá a arree de la
germanor de Guies Excursionistes.
Ben aviat donarem més detalla, re
fercnts a les inscripcions, tendes, que
viures, etc.
Ha quedat constituit el Comité
d'Intelligencia d'Esquerres amb re
presentants de tots els sectors esquer
rans de Catalunya, per tal de realitzar
els punta inserits en el manifest del
mes de març pessat
La Intelligencia declara que no ve
a ésser cap super-partit ni persegueix
cap finalitat electoral.
Queden encarregats de la secreta
ria del Comise el: senyors Antoni Mo
les i Caubet, Consell de Cent, 282,
principal, i Joan C,asanelIes i Ibars,
Diagonal, ata, Barcelona.

práctica

SCHMELING
a
adoptar-la com
própia.
Schmeling, alernany, compta

determinem

a

ac

algunes fotografies que han apare
gut a la premsa ha estat necessari
llegir el peu per a destriar si es
tractava del fort alemany e del gran
"fighter" americá. Acinesia seniblan
ça

la

raula.

sera

moderació

han contribuit

en

la pa

elaborar a
Max Sclubeling. una c-eixent popu
laritat als Estats Unids Si Schme
ling fos nordamericá. és ben segur
que a la vetlla del match de Cam
pionat fóra ell i no Sharkey el fa
vorit del públic.
El Campió a'emany boxa amb es
til correcte en el qual eón, sota tots
conceptes. admirables la contundén
cia. la precisió i la claredat Partici
pa aquest estil deis de Tunney i

Dempsey. Flegmátic
esmentat, Schmeling

a

el
té de

com

primer
Demp

dret

que fa estralls
val el de Tun
ney en rapidesa i prccisió í cl seu
contraatac, si bé manca de l'empenta
del de Dempsey. l'avantatia evident
ment en
encert i, de vegades. en
sey

El

un

seu

croxet

pum

Ahir, diumenge, a les onze del
se celebrá l'Assemblea
de cons
titució de l'Agrupació d'Esquerres
Catalanes del Poble Non, entitat adhe
rida a la Unió d'Eaquerres Catalanes.
Assistiren a l'acte deiegats deis di
versos partas
d'esquerra de Catalu
*

anal,

tualment 25 anys, dos menys que
Jac Sharkey. La seva talla és de
1'85 metres, com la del seu oponent.
Boxa des de 1924 i ha estat Campió
d'Europa deis pesos mig fort. El
seu puny dret ha fet bastant soroll.
Efectivament. sobre un total de cin
quanta combata que fina avui porta
disputats, n'ha guanyat trenta per
knock-out. Fou hatut per ab ndona
ment per Ifay Fieckman. quan tot
just començava, i per k. o., pel fe
bree de zna8. pel gitano anglés
Bipsy Daniels. borne al qual havia
batut abans per punts. Després d'a
questa desfeta Schmelitg ha disputat
set encontres i n'ha guanyat quatre
per punta i tres per k. o. El seu
récord no es troba tan noclrid com
él de Sharkey, en hornea de cate
goria. Diener. Risko i Paulino, són
els tres boxadors rnés qualificats
batuta pel boxaclor alernany.
Max Schmeling té una sorprenent
semblanza amb Jack Dempsey En

-.querre

eficacia.

?Qui. de Sharkey i Schmeling, se
campió del món dijous vinent?
Les nostres simpaties se'n van a
favor de Max Schmeling, que és
rá

deis dos oponents el menvs avantat
jat per les circumstáncies En efec
te. Sharkey. més experimereat
per tant. més truquista que Schme
ling. Iluita a casa seva i davant d'un
públic que ti será n gran majoria
favorable. Sharkey. fent tan se's el
precís. será declarat vencedor. tren
e's
tre que a Schmeling, per a obtel
sufagis dels jutges, ti caldracr
bastant mes que el precia. La cer
han d'al ar ajad
tesa que les coses
anta encara a Sharkey una confian
ie
Schmeling no
ca en la victória
pot tenir.
en
el récord de
Hi ha perb
Schmeling, quelcom que parla a fa
vor
sets amb una eloqüencia plena

nyea.
*
En la recensió
publicada en
la nostra edició de dilluns passat
de l'Assemblea d'Esquerres Catalanes
celebrada a l'Avenç Democrátic Re
publicá de Sant Andreu, deixarem de
consignar, per un oblit involuntari,
l'interessant parlament de
Conrat
Guardiola, d'adhesió al projecte i d'ex
posició del punt de vista clarer en
aquest afer.
—

—

*

La conferencia

que

el

que

De conformitat amb la convoca
tória cue ada. se celebra l'assemblea
de constitució de l'Ateneu Popular ed1
Districte IV. d'Acció Catalana, al seu
estatge social. /vIercaders, 38, princi

pal.

Amb assistertcia d'un bon nombre
d'adherits als propósits organitzadors,
fou aprovat l'Estatut. i per aclamació
fou proclamat el Consell Directiu se
güent :

President honorar i: En Lluís Mas

Balaguer.

President efectiu:
ran i
Reynals.

N'Estanislau Du

Sots-president primer:

En

Josep

Xi

coy Grau.

Sots-president segon: En Josep Bar
bey Prats.
Secretad primer: En Jacint Bur
gués Piques.
Secretar; sepon: N'Alfons Vera Es
tadella.
Tresorer: N'Enríe Ferrer Mon
tero.

Comptador:

En Sever Trias Arús
Vocals: En Josep Puig Estere. En
Joan•Escavola. En Josep González i
N'Alfred Sabrafen.

i és que l'alemany,
en vIncer Risko d'..na falló decisiva,
i no per un cop d'atzar com ha dit
de

possibititats

algú, acomplf

Es costum molt arrelat entre els
futbolistes de donar la culpa a l'ár
bitre quan el seu equip perd un par
tit. En general els pobres arbitres són

d'inaptitud
perd un par
tit decisiu. Aquesta regada no podia
ésser una exceixaó. La premsa de Ma
acusats

una

parcialitat

de

pels fanática

o

del club que

a En Comorera i li ha
atribuís bona part de culpa de qué el
Madrid sortís batut de l'Estadi de
Montjuic. N'hi han dit de tots colors.
Que havia estat parcial, que concedí
gola que no ha eren, que n'antilla un
de ben ciar, etc.
Hem cregut que era just que En
Comorera es pogués defensar de tots
aquests ataca, i per aix6 l'hem anat

drid ha acusat

a

ese.

COMORERA,
l'arbitre de la final

intervivar.

—Comenlare per dir-vos— parla
En Comorera— que es periodistes de
Madrid són els mes amics que tinc.
—C,om deuen ésser els altres
—M'explicaré. Quan la darrera
Olimpíada, els periodistes de Madrid
van fer el viatge arnb mi, i allá
sem
pre anávem junta. Aquell viatge va
fer-nos intimar a tots plegats, cosa
que no he fet mai amb periodistes de
cap altre note ni els de casa nostra.
—Aixf, com us expliqueu el que han
dit de vós?
senzill. Estic plenament con
vençut que de tot el que de mi han
escrit "Juan Deportista", Las Heras,
"Rienzi" i altres companys, no se'n
creuen n
mitja paraula. Ells saben
tan be com jo que el gol que no vaig
concedir al Madrid no era válid, que
els dos primers gols de l'Athletie eren
perfectarnent logals, que quan va és
ser marcat el
segon no passava de
l'hora, que si amb algú vaig ésser ben
volent fou amb els jugadors del Ma
drid, etcétera. El que hi ha és que
per quedar be amb el seu públic eta
convenia de dir tot el que han dit.
Si dinen que el partit el van perdre
per culpa de l'arbitratge és únicasnent
per donar "coba" al seu públic. Per
res més.
—Ens voleu parlar de la jugada dcl
go! anullat al Madrid?
—Pron. L'Olaso va pasear la telota
a
Cosme, i aquest es posá a córeer.
Jo, que ja baria vist el senyal d'En
Pequera i havia xiulat, vaig dir a l'in
terior madrileny: "Alto, alto, no te
canses, hombre. que la pelota ha sa
lido". Eh l aixó ho va sentir, penó es
va estimar
més acabar la jugada. El
xut de Triana ni el vaig
veurc.
•

—Qui us sembla que havia de gua
nyar ?
—Per joc el Madrid. Cal no perdre
de vista que !'ala dreta i el centre deis
bascos, o- siguin els tres que marcava
Quesada,, van jugar la major part del
partit "tocata". Quan va venir el de

falliment deis aletics, l'Urquizu sol va
el temporal. Els de l'Athletic
es van saber aprofitar més de les oca
siona. El que sí que crec 'es que en
igualtat de condiciona, sense lesionats
i aent joc net, l'Athletic hauria gua
nyat el Madrid per una pila de gols de
diferencia.
—I les declaracions dels jugadors

capejar

madrilenys ?
Fixeu-vos que
no
estan d'a
cord. Mentre Rubio i altres jugadora
diuen que eIs dos primera gols de
l'Atbletic eren orsai declarat, els pe
riodistes ni en fan esment. A mes, al
camp, no hi va haver ningú que els
protestes. Referent al gol segon,
"Juan Deportista" i altres diuen que
passava un minut de l'hora reglamen
Urja. En canvi un aItre periódic. que
no recordo precisament si era "El Li
beral". publica el partit al cronóme
tre,-i posa que faltaren trenta segons
—No se'n pot fer

cas.

jugadora i periodistes

per al

descara, igual

com

vaig

apre

ciar-lio jo. Aquesta falta d'unanimi
tat és una prova mes que tot aixó ho
diuen per quedar be. Si almenys abans
s'haguessin posat d'acord...
—1 del que han dit del públic?
—No s'hi val a exagerar d'aquesta
manera. Trobo mal fet que el públic
rebes el Madrid amb una xiulada, pera,
que consti que <luan al comencarnent
de la segona part els del Madrid jis
eaven net i be, la major part del pú

UNA OBIRA PA

blic eta va aplaudir. De totes naarteres
jo trobo justificada l'actitud del pú_
blic. La premsa de Madrid, lluny de
treure importancia als darrers
lamen
tables jets, ha anat afegint llenya al
foc. Aquella batalla del camp de l'Es
panyol que va inventar-se "Rienzi" és
suficient per a exaltar el mes pací
fic. A més, les declaracions de Que
sada, alió de que li agrada va fer la
final a l'Estadi porqué "como no ti
ren con honda"... Hi ha un adagi
cas
tellá que diu: "Quien siembra vientos
recoge tempestades". Els del Madrid
aquesta vegada se'l poden ben aplicar,
—I del que han dit d'En Rubio?
—Tampoc no s'hi val. El que ha
escrit "Informaciones" d'En Rubio no
es diu a ningú. S'ha exagerat molt i
a Rubio li han fet impossible la vida,
i no n'hi ha per tant. D'aixa, de qué
hagués de baixar del tren dues esta
cions abans d'arribar a Madrid, en te
nen la culpa certs periodistes
(aje han
emmetzinat el públic. Que se n'arri
ba a fer de mal i d'injustícies des
deis diaris!
—Hi ha gent que es pensa que per
arbitrar aquesta final us van donar un
"pico" fantástic.
—Ja eta podeu dir que de la final
no en treuen ni cinc céntima M
bitre ni els linesmen ni eta jutges de
gol. Molta gloria i mole anomenada,
peró de pesseta cap. Totes les final,
s'han d'arbitrar de franc.
—Creieu encertada aquesta disposi
ció de la Federació Espanyola de qué
es posin filats al voltant deis terrenys
de joc?
—Hi ha llocs que és necessari. Ja
heu vist que les invasions aquest any
han sovintejat.
A Les Corta, per
exemple, no cal, ja que el públic ca
talá és deis mes sensata. El que trilla
sorprés molt és el comportament deis
pública de Madrid i Sevilla.. Són es
dos llora on m'han tractat sempre mi
flor. Referent als jugadora, caldria
que la Federació extremes elsicastigc
Ara mateix, a Lleida, un jugador ba
reirciclit a agredir un arbitre. Pe
que no se l'inhabilita a perpetuitat?
—Esteta content de la premsa ca
talana?
—De la prernaa de Catalunya n'es
tic molt content. Aquesta vegada han
jutjat la mera actuacia tal com cm
sembla que cm rnereixia. I tarribe han
estat encertats en parlar del compor
tament del públic. La nostra preane
és, sens dubte, la millor.
—Grades.
XAVIER PICANYO'

IL.LUMINACIONS

DISCRETES

TRIOTICA.
Deiem clics enrer que rnolts con
fonen l'esport i l'educació física. Fi
deis ais nostres Proposits de pi °paga.'
aquesta darrera a Catalunya, procura
asieesaat

ceilent per

son,.

Per al dia 21 CO donará una altra
a! Centre Catalá Republicá d'Horta i
Santa Eulalia, sobre el tema
"Esport i ciutadania"

sot

va

nostre

Josep Sunyol havia de donar
divendres passat a la Joventut Cata
lana (Floridablanca, 37). sobre el tema
"Eta deures d'aquesta hora",
ha estat ajornada fina al dia 17 del
company

mes

arbitrar la final, ens
parla d'aquest partít í deis comentará
que ha motivat

En Comorera, que

DNI

performança

que

supera l'actuació més recent de Shar
key durant la qual. -otn és sabut
resulta batut per Risko Schmeling,
vencedor de Sharkey seria. dones. un
resultat més lógic que no pas la

resultat que
contraria. Es aquest
nosaltres esperem bo i recrteixent
a Sharkey un considerable nombre
de probabilitats al 11C11 favor.
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la joventut sana i forte,
és inmpan per ell sol d'enlortir i rege
nerar lisicament la nostra
rala.
No és pas necessari estendre's en
Ilargues expacacions per a demostrar
aiscó que diem.
La majada d'esports, i entre ells els
més populars a casa nostra: futbol,
a

rugby, natació,

carreres, etc., nomas
poden ésser practicats per individua
físicament ben dotats i en la plenitud
de llur força. Aiscó fa que ni els in
fants, ni els bornes ja rnadurs, pueuin
beneficiar-se d'aquesta mena d'exer
cicis. El mateix podriem dir de les do
nes. encara que avuí siguin nombro
sea les que es dediquen a
esports at
lética.
Ara bé: si volem crear a Catalunya
una raça
forta i sana, és natural que
no hem d'enfortir únicament
els joves;
hem d'enfortir els infants, que seran
els homes de demá; hem de procurar
que els bornes conservin fina a la
velle
sa
les forces de !a joventut; hem
d'enfortir les dones, iss futures maree
per tal que siguin capaces de donar
nos fila robustos i sans. Aixó
sols
pot obtenir-se per mitjá de l'educació
física racional, i practicant al mateix
temps les normes de la higiene.
Tothom está convençut avui dia dr
la necessitat de l'exercici físic; nin
no
ncga la importánda de la hiliene.
i rnalgrat d'aixó, l'educació física está
molt Iluny d'ocupar el lloc que ti per
toca, i quant a higiene, molta gent
ik nora encara els seus principis ele
mentals.
Veiem com els nostres pares i els
nostres mestres tenen cura de la nos
tra formaci6 moral i intellectual; en
ranvi es preocupen ben poc, en general,
de les nostres facultats físiques. El
mateix retret pot ésser fet a la majo
da de guiadora de la nostra joventut.
Tots semblen oblidar que la persona
Wat humana. per a desenvolupar-se
d'una manera harrnónica, necessita que
totes les seres facultats siguin
exerci
tades al matelx temps.
Remeiar aquest estat de coses és el
que es proposa l'Obra de l'Educaci6

—Si clausuren l'Exposicio el cita 15 de
juhol també deuran clausurar lcs
la Plaga de Catalunya?
—Oh! Per les illuminacions de la Plaga de Catalunya no sofreixi. 'aquí
aleshores ja no cremará cap bombeta.

illurninacions de

Física Popular. La

seva
tasca no és
pas de Iluiment, no poden aconseguir
se amb ella exits fácils ni sorollosos;
cal reconeixer, peró, que és altament

patriótica i més profitosa per a Cata
Innya í els catalans que no pas eh
parlaments i eh articles de molts se
nyors ame es creuen tenir el monopoll
del natriotisme.

B. de C.

"Porque

esta

desatada pa

sión del fútbol puede ser
eficaz para impulsos de
más importancia, y no
ciertamente por lo que se
para, sino por lo que une."
Francisco de Colijo.

g de juny de 1930

Humor,

la ramMq de Catalunva

encara

amb censura

La batalla del pél
L'anécdota ja és prou t'anegada:
L'alcalde va pajar d cotxe de l'Al
i

laca,.
tar

va

demanar paper i

Aquest,
pujar
a

llaPis

al
cui

no en duia, va
Majordomia, escale.,

que
a

ammt, els graons de quatre en quatre.
traient el fetge per la boca,
Ya baixar
faci un servidor ben com
que
'con: col
plidor; va allargar paPer i IlaPis al
comte de Güell; aqieS Ii féu : —No;
-osté rtsateix; escrigui: •"Debo afei
días."
tarme todos los
nostres cebes. Els
les
tenlo:
Tots
collecció de cap-i-cues; els
Ims fan
altres toquen ferro cada vegada que
venez: unvailet amb els. antiestéties
patita!~ de golf ; oís de més amunt
fan un nus al mocador quan traben
ircs capellan.s. El conde de Güell, ciu
:tala cona nosaltres nzateisos, no podía
de tenir les seves. El
Pas c.ç-apar-se
passa és que les seves cebes sóts
elevades. La primera és una ceba
,10:t noble: és la imatgeria 'Doliera
„..,(ia, que per ntalts anys pugui amar

Com que l'amnistía no ha estat
concedida encara, publiquem avui
aquest comentad destinat a l'edició

tí convé, ei
comte de Giicil porta
dins de la pipa una bola
de
impregnada de mentol). El coté-fluix
no

anterior. Aquelles acreditades "cau
ses alienes a la .nostra —sobretot la
meya— voluntat" cris impediren
de
tfer-ho, dilluns passat.
NOTA DE

funcionari
de l'ascensor Ii obrí la porta,
quadrat,
rígid,

—

sense ni gosar
mirar-sel, com
si obrís la porta al
mateix Sala Pare.
Pera, ai las; que duia

L'AUTOR.
,

de dos dies...1.Quan va mes barba
tancar-se la
Porto de !'ascensor, i mentre
aquest
s'anava enfilant, hom sent (Ibis
una
gran cridaria.
L'ascensor era escenari
d'algun drama. Els funcionaris muni
ciPals, esverats, treien el cap
pds fi
nestrals, guaitaven encuriosits per
les
escletxes de les portes, la guarda ur
bana comencava d'inquietar-se...
L'as
censor va arribar a
dalt. El drama era
finit. L'alcalde no valía homes
per
afailar que tinguessin cura de
l'ascen
sor. El funcionani que
Itctvia desafial
les ires de !'alcalde amb la sera
barba
descurada, quedava acontiadat d'aque
lla Pina. —Els homes
que van per
afaitar
s'havia haqut de sentir

dignes

nocturns,

encara

de
a la'

Tanmateix,

el govern ha parlat, fi
sobre l'amnistia deis condemsocials. En l'entrevista sostinguabans d'ahir amb els representants
la premsa i de les entitats barce

slalment

rIts
41

de
lonines, Berenguer manifestá que es
tu4ria la petició reiterada, "amb in
teree i afecte". Nosaltres conf:em en
aquesta paraula. Ens sobta, peró, la
reserva que féu immediatament

dictes novament Mesures parcials, no
sabrem pas qué dir-hl. AII6 que ens
interessa és obten:r d'aquest goVern
la máxima' quantitat possible de jus
ticia, i del govern normal que el suc
ceirá inevitablduent un dia o altre la
completado de la justicia nüg feta i
la reparació deis torta. Si en comp

grados amb la unció de l'a
fecte popular. Cl dír, a honor set;
que ja' ha posat sovint la seva son
homia innata al ,servei de la croada
notilíssitna i humanitaria. No- ha fet
prou, peró. Cal que faci, encara, no
nament

d'obtenir, dones, una mesura ge
neral, assolim la llibertat de tots o
d'alguns, el camí de futures repara
nona será obert encara
la culpa del
iracas provisional no será pas nos

L'alcalde ha clobeir l'imperatiu
honrós de la chitas i de Catalunya, ha"
d'imitar l'acció del senyor Maluquer
temps suara : posar el coll, com es diu
vulgárrnent, Per obtenir de seguida els
alliberarnentS que urgeixen.

111-

nostra

poblada. Des de denad panera a
pres
tar servei al fielato de
més odia del
Cementiri.
No poden: negar que ?'alcalde
té
raó. 1 en aquesta, época de
.turisme
convergent a la twstra ciutat,
que-tots
desitgent presentar neta i Polida ahs
forasters,, no podio?: desitjar com :a
Primera autoritat chitado:a
ningtí mi
l'In- que el rcomte de Güell,
britanie a tot ésser-ho, que pot•alcalde
donar
als estrangers la impressió que
la ciu

consciencia

escrupolo,sa

C"i/tivant ett

bé de l'art i,de la pa
tria. La segona també és elevada: con
sistels a ~PHI, de murciams deis que
feren cls Metros i. z4uen a les,barra
ques, els terrats de les cases del Pas
seig de ,Gracia i altres carrers no
utennys imPortants:.-- .3o.ouo terrats
diu el!
que lai ha a Barcelona
són 30.000 habitacions que podrien
construir-se Per allotjar-hi tres o qua
Els propie
tre pravíncies soiceres
taris, pera, s'estimen més de tenir-hi
roba estesa que no pas estadants hu
vals. La tercera, si no és tan elevada
cona les &tres. no es pot negar que no
sigui digna d'elogi: consisteix a no
vokr péls enlloc. Aquesta, ceba ja ha
donat bastants disgustos al conde de
Giiell,,i n'hi seguirá donant. N'Id ha
proa ama' qué un !torne no vulgui pels
entice, pera:té en trobl a tot arreu.
El Primer dia que el contte de Gilell
va alar a l'Alcaldía, abans d'haver tin
gut ocasió de demayar al lacai si te
nia pape,- i Ilapis„ jet hi va haver una
escena dranzatica dins de ?'ascensor.
L'alcalde anava, com sempre, ine
ccbJe. anzb el son gran plastró, la Pipa
—

—

—.

apagada

a

la boca

(com

que el

fumar

L'Alcohol, cómplice i aliat de la
miseria, és un deis fan tasmes més
terribles d'aquest tros de Barcelona
pútrida que se'n din districte cinque.
Més -que el "veramon”
droga de
luxe, tnetzina de l'aristocracia mo
—

derna —, més que la cocaina
de
licia secreta de noctámbula inguari
bles
Inés que la morfina
néctar
mortal de viciosos refinats
l'al
guardent en les seves múltiples dis
fresses éss el; tóxic mes pervers, més
terrible, de tret més segur contra
la sang, el cervell i els pulmons de
la humanitat jove, feble o ingenua,
que siij lliura a cada instant.
La morfina i la "coco" son per
seguides terriblement. Ho és el ve
ronal. No ho és el "veramon", peró
ho será quan accentui els seus es
tralls. L'alcohol, en canvi, es passe
ja tranquillament per la ciutat, co
quetejant arnb els joves, ensenyorit
deis vells, plantant cara als més
—

austers. Segur de la seva impuni
tat... Ah! la "blanca", la "neu", las
"verge", la "cocaina" és sempres la

matean,

desgrat

deis seus nonas
variats i curioSós. El stu• pols blánc,
afinat, .en tubets, en capses o en di
dais tapats, no pot dissimular la
seva personalitat. I la morfina en
cara menys, droga senyora que surt
de la Ilár odorífica •d'un laboratori
a

general.

Es clar que alza- és i sera causa
de
seriosos disgustos i ,contratemps
als

funcionaris municiPals no
rasas del seu físic.
Pera

nuassa

en

el prestipi
primer que top. I en

de la ciutat és

agnest

soda, !'alcalde (robara rajat
ciutada en tot i per tot.- pergité tots
estor: disposats a collabdrar
'0,411) ell
en' aquesta batalla contra -el Pl.
Per
oné aixa de no valer péls enlloc, no
és pa.ç. que sigui una qüestió passat
gera. que hagi provocat el parell
d'a
néedotes esntentades. Es tracto d'un
proPasit decidt't del conde de Güell
per a la total coliseo:ció ,del qual tre
balla toles les llores del die. El
seu
xofer té ordres severes que quan vegi
un urba d'aquests
reguladors del tra
fec amb pél a la cara, ralenteixi
marra

l'obirde

el fatal que li
fa costat Intgui prendre-li el número.
urba l'endema ia reaula'el tra
to,- a la carretera de la .Bordetn, i
!loe d'Iré-are-se4es amb Packards. amb
Ralls i amb Minerves. se les heu amb
els carros aue transporten verdores,
el que encara és de més mal fer,
amb
els earreters que els :tienen.
Aquesta Presa de Ni que el conde
a

Tenim o:tés que el Greini de Bar
bees li prepara. un homenatge, al qual
no deixara d'assistir-hi cap deis seus
comPonents. Per altra banda, les cases

.Cple

que fabriquen maquines d'afaitar i les
que trempen falles s'estan també po
sant
d'acord sobre la manera tnés
adient de fer arribar a l'alcalde llur
sintpatia en forma que resida un ho

menatge

I.

digne.

Les cases que elaboren
depilatoris també hi m'en la' seva. Es
a dir, en quatre dies que la nava ha
corregut, tothom vol ésser-hi, puix
que és evident que Pagues vegades
s'haurd fet un hamenatge ffléS jUSi i
tnerescut.
En aquesta
compti ?'alcalde

.

baialla
en

.

pel,

contra el
tot i Per l'ot amb la

i si

es

la necessitat d'afaitar-se cada
día, per; al millar prestigi de' la 'ciutat
i del país en‘generál.
dicar

-

J..VENTALLO

Protagonista
metzina per

a

d'aquesta
snobs. producte de l'a
central

vanguardisme de

taverna,

anomenat

"cock-tail", heroi del vi escumós.
per a "senyors" amb comptecor
rent, essencia de tots els vins de
cava o de pone). ánima deis mil li

l'aiguardent
explosiu fan les delícies deis degus
tadoes de l'epoca, alcohol maleit,
fantasma de les. mil disfresses. ets
cors

que del conyac

a

l'ombra fatídica del barri més po
bre, més trist i més trágicament
desemparat de Barcelona...
*

*

?No heu vist mal aquest quadro
del segle. de rigor a totes les re

vistes viscudes de les graos ciuta ts ?
Es que no sou clients deis cabarets
de luxe, ni coneixeu els trucs deis
cataus recóndits on s'abracen el vici
i el plaer. La casa deis traficants

—

--

surtin.

Valdría rnés, és ciar, passar l'es
ponja damunt ui període negre que
avergonyeix la ciutat. Les Ibises
—apaivagades ja—eme tingueren ori

EMILI GEANIER-B ARRERA

Barcelona,

gen entre el xoc d'odis de la gran
guerra, haurien d'ésser• oblidades en
l'abraeada de la nova consciencia ciu
tadana. La democracia naixent ho ha
clamat així, en la campanya -pro-am
nistia. Barcelona tota, ferida en lee
entranyes per aquells fets, ha perdo
nat de cor els bornes obscura enduts
per la turbonada violenta.

'de

de juhy

a-

193o.
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drogues tóxiques d'aquesta mena i
que els:s traficants que es dediquen
comerciar-hi coneixen els trucs
tr.és refinats que pogueu imaginar.
vos.
El d'amagar els paquets d'un
gram en caps:es <de Ilumins, en cigar
a

A Madrid, l'Ateneu, l'Aca

'

•

•

aflija de Jurisprudéncia,
el Collegi d'Advocats,

ac

s'onosen.'dec. ididament

egípcies,

:envoltoris

en
dau
de bombons de luxe.' El d'ud.
litzar els "grooms 7. les floristes de
cabaret o •el personal ; masculf ( ?)
especialitzat en- determina ts serveis
higienics, per a "passar' grama de
cocaína ala bons de-vots de la dro
ga. Pero: malgra t -d'a quests i d'altres
recursos
a
que recorren els trafi

retes

,

rats

can

ts,

les

Isríga des especials

en

ca

tant., L'eepio
natge és la miller arma pei deseo
cen

alguns

de

tant

en

guerra

tuen i

potisme análfabet.
ha, dones, altra

qué

es

^41§1,14144.1

con

anys de des

l'Ateneu

A

•t••t•

que

hi

no.

compro
implícit per part deis' spcis per
que siguin rectificades les direccions
tradlionals de la Política.
La nova generació, que planta cara,
pel carrer, a la Dictadura, ha fet
irrupció alia atnb la veherneneia deis
que no i tenen cap pacte amb el passat,
Deis .que:reclaruen per a ells mateíxos
cosa

un

•

,

el

parlen.

-

o

'

el Gbvern. Especie
tracrant-se d'horises tan
diáfanament esquerrans com els que
havi'en anaf a- la Presú per defensar
l'AteneU.'Després, la Junta no eáigué
afortunada en negar-se a donar expli
•cacions* a l'Is'sernblea, Fou 'quan sorgí
la negativa de la Junta 'a' ésSer re
elegida, 1 vingué l'elecoió de Fernando
de los Ríos i Sanchis Banús, -ádhuc
sabent molts socis de l'Ateneti que cap

M'aeZtsta" del

I

Barcelona, qué?

a

5444444444.44444~414441

podia accentár : el pri
-viure at Madrid ; el Legan,
per exCés 'de arrees semblants.
Darrerament•s'han fet getions ami,
Ossorio ilGalla•rdo i Ramon Pérez de
Ayala. Ossorio i Gallardo, dubitatiu
en
política, s'ofega quan es fica en

d'ells dos'

sidir cinc-cents ateneistes vehements.
Tarunateix. com que d'homes no en
manquen, rhome el tindrenn la ,setina
na,entrant..Encara. que es diegusti "El
Debate", que arnb ia ses-a ceguera pe
culiar• creu que la witracitat
neu és- simptotna de deeadhcia.

de

s

fan

a

•

•

'

'

•

•

-

•

s

•

'•

•

•

'

•

•

•

.

blixará•;:més' les sinistreiescaless

a cent

del

metres

un

de

la

seva

mprta d'alcoholis

'

—

'

.

estigui

l'Orne_ que

i aquell'

s

demapar-nos .deu centims per a_ ute
altre` got de. vi amb la seg. uretat
que mabgrat la borratXera Ti seria
taulell

el client

en morirá de
má, iaquell,altreiectavara un ga
nívét: al vende ',de, ":seva amant
d'un:a dona que no se- ra la seva
amant, han eitat víciimes del fan
tasma 'de les inil disfresses
cock
tail, xa•mpany. vi. "degre, vi blanc,
conyac, cazalla, aikuardent, etc.,

me,

•

servit

altres-coses, quan'
Aquesta: dona.

ces

exánimed'Aquesta- víctima, hem tro
bat un' altre' álcóhólic dubtant entre
caure o• mantenir-se agafat
fe
ral... I encara ha tingut esma de
a

FERNANDEZ

DIAZ

rnanifestament'erribdac:

•

de -'vint: copes'
d'aigtiárcle:nt á les tavernes del carrer
del Cid; ella, la' víctima, ha'. tnen
dicat els palsants. arnb la cantare
ha enternidOra de-. la gana, i tele det.1
en
deutcentinis'' ha- aconseguit prous
diners' per'tornar' al Mostrador.- I .e1“taieriter",•!el :"venedcir",
TRA
FICANT,s per
deis' 'den
eentirris; : 'per conservar aquesta'
clientela de borrabcbs que ell ali
tnenti, totiveient-la 'embriaga, á mig
morir, : trontollant, tremolant; artib
els ulls encesos
bocal babejant.
víctima i
no
ha itingut' pietát
ha seguir servint-li copes' de';caza
Ila tesgots -.de- vi reforeats. s
I .ara,_ equis las teniu.. psperan-que:.
el vigilant rarreplegui. altra .vegada
o
que' el .s"s'ereno".. avisi l'ambulan
da de la Casa de Socors.: Ei fan
tasma l'ha Veneuda per semprel Ja,

mort contra
aquest fantasma de sudan i blanc que
I sabes; per que?
es dio cocaína...
Perqué la cocaína és un hastíe que

JOSE

•

diabólica del
tasma de- les` mil disfresses...

nos

no

l'atmosfera
republicana. Pérez de
Ayala, de 'temperament tímid, 's'ater
roritza dassant la idea d'haver de pre

match: Primo. de Rivera,
fan circular el rumor
•que lafáráfión té contactes: amb el Go
vern
i cine Jiménez Asúa ha agafat
p?r després del íeu exili a Chefar;nas.
a Maranón. ni a .A:súa, ni' a Tapia,
'els
els
reaccionaris que

a'?enfila: *l'anibra

Embriaga després's

per

mer

.'són eis 'que

perdcinen

amb

secrets

menysPréable

l'estupidesa.• Jo troba

cOr'ifejis de-Vázquez Mella.

allá

de-Madrid
tes

l'esslevenidor. Aixo. no és simptn.ma
de: decadencia.' ni inca: rnenys. Ara bé :
?a qué es' deu aquesta fuga de direc
tiges. aquest :fluix de dimissions,
aquestes proldngades vacants de presi
dencies i vice-presidencies ? Es deu,
precisament, a les dretes. Allá s'han
filtrat elements que, sense tenir una
gran significació política. han conSTis
cut ambla Junta: de R. O. i desorien
ten ara conetantment
els ateneistes
sincers. Persones que pel fet de seure
a, la .caelmeherría' duránt Ilargs anys,
colleccionant fracassos en l'art, en la
ciencia 1- en les Iletres, remenen noms
'candidatures seftse altre óbjectin que

-la': 'picardía

GREGORI ,MARANÓN,
president dimissionari de l'Atenett

•

,

a

vida, que esclavitza, que anorrea
que mata. Els' manicomis i les di
niques frenopátiques duna banda,
les presons duna altra, estan ede
els-uns,rde "ve
nes de "víctimes"
nedors" els altres...
Ah, lector! ?Vols dir-me quanta
crims no han estat fets per culpa de
l'alcohol? ?Tens idea deis dramee
de qué és responsable? ?No ereus,
amb mi, que les presons, els mani
comis i ele hospitals tumbé estan
plens de victimes de l'alcohol? ?Ig
nores per ventura que hI ha un as
pecte més trágie de l'alcoholieme
l'herencia
per l'aedo del qual
hi ha mulera d'éssers que en néixer
porten damunt seu el tatuatge del
crim o la malaltia inguarible?
I bé. ?Vols dir-me ara,' lector, tu
que com jo tampoc no -ets partidari
de la llei seca perqué la consideres
una cosa absurda. vols dir-me qui
nes Ileis socials. quistes mesures le

a

.sis

-sbliditla' impunitat 'de

que

•

brir el tráfic de tóxica. Una denun
cia, una confidéncia.• LID paranY, i a
l'hora més imprevista s'omplen dos
calabossos de gent que no ha tingut
ni temps de preparar la resistencia...
Hi ha, pel que sembla, una Lliga
semioficial contra la tóxicomania,
un
servei destinas eXclusivament a
la repressió del comerc d'estupe
una

'

•

•

Hi ha un home, representant avui
de la ciutat, que pot °cederle la tra
mitad() suprema arnb' narnés dema
nar-ho instantment. Aquest home és
el comte de Güell. Té, en aquestes
hores ansioses, una avinentesa bellís
sima i única per ratificar el nomee

faents,

-

•

El fantasma de les mil
disfresses
de cocaina; és. I'dp.erarió policíaca
més difícil 1 més perillosa de les
encomanades a les: brigades espe
cials: contra la venda d'estupefaents.
Seria inútil amagar-vos que a Bar
celona es fa un gran densurn de

s

•

Més aval!,

•

*

-

Distriete el I' qué...

aparellar-se arnb un injectador
especial que forada l'epidermis...
Per° tu, alcohol, fantasma de les
•

un
decret d'amnistia com una
serie d'indults personals. El fet és
que tots
o almenys la majoria
deis obrers esmentats en la llista que
publica LA RAMBLA en el seu nú
mero 8 i que shn encara a presidi en

ment,

•

simPatia,

decidía a eixanz
plar l'abast de la sea canzpanya i
necessitaVa ajad, nasal:res tenim esti
»mis atnics que-són. oradors acreditats,
i estent certs que si. dilo -delitanelvern
no ens negarien pos llar ,concurs per
catar per aquests mons
de Déa b pre
nostra

per

mil disfresses, que rnenysprees la
complicitat tenebrosa de la nit, que
no
tens preferéncies, que burles la
llei de la vida, que ataques cega
ment bornes i dones, joves i vells,
nobles i rics, ?quan et cansarás de
fer malvestats o posaran barreres a
la teva obra diabólica?

val,

se

•

'iniciativa:
Durare la Dictadura foren els in
telleetuals: els que' no van transigir
amb el regim de' forera t d'irreSpon
sabilitat. Anar'en 'a parar a la presó
els' prófessors,. els estriptors, els poli
tids,, els estudiants. Es clausura l'Ate
neb ;• es perseguí els bornes represen
tatius:s I 'ara, cesan encera no está :r6s
solta la' incógnita po.ltica, aquests li
torrien la) fine
legítim ;1

•

amb elles,
de mo

ara.

a

-

•

•

per
Tant

l'Ateneu amb assistenpia d'al
Hom assabenta
la
a aquest del perill que suposava
sean presencia dayant d'un públic
vers
i exaltats Aleshores vingué
suspensió pel catní go.vernatiu. El ma
teix' incideht 'decidí rajornament de
l'acte' de: Mar:cellí Domingo,- Per. b la
adacharreSía",• .em!resa per algun dre
tista: S'ignifiC:it:. 2C 114. ha Tinta 'de pac
donar

•gun personatge oficial,

moments

adonát per fectament de Ilur missió
história,• i han cpmpr 1s que no po
den inhibir-se; d'una obligatória inter
venció en la vida pública, i reclamen,
per a' ells primer' que •per a ningú,' la

-

Acontentem-nos,
sigui com sigui.

els

•

•

L'alcalde que pot ésser popular

en

,

•

.

ara,

que vio el postre país, aquesta
pau octaviana que postulen els jesui
tes de "El Debate", aleshpres sí que
podría dir-se que les esqgerres espa
tiyales esta-ven' sense cap-. o sense pols.
Peró els intelleetuall madrilerrys s'han

—

•

de ,Marcellí Domingo.
que hi hagué alguna -casa mes.
Setnbla que el plet va néixer de la
conferencia que un engins er pretenia

crítics

,

deis que han estat
sorpresas soase afaitar i deis que en
cara siguin atrapats chnb pél a la cara,
en_ canvi li acreixera la simPatia amb
qué ha estat rebut per la cintat, i
adhuc provocara en determinats gre
mis la presa d'acOrds en el sentí! de
prestar el ntés decida ajo! "moral i
material", i en tots els terretays que
calgui, a un hotne que tant es preocu
pa de la bona presentació física deis
seas subordinats
i deis ciutadans en

tat que té un alcalde aiXí és
una cío
tat de tot primer
ordre a la qual estan
reservats olts 'destins. En
aquest as
pede ens plan molt que una de les
ce
bes del nostre alcalde. sigui
aquesta de
no valer péls' enlloc, que més
avía! esas
ha de fer favor. que no par
perjudi
car-nos.
la

l'antipátia

exiStís

,

Sembla

s

,

practicant amb,els fun.
cionaris municipals, si de monten, li

conferencia

as

de la bota militar_
El conflicte ha sarga amb motiu de
la famosa' proposta contra l'antiga
Junta per haver canviat la data d'una

.

davant de

El senyor Güell no pot pas ,perdre
semblant actitud digna.
res
en
una
En canvi. té a guanyer l'afecte del
pcble, que ja 1 estima avui per l'es
petanea que ha posas en eh l quant a
aceuest afer. Les coses palatínes—ja
ho din la dita
salen anar a poc a
poc. Peró si un home, palatí t abé
i popular alhora com eh l pot ésser,
vol trucar u stelentment a les portes
auries, obté' el que vol. Per damunt
deis' possibles descoratjarnents, dones,
cal que l'alcalde insisteixi. El faram
nostre. Li agrairem de cor la seva ac
titud. Gravarem en el nostre record
el mostatxo bondadós i la cala no
ble. I podrá sentir, entre lae joia del
Is
retorn, corn els fills innocents
presoners Ii envien, des de la taula
familiar, flarnant de.. joia, una manya
ga invisible...
senyor conde, que ho .feu.,
periodistes' catalans, qne havem' dema
nat "mts" l'amnistia ; que fórem -ebuts gentilment per vós en amar a so
Islicitar-vcys Belles Arts per celebrar
en miting, us demanarem aquesta in
tervenció lins que us decidiu's a: cut
prendre-la. Penseu vós, que sertveu
l'antiga fe, que ) es tracta ayui de la
Ilibertat d'uns bornes. De posar una
garlanda de: roses a l'espaia 'inflexi
ble de la justicia 4.

de Güell esta

gar a ,tots els vents .que,l'Ateneu pass
sa -per una
crisi agddisshtta, quan en
réalitat ofereix una imPressió de vi
talitat i de fama poques vegades su
pérada... Perque si a la casa deis in

sobreviscut

átropells

a

•

•

d'estadista li

aquesta

telleetuals

hagi

Junta

Osa concentrat
l'Ateneu. Digui's
el que es vulgui, l'Ateneu és un fogar
d'inquietud, .de lluita, de desvetliament
civil. Les dretes s'obstínen a propa
setrnana

•

tots.

•

atraura

'

dementissima, ha

d'ésser cl portavau d'ella

coacessió de l'anhelit indult per a al
guns deis suposats delictes, objecte en
cara
avui de punicions dures.
El senyor Berenguer coneíx millor
que nosaltres. és clan les responsa
bílitats de la seva situació. I si una

de burots
zona
més des..

metrópolis

--

--

L'atenciée política

aquesta

Manuel Brunet, des de "Mi-idee",
ha suggerít i remarcas la. idea : El
perdó, l'oblit, pertoquen avui a la rios
tra ciutat serena. I el senyor comte
de Güell, máxim representánt de la

aquestes llibertats.

—

fer

•

nou.

tra. En canvt el benefici collectiu óe
les llibertats obtingudes será palas i

intangible.
Vinguin, dones,

Les
Contra l'impunisme.
maniobres reaccionitries. História de les Juntes.
Sobren deu hornea

L'equívoc dretista.

pressions, noves gestions, nems sa
crificis potser. No basta que telefoni,
com temps
enrera, al cap del govern
quan aquest sigui a Madrid de bell

tes

política

L'Ateneu í la

ves

lustle general constitucionalista. Creu
—textual de la premsa diaria
"que
un; indult
en
la forma demanada, o
sigui conjuntament, no podrá conce
dir-lo, per la responsabilitat que com
porta el cárrec que ocupa". En can
vi. considera factible pardalment la

—

només són

CARTA DE MADRID

L'alcalde 1 l'amnistia

ta

,

—peró.aquest fantasma,

etc.

terror

i-temptació. del barri xinés, no ho
obliclis, lector: té cómplices. I cóm
monstre miserable
que coIpeja la
plices impunes. Cómplices que esdona, que: es' trialinet la setmanada
peculen; ami,: les víctimas sense una
dels infanta. '!que provoca o realitza
crims en el-paroxisme- de la seva .gota de nietas. Cómplices per ala
irresponsabiiinit; :que és- responsable: gneis- hem dedernanar• el -castig que
els .pertoca:..
de la naixerma de pobres éssers
El .1:.e161 _no seria un Hit eixut de
condemnats a una vida breu i do
sorres i insrn undicies, si hi Ilisques,
!orase,. no, pne_menys que revoltar
unas nit noanés-tot l'alcohol disfres
me contra aquells altres traficants.
sal que s'éngoleix cada véspré a les
tan repugnants
com
ele de la cos
mil tavernes de les Drassanes. Ca
camitas que especulen amb aquests
da carrerot pútrid 'deis' que mecen
pobres miserables, que són cómpli
a dreta o a esquerra
I

en

aquest

-.pensar. que

es

el

•

.

.

s

.

'

'

-

•

•

de l'alcoholistne i', contra els
qnalss. noashis ha.. cape Ilei _repressiva,
ni cap reglament seriós que els obli
gui a no servir a un mateix client
mes que- una quantitat limitada d'al

ces

cohoi i

soSretot

a

no

servir,

e

és un canal de
cremors, sin salt
de turbulencies
amb esquitxosmde sang. una riera
de tragedies damunt el Ilit terbol de
la qual navega el fantasma de les
mil disfres.ses.a
-

-

mal que

•

no

de SantLBertran- per'. onj

cite,

que per

a

deis agents de rara
aiiel sótfnals que pel

DOMENEC DE BELLMI-la T,

••••11/1

—

—

gal!. quines prevenciors
repressions han adoptat

'

quines

o

els gover

observa l'in
de casa nostra
terés local de la qüestió per tal
d'evitar o de castigar els abusos deis
comercian ts en begudes alcohóli
ques i de trobar una justa unja equis
nants

—

—

distant
rada i

entre
un

problema

una

11 ei

seca

exage

abandó absolut d'aqüest
de tanta transcendencia

social?
Mira el gravas que ilustra aquest
reportatgc. El fantasma de les mil
.

disfresses ha
se,

*seít.

Yiscales de Sant Bertran,

per

on

aquella

nit s'enfilá el fanll.sma

apunyalat:

en

pie

cor,

aquesta pobra dona sensc altre re
cc r que la voravia- inhamant.' I 'la vo
ravia infamant, a l'erlat de la nostra
miserable protagonista, poca cosa
podia oferir-li ja. més que un reu
ma a l'hivern o una rampa de fatiga a Festine.

1

"El fantasma. de -les mil-disfressea ha apunyalat,

•••

en

pie

cor, aquesta

irdanaant..."

4

pobra

dona

sense

altre

recae

que la

Iterera

la rambla de

9 de

Cataiunya

motor
orsw

oat9

Ork
esseereseseen~eemalanallast

oddidoid

L'assumpte deis "taxis"
Una solució
Fms

a

que

no

conveng

Tusell?

quan, sewyor

La solada (?) que de moment s'ha
&cut al problema taxista, no ha sa
tieftt a gaireba ningú. Ni al public,
que é$ qui rnés dret hi té, ni al ta
xista (referint-nos, naturalment, al
taxista que no pertany al pseude-mo
nopoli), tota vegada que ni s'ha anat
a favor del que paga ni sha procurat
donar facilitate per a la seva defensa
económica al petit industrial.
Perra ne ene estranya aquesta sa
lucita tota vegada que qui ho havia
de resoldre o al menys assessorar el
comente delegat de trinsit rodat era
el eenyor Tusen. I diem que no ens
estranva Perealé sableen per endavant
que per damunt deis interessos ciuta
dans sembla que n'hi ha d'altres per
a ell mes respectables; perqué si els
simpática implantadors de la tarifa
d'una pesseta haguessin estat compo
nente duna entitat poderosa que fa
temps que procura monopolitzar el
servei de taxis a Barcelona, potser
la solució s'hauria decantat cap a la
Eva banda, i perqué arnb aquesta so
lució ereuen que esbapdiran tot allo
que fa nosa per a més rápidament in
tmtar de nou el repetit monopoli.
Es incomprensible ço que passa a
la nostra ciutat amb alió que fa re
ferencia al trafec rodat. Fa algun
terma que una Compartyla d'Aunara
:01m va demanar, a instancies del po
ble, la etincessió de la lin;a d'Horta;
sembla que el senyor Tusen va tenir
interés a retardar-la per tal de donar
temple a qua una altra Companyia
tarnbé ho demanés, com efectivament
féu, i d'aquesta manera tenir ex
cusa per a no donar-ho a cap de les
duo, arab per5udici manifest de la
primera. ?Per qaa, dones, aquest in
terés a no donar el corresponent per
:vais als autamnibus Roca (que és la
primera de les empreses de les quals
parlera) i deixar deserta una conces
si6 que ta.nt agrairien els veins

d'aorta?
I en l'assumpte deis taxis,

?per

qué

la
no s'ha lineen per res en compte
sollicitnd del que porten el distintiu
"Fortuna", ala quals ni tan sois sels
dóna cap explicació del per qué no
prden ancle a favor del públic?
Per arranjar aquest enutjós pro
blema l'Ajuntament abrí una informa
ció pública. Entre les opinions que
?han tramas figura la de la Cambra
de amere i Navegació la qual co
piara íntegra, alai com tarabita una "co
letilla" apareguda a El Diluvio del
'sita rdel corrent i que oferírn als nos
demostrar la
tres lectors per tal de
•poca capacitat que per aquestes coses
ha demostrat el senyor Tusen:
"La Cámara. de Comercio y Nave
>guión de esta ciudad ha concurrido a
la información abierta por el Ayunta

el públic

miento sobre el réeimen y tarifas del

público

servicio

de

alquiler

de

auto

taxis mediante un escrito donde se
examinan, desde el punto de vista eco
nómico, las causas a que pueda obe
decer el problema actualmente plantea
do sobre un servicio que, por el grado
de perfección a que se había llegado,
podía considerarse como cuestión re
suelta de maneraa muy satisfactori
para nuestra ciudad.
He aqu las conclusiones que, como
resultado de su estudio, formula dicha

corporación:

Primera.

Ha de procurarse orien
aplicar la reg,lamentación del ser
vicio de alquiler de auto-taxis en for
ma que no descienda del nivel a que
ha liegado en nuestra ciudad.
Segunda. Debe mantener-se I a
prohibición rigorosa de mantener pro
tar

y

pinas.
11~11,111,

41111111~1111111111~

Neum 'Mies

I

ACCESSORIS,
°LIS, GREIXOS, etc., I tot
el que oalgui per al vostre
auto o osmio, ho trobareu
alxi

en

oom

lea minore
de

qualitat

condicions
i

preu

a

SERVICE STATION
JOSEP MANZANARES

AragO,

270-272

-

Tel. 11550

VENDA A WENGROS
1
AL DETALL
'

Tercera. La actual coyuntura es fa
vorable para llevar a cabo el estudio
técnico-económico del servicio con el
objeto de determinar si las tarifas ad
miten una reducción que, sin fran
quear los límites que impone la nece
sidad de cubrir todos los gastos de
explotación y el beneficio industrial,
haga posible la circulación económica
mente normal de un número de coches
suficiente y promueva en su caso un
incremento en la utilización bastante
para compensar aquella rebaja en el
caso de que se considere posible. Para
comprobar esta posibilidad habría de
proceder-se por tanto mediante un en
sayo práctico llevado a cabo en for.
tila que permitiese las rectificaciones
aconsejables sin perturbar el servicio
ni desorientar al público.
Cuarta. Por su simplicidad ha de
considerarse preferible la aplicación
del sistema de tarifa única, que en
principio convendría mantener, salvo

11110 TCHK

11 S s
—

cilindres
CdritrIggronari:

GARATGE

Casanova, núms. 52 i 54
1¦15.111~1~113

-

EX CELSIOR
Teléfon 34653

BilMillilillitriiikiiilliletifillitatill1111~1~11101ÍZIONIIIMIliiiiline

juny de in)

que el estudio del problema a los re
sultados de la experiencia revelasen
motivos muy podrosos en tavor del

sistema de doble tarifa como conse
cuencia de las condiciones inherentes a
la naturaleza del servicio en nuestra
ciudad o a las circunstancias en que
prácticamente se desenvuelve.
Quinta. En atención a que las al
teraciones últimamente observadas en
los precios denotan, según todas las
probabilidades, la circulación de un nú
mero excesivo, de coches;
en el caso
de no considerarse posible la reducción
de tarifas o de que, aplicada ésta, no
diera como resultado un incremento
del uso del auto-taxi capaz de norma
lizar la recaudación promedia por co
che y día. sería conveniente estudiar
las posibilidades de un sistema pru
dente y equitativo de amortización de
patentes, con preferencia a base de la
opción voluntaria de sus tenedores y
con la colaboración ed los demás con
cesionarios.
Sexta. En cualquier solución que

adopte

se

ha de tener-se

cuenta

en

lit NE
seguramed 'robará
model

u

ocasiones

a

que

oir

y

de

tener

aspiraciones

y

en

deje de

CHENARD-WALCKER
IIANOMAG

concesionarios
distintos sectores,

de los

patentes en
máxime si éstos aparecen en oposición,
ya que el Ayuntamiento está en el
caso de atender a sus demandas en todo
lo que tengan de justas y adoptar re
soluciones que procuren armonizar
y con
esos diversos intereses entre el
el interés general de la ciudad."
"Una tolstilla.—Dada la actitud po
co complaciente y casi descortés adop
tada por el delegado de Tránsito ro
dado, senor Tusell. en la entrevista
celebrada ayer con los representantes
de las entidades taxistas en las depen
dncias municipales, la séptima conclu
sión, j'utilísima y razonada, expuesta
por la Cámara de Cobercio y Nave
gación, desautoriza implcitamente al
citado delegado de Tránsito por ha
incapaz para
berse demostrado éste
"solucionar" el pjleito taxista armo
niosa y justamente.—R."
Está tot aix6 prou ciar
Ara nosaltres en proposarem una
de solucill que encara que al sena or
Tusell i ala representants de la pseaulu
manopolitzadora no els complaurá del
tot, creiem que tant al públic (que al
fi i al cap és el que paga) com a les
altres entitats els agradará forca més
que no pos la que des del dissabte tor
na a regir, i és la següent:
Primerament; tarifa única, lo as,
arreglar els taximetres amb relació als
preus que de comú acord s'estipulin.
Segonament: color link., és a dir,
que tots, absolutament tots els taxis
que rodessin per la nostra ciutat es
tiguessin pintats amb eta mateixos co
lors. Amb alx6 hi guanyarien els ta
xistes i el públic. ja que ele que por
tessin un cotxe molt vell serien els
que menys treballarien i per tant pro
curarien adquirir-ne un de non o ai
ramos en estat de presentada) digna
de la fama pu eBarcelona té adqui
rida respecte aquest servei; alai ens
trobarlem que dintre poc temas no
hauria ni un sol cotxe en el lamen
table estat de molts que avui velero
de

ESS EX
IHIUDSON
WILLYS WHIPPET

cuenta los intereses

sus

pele nostres carrers.
Obtingut sacó. la lluita

pessetes

MORC
WiLLYS-KINIGMT

indispensa
no

52.000

STUTZ

presenta,

se

d'automóvil cive

ROSENGART
CAMONES GRAMM

Assortit complert
per

a

de recambir

Deparl-ament, especial

amb

armes

l'estranger,

a

som

que

sar

no

negaran

cooperació

llur

aquesta obra. Creiem que aquesta
petieió, feta amb la máxima eficácil
meada al Comité Esportiu de l'Ea
poaició, no fóra desatesa, per tractar

en

precisament de persones entejes ci
matéria, a les quals no.prit eacapar

se

la

la gran vistnsitat, entusiasme i con
curréncia de pfiblic que sempre han
despertat a casa riostra les carreres ci
se

distes.

En
cosa

fi, opinetn que cal fer algurn
més que el que s'ha fet fina ari,
PERE ABELLA T MASDEL
e A

ha

I ai

II

AUTOMNIBUS

•

col-xes usats:

Telér 70525

1930

tal cosa la cortesia, boa tractament,
netedat en els vehicles, etc., etc., i
veuriern Barcelona amb un servei ad
tnirat per tothom, que la posaria al
primer 114c entre les altres ciutats del
món.
fe. FIGA

INICIATIVA INTERESSANT

Per

a

la

participació

d'Espanya en el cam
pionat europeu d'auto
mobilisme per

mun

parer envere aquesta Impor
tant manifestació.
Per manca d'espal no ens és
possible avui clir el que vol
drfem, prometent fer-ho di
Iluns vinent emb l'extensió que
l'assumpte es mereix.
Perb vagi per endavant,
com
a
contesta al distingit
company, que nosaltres estem
al seu costat en tot -i per tot,
que reconeixem com a justissi
mes les
aspiracions que en
aquell escrit es concreten.
Dil-luns, dones, direm alguns
mots referint-nos a la inte
ressant iniciativa del nostre

Hem Ilegit al diari "La Tar
de Bilbao, una ben du
cumentada nota amb relacid
al camplonat que encaplala
El company 1 compatriel
Emili P. de Neguri ens fa l'ho
nor
de demanar-nos el nostre

no

I
l

perjudicis.
Preveiem que
en

en

aquest

JOAN

FLOT.ATS

TI. 31506
BARCELONA

Tamarit, 95 I 97

i situats
tan catas

cas,

pla d'organitzacions

un

ancesstonart per a tes provtnetes
Ce Barcelona 1 de Girona

-

awammoi•¦•¦¦~5••¦¦•

Restaurant

CWallunja

gida clientela i

al

públic

en

Plaga Catalunya, 4-4arcelona
Recomana

a

la

distin

seva

general, la insuperable

SOPA DELS PESCADORS

ddr

Plat arcén:116 dele casa

A. F.

tanya
de":

(celebrarlem equivocar-nos)

tros a igualar
arribará ni de bon
aquesta ínseripció; fina temem i tot
per raza esportiu de la carrera, per
qué eta corredors semblen estar en un
plan de desgana que, de no canviar
rápidament, els ha de portar enormes

compatrici.

•ADRECES.

Maiestic Hotel

en

Coberts

a

preu fix I

a

•

sobres, llistes

i etiquetes per a la trnmesa, de
publicitat per correu

I RESTAURANT

aquestes lletres.

iguals esdevindria noble i justa: tre
bailarla més qui millor servvei doiés,

de

ciclisme

Catalunya, s'exposaaa soeneopegada en el
brillant
a

pessimistes; al contrari,
hem volgut acure en una re.
accia (saludable reacció i l' esperem
citara. Pena trobern que- ja
comença
a ésser molt avançada la
temporada
perqua no sigui ja hora de &atar se
nyals positius de vida.
I diem nosaltres: ?Per qué no &in
tenta pels qui poden i han de
fer-ho,
cercar
l'ajut del Comité Eeportiu de
l'Exposició de Barcelona, en el sen
tit que doni el seo concurs
material
per a organitzae algunes proves ci
distes?
Tal vegada s'ha fet ja alguna cesa
en
aquest sentit, i féra molt 'loable.
Per6 si s'ha fet i no ha tingut éxit
caldria que no s'hagués abandonat !a
idea i persistir-hi. Cal una bona can:panya de premisa, i per *aró res saillor
que convocar a una reunió tots els'
crítica especialitzats, que és de supo
No

i de l'ambient necessaris perqué hagi
fet vibrar i reviure con' calia els en
tusiasmes deis nostres corredora
!Quin contrast tan gran d'un any
a l'altre!
El Carnpionat de -tpaq ens
don l una inscripció brillantíssima a
causa
d'apesta propaganda i a una
ben preparada organització. El de

13f Nf SSAT

nostre

la nostea gran
protant de prestigi ha

Serrrpire

Ara mateix, per a diumenge vinent,
hi ha antmciat el Carrmionat de Cata
lunya per carretera. Aquesta prova
ser l
la primera d'una mica d'impor
ancla que s'haurá celebrat entre nos
altres, i ve mancada de la propaganda

lotes ks marques-.

Gerenh JOSE P f30f1

donat al
la Volta

defugir-la.

pas

coro l'actual,
claseich, la que

va

Heus ací una pregunta que cada dia
es posa
més difícil de poder contes
que
tar amb la facilitat que voldriem i
creiem que fóra de desitjar. 1 és clara
d'activitats, als
a manca de tota mena
pobres repórters ciclistes se'ns com
plica l'existencia de mala manera per
nostra tasca. S'ha
a poder complir la
ja
sala
dit cent vegades;
dir
el
que
de
tornar-ho a repetir encara més, i tor
varia
nar, encara, tense esperanca de
mateix
tema.
ció, al
Ens repassem mentahnent 1 interior
mena i trobem que el nostre cielistate
patelx d'un mal que no vol soroll (fal
ta de pessetes), perqué de gent etu
siasta a organitzar está vist que nlí
ha en abundáncia. Aixf, dones, hem
posat el dit a la llapa; si el ciolisme
no
fas tan deixat pels que porlrien (i
gairebé hi tenen una obligadó) aju
dar-lo ecoriannicament no es vetaría
corn actualment en l'estat de postra
ció en qué s'esta quedant.
Fina i tot, ni al Vel&drom de Sana
hi ha l'activitat que toihom tan es
perava. No sabem les causes a qué
obeeix aquest fet, pera les podetn su
posar. I no cal dir crian ens en dolem
que s'hagin presentat dificultats (si
guin de l'ordre que siguin) ala entu
siasmes d'un excUllent organitzador.
Pera, la realitat és apesta, i no cal

PPEUS des- de 4.500

ches en circulación capaz para absor
ber, sin extersiones para el público,
el trafico extraordinario que en deter

prudentemente calculado.
Séptima. Asimismo es
ble que el Ayuntamiento

el

Ii convé

el número de coches no puede ser li
mitado a lo estrictamente indaspensa
ble para el servicio diario normal, sino
que ha de respetar un margen de co

minados das

tribfic

De qua hem de parlar?

DIAGONAL, 319, principal. -Teléfon niírn..94231

la carta.

Orquestra. Saltona especiats.
Rodea, banqueta I testes
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NEVERA
MECANIISME SIMPLIFICAT I
La

SILENCIOS

-

Jai 31EL " 11:› fa

ELECTRICA
CONSUMEIX MOLT POC DE CORRENT

senzillesa és el resultat de quinze anys d'in vestigacions als
Laboratoris d'electricitat de la GENERAL
ELECTRIC Co., de Schnectady, N. Y. (U. S. A.), que són sens dubte
els niés grans del món
En aquesta nevera eléctrica no es necessita circulació d' aigua per a refredar
serpentins, ni tan sois té ventiladors.
Tot el mecanisme és tancat en un embolcall d'acer hermétic amb subministrament
permanent d'oli, que no pot evaporar-se.
No hi ha corretges de transmissió ni pr remsa estopes. No
cal engreixar.lo mal.
El bon funcionament d'aquest mecanisme és garantit per sem pre contra tot defecte de
construcció. Hom substitueix, sense cap
cárrega, tot mecanisme que es dem ostri que funciona
defectuosament.
Ida nevera GENERAL ELECTRIC Refrigerator "és un re bost ideal". S'hi conserven
durant molt de temps, en perfecte
estat, tota mena d'aliments, com llet, ous, frui tes, verdures, mantega,
formatges,
carns i peix.
A més produeix gel i es poden fer postres gelats,
amanides fredes, mantegades, gelats,
etcétera, etcétera.
Científicament está demostrat que la temperatura de 10° C., és el límit, del
qual no cal passar mal perqué els aliments no
es facin malbé. En els GENERAL ELECTRIC Refrigerators
es manté
peratura uniforme (Compresa entre 2 i 9° "automáticament" una baixa tem
Protpgiu la vostra salut i la de la vostra familia installant a casa vostra un C.)
seva gran

GENERAL ELECTRIC Refrigerator.

AUTO ELECTRICIDAD

•

Diputaelt,

234
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la rambla de Catalunya
-

Greta Garbo
Vos vist aquests dies un retrat de
anys.
Greta Garbo quan tenia catorze
Hem contemplat aquella ingenua ex
pressió i ehem comparada mental
ment

que

grafía

nIted fr

101fb ~si Inés gran trobetn en
tre els ull's de la Greta de catarros
i la de ,t-i-quatre anysl Es per
alzó que un hora pot comprendre
'olun.
tet el dcsenvoluparnett de l
eat i la passiét per l'art en aquella
don* admirable. Ee per ?lis que botn
calcula la iluíta f, les desfetes morals,
i la vida interna de l'artista
única. Poquet dones m'han interes
lat tant coas Greta Garbo. Peques
dones he vist amb menys preten
dían' i rnés altarnent femenines.
Tothorn parla de la "vamp", de la
'dona fatal, de la dona passió que
es Miss Garbo. i ningú ha dit encas
re que tot el misteri que el món
veu en ella es d'una claredat i sen
es
zillesa eorprenedores, pene
tranyes.
Greta Garfee Es una dona natural.
le% es.tem acostumats a les dones
naturals. Tato depenen deis vestits.
deis secrets de tocador, deis conven
eionalismes socials. Ele play des
tacar, superar les seves amigues I
eompanyes. 1 per aquest motiu amen
la societat. Estic plenament con
vettcut que Miss Garbo no té cap
d'aquestes petítes tares. Per aquest
motiu té el gran atractiu del mis
ten El men, i més encara el món
de competeneie î frivolitate que és
Hollywood, no compren el retrai
ment de Grete,
ereu que alise que
no pot fer d'altra manera
és una
mena de cobertora deis desenganys
passemals de l'artista.
Certament que Greta en qüestions
enlosases no ha estat una dona de
•ort. Cree, pote, que cae deis ga
lants que de II han atríbuit podia
campleaar rotraordínari tempera.
trient de rartiata. Greta Garbo és
una
dona discretíssima. Ni afala
gant-li l'amor propi, una cosa que
taa a flor de pell tenen totes les
dones, poden el s repórters trobar la
causa del
seu
quasi nifetic tem
Perament de les seves aficenns con
templativo, ni del een jovenívoi
passat.
Aja& scIament, la discreeió de Gte.
ea, la fa un tant per cent superior
totee les altres artistes de cinema.
Referent ale aeus amors amb un
director suee, Greta no vol dir res.
Tampoc parla deis rurners del seu
nuvíatge arnb Gilbert, ni deis amors
de Mis /estilen Aquest diftri mal
/lo be estat renamorat de Greta més
•

hin tie

„0-0

tan

bon punt arribas de Suecia, ja va
quedar pies en els encisos de
reme
ricana Vivian Duncan.
John Gilbert era un contrast
mae
se violent es el
temperament pacific
i apassionat de la Garbo. El
matri
meni d'aquest amb Ina Claire i la
forma original en que viuen tots 'dos
eón una prova que el
tempera
ment de Greta, que en
qüestions
«amor, com en les d'art, deu ésser
d'un apassionament dominador por
corrent, no podía avenir-se amb

amb les expressions apassio

nades de la dona que tant ens entu
siasma en les seves interpretaclons
Greta Garbo prometia ja de petita
l'original bellesa que avui posseeix.
Perqué l'encís de Greta és tan gran
que la fa bella. El front de la foto
infantil d'aquesta artista és
júnf que conserva a puresa i la
ingenultat, avui dia. La boca, de
semriure dolt, alsa transformat en
gest d'amargor, amb una expressió
despectiva que augmenta el seu inte.
res. El que Més ha variat de la
.fesornia de Greta ha estat, per?),
Ade tdIs. C.Indids i oherts, dollatnent
'frrestigadors i plena de somnis apa
reixen en la fotografía Avui estan
plena de torbsteione, és on ella té
la seva force, eón la font de tot el
sea mstnperatseent ernoefortal i altiva

cinematográficament. Nils,

•

Hern víst que "Estampa" publi
veu

AVUI, ESTRENA .ALS

Capitol

*

"Estampa"

*

UNIVERSAL FILMS PRESEN
TA "BROADWAY"

Protagonistes: Evelyn Brent, Mer
Kennedy, Glen Tryon, Otis Har
land i Leelie Fenton.
Argennent: Dramátic. La vida en
ele esrenaris de Broad.way i les mar
tingales deis contraventors de la llei
na

se Ca.

Interpretació.

*

MAMÁ CASAJOANA

Fotografia: Magnífica.
Direcció: Karl Laemle.
Comentan: Una bona producció.
Es, com totes les que amb aquest
terna ens han presentat, curulla de
ballables i números de revista. Peró
té que és muda. Aquesta producció
amb una bona música i una sonorit
zació que fos perfecta seria potser
de les minore produccians presen
tades fine avui en les conoces. Es
superior a rnoltes per la intensitat
de l'argument, encara que aquest té

algunes
perable

inversemblances. Es insu
el treball d'Evelyn Brent.
molt encertat el de Glen Tryon i
d'acusat dramatisme la breu inter
venció de Leslie Fentan.. Ele altres
estan

Si la veu agradabilissima d'aquest
artista i la seva clara pronunciació
s'avenen amb l'accent estrangeritzat
de Greta podem felicitar-nos.
Estero desitjosos de veure aquest
galan al costat de la torbadora estre
lla, i voldriem que sense les ponde
racions d'En Gilbert, cense les exa

geracions

a

que aquell artista

ene

havia acostwmat, Nagel tr'omfés al
costas de la naturaliss:ma companya
d'interpretació. Perque la probabi
litat més gran de compenetració

srtistica

entre

aquests dos

actors

és

de qualitats mo
rals. L'art ha elevat tots dos ar
tistes, l'art no els ha contagias fent
la

seva

semblanea

los afectats o vanitosos: eón natu
rals, arnics d'estar sola i d'una apa
renea rnolt semblant. Solament que
Greta és intensament poetice i Na
gel, amb la seva vida formada, amb
el seu esdevenidor sense boirines i
amb la seva llar felie, és intensa
ment optimista, peró d'un optimisme
quiet, pacífic, d'un bon gust elegant,
que el fan comparable a un jovení
vol i enciser Lewis Stone. Si fos
possible de demostrar que és tan
gran artista com ell í amb menys
aays. Conrad Nagel seria el galan
ideal de Greta Garbo i l'ídol de totes
les damiselles del món. Seria el galan
perfecte de la cinematografia.
P. VENTURA I VIRGILI

interpretas

per a una coneguda sig
d'Anglaterra una paródia de
"La fera domada", de Shakespeare,
paródia cinematográfica que imita
la versió cinematográfica d'aquesta
obra feta per Doug Faitbanks
Mary Pickford. El paper que inter
preta Doug en la producció ameri
natura

vá

cana

rop

en

a
cárrec de Donald Calth
la producció anglesa.

*

*

*

Els alemanys estan fent esforeos
titánics per dotar la seva cine
matografia d'una serie d'"estrelles"
internacionals que puguin competir
amb les infinites estrelles america
nes. Actualment acaben de presentar
Liseott Schaak en una producció

tampoc la té de so gaire dote
Sharon. Isyn.
Ele conjunts estan bé de presen
Sació. Solament trobem que per a
presentar-nos revistes amb caneons i
cense paraules n'hem vist tantes que
com

força mancada crinte

aquesta está

res.
La

revista einematográfice, sien
plemera, no té gairer atractius avui
que el públic ha pogut gaudir d'unes
revlstes amb po: o molt d'argument
i d'obres cinematográrques ami) ar
gument, si no perfecte, complet.
Amb "Poprrri" la Fox no ha es
tas massa de sort. I el que és pitjor,
ha presentat molt poques

a
passatemps está be,
és cap demostració de l'ee
devenidor del cinema sonor. Es una

cantara,

peró

coro

no

manera

d'aprofitar

La primera feírla
En el nostre temps—i boro
moltes vega.des de les ridiculeses deis
avis —horn troba encara molts hotncs
joves, sans, plens de vida,: que decá.arnb una franquesa esglaiadora,
ren,
no tenir
ideal.
Que quan un borne arriba als chi

quanta anys, després d'haver llu:tat
durament i enes el cor arnargat de
desenganys soferts, declari que a la
vida no hi ha ideals, és, potser, dis
culpable. Peró que un jove de cint a
trenta anys —quan la sang bull i cal
un (lela per abellir i omplenar la vida
senti indiferent i us d'gui que
—se
•

a

ell tant li fa que governin els une
els altres; que la pátria s'engran

con,

o

ben arrelades des de la infan

Comprenc perfectament que un
católic sigui amic d'un jueu, i un re
publ.cá ho sigui d'un monárquic. Sem
pre que es tracti de persones de bona
fe i de sinceritat, que creguin que el
seu govern i la seva religió és, en
efecte, millor que qualsevol altra.
Cree, pero, que és de tot punt impc>s
sibie la convivencia amb un indiferent
i amb

un

esceptic.

Cal que els pares, en preocupar-se
de l'educació deis seus filie. no obli
din avest punt tan important: un
ideal a l'anima. Fer entrar a poc a poc
1 en el cor deis infante un
en el cap
Sense
amor. un anhel. una batidera.
ideal que ompli els anYs perillosos
un

de la joventut —quan la vida despena
de la somnolencia inconsc'ent de la in
fantesa —la joventut catira després en
l'egnisme i en la indiferencia. La seva
opinió será la seva comoditat; el sen

vot será la seva convenieepla ; desin
teressat de tot, la vida conectiva no
tindrá per ella altre atractin que el
d'una facecia, el «un divertiment o el
d'un vici.
Tanmateix. encara hi ha una altra
mena

d'individus, més perilInsos

la franquesa de ce>nfes
eis que
dis
sar-se indiferente. Són els' Ilnps

atril) pelle d'ovellá.
hipbcrites 1 els oportunistes,

Són els
atines

totes les situaclons i sempre partida
ríe deis que manen. Són els que l'any
vinf eren de la Lliga, cridaven "Vie
nal..." i fins corrien Rambles avall
empaltats a cope de sabre. Més tard,
aquests mateixos senyors, amb un ne
gociet arrencat i més madure, ingres
saren al P. U. P.... Són els que ene.
en una hora incerta de
la política, es
peren darrera una mata el curs dele
esdeveniments...
*

*

*

Aquestes coses no eón possibles en
palme estructurats pnlíticarnent i so
cialment: en paisos on la paraula
cultura no és un mol buit; en plisas
-on la ciutadania és quelcorn de molt
viu i de modt concret Aquests anys
poden haver estat, per a nosaltres. una
gran

lliçó.

que

no

hem de

desaprofitar.

Cal que els nostres capdavanters poli
tice no ho oblidin. Cal també, i so
bretot. que no hn oblidi cap catalá.
L'esfore privat de cadascú, en la pau
familiar. será de tanta o més eficá
cia que les normes assenyalades pele
cape del nostre moviment racial.
Treballar sobre l'ánima deis fills.
cada da i cada hora: heu-vos ací la
gran possibilitat ciutadatia de derná.
Educar-los en catala. fer-los conlixer
Catalunya, encendre l'idcal de la pl.

tria

en

de

cors

adolescente... Aquesta

d'ésser la primera feina, que se'.
denla la de més eficácia. Abans que
els pnlíties i els escrintors, abans que
e's periodistes i els filólegs. aba as que
ele artistes i ele mestres, els pares eón
ele' que han de modelar ramita- teva
pura de ránima dele fills. Sense aques
ta primera intervenció. els resultats de
les altres seran semnre probletrátics
i molt sovint ineficacos.
ha

ALBINA FRANSITORRA
ALE NIYA

Pona catalana:

Ensenya d'escriure els
fills

en

la teva !lengua.

nue

tenen

fressats

fer

a

de

*

*

de la pellícula és la
la técnica. El treball
de cambra és d'una minuciositat i
un
atreviment insuperables. Donen
la sensació perfecta que el director
vol deis seus actors en el públic per
i

mltjá deis moviments i expressivis
me fotográfics.
"Broadway", de la Universal, és
producció que ha agradat molt
una
muda, i ha estat editada per a ésser
presentada sonora. Aixb vol dir que
és de tntes maneres una cinta inte
ressantíssima.
FOX

PASSEIG DE SANTJOAN 17
eARCE LONA

FILMS PRESENTA
"POPURRI"

Protagonistes: Les primeres figu
res

de la Fox.

Argument: No existeix; és una
revista cinematográfica sonora.
Interpretació: Tots els artistes de
la Fox fan el que poden.
Comentan: Cap deis artistes que

13anys de Sant
Miguel, S. A.

treballa en aquesta revista sonora.
que pel que podem capir havia des
ser
sonora
i parlada i ara és sola
ment sonara, té ocasió de Huir els
seus
talents interpretatius si no és
Marjorie White. Els altres presen
ten números que entretenen el pú
blic i cris demostren la qualitat de
la seva veu. Edmund Lowe, de la
ven
del qual tant s'ha parlan la té
menys sonora que Mac Laglen. Al
Brendel té precisament la veu que
crliem que tenia; Janet Gaynor con
tinua amb la veu desagradable, així

PILA

I

*

Seccló

utilitzi la nostra cin
tura

!0

03)

BARCA DE NOE
Dibtuxos sonors animats.
(A les ro're)
DESFILE DEL

AMOR

Opereta cinematogrefica Paramount, per NIAURIe E CHEVALIER
J. MACDONALD.
(Nit, a les soeso)

.L.~1.1¦0

.1.0.~11..11MKNIMVIIM

Syrene

en

cant.

lo:

gran

reposició

1

•

1

pregnada de suba
tátIcies ad,oactives,
que fan fondre ra
pidamen. les gras
ses subcutánies sen
med;cament ni
se

regirn.

cap mena de
tern, no ocasiona

Procedlment ex
cap molestia, ja

de l'extraordina
ti Mm

que acciona durant el dormir.

CIRCO

hi

per CHARLOT

11+41444++4444444~0444+04

fascicle gráfic incloent
de Correus d'es a INS
TITUT ORTOPEDIC SABATE
A LEMANY, Canuda, 7, Barcelona.
Demaneu
un

segen

•

see

AVUI, ESTRENA,

al

FEMIN A
de

canción

a

del Cosaco

LA

EL

A LES

Cómica

*

Aque.,ta nit, a les deu:
Revista Sonora Paramount
les

l'Angel
1

AQUESTA NIT,

CO SEV

a

de

Telefon Tes«

ves.

(Nit,

PARIS

Avinguda Portal

E L

i

DEMA TOT BARCELONA
SUBHASTA SALA PARES

CINEMA

...L'esmentada escola d'escenaris
tee té a hores d'ara vint-i-cinc alum.
nes, que aprenen l'art d'escriure sin
escenari. El director de l'escola -Es
N. Zarhi, 'autor deis escenaris "La
fi de Sant Petersburg" i "La Mara".
Es sots-director de l'escola Chklows
ki i autor de l'escenari d'"Ivan el
Terrible". Tothom espera excellents
resultats d'aquestes prirneres pro

1

a;fmir-sel,

Per

xú "Pur Pará", im

*

*

ONATGE

Barceloneta
senyores, ramales
I hornee

•

A Moscou la Sovkino ha fundat
una escota d'escenaristes, a fi i efec
te que no es puguí dir que les pro
duccions russes tenen un argument
poc conslstent i puguin ésser reti
rades amb motiu del comere mun
dial.
L'escola d'escenaristes de
Moscou és la primera que s'ha fun
clat a Europa, i demostra la impor
táncia capital de l'argument i "esee
nificació deis filme.

sol:lo

vulgars.

fotografia

...Léon Mathot i Helena Manson
són ele protagonistes de la produc
ció que editen Hervil i Mercanton,
producció parlada basada en la inte
ressant novena "El misteni de Villa
Rosa". Helena Manson treballa ner
primera vegada davant la cambra
en
aquesta producció.
*

les provee

deis artistes i que aquests pas
sin l'estona. Cree també que és de
priment per a artistes de determi
nades modalitats fer números de
revista. S'ha de tenir en compte tot.
ARICIA BRUN
res

esportiva.
•

dones de

prestigi artístic.
Aquesta revista cinematográfica

El millor

* *

Ano May Wong, la gentil "estre
na" xinesa que ha triomfat a Euro
pa grades ale estudie anglesos, ha

Encertada.

Presentació: Luxosa.

patibles.

tesa.

11DDA

acostuma...
*

nieves

Hoy

*

First National impedeix que Alice
White es casi amb Cyril Bartlett,
de Xicago. El motín és un con
tracte j a més l'esdevenidor artistic
de rantisera Atice... Els amors i ele
directius de les editores són incom

s'empetiteixi, no és una cosa
gens comprensible. I, tanmatcix, indi
vidus d'aqucsta mena abunden a casa
nostra; i no en petit nombre.
Jo respecto tota mena d'idees en re
ligió i en política, a despit de tenir les

•••••

*

El cert del cas que anteriorment
eomentem és que no sabem si el que
va posar el peu de resmentada foto
grafia pretén enredar el públic
dient-li que la Pauleta Pámies és
professora del ros de ball de l'Opera
Francesa o si és que en realitat
ignora que PauIeta l'arrees es pre
ocupa molt poc del cinema sonor,
i que malgrat de no ésser franceses
les bailarines del Liceu, tenen la
mateixa agilitat i la distinció de
poses comparables a aquelles.
Peró no saber que alló és upa
escena de "La tia Ramona" és badar
un xic meso. Aquesta vegada la in
formació no ha estas a l'altura que

deixi

1

en

del Liceu i avui mestressa de ball
del cos de bailarines d'aquest tea
tre, Na Pauleta Pámies, amb Lluí
seta Gargallo, i en segon terror les
deixebles de resmentada directora
del cos de ball. Tos plegat, com re
cordaran ele lectors, és una escena
de "La tia Rarnona", la producció
Gaumont dirigida per Francesc Gar
gallo. Aeuesta fotografia porta el
següent peu: "Una anciana profe
sora del ballet de l'Opera Francesa
adiestrando a las nuevas comparsas
del cine sonoro".

amiga

DEMA TOT BARCELONA
SUBHASTA SALA PARES

fotografia en la qual es
primer serme rex-ballarina

una

cava

John.
Greta Garbo és una dona solita
ria, pene és una gran camarada i

deis seus comptats amics. De
tots ells, de tots els seus companys
d'interpretació, Greta Garbo té en la
rígida i baronívola figura de Lewis
Stone requivalent d'home qtre
correspon.
De John Gitbert, Lara Hamlet,
Nils Asther, john Me Brown i Le
wis Stone aqueat ültim és el de al
nostre entendre millor paper ha fet
al eostat d'aquesta original "es
trella".
Tots ele galana que fins avui han
oposat a Greta eón excessivannent
ponderats. Lars Hansen fou el que
menys, perh aquest és d'una rigi
de,a cense atractiu entre les dones.
Nils Asther té una fredor afectada,
una manera poc original de fer el
contrast amb Greta. Mc. Brown i
Gilbert són meso violenta en les
seves passions. L'amor tal i com ells
ene
el presenten a la pantalla és
un "rara avis" en la vida corrent.
Massa exhibició amorosa, amb la fla
ma íntima de rexpressivisme de Gre
ta. Per aquest motiu Lewis Stone
té per dret propi el lloc del millor
eompany d'interpretació que
fina
aeui ha trobat Greta, el que millor
s'adiu atub la seva elegancia
Beta ironica,. amb el seu apassiona
ment d'home i amb les manifesta
cions d'aquest apassionament pleno
de dignitat i elegáncia amb el tipus
elegant per naturalesa
extraordi
nari pel natural de la gentil Miss
Garbo.
Ben aviat veurem una producció
d'aquesta estrella amb Conrad Na
gel. No recordem haver vist aquests
artistes juras d'eneá que Miss Greta
és al zenit de la seva glória. Nagel
és un galan perfecte. L'hem vist
amb Aileen Pringle en "Set Set
manes", d'Etinor Glyn, i sabem que
ele apassionaments de tos dos ar
tistes foren cruelment mutilats per
la censura.
Nagel és un bon artista, és un
gran galan í un actor meritíssim.
Nagel, amb tot i la infinitat de sim
paties amb que compta, no ocupa
el lloc que li pertany en el firma
ment emematógráfic. Amant de la
fineses i de la
seva llar, de les seves
interpret
seva esposa, aquest gentil
que a
no has: pogut assolir la fama
foro de propaganda i d'escándols
han adquirit els altres.
Ara, Nagel, amb les sonores i la
extensió,
seva meravellosa veu, no d
sine, de sonoritat, pot assolir el lloc
que 11 pertoea.

Kursaal 1
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Film

sonor

d'ambient rus, amb la cooperació del

famós CHOR de COSACS DEL DON

Pertany

a

les SELECCIONS VERDAGUER

I
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la rambla de Catalunva
BOX A

Feminitat i associació
En el

darrer article parla-

nostre

nes

veril duna nova modalitat per a no
passar les noies la tarda deis dita
menges a vila, amb l'aplanament
que suposa el no saber qué fer; i
ho encarrilávem per idaranys d'es
port,

tota

xaven

un

vegada

que d'ell se'n

fruites,
I

Avui volem parlar d'una altra so
lució, per a aquelles noies insen
sibles en absolut a l'aficio esportiva,
o per a les qui Ilurs famílies les pri

d'intervenir-hi, o, encara, per
aquelles altres que per inhibició d'a
daptació a altri
fenómen psico
M'ale avui rnolt estés
aspirin a
desenvolupar el seu viure dintre una
tónica d'independéracia o, almenys,
—

de valiment personal.
Voldriem suggefir a les nostres
noies de vila les nossibilitats de cons
tituir cerdea femenina on, ensems
de passar restona, trobessin ux tllít
ji d'ampliar la seva cultura i fona
mentar e1
seu
probable comés de
mestressa de casa.
La noia vilatana i l'escola
Si es aturem a pensar el temps
'que realrnent S'aprofita deis anys
de vida escolar, ens trobarern que
és ben poc. Les noies vilatanes
•

•

l'escola,
qué s'han de collir les olives, o
mancar

a

per
per

ala arnetllers se'ls ha d'arrabas
sar
els fruits, o perqué la tardor
ofereix tqt l'encís de la bella co
na deis rai!ns, o perquI els ave
Ilaners expolsen la regaba de la se
va
grana. En tot alzó intervé la
noia: de vegades pel tragi casolá
que suposa tenir gent Bogada a qui
s'ha d'apariar inenjar i beure, a més
del cosir sacs per a guardar la co
llita, endrelar granen. 1 curar de les
cines de treball a punt de funcio
nar, i altres Perqué una més a co
és un jornal que s'estalvia i éa
també la manera d'acréixer la
senda.
Algú pot
sser, pensara que
aquests treballa no els fan les noies
din-ant. la `seva escotaritat: ho hem
comprovat, experimentaltnent i po
dem assegurár que els fan en molts
casos, i quan altra cosa no,
que
den absorbides pel mateix enrenou
que porterl a la caia i de fet man
quen a l'éseola, on, per altra banda,
1 encara 'que sigui trist dir-ho, fora
poques ,excepcions, no hi troben
l'ambient de realitat viscuda que su
posa aquest contacte amn la Natu
ralesa bata ,Ilum.i palpitació que sap
oferir-sels pródiga amb tota la cá
lida abundor que porta a les entra

Realització
Tot aixé qua diem és una utopiar
Creiem que no. ,Pot ésser una rea
litat sempre que es trobi l'aniraa
hábil necessiria. Les. tnestresses jo
ves
foren. les Inés indicades; qual

partern de quan falten per
qué "la mere és -a rentar", o per
qué han "hagnt de portar el dinar
era

al

tros",

per

o

qualsevol altre motiu que no per
insignificant, dejara d'ésser causa que
la formado espiritual de la noia
quedi truncada 1. per tant, mancada
d'una alado de la qual més tard
restentira.
perqué al
No volern analitzar
si
xo cris portaria molt Iluny
aquests rnancaments a l'Escota po
drien i haurien d'ésser corregits;
posem sois el fet com a base que
l'ensenyament pr:mari rural té for
ga buits que caldria, quan la ne.na
es transforma
en jove, omplir.
L'escola i la noia rural
No sempre aquestes tenebres en
qué resta l'espera femení en sortir
de l'eícola, son degudes a negligir
l'interée propi per la cultura; tam
bé poden ésser produides perqué
l'escola no hgi sabut aprofitar els
centres d'interés que representen ela
fets de geografía humana que vol
ten la noia, transforrnant-los en al
tres tants dolls de conebtements que
per la seva mateixa abundor de va
lor collectiu, serien estudiats amb
forea Inés delit que la vida i els mi
tades dels trenta-tres reis visigoda.

es

—

—

exemple.
Que ele furo de la Pedagogía no
en vinguin a menysl Peró nosaltres
gairebé arriln.m a justificar que una

per

noieta, sota la volta del nostre bo
fíe cel, respirant el perfum deis bos
cos i enlluernats els ulls de sol i
belles tonalitats, s'estimi més
observar

com

volten

uns

de boxa, peró davaiit
saber fer ús de 'res mea 'que
del directe d'esquerra, el qual en
moltes ocasiona féu arribar pie de
forea i precisió. En canal Miss, va
ria més el joc, i atacá al cos a cos
í a distancia el seu rival. En el joc
a
distancia estigué molt imprecís, i
únicament entena la majc ria de
copa en els tres darrers rounds, quan
Biquet esteva mult esgotat, i la se
va guardia era bon xie defectuosa.
La forma física de Flix ens sembli
'eakeHent í el creiem definitivament
recuperas.
no

-

va

donarien

en

beil comhat fu da

Agrícoles, alguna Ajuntarnents, rnet
ges deis pobies, personalitats deis
partits, els centres culturas, les ma

bagués
previngut. El galalc-madrileny,
san
confirma una vegada més que és un
!mitre en qüestions de boxa pura,
pero que a l'hora d'encaixar no es
ningú 1 que deu rounds són per a dl

dones

sempre fer

goig

és bo d'interessar-se

per

han

també

tament, en
risa
preses. al belga Ge
tres

que

non.

arreu.

—

altre dia ens ocuparem potser dels
per intentar una solu
de ciutat
ció a base d'associacions femenines
déiem en cornenear.
com
Trobem que a l'escota, tenint per
assessora la rnateixa mestressa, que
moltes vegades aisd podrá sostreu
'm'a a l'ambient aplanador vilata d'un
podrien sorgir mil ini
día festiu
ciatives, com la creació duna biblio
teca de (libres escollits, en els quals
trobessin no sois un majá d'es
barjo, sinó una contribució a ela
borar díns d'elles un procés educa
de formado de carácter i d'en
uhnent d'idees. Es clar que per
fer la selecció d'aquests llibres.
tilda un seré, equilibrat i liberal
dici.
També es podrien obtenir bons
its de l'organització de cursets de
—

l'any passat

era

d'Europa deis welter:. Ros

sigui ben bé amb
l'organització que avui indiquem,
d'aixo se n'ha fet alguna cosa a Ca
talunya.
no

carnpió
va

en

gliestions doméstientes (Cuina,

i dirigides per l'honora
ble Na Francesca B. Vda. Verda
guer, la qual, com és ja sabut, por

seva

serie

El

campió

Ahir al matí la piscina del Club
Barcelona es va omplir
de Natació
de gom a goles.
s'ho mereiEs veritat que la cosa
festival
d'un
tractava
ja que es
interessantissim, i que junt amb alhavia la deis 200 nutres provea
Premi de Fastres astil lliure Gran
part les priprenien
qual
qua, a la

fran

olas Bensa, ha ob
ingut una victoria
ter punta
damunt

*It`21% I°11N

seu

compatriota

Bonaugure. A ya b
anterioritat aquests
dos púgil' havien
lluitat l'octubre de
rally 1929, 1 la de
cisió que obtingueren fou de match
nul. El campió francés, en batre Guy
Bonaugure, s'ha reafirmat en el seo
lloc, i ha reptat oficialment a josep
Gironés per al .títol d'Europa deis

tots.

QUENSBERRV
i

dins seu una forea de creado i
patroci
organització formidable
ta

Bofill.)

nades per

la Cornissi6 d'Educació

general de la Mancomunitat de Ca
talunya i en retado amb la seva
Estola d'Agricultura, iniciaren l'any
1922 una Escola agrícola-menager.
que dona alguns cursets a diversos
indrets de Catahtnya. La dita Es
cola era ambulant i tenia corn a fi
nalitat la de desvetllar les dones
catalanes per a afrentar la prepa
ració deis seus deurea de pageses i

de

mares.

Tasca tan ben pensada, de tanta
transcendéncia per a la llar i per
a la terra. queda desfeta durant el
govern de la dictadura.
Tant de bo la gent directora del
moviment cultural nostre, pensés
ara en refer-la. mirant de guanyar el

perdut.
D'aquella encertada iniciativa po
drien ésser fiflee les Associacions
temps

14#

Fontanella, 9, principal

—
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Confecció acurada
'Gustos selectes
PREUS AVINENTS

FRANÇA, BSLGICA, IUGOSLA

Especialitat

III

en

vestits de societat

VIA I ROMANIA VAN A

MONTEVIDEO
aquestes ratlles. Si es refessin aquelles Escoles. podrien ésser la guspira que
abrandés el foc. Després de la 1.1avor escampada per un curset agrícela-manager, seria fácil recollir el
fruit d'una associació, i aleshores les
dones de Catalunya podrien untarse de tenir una ben organitzada edu
cado femenina post-escolar.
Pensern-hi.
MONTSERRAT JORDI
que

preconitzem

R. Tobella

en

NIESTRE

Decididament la participació euro
pea al torneig futboltstic de l'Uru
guai quedará recluida a quatre repte

IMPRESSOR

de notes
Impresos oomercials

via i Romania.
L'equip francés embarcara el
dia 21 en el "Conte Verde". En el
rnateix vaixell viatjaran els equipe
de Bélgica i de Iugoslavia. L'equip
romanés embarcará en el vapor

Espeolalitet en
Diplomes, álbum», etc.

18, Cartne,
TELEFON

Ciutat, juny, 1930.

1 9

França, Bélgica, Iugosla

sentants:

Partiolpaolons

"Florida",
3 4

Tots tocaran

a

de

primer rengle,

i

es

zoo

Barcelona

degá.
Deis altres

concurrente cal fer es
menci6 de 1/estres, de l'Atlé
tic, un xicotet en el qual, si no el
prodiguen maese, hi ha pasta de bort
nedador.
També Arranz, del Barcelona, va
efectuar una bona carrera, ajad coro
Schulz i Jiménez.
Com a nota veritablement espor
tiva cal fer honor a En Manuel Val
dés, que malgrat d'estar en pedo.
de d'exh.mens i sense cap entrena
mena va correr pel set,: entusiasme i

pedal

companyonia.
L'altre número de la matinal va
éster el campionat de Catalunya
de salta 1929, que sense lluita es va
adjudicar l'Albea
I com a clou, va tenir lloc el partit
final del Trofeu Joan Barba, del
qual potser valdria més no parlar-ne.
El partit va cornermar a un fort
tren i amb enormes "ganes" de jogar, pero l'actuado de l'arbitre va
desfer el que prometa ésser un partit intereseantissan.
No comprenem com per a un entanta transcencléncia el
contre de
Collegi d'Arbitres va nomenar un
senyor arbitre que pertany al Club
de N'atado Atlétic, que per rnés
imparcial que fos sempre ha de tirar
agua al seu molf.
Les actuacions dele equips foren
force diferents.
Mentre l'Atlétic jugava amb un
breó extraordinari i ádhuc un xic
violent, els seus contraris no estas-en
gaire de "filia" i amb desgracia a
l'hora del xut.
Coro a distiacions per a l'Atlé
tic els millaca foren Navarro 1Utió,
i pels vencedors, la defensiva i Pa
latxi foren els mes destacats; la da
ventera va estar molt fluixa.
LL. G.

REIAL
SOCIETAT AL
FONS XIII HA LLIURAT UN
DONATIU PER A LA FAMILIA
DEL MALAGUANYAT JIMENO

m
01•11111.
111111.10111

alvi

A L

1•••••

em.111.

m
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Produete nacional
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tica balear ha trames a la Federado
Catalana de Futbol la quantitat de
180 pessetes, recaptades entre socis
de l'esmentat club i destinades a la
familia del malaguanyat futbolista
Emili jimeno.
La gesta del club mallorquí mereix
ésser coneguda de l'afició catalana
i agrada com cal.

o

ffl
_

Aquesta sunpatica entitat futbolís

PROXIMS

per

a

preparar la millor

ESDEVENIMENTS

PUTBOLISTICS
ESPANYOL-EUROPA
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BILBAO

l'Espanyol

jugara el diumenge vinent el se
gon partit de la copa "La Riva-Ma
tes" entre els primen equips de
l'Espanyol i de l'Europa. El primer
partit s'haura jugat aquesta tarda,
es

al Guinardó.
El dia 29, a Les

Corts, tindrá lloc

la tradicional dada del club. Dele
molts actes que se celebraran, el més
remarcable será el partit de futbol
Barcelona-Athletic de Bilbao. La vin
guda deis nous campions d'Espanya
ponstituirá sens dubte el més gran
esdeveniment d'aquestes darreries
de temporada.

BA RCELONA
111111111110

PF:

(RESULTATS TECNICS
POREN
33 nutres infantil, social
Primer, Sabater, en 25 iegons i
2 décimes; segon, Cabrejas, 27 S. 1
4-1o; tercer, Canela, 28 s. i 3-10;
quart, Massanella, 28 s. i 3-so; cin-

que, González, 35 e.
meces dors, social
Primer, Carrasco, en i rninut, 24
segons i 7 décimes; segon, Nadal,
m., i 26 s.; tercer, Pedrós, i m.,
26 s. i 3-1o; quart, Mata, r in., 27 S.
roo

27

Doiningc..

mlnut,
segoa ,

30

Sánch ez,

i 2-10.
fernenf
Primera. stnyoreta Bassols, er
1 minut, 25 segolls 1 7 déchnes;
gona, senyoreta Torrents, z m. 30 s
i 2-10; tercesa, senyoreta AurnaceIles, a ni., 35 s. i 6-ro; clUarta, senyoreta Granitxer, tu., 39 s. i 6-so;
cinquena, seny-oreta Prieto, a en.,
lo°

s.

metres

41

1-lo.

5.

Récord femení batut.

En ei clan
de la prova femenina comentada, la
senyoreta Carme Soriano ha batut
el récord de Catalunya i d'Espanya
deis too metres braca. El temps
esmereat ha estat d'i m. 41 s. i 4-10,
i l'anterior, que detentava la senyoreta. Vigo, era d't ni., 47 S. 1 3-50.
GRAN

PREMI

—

DE

PASQUan

METRES LLIURE, INTERCLUBS, PER CATEGORIES

200

Categorla

debutante

Primer, Arranz, del C. N. B., en
3 m., 55 s. i 8-to; segon, Isard, del
C. N. B., 3 su., 3 s. i D.to; tercer,
Calles, del C. N. B., 3 m., 4 e. I 4-to;
quart, Vicuna, C. N, B., 3 en., 12 e.
4.10; calciné, Cr'espo, C. N. B.,
3 //a, 76 a.
6-so; sisé, Rossell, del
C. N. Athletic, 3 ro., 6 í. i 4-10:
seté, Bonaventura, del C. lq. B.,
3 m., 32 S. 1 4.40; vuité, Reptes, del
C. N. A., 3 lila 54 S. i 5-10; nove,
Tensa, del C. N. A.„ 4 tu. i 15
ro, Mayor, del C. N. A., 4 in. i 27 s
TI, Reyes, del C. N. A.,4 11-1.. 39 s
i

2-10.

Categoria jurdort
Primer, R. Jiménez, del C. N. B.,
en 2 minuts, 52 segons i 7 dacimes;
segon, Nadal, del C. N. B,, 2

ro.54
segons; tercer, Usandizaga, del
C. N. B., 2 m. 1 55 s.; quart, Mille
del C. N. B., 3 ni., 56 s.; cinqué.
Mestres, del C. N. A., 2 m., 56 s
i 7-1o; sisé, Torres. del C. N. Sabadell, 3 m. i 3-ro; set& Fernández
del C. N. B., 3 tu. i 4-10; visité, Vilea
del C. N. Sabadell, 3 nt, 3 s. i z-re
rayé, Peguera, C. N. Sitges, 3 ni
37 S. 1 9-10.

Categoría veterana
Primer, Nick, en 3 minuta, 2S se
gens 1 6 déclmes; segon, Granitxe:
del C11.

3e
d

i6

Categoria serdors
Primer, Ricard Brull, en 2 minuts.
29
i 3 décirne-s, del C. N. B.,
el qual s'adjudica la copa d'argent

"Dédalo". Ha batut el seta propi
récord que detentava en 2 155., 31 s.
i 5 clécintes; regon, Schulz, 2 ra,
4-ro; tercer. Swiller, 2
39 5
42 s.; quart, Valdés, 2 111., 42

DEMA TOT BARCELONA

SUBHASTA SALA PARES

M.
5,

1 6-10; cinqué, Segalá, 2 /11. 1 48 s.
Tots del C. N. Barcelona.
Campionat de Catalunya, Tm, de
salts varietat palanca
Ha resultat carnpió el senyor Aí
; segosn el seayas
Pardt final

Club

de

water-polo

de la

Challenge Joan Barba

del

Equip del C. N. B.: Sunyel, GiberBenavent,

E

lin'
Sataca
araluig

ro,

del et.
C. N. Athletic: Nava:Gurrea, Sierra, Ulió, Bernal, Ari ael

C. N. Barcelona, p er

u

tres

DEMA TOT

BARCELONA

SUBHASTA SALA PARES

VREIXENET
MILLQR
XAMPANY
EL

CAVES
A SANT SADURNI

D'ANOIA

Delegació i dipasit

Princesa, 20

¦••¦•11

Princesa, 1

ELS

segon,

Primer, Val, en
décimes;

n

LA

en

i 3-ro; tercer, Rajaes,
i 37 s.; quart, Rocabru-

s.

m.

gons i 6
45

posa

28

m., 39 s.
metxes esq-dena,

na,

condiciona per a representar-nos
amb tota dignitat i donar victóries
a
la natació catalana.
arta
El segon récord de la matinal a
Ricard
a arree de l'internacional
Brull, en els 200 metres estil lliure,
el qual féu una carrera cosas mai II
havíem vist.
En Brull es troba en una forma
fantástica, capa; d'enderrocar ele
propia récords, coto ho prova
seus
carrera
d'abir, en la qual, sense
la
contrincant, féu pasear la marca deis
200 metres a millar vida.
Junt amb ele nona recordsmen cal
posar-hl la ma mestra, En Grana
dos, l'excellent entrenador del club

havia posat fora de combat el danés
Knut Larsen, ex-campió d'Europa.
La revenja d'aqueet comban va tenir
lloc dijous a Copenhaguen i el resol
tat fou semblant a l'a:redor. Lateen
queda k. o., després de vuit repre
ses de domini
complet de Tassin.
Decididament, l'ex-campó ja ha fet

(Caricatures de J. Bas

33

reich,

m.,

i 2-ro.

s.

braga, soda'
/ alisan,

Primer, TosPier,
gons i 4 décimes;

en

plomes. Bonaugure oarrerament ve
batre Tasein, el qual al seo toro

a

pla

Chevert,
m., 33

metros

roo
lo

aconel deis 100 metrea braca de pit,
SoriaCarme
senyoreta
seguit per la
s. i 4-50,
no amb el temps d't ni., 41
posseía
la
senyoreta
que
batent el
Vigo d'r tu., 47 S. 1 3-10.
La gesta d'aquesta nena (perdó,
senyoreta) és forea digna de lloanea,
ja que la proesa d'ahir la colloca en
un

Calvis,

elee,

figures aquátiques.
No sortiren defraudats els que
contrad,
acudiren a la piscina, ans al
testimonia
de
ésser
pulx que varen
renderrocament de des récords, que
-posen la natació catalana al nivell
de la resta d'Europa.
El primer récord que es bate Loo

cés deis plomes, Ni

El dia 12, dijous,
Jack Sharkey Ilui-

i 3-ro; cinque,

meres

Sastreria F. Comas

Pue

.tiettltura. Pedagogia maternal, Higie
etc.), per tal d'estar preparades

la

de triomfs abans
del fina, posant fo
quatre
ra de combat a Christner en
or
pot
estar
Camera
rounds. Primo
gullós d'aquest triomf. Encara que
Christner !a té trenta-quatre anys,
és dels pesos forte que s'aguanten
ele rings
una mfra decorosament en
americana. Per descomptat que és
superior a tots els bornes —Ilevat
Young Stribling i algun altre--que
han estat acarats a l'hallé. Després
d'aquesta victória de Carnees, ara ti
Georgea Godfrey.
toca Iluitar amb
En principi el combat entre ele dos
gegants, combat que ha despertat
es
una expectació inacesttunada. ha
juny,
a
23
de
per
al
dia
tat fixat
Lieperville. No creiem que Camera
pe
en surti guanyador. Si guanyava,
ro, se situarla a primer pla entre
ele pesos forte de tot el món.

—

•

La
lave i guanya el Gran Premi de Paaqua.
Soriano
bat
Carrne
el
deis
récord
aenyoreta
cent
pit.
--Albert,
campió
de salta de
metres braga de
palanca. En la final del "Trofeu Joan Barba"
el C. N. Barcelona bat el C. N. Atlétic per 3 a

Un estol de darnes i damiselles,

presidides

—

Associeció
Hem assenyalat aquests manca
un
menta .de l'ensenyament rural

a
les Arenes
bon'ca perfor.
Va posar
lance.
iora de cc.mbat, ne

-es

usa

<
••

animals

la sínia, que d'ésser ella mateixa la
qui dorti voltea per l'aula cantant la
"tanta de multiplicar", si no ha de
trobar a l'escola cap més allicient.
Tampoc no ens volem endiosar en
esbrinar la part de responsabilitat
que capiga a tina escala sense vi
bració, sense adaptació dels seus
programes a l'ambient geográfic lo
cal. i encara que d'aiscó no en sigui
establerta la major part
culpable
de vegades en locals ronces i sense
ni la inés elementalíssima volva d'a
legria, d'estética, d'optimisme; peró
volem fixar e1 fet com a derivatiu
d'una frágil formado espiritual.

L'irregular R o s
acomplir dime

15¦_.

parer. No cal duhtar que
aquests cercles femenins, donarien
a
Catalunya dones conscients, amb
noció de tots els deures de ciuta
dania i, per tant. fóra de disitjar que
seu

Encara que

pla

-

l'aclquisi

paració adequada, pugui escoltar-se

s'escampessin

seguit

tará, per fi!, arnb
fax Schmeling per
al tftol mundial de
totes les categories.
En el moment d'escriure aquestes ratlles, les apostes segueixen favorables
..n general es
a l'americá, al qual
creu
que correspondra el trionsf i
el tito]. Dissentim deis que creuen
que Sharkey guanyará amb facili
tar el seu contrari. Es :nos, el nostre
pron6stie es decantarla per Max
Schmeling si no fos que aqueas,
d'enea de la seva victoria damunt
l'Uzcudun, nn ha fet cap més combat, i alisé foreosament l'ha de perjudicar. Tot i reconeixent que Sharkey se sap portar molt bé, el creiem
mancas de classe per a guanyar legalment el títol que ara es disputaA més, l'alemany
ran ell i el teutó
és molt jove, i amb mes facultats
excepcionals, contráriarnent al que
succeeix al seu contrari que ja té

de campió, a guanyar, sense
preocupar-se gens ni mica del que
powalc
T seu contrari.
en

de

ció d'un 'libre, per saber els tresors
artística de la seva terra o perqué
per raons de seny. reflexió i pre
el

I

rounds. Va comenear mag
nificament, pené en el round que
feia cine ja es va anar apagant i a
partir del vuité no feia adra cosa
que rebre. Va abandonar a la no.
vena represa. Verbist no ene va agiaa
dar tant com el dia de Gironés. Val
a dir peré, que davant Bartos sortl

trobern encertadament fe

perqué les

Primo
perat
Camera i K. O.
Christner, ja s'ha
celebrat. 1 l'italiá ha

no

masses

—

cosa

que

res

s'interessen pel to de les mitges de
moda i corn saben aplegar cabals per
a
la compra del vestit de "Crep
georgette" per a la festa major la
menina
procurar

va

sortir dimecres a les
Arenes contra Bar
tos. No va succeir

1

.'

teixes dones intellectuals de ciutat.
Tots sabern coro és de pródiga la
gent de Catalunya quan et tracta
d'afers culturals.
I si Alisté no (os prou, les noies
vilatanes mateix, una vegada per.
suadides que la seva ánima en sen
tiria grat, foren els méa terma pun
L'essencial
tals de l'organització.
fóra fer-los entendre que aix1 com

qual

Gironés,

vant

Sindicats

els

'

tan es-

entre

El catalá Torres,
-adesfer-se en la
'etllada de les Arees, del belga Luc
3iquet, amb molta
facilitas. Val a dir
que aquest belga
ens
fer l'efecte
que valla molt poc. Peró, amb tot,
no hem de voier restar mérits a la
vietéria de Torres. Si el nostre plogrades a la
ma s'imposi aviat, fou
duresa del seu punch. Luc Biquet
ion castigat durament als flanes i
de seguida és palesá que era inferior
a Torres. Abandona a la tercera represa, després d'have: anat dues
vegades a terra. Sembla que hi ha
el projecte d'acerar Torres a Verbist, que en la rnateíxa vetllada
triomfá tan decisivament del galaic
Bartos

Ricard Brull bat el récords deis 200 metres eatil

--

El :ombat

<5,4

El belga Julien
Verbist, que t a n

capacitada o vo
luntariosa, també. Ajut material t
moral

extraordinaria.

el belga. Quan aquest s'aixecá, conapletament grogy. Ros es llanca a un
atac furiós, i féu un esfore fantastic
fins que aconseguí collocar una altra
(treta que deixá Genon per mes del
compte. Ros es guanyi l'ovado rnés
gran de la vetllada. Es d'esperar que
portaara els nostres organitzadors
per tal que el
ran Gustave Roth,
gracienc pugui provar d'abastar el
titol eurnneu de la categoria.

qüestions

sevol altra persona

nyes.
I no

que

cafre més elevat, l'orga

un

Es evident que tot aixó, ben or
ganitzat, seria per a les noies cata
lanes quelcom de complementad i
profitós passaternps.
.Del que s'hauria de tenir cura és
'de no convertir aquestes associa
charla en "escotes dominical;" o en
"tertulietes", perqué aleshores per
&len l'encís i es convertirien. d'una
cosa viva, jovenívola i fecunda, en
una
mena de recó ombrívol-on que
darien arrecerades i somortes les
arrels d'Un bon fruiterai.'

qué

al pare,

etc.

en

sen
28 anys, i mai no ha donat la
válua
duna
borne
sació d'ésser un

certar una dreta, a poc de comeneada la tercera represa, que féu cauce

Caries Flix va re
cuperar, dimecres, a
ea Arenes, el títol
le campi6 d'Europa
del pes gall, en babelga Petit
tre el
Biquet per un bon
marge de punta. El'
combat entre aquests dos púgile no
bu prou del gust del páblic, per
que no Eco gaire corregte i a esto
nes
peca de monóton. Petit Buquet
és un xicon molt assabentat en

ba rico.

—

seintanal

Panorámica

nització de concerts de bona mú
sica. les ressenyes i projeccions de
paisatges i monuments de la terra
i els senzills estudia d'Art per a
aplicar-lo a la llar, tampoc hi so

ven

a

hi
d'estala.

—

Per a tentr nocions de base cientf
fica del que les volta, no hi se
rien de més cursets d'Avicultura,
Cunícultura, Apicultura, etc., i con
ferencies sobre el conreu de flora,
obtenció de formatges, conserves de

yenetes.

acostumen

llar; ara les nostres do
ha excepcions
fan les

una

—

coses

quei
de simpátiques jo

estol

regir

a

de 1930
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