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ELS DRAMES DE LA RAÇA

Barcelona, ciutat,

té

bre i 14'n
urbs.

també els

els honres, tenen
drames, no per més

com

seus

els barris rics de la

1

ELS ESTRALLS DE LA INFECCIO TUBERCULOSA
EN LA POBLACIO ES-

difosos, menys greus, t1 menys trans
cendents. En ells es juga quelcom
més que la salut i l'esdevenidor d'un

individu.

necessitat d'organitzar
cientificament, metbdicament, la Ilui
contra les malalties que afecten de
ta
fa1s6 directa el capital racial. Ço és,
almenys, el que, arnb una clara visió
tots els pobles
de la realitat, han fet

D'aquí

la;

Cont és natural, el greu perill d'una
malaltia tan essencialment contagiosa
com aquesta, está en la infáncia 1,
especialment, en la infáncia mal alimentada, desnodrida i que vio en condi-

ciona d'higiene deplorables.
El mateix doctor Sayé, n una altra estadística en la qual resumía les
dades obtingudes després de l'exa-

del neón.
Es a dir, tots els pobles que volea
eiure; tots ele pobles en eis quals la
salut orgánica 1 la robustesa física,

s'estimen condiclons indispensables.
pea) en aquesk aspecte, com en tala
alt.es de la nostra vida collectiva,
hem de reconéixer que anean absolu
tament desorientats i que per negli
gencia o per ignorincia, qua no pels
dos fets a la vegada, moltes coses es
uncíais i necessáries resten per fer.
1 aleó és, cabalment, el que su&
ceeix amb la lluita contra la tubercu
losi, malaltia essencialment contagiosa
que infecta el camp i la ciutat, sense
que, fins avui, s'hagi organitzat con
tra ella una veritable campanya de
sanejament, malgrat dels terribles es
tralls que causa en el poble.
L'ELOQUENCIA DE LES

XIFRES
En parlar de temes com aquest, l'ex
tensió del qual abrala totes lee
classes socials, res més eloqüent que
les dades d'un* bona estadística
aquesta, en 11(.1/r.tr09 rodons, i excep
ció feta de les possibles variacions es
perimentades en la difusió de la ma
laltia durant ela darrers anys, ens diu

d'un nombre considerable d'escolara, declara que sois va Poder trobar-ne un 7'72 per roo de sana, i que,
en canvi, el 61'41
per roo sofrien una
infecció tuberculosa de gran niís o
rnenys avatmat.
El pronóstic d'una infincia tan copiosament infectada per la terrible
malaltia no pot ésser més deplorable,
i el seu esdevenidor, individualment o
racialrnent considerat, verament entristidor.
Completant aquesta estadística amb
l'obting-uda pel doctor Mias, adscrit a
la Comiss.6 de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona i encarregat de la
revisió periódica deis escolars de la
nostra ciutet, l'extensió del mal apareix encara més colpidorament als
nostres ulls.
Efectívament, l'alludit higienista,
després d'haver examinat 8.55o alumnes de les escoles municipals, va resumir el seu treball d'investigaci6 en
els segilents coeficients verament de.
pl Tables:
Tuberculosos diagnosticatss 19'415
men

•

.

el

segrient:
Espanya, 500.000 tuberculosos..
Catalunya, 40.000,
Barcelona, 18.000.

per

La xifra més alta de tulierculosi

a

Catalunya pertany a Girona, on es
troba el cotficient, verament enorme,
de 53'o per zo.000 habitants superior
de molt, a l'obtingut en quasi tots els
centres urbans d'Europa.
La xifra
mes bairca pertarty a Montblanc, on
és de 7'8 per /o.000 habitants.

roo.

Tuberculosos latents, 30'409 per *roo.
Inferioritat orgánica, 41'520 id., id.
Sana, 8'654 ídem, ídem.
O sigui, en 'cifres rodones, el 20
per roo de la poblaci6 escolar está
afectada de tuberculosi; el 3o per roo
es troba a punt de caure en la malaltia i, prácticarnent, ha de considerarse en estat d'infecci6 adormida que

només, per a declarar-se, nna
momentánia mínva de defenses (grip,

espera,

Ateneu Polytechnicum.
Cicle de conferencies culturals:
Mes de juay:
Día ao.
Senyor Antidí Layret.
Tema: Probletnes técnica de l'orga
nització del treball. (Abans de la
conferencia el senyor Rafael Cam
palana fará un parlament d'obertura
de curs.
Dia 13.
Senyor Joan Fronjosá.
Tema: Conceptes de l'organització
del treball.
Di a re.
Doctor J. Aiguader i
Miró. Tema: Aspecte medie de la

Sisé Congrés de metge# de llengua
catalana

—

xifra

Aquests coeficients i les dades globala són, dones, prou concrets
perque,
sense
necessitat d'arribar a detalls
més minuciosos, poc adequats a l'indole del present article, tothom comprengui a bastament la importincia
del mal i la necessitat d'urgentíssim
remei.
Pelele per si el que diem no fos
encara suficient, heus ací les defuncions hagudes en eta distints districtes
de Barcelona l'any 1922:
Districte primer, mortalitat, 115;
ídem segon, 134; idem tercer, 69;
idem quart, 507; idem cinqué, 255;
idem sise, 189; idern sete, 277; idem
vuite, 132; idem nove, go; idem deS, 95. Total, r.463.
O sigui que, com si res, sense que
la ciutat se'n donés compte. aquest
any moriren a Barcelona prop de
1 500
tuberculosos, segon seis dades,
absolutament fidedignes, computades
pel senyor Gaya a l'Assisténcia Social de Tuberculosos.

ABANS...
tuberculós,
afectat de le
Un infant
pulm6, als osos
eliferents
al
siona
1 febrici
i sis ganglis, depauperat
tant; és a dir: quasi moribund.
Les reces,

en

una

UNA PAGINA BRILLANT DE LA CIENCIA CATALANA

—

tubereulosi
ja de 31.'5 que oscilla entre 36'14 mit50.00? habitants en el barri més per
po-

Ateneu Polytechnicum

—

—

racionalització.
Dia 20.
Senyor Ferran Cuito.
Tema: Expansió de l'economia cata
lana.
Día 25.
Senyor C. Pi í Sunyer.
Tema: La idea moral i l'aspecte so
cial de la racionalització.
Dia 27.
Doctor Josep Xirau.
Tema: Aspecte jurídic de l'organit
zació científica del treball.
Mes de julio!:
Dia s.
Doctor J. Serra Hunter.
Tema: Nacionalitat i cultura.
Dia 4.
Senyor L Nicolau d'Ol
wer. Tema: L'humanisme a
Catalu
—

DR. JOSEP TARRUELLA

Cl

—

DESPRES..

—

El mateix, al cap de 14 mesos de
senatorial, havent resolt favo
rablement el procés infectiu i en
robusta el seu organisme.

cura

infecci6 Intestinal, etc.); eo per zoo
eren
posseidors d'un desarrollarnent
orgánic netament inferior al que cor
respon a llir edat i sois un ro per zoo
—un deu Per cerst—de la
població es
colar es troba en perfeete estat de sa
lut 1 de normal desenrotilament
Bonic esdevenidor per a la raga!
UNA REALITAT TEISTIS
SIMA

Abel, dones, encara que la gran ma
joria deis ciutadans puguln pensar el
contrari, deg-ut a l'escasea divulgació
d'aquestes qiiestions demográfiques,
ens trobern davant d'un problema
d'hi
giene racial importantíselm.
Un tant per cent enorme de la po
blació escolar es veu atacada per la
infecció tuberculosa, i si bé és veri
tat que una part arriba a dominar el
perill de les formes destructives o de
les generalitzacions mortal; el cert
és que el mejor nombre
especial
ment
en co que afecta lea
classes
socials htmails, que viuen en habita
cions (?) anti-higieniques i sotmesos
a
un régim
alimentéis deficient
surt de la terrible eseomesa amb ta
res indelebles que :altiven extraordi
náriament el seo desenrotllament cor
poral o bé el deixen propens a una
evolució ulterior de la malaltia alta
—

—

ment

perillosa,

quan

no

mortal.

Dels adults no cal ni parlar-ne.
Trobareu tuberculosos per tot arrett,
1 allí on menys pogueu pensar-ho. 3a
que la manca de lloes adequats per a
l'hospitalitzaci6 i el tractatnent obliga
a rodar pel meta octipats en feines di
verses. a tots aquella qui, havent so
fert la injúria de la rnalaltia, man
quen de n'ajan, económics per
intentar guarir-se pel sets propi
compte.
Aquesta pobre gent, Arfena de teta
protecció oficial 1 incapaa econbml
cament, de poder adoptar les nepe:sáries mesures higianiques, fa pagar
ben cal- a la societat l'abandonament
en qua els deixa, pulse que, tense vo
tes 1 a contra con,, es converteixen en
acents provecaclers de la infece16 tu
berculosa.
J. 'A'. TRABAL

nya.

Dia 8.
Senyor A. Rovira i Vir
gili. Tema: La Ilengua catalana i la
formació histórica de Catalunya.
—

Día sr.
Doctor Cosme Rofei.
Tema: Lea Escolee noves.
Dia 15.
Doctor Leandre Cer
vera. Tema: De com
les hipótesis
d'ahir s'han convertit en les veritats
científiques d'aval.
Dia z8.
Sanyor Alexandre 0'11. Tema: L'Eseola única.
Dia 22.
Senyor Jaan Estelrich.
Tema: Concepto de l'organiteaci6
cultural.
Día eg.
Doctor Joaquín: XI
tau. Tema: La cultura moderna.
Mes d'agost:
Dia z.
Senyor M. Serra 1 Mo
ret. Tema: Ciutadania i obrerisme.
Dia 5.
Senyor J. Lluhf 1 Va
Ilesca. Tema: Kaustki 1 le democra
cia social.
Dia 8.
Senyor Joan Casanoves.
Tema: La solidaritat civil d'un po
—

—

—

—

ee.

—

—

política.

Día in.
Senyor Lluís Maatot.
Tema: L'educació professional dels
—

nostres obrera.
Dia 23.
Senyor
—

Pompeu Fabra.

Tema: Formació de la
rária.

(Acabar).

llengua

lite

DR. MIQUEL A. FARGUES
Del primer gongrés se n'enearre,gá
l'Academia 1 I.;aboratori, peral en el
transeurs de la leva organitzaci6 es
velé la neceesitat que fas un altrá or
ganisme que curée de l'endegatnent

Día

Senyor Goneal de Re
para: (fill). Tema: El, nobles de
la península Ibérica. Llur individua
litat en el passat i en el present.
Consideracions geográfiques i poli

tiques.
Dia 30.
Senyor F. Valls i Ta
Tema: Les institucions ca
talanes en la historia.
Les conferencies seran públiqnes,
1 comencaran a les vuit en punt del
—

verner.

vespre.

~Mala
10.•¦¦¦••¦allmme.¦,-

fiaven tot també
seguir endavant

CCENNIS

mantemr les esperances fins avui.
El públic que va presenciar aquest
partit, com és natural va entusiasmar
se de debb. I més encara de la mane
ra que aná el partit. Des deis primera
punts fins al darrer, completament
igualat. A les grana jugades de Sin
dreu succeien també les grans falla
des. I aixó giran el partit s'esteva de

-

no

pe

dem saber el resultat definitiu deis
dos partits que s'hauran jugat aques
ta tarda. Aixó ens
excusa, doncs,
d'un comentan i definitiu al gran
match de tercera ronda, que per a
l'eliminatória del famós torneig Co
pa Davis, han jugat aquests dies de
Pesque, els equipe de nipone i een

Maulera

El brillant match que' s'II pogut ce
lebrar a la gran pista de l'Exposició
ha estat deis que mes
expectació han
desvetllat entre nosaltres. I era légic
esperar-ho. Els peninsulars, després
de batre
brillantment els dos primers

adversaris,

es

classificá

per

disputar

la

tercera ronda al formidable equip
ja
ponés compost d'individualitats que
militen en els primers llocs del tennis
mundial. Aquella expctació s'ha vist
traduída en un gran pie el primer dia
i en poc menys
el segon, ahir, dirimen
ge,'que es disputá el partit de dobles.
Aquest partit era decisiu per a l'eh
minatória. Els japonesos, que havien
guanyat amb relativa facilitat
els dos
primers, de guanyar també ahir
han
rico elirninat
definitivament els
tres. I aix6, aquesta possibilitat nos
des
Ser
rodonament batuts, fins a l'extrem
que els

japonesos

haguessin
alrir mateix
deixent els dos
Per

acabar,

Partits que

donava

marxat

No cal dir com l'organització d'aquest match ha estat un gran exit per
part del Comal Esportiu de l'Exposició, que amb tant d'interés l'emprengué. I és de celebrar-ho, perque així
desmenteix ben rodonament que el nostre tennis encara que mancat d'aquelies grans figures d'altre temps, hagi
deixat d'interessar el nombrós públic
que en anteriors partits de Copa Davies. amb prou feines havia pogut cmplenar les pistes del Barcelona o del
Turó. Tot és el contrari, ca rel gran
públic ha palesat a bastament que quan
sap que ha de veure bon tennis, excellent tennis„ no hi manca.
aquest bon tennis, excellent tenis, hom esperava veure'l en els japofornesos. Tothom coneixia la seva
midable classe i ningú deixava de
pronosticar que sois una "gran" preocitat podia donar la victoria als nostres.
*

reserves

fórmula, ele dos
corresponien jugar-se avui,
per pura

al partit de
dobles una trans
cendencia poc sospitadá. En gairebé

t°ts els matchs
els partits de dobles
són el pinyol, el
"clou" en podríem
dir-ne també. Pero en ,pocs,
en
aquests, son en extrem tan com
decisius.
En el partit
tot Per tot. De d'ahir els nostrts es
guanyar o perdre hl
anava una
enorme diferencia, tanta di
feréncia,
com la que
representa elimi
nar
totes les esperances a
manténir-les
encara fins avui. I
representa va tam
bé un
general revifament de la gran
exPectació que el match havia
desvet
Ilat, una mica refreda-cla,
després (te
les dues
derrotes sofertes en els in

dividuals.

haver el gran esdeveniment a l'Estadi tampoc no va faltar-hi el nombrós
públic, avui amb doble motiu el petit
estadi tennístic s'haurá vist pie com

*

En els partits individuals que es
jugaren el primer dia, aquella formidable classe de qué hern parlat abans,
el= japonesos la varen huir a bastarnent

en

tots dos

partits.

Sis guanyaren

quatre sets. Aise5 que Ilurs victories fossin en quatre "sets" potser podría fer suposar que la ‘superioritat
tan manifesta .com volien reno fou
flectir. Pero qui va veure .els partits
hauria pogut convencer-se del que
hern dit. Els japonesos varen guanyar
pogut guaen quatre sets, com haurien
nyar en cinc. La seva serenitat i regularitat sis comparable a un rellotge de sol, en contrast al nerviosisme
deis nostres, els mostrava superiors en tot morrena Othu ira, el priles victóries pels jamer
en iniciar

en

ponesos 1 liquida Joanico amb el re
sultat de 6-r, 3-6, 6-2, 6.2, que per
ell sol reflecteix el que fou la parti
da. El primer "set" fácilment gua
ian
nyat pei japonés li doná una

que coincidí amb un d'a
i tot tan característics a
Amb l'astorament
d'Otha,

ça

qeulls va
Joanico.
juanico s'adjudica

el

"set",

per

cidint.
Els japonesos Hasada-Abbe guanya
ren el primer "set". L'expectació d'a
bans de comenfiar va decaure. Hom
va veure tot seguit el partti per
es
dut. Maier-Sindreu no arribaven a com
penetrar-se. Els japonesos en canvi
s'entenien perfectament. Toses les re

no

més en tot el partit, que Otha,
refet, se'l ya endur gairebé com va
voler.
més
Maier, peró, va desillusionar
encara. Horn confiava en una de les
i com va anar
seves grans actuacions,
el partís més encara. El primer "set"
facilitas.
el va uanyar amb relativa
Els seus formidables serveis I el gran
joc de xarxa que posseeix va sorpren
clre a Hasada, el qual no va entre
althre remei que errar seguint
veure
el "set" amb l'única finalitat d'estu
diar-lo. Maier potser va confiar-se
massa en vencer el primer set. Hasa
da, amb aquella serenitat que el carac
teritza, va imposar-se mica a mica a
Majen, al qual havia descobert els seus
punts forts i flacs..Amb el seu cons
fer

tant

res

domini,

poques

vegades

el

les dirigien al centre de la
pista, on ni Majen ni Sindreu l'un per
l'altra no encertaven entrar. Sindreu
altrament no va palesar pas estar en
la seva millor forma. Al segon "set",
pero, Sindreu torna pilotes tan mestrí
volament com ell sap. Maier, per la
seva part, es decidí a rematar de xar
xa i de revés, per lateral, arnb el que
va obtenir la majoria de punts. En eIs
dos "sets" successius varen tenir 5-1
i set bol favorable. En les dues oca
matades

deixA

arribar a la xarxa i Ii contesta molts
d'aquells serveis tan forínidablea En
canvi concentra tot el se: atac al re
vés de Maier, amb.el qual sois poda
contestar i en diverses ocasions entre
gar, com passa en el tercer set, que
perdé, pel uf podia sernblar inversem
blant resultat de 6-4. El darrer "set"
produir aquella reacció de tots
es va
els mornents decisius deis partits, en
els quals el que porta les de perdre
intenta remuntar. Pere Hasada, amb
aquella regularitat, tan característica
el
com
la seva serenitat, s'adjudica
darrer "set" i amb dl el partit, que
donava la doble victoria als seus.
Amb aqtrestes dues victóries els ni
Pons es presentaren a jugar el partit
d'ahir amb relativa confianea. Com
hem dit abans. una. victoria en aquest
match els bastava ner eliminar els
nostres. En. canvi, els nostres ho con

per

Sindreu-Maier, tense arribar a fer
gran actuació, varen guanyar el
primer partit pels nostres. Varen evi
tar que els japonesos ens eliminessin
decisivament i van aconseguir també

Det-1.8 .te la segona
deis matclis per a la Copa Davis, eh
japonesos dominen eh peninsular& per dues victóries a una
J.11311k9 Otha 6-1, 3-6, 6-2 i 6-2. :: Maier Harada: 3-6, 6-2, 6-0 I 6-4.
Sirtdreu-Maier: 6-2, 4-6, 4-6, 6-2 i 5-7
Otha-Flarada
Per aireó hem de suposar que si el
primer dia, amb tot i ésser feiner, la
pista es velé plena del públíc de les
grans solemnitats, i ahir amb tot hi

aquest partit

una

•

En escrIure aquestes línies,

en

.

sions, pero, els japonesos varen tenir
la serenitat necessaria per remuntar i
aconseguir perdre sois per 6-4, 6-4.
Quan el partit semblava, dones, de
cidit a favor deis nostres, aquella re
acció del que parlavem abans féu la
seva aparició en l'equip japonés i bri
llantment s'adjudica el quar "set" per
6-2. El cinque set, decisiu, amb el
partit tan igualat fou, com és natural,
de gran emoció. Els japonesos sem
blaven fatigats, nerviosos. En canvi
Maier i Saprissa semblaven confiats
malgrat la reacció oposada pels japo
nesos en el "set" anterior. Els nostres
remataren fins a tenir 5-4 i 40-30,
amb servei de Sindreu. Es a din, un
match-bol magnífic per guanyar. Es

japonesos, pero, remontaren i varen
fer perillosa la victoria en igualar a
cinc

sets. Una formidable reacció de
Sindreu i Maier, els maenífics serveis
d'aquest i uns moments d'inspiració de
Sindreu en els mornents més emocio
nants del partti el feren decidir al seu
favor per 7-5. La partida esteva aca

i

imporlans

tan

"Fisiopatolo
Renals", "Tracta
com

Sernliologia

"Fisioparo

cpen

i.. xini)fsarti

.

,

laet.

retsaireen 1-'1

dencial

féu el

Rcexs6qa
el disecara pres.'«

eta

&izar Pargues;sót

pagines eolpidoreo
reproduje.

i notables I que

PP1.1 nomenat president de la. Co
tnissi6 'organitzadora del segon Con
grés el doctor Josep Barraquer i es
decidí que aquett se celebres a Bar
celona al cap de dos anys, en z913.
Emmalalt1 el doctor Barraquer
dimití al cap de poca mesas la presi
dencia i l'Associació General de Met
ges de Llengue Catalana aleshores no
mente per a substituir:4o el 'doctor
Joan Freís:ea Frelxes.
A cauta de l'epidemia tifódica que
delata la riostra ciutat 1 que tant atra
es merges, els olganit
fegi el'
zadors hagueren d'ajornar la celebra
ció del timan Congrés per al mes de
juny de 1917. Els temes de ponencia
foral: Regisme alimeniós, Tracta
ment del cranc, Notes addicionals al
funclotialisme d lee glandplei i Anea
tasles locals. Tanabé s'hi pregntaren
corunicacio
ie n,tenia
111 re.
El tercer pongrés fou acieedat que
te ce1ebré-1 a Tarragona, on, efecti
vaenent, en el mes de juny de 1nrn
es reuniren els postres metges. Pre
sidí el doctor Josep María Roca. El,

el que pót tenir

áe i1J-Capacitat social'

filian

(rnalgrat

que els al
dios de- lea re
deis. hthns i ala beneficien).

coas

atest

m

-s'enfonsin retobé

tres

lacions
Si del celetkat a Tarragenajen antil
lana entitat' coro el arindicat defét-

doser:

Interrácional.

••••

gia

•temes

tnedicina

la

-

caldrla

—

Mes de setembre:
Dia 1.
Senyor J. Puig i Yer
reten. Tema: Dostoiewski.
Día e.
Senyor Alfons Nadal.
Tema: La pietat de la mentirla.
Día 9.
Senyor Lluís Capdevl
la. Tema: La vida gloriosa 1 barraca
tada de Lluís Beethoven.
Día 12.
Senyor josep M. Mas
sip. Tema: 1930.
Día 16.
Senyor J. Sunyol i Gar
liga. Tema: El pentit esportin de la

a

-de lei. perieepitis" i
togfa i exploranblia funcional del fet
ge" i temes tan hurnans, tan genero
"Mortalitat fetal
sament humane
I
-(causes-i inof1ia.

abans.

—

per
znent

gua catalana que

Da 12.
Senyor Pere Comes.
Tema: El codi penal vigent. Necea
sitat de derogar-lo.
Dia re.
Senyor Joan Casane
Iles. Tema; La constituci6 espanyo
la comparada amb les lleis fonamen
tals deis Estats moderna.
Dia 22.
Doctor Emili Mira. Te
ma: Qua és la Psicohigiene?
Día 26.
Senyor Dornénee de
Bellmunt Tema: Legislació obrera

dernocrácia.

•

disculaio

la

a

tenia un precursor pa
tritnie i científic en el primer Con
grés d'Higiene celebrat poes tempa

e.

Jotep Maria
pi pan i la

a
Barcelona novament, 1 noe...mes% de segur, per a recotnenear el
romiatge per les 'capitals catalanes, de
les quals en volea fer els metges Seu
!des seus esforees. EJ presideix un
nom preciar avui en la ciencia univer
sal: N'August Pi i Sunyer,• i posa

a l'Académie i La
boratori de Ciéncies Mediques de Ca

que

z FREIX

itzny,

vat i Ende Rivea

1913,

JOAN FREIXES

DR.

legal.
Aquests Congressos medies nasque
ren d'una proposició deis
doctora Sal

talunya.
L'Academia f LabOratorl acceptá la
Iniciativa 1 adjunta als proposants el
doctor Martí Julia, aquell borne sant
i tavl, perqu asi redactessin els esta
tuts, 1 el primer Congres Catalá de
Medicina se celebra el n de juny de

7757-Sess

eans

rantia

—

—

(iPfenca

ro-n,rrar

Els metges catalana van a celebrar
el seu sisé Congrés científic. Ha cal
gut que la dictadura de Primo de Ri
vera
caigués perqué tornin a les lle
ves tasques
aquests investigadora i
bornes d'estudi aprofitant la tolerán
cia governativa per bé que no la ga

—

Día 29.
Doctor
Trias de Bes. Tenia;

deis Çongressos futura i en una de 1
les sessions es ítlIldá amb aquesta
missió rAssociaci6 General de Metges
de Llengua Catalana.
Aqueet primer Congrés palesá ja el
pea es-pecífic de la ciencia médica ea:
talarla. Fou president de la Cotnissió
organitzadora n Miguel A. Fargues
que es trohava en la plenitud de la
seva fama, i del qual, traduides, tot se
guit traspaesaven les fronteres les se
ves
obres mediques. El tema oficial
fou "Válua semeiológica de la sang", i
els investigadora mea capacitats de
Catalunya aportaren treballa remar
cables, igual que els valenciana 1 ma
llorquins, els quals des del primer mo
ment hi contriburren amb entusiasme.
Els temes liberes foren molts i bons.

bada. La primera victória s'havien
aconseguit. Maier-Sindreu havien ven
cut a }asada-AbIe per 2-6, 6-4, 6-4,
2-6, 7-5. Les esperances es podien frian
tenir

fins avui.
El lector veurá a la secció de dar
rera hora els resultats deis partits que
s'han jugat aquesia tarda, que
molt
encaar

temem...
*

Flaquer i Satols jugaren després un
partit d'exhibido a dos "sets", que
guanya el japonés per 6-3, 6-4 El 1)4;
blic va fruir de magnifiques jugades
també en aquest partit, pero no va
arribar, coro és natural, a afegir ni
un

bri més d'emocié,

Ii havia

preporelenat

a

el

la molta que
partit ante

rior.
MEMPHIS

DEMA TOT BARCELONA
SUBHASTA SALA PARES
UN

GREU

ACCIDENT

AUTOMOBILISTIC
Els esportius barcelo
nins Josep Vidal i Ribes
i Arnat Casajoana, fe
rits greus
Aquest matí ens comuniquen que ahir
tarda, a Nimes, prop de Margarittes,

automobil de la matrícula de Bar
celona en el qual viatjaven els cone
guts cornerciants barcelonins Arnat
Casajoana, Josep Vidal i Ribes i re=
posa d'aquel!. va estrellar-se contra
un arbre i dona
la volta de campana.
Portats a una clínica d'urgencia, se
un

li apreciaren al senyor Casajoana frac
tura de la cama i d'una espatlla, i al
senyor Vida!, probable fractura del
crani. Les ferides de la senyora son

lleus.
Es tracta de dos bons amics nostres

torea

coneguts entre la gent

d'esport

i la noticia ens ha sorpes dolorosa
ment, i causará, segurament, sentiment

general en ésser divulgada.
Ens manquen n,és (lades. Esperem,
i desitgern de tot cor, pero, que les
no gaire faIagueres noticies que fins
ara hem rebut, siguin seguides
d'altres
més aconhortadores.

ir4ortantz

foren;

tenles

síipc

"Fislopatologia

abdom1g.1"

1 "Tfacta
ment di lea' septicetnitsw.
Aquest Congrés fou iyinrtantis
sim dini de la vida professional ca
talana perque d'ell sortí la idea i l'or
ganitzsel6 del Sindicat de Metges de
Catalthryale que havia ,de lendre tan
ampla 'volada i esdeveleir smá entitat
del

forte

és avui.
Camplint un acurd anterior de ce
lebrar els successius Congressos en
capital cztalana, el de 1921 se
una
celebi.a a Girona „tambú en el mes de
juny con] tots els altres. ri presidí
el doctor josep Pasqual i es discuti
intestinal
ren les ponlucies "Estati
crónica: orientacions terapeutiques i
quirúrgiques" i "Estat actual, diag
nóstic i terapéutic de la parasífilis"1
En juny de ,1923 se celebra a
da el claque Corlgrés presidit pel doc
tor Josep Tarruella i com a temes de
ponéncia, "Litiasi biliar" 1 "Hemor
rágica cerebrals".
I prou. Vingué la dictadura 1 els
organitzadors cregueren no tenir prou
Ilibe-rtat per a celebrar les seves as¦
semblees científiques que tan profue
da aeció exercien en l'avene de la me
dicina. Com una altra epidemia tif6dice estroncá aquella tasca d'enalti
mera de la nostra cultura. Pene mes
nefasta que un tifus la interrupció
dura set anys en comptes de dos.
La tirania sempre és més perjudi
cial per a l'home que la més cruel de
les malalties. L'esperit humá necessita
d'ampla i oberta llibertat per a exte
rioritzar-se i la més extrahumana de
les ciancies és escanyada en la seva
manifestado si no té la garantia de
poder-se expressar amplament i Ireial
rnent. En perseguir la Vengue ernmu
di la ciencia medica catalana que abo
cava
en
aquests Congressos el fruit
de les seves inveítigacions i estudis; el
cant a la llengua que el primer pre
sident, el doctor Fargues, entone en
el primer Congrés era una realitat
ben viva, no una pagina retórica de
mantenidor de Jocs Florete. Perse

tan

guida

la

com

llengua

era

perseguida

tam

bé la ciencia.

Els vuit -volums deis Congressos
una contribució enorme a l'avene
científic universal; en cada assem
blea les comunicacions guanyaren en
densitat i en profunditat. Totes les
ponencies i comunicacions del primer
s'encabiren en un volum; tots els ni
tres en necessitaren dos, peró el nom
bre de pagines augmentava cada any
pesque d'any en any aquelles reunions
biennals eren esperades i amb el pen
sament posat en la propera s'estor/a
ven
els nestres cientifics a quedar

DR. JOSEP M. ROCA
ges de

el,suae

Catalunya,

se

no

defensem

pron.,

Sen els beneficis. ue ens reportará
la Ilibertat La deEtásdura s'envanie
d'haver defeniat la nogra salut; una
corifeus seus cantaven les excellen
cíes de les normes dictades des ?el
ministeri ,de la Governació. No es féu
altra

cosa

que posar

práctica

en

les

decisions reses en, les hores de Ili
bertat. Tirant ssel cansí del rnig i bar
roerament

havia covat
que les

s'impesa,ren normes que
In'cienaia en els moments
deliberacions estaven ga

seves

rantides per

una

ciutadania. Peral

cm

que totes les coses imposades no tenien
cap aval en la reabtat, cap lligam amb
el poble, tota aquella protecció de qué
tant

i

s'envania

sense

era

una

resso, rellisca
deixar-hi

cosa

en

postissa

la vida deis

rastre.com

uns

A mes,. ben
aviat hauria acabat
les iniciativos; sense una contribueió
lliure s'hauria esgotat el mitjá. La

sanitat deis pobles

no pot ésser enea
als burócrates perqué els bu
rócrates ne saben, no poden, no va
len pensar res nou, solament espre

menada
men

fins

a

la darrera

conseqüencia

les cOles consanrades.
Tornem a respirar. No molt, i per I
feblesa més que per generosítat, per
temor més que per esperit de justicia.
Per aquesta escictxa anem entafurant
hl tot el que tenlern preparas, i una
de les coses que tenícm preparada era
la ciencia. Avui els metges arboren
el penó; amb un poc mes de Iliber-'
tat ja s'atreveix a sortir de 'les qua.»
tre parets dels laboratoris o de les'
cambres d'estudi. Saludem la seva re
incorporació a la vida civil i procu
rern
que la nova cmpenta no sigui
inai més detinguda.
•

AIGUADER

I MIRO

DEMA TOT BARCELONA

SUBHASTA SALA PARES
SUBSCRIPCIO
PRO
PRESOS
-

eón

clignament.
Repten l'Associació General de
lletges de Catalunya les seves tas
ques. El sisé Congrés és convocat per
al 20, 21, 22 i 23 d'aquest Mes de

celebrará

aq,uests dies próxitns Pot ésser per
a
Catalunya conhort, tasca benfacto
ra
en
defensa deis nostres infants,
zquests tendres plancons que encara
etI

Pessetee.
Sulria" ariteTrior... 12.584'65
Joan Ferrando....
5'—
Benefici de la venda,
a Premia.
de Mar,
de LA RAMBLADE

CATALUNYA...

Recanta

en

el

re-,

frese de gerrnanor
en Pacte inaugural
4,1e1 nou estatge de,

r.A.venl Dernoerb.-:
tic
Republich,
Sant
Suma que

seglieix. 12.67,7:g1

9

12

la rambla de

L'esperit deis dies
Expliefteió de llinex.

!

plieable
El

eneu

admirable afilie Puig 1 Fer

retee. que Zrnb ma tan ferma governa
el tener de la prestigiosa editorial
•Peoa, tonante-va en anuestes matei
gel ealrarnnes robla" per a ell Inex
'atable qtte vaig tenla en parlar del

ilibtoi de Illardnee Ferrando-- "Tres
matee enlate"
de ao eitarsta el tí
ter ni de ter cap menda dele editors.
Per Ist neena banda jo tampoc m'ex
plieteriat1 termal-tendal que dória Puig
i Petteter a un tal "oblit" —en el
loes el toesidera uta gemela d'ética
literiele--si no em Íes cartee que l'ha
Ileeit patear serme adonarssein, ardb
ulls teeditert tot iimplement.
Aqueste poski6 eeve li ha let bes
tir tina, pite de staposicions errbnies.
En primer lloe no és •xecte cpae, torn
suposa Puig i Ferreter, la direeció
de LA RAMBLA DÉ CATALIJ
NYA m'encarregués una secció de
critica literaria. No n'es tetepoe que
as/testes nótes šltin bett bé unes no
to erftlquesid u I totatittelxen m'es
cisament tata secció. La direcció de
LA RAMBLA DE CATALUNYA
rió ten féu altea honor que Ii de de
trtatarathe la nieva conaboració, hettle
indieat-me lema de cap rama. Alxí,
dores, igual que si de primer vaig
perlar de Miguel Lior, destesrés dé
Mertinez Perrando, 1 finalthent de
Pradend Bertratle ttee eicriptorá
que acábaven de publIcer llibreat a
l'editorial Proa— haurle poeta parlar
de -qualse.vol altre tense, social, pólític
o
fins deportiu. De manera que, en
cara que sernerli ierimodeetia, tilre que
Jara mis natural que el, Mitote 1 tu
tees ene regraciessin pel ene he ieti
inkiant uns comeiitati delitétetttra
'en un setrránari de la vitalitat de LA
RAMBLA DE CATALLINYA, que
pas ntreure'rn el que he deixat de
—

fer.

D'abra banda, el matein Mol que
dneava a la nota sobre Mattínee Per
resaló, indleetitart clatameet que els
orteta
no ettat'en difigifs al Sets
Mirref ilihre ptibliett, ene e Iota la
selva oto*.
lo fos un eserlpthr in
lente ellrla que tent e meas denla que
la ea-gibada de les tnettee matutes fes
sin eatriptalt "Tres Meterles croels"
teste.

Per

exemple, "Primavera

(miela". T que el

in

gcrig complet
fera el de ir esmiprar no ja atetes
tea fíats obres, en; les obres ceinple
tea de l'elementar autor. No hl ve he
rete dones, en realltat "eblit" en la re
~16 d'aquella note, entera que tam
reehi jg Water prertiedltate16. tes co
sas viren tiortir d'aquella manera pes
que aixi ho 'migué el vi de les idees
meu

i potser el mateix ritrne de la frase.
He dit, mi ~une que aquestes /lo
tee no sien &II 154! lineé notes críti

grite. ti

frrop?isit

ee inspirar-ene
esdeveniments litétas
ris. De vegecies pealaré d'un llibre, al
tres d'un autor, antes de tota utia col
1ecel6 o d'un conjunt. alttes. en fi, d'urt
fét ertisfic d'otdre genefal. Aixi rtia
osen

esaencialstieite

teiec

en

combinare aquel!, !libre',

aque

llas teneencies, aquelles teories que
tfengti
J
mevit sensibilitat o ele
theta
sentithetne liberáis de cielstdi.
eacrierJ. dones. de cate els
n de taré als editofs. sine de cera
11 "Odie. Prn sethbla que ale( queda
reir
ttlett programa i que, pet tant,
rrIne-d. tin es dotare pet afee el te)

frótate ad el Seu notn
del seo llibte.

o

gi

tto

faje

es.

ittipreseió que

doldria suggerir al
needat ee le de qué águales notes són
leatiettles 1)0 mátele capflei. Mes que
le préciele,. que l'aftelist prekutaré qué
ht predettatti la ltniene16, la fantasía.
Pes, aixtt thiaillbetafé de seetlif l'ea
xerhple de Paul Sondas/ o salattfrOnd
jelothe que era tetreh Puig Petrea
tete aran •eeriestate qua admiro. ter,
tarttette per6 que, elmenys en anueetes
tskeittes. tki vull ttl tino seguir. LA

RAMBLA DE

CATALUNYA

no

fteeltia

eaporter segtaament una tal
mena de efltica. LA RAMBLA DE
CATALUNYAés una fulla que. mes

cátedra, vol cantar les ve
ritats perque tothent les sentí. El seu
to
dltientic I esportiu. Fins seria
berroer si set el frenes la gracia. Etn
cal, dones, malgrat de la mIgratdesa dele
meta
pulmens, Receptar joiosament
que posar

(Oda

Catalans,

ala
de Fr. Mistral)

Estrnat senyor baffle:
Catalunya,
Va ésser
dol
un

da que el desaette

a

va

posar les

,_,._,n

-%

e

el

vea ales negro al vostre Llengua•
<loe. També, nosaltres, catalans, ele
gol hui' titipet.dret dé caltadania a
Tolosa, quan a Barcelona ens eta
van' lianeat Uit erit, que
foti escoltat per tots aquells catas
lata que eón agfáits i qtle eóheitted
entine lligarns de raga uneixen elá

rebutját,

d'Occitittia.

gegorantent, heu eemereat que el
nóth deis catalans. no era inscrit
res
en !es nornbreses llistes que heu

tse

Els eatalans 1 la
tórla del dinove

mea
La

e

•

histeria natlievel ens
aesaittlone: Tote coneixem lee élteles
dele honre grano rifa, les aventures
otereisilloses dele catalane a Orlara.
Tots coneleetn ele amiba de la nol
tra grandesa ert equells toma 1 els
~tito de la riostra decadencia'. Gel
reW no link!, per total* á gil! ho !g
rietee 1 lo ro diré pi epa hice, no es
sigui molt tté 1 que no entri en tia.
nostres &tutee de patriota cátalane.
Jan tinte pene, la test?* hlatbria
d'Alt és t'en bovitit ignoradá. De les
gestes deis Retal* 1 dele earlite en
sa,been ben poca cose, malgrat d'ésser
Nitré

rhagOlftla epopeia

Una

que,

tom

ha

de Ti política d'aquel! fempe. Les es
egeSes figures de cataletie que van in
eti

la

política eepanyolti

se

y

5.

ene

s6ti desconegudes. Menyfy naturalftient,
cotteixeln 1a dele caetelltals que, vuls
guei o no, tenien oda Infla/tale pos
voleu dé vegades negá
tiva
en ele nostres deitita.
El fenomen no ha d'estranyersnos
pas, no ha de semblatenos cap anoma
lía. Es natural qué les coses siguid
així. Els testan teedievals, tanb l'es
plendor i la grátidesa de Catalunya,
hed temptat, del nostre Rentexetnent
enee, l'estre deis neetres potes; els
matteixos lisfotlidors ele hán setitit
subjugate; •ls baldón hi trobaven re
catees de merivillosa eloqüende per
• erettent
lee /rabeo i per a fer-se
aplaudit. I éš que l'évocáció d'aquella
etekt reprelenta per a mutantes el te
trobament de la nostra consciencia dé
catalans, la seguretat que baleara es,
tat dasnint del rhati alguna casa. Coni
no lastime, cienes, de seguir anal $t
Si el verb itilamat dele noettes me
tes, dele matee! historládors 1 bradorá
que m'en fittfaié en el frote mis 114u.
?nidal§ poeta?
En canee la Meterla duna boná
part del seglé XIX Is la histeria de
nostte detallad* tilde completa com
a tioble. Pide a. Pi 1
alargan a pot
dir que Si alguna vegeta Interviniera
eti la politice general espeneolá, irá
en* uta tenía rema:rica de la t'entra
cáfelattitát, /MI uii oblit total de ale
altres mateixos. Per aigb ele esdeveni.
fieras d'aquel! Mate mli tnitent amb
une iridIferencla deedetiyeal. cota si
nosaltree no Isliguéseirn late pata en
la seva hlifettlk 6 entst u la histbria
fió haghas
pet a nosaltree
Tan alzó és eotaptettnhie qta ANA
sigile Pelee tele él fatal, fié estA que
teceneguett lea glbties del ndltré
passat 1 fine que hi hodritri lts thbetrá
fe el tnistre entueitlettle. Petis cal que
no ens
Morrnim amb aqueet estarme
Pergtá tose ele negnIte, Mis leo in,
qteleteds, tedi ele -tibia deis eateltans
d'equell temps ene s6n complettitrient
estranys, i no ens serveixen pet ex
treureiti gairehé cap ettperiéttcle, de
duir-ne cap Illeó.
-se

batlie

but, pottant un ajut als sinistrats
del Migdia de Frahla.
Tanmatelx! Un reí ds Calriafiya
mort a Murete ajudant els tos
losara! D'altres, a Verdon, varen és
set el s primos &wat tara tenga els
ho (ligues. Una bandera barrad res
pesa als Invalide i gblament lee en.
Pényes pleneg de Merla hi semi ad
meses! late sap 91 el simbol del sa
etnia aquella flama de l'Are del

Triomf, qui

tap si es
deseendent
del Rei Ps.n 'mime. Aquel! rol de
un

Montpeller que
1 el btee per
riii Agua t'el

tenla sempre el cot
a defensa'. él <bes i la
de klettitpeller, que,
dril eh lá beva tombe de Poblet, aett,
sa élš štttš comprarla& era de Vren
(Me él deixen stephjot.
ça,
li todalaol beso estas «friere al
halare lled á casi IIOŠLtL ett tenga
de Rele 1 de Repúblighes. No heni
mal cotithe el país amb les tnenetel
polítieues de governar-lo. Frenen nd
Im hš pas val tic la inateixe tras
eteb tassaltresy i és pet aquista
reó rete el lene deis eatalans no ha
otat tt lés Dates dels qui han aju
slat ele qiJI tánt lieít setitrt en. ele

M'aseo dígnate,

DE

LEON

El perill no este águl.
El perill está en reeaure en el
catalanarne d'abans del directóri , pu.
rament hiltbrie, desintegrat de tot

ca,

Pernieteu-me. senyor baffle de
Tolosa, que digne el que volt-ni fer
i ne hern pogut. Vee, que tants eepe
heu posat la vostra iz:iita de tres
canoas al costas nostre. cómprelo
dreta la indignada de Catálutiya i
la poltee die a equelt tiohle d'Oca

Mainel, 1 Rodia, que vigila eta tre-

halle.

senyor Cramouse, avala amii la seva
El cap del
d'inscripció
al Cens electoral... Feílla
signatura la leg'alitat deis 220.000 butiletins
monótona i inacabable! Confiem que cada signatura correspon a la convicció de
l'existknela d'un elector, que no és un mort ni un fantasma; perqué d'aquest funcio
flan
la puresa de les futuros eleccions a Barcelona
Calen que alitoblidable general Pri
de Riveta ltavia eemptet aehasre
attib l'idltes1b Incondicional del Fans
els Itteréduls es poden téttiette a
les notes ofichaell de la Dictedura
dureet el eta teatral fesulte. freffeeta
thefit 'metal de erldár
eltifaidads a
mo

L'expetiendia,

eallieonatnene

l'hem de cereár, tio soiament
en
els catalana del segle passat, ans
politice general espadyola
en tota la
(liquen segle. Entre els catalana del
serle XlIf i .nosaltres hi ha un aisim
que manee pedem ottiplir de sóinnis.

Per?,

entte

lá

mitifica espanyola

del

segle passat

i la política que poguean
deetsabdellar aviii hl he, neturalment,
uns llgams
molt estrets. Ele actual»
ceniefilitelette politiee robt •xperts han
subrethat corti eta, recernmeht, la his

teria del segle XIX es repetia. Cal,
dono, eue si volerp reeixir pontke
melle el tio vOletn que ele esdevehi
ments eta paesin pel has seta/ saber
sine elitt lii MAS" torleglseth la bis
t6fle
d'aqueet oré'. en el /piel
les "camarillee" i ele
pbearen
tenté pernhyS„

Acitteste

fetfltsfea

és pás cap

no

de

probable que lagi estát -teta
la &Beis vegodes, perb a thi fn'isen
di* ára, tneritre llegia áqueet llibre de
Lectliartion
A la recerca d'un
tel..."
que amb ante vivitchat han
Iteadtdt Domenec de Bellimunt i Fauett
vetee Es

"

—

Paluzia. Vet ad

vigor
matisme,

un

llibre que eveice

vegádée a.mb {bree dra
un
dele fragtheme Inés in
teressante de la histeria de la Pasea
da centúria i una de les figures cata
amb

i de

rréS re
lanes —la del geterel Prim
levante, i cpie ens nuestra trola res
Noris arnaeete de la polítieá. Es.
&tics. un clocument len recómattehle
en la fr:,,tra Iser,ea.

DOMENEC GUANSE

de

Tolosa

carnea,

que lestimem perque bi latet
trobat la llibertat jefa de germa
tint, ile tel i d'artitsr.
Heu-vos ací eh 1057

ÉlP eatalatis cele
meta tfgi
ivim

en

aquell

mo

París.
trobar
de

encara

a

reunir-nos per
quina manera pnclíern portar ajut
ale
iiffl?itats 4.Jti erit fou intinedia•
tathent Dentad i mi Comité a t'arle
fou creat. L'illustre Charles Brete
(Me pfeeldelk lá Federátlóti Regio
naliste Fratteálee, va acceptar la
verent

presidencia d'aguces' Cornee. L'En•
ric Auriol, diputat de Tolosa
Eti
Remete Recliblier, escelptor i distes
tor 4C1 Aluseu Víctor Hugo, i el pro
féssor Achlle Meeire, eren viceepre
eldents.
La preeettela a París d'Agusti Cos
ma
Ý fea' que la hostra crida arris
bee a Dartelona encara calcina de
i etnoc:(') que nosaltres
vifetn dorarle
Efletivarntfit, tot va arar filón de
prosa'. Tbt va prended el eeti valot
se'n pelpaVa el rellett.
1111 eleváis del Meada! Uti CO•
tnité a París que demanava gen I
qua tenle pterjectet! teAttlelí Coma
portata el fressatee, glosad flee Get.
t6s, Miravittles, el frien }terma. jo,
d'abres camita, tOte chtleghts vos
tres; toa afIfite etatteiree d'aquiete
chotea Deóriat de Sévétae. (Pie va
rili
maridar lee ventres carmena
el, nostree cailti En Joeep Más.

les

11 dictador volgué provar
%regada per totes la popularitat del

teglm

Insteurtte él te de seternbre,

ergártitee un elebitelt, una &mostea
ció simple i decitive que consisti en
que tedioth pedía dir "sí' tantes ve
gades eran Yola. I rangelno podia dir
"no" ni uta sella segada. Els resaltáis
l'oree tan excessivetnent falaguers
mai
que el general no gag perlar
trié* del šeu kit. Aqueli plebiscit es
segurátnent una de les eomedies inée
desvergonyides i mes intieeente albo
ra que registrari la histeria del go
de les náCI01111.
No plystant, reepectuós attib lee Beis
del pals
la CotietittsCió nófrvis tete.
va
estspesa, perá no abolid
mo dé Rivera ho tingu4 sempre tot
ben prepatat per si mi día calla fer
eleccions de debe. no tenia tan ben
preparát, él cene electoral baria tatat
tan ben cuinat, qué tetan el seu suc
tenga kit petiOat cine ja era hora que
ele eltifetiatis expressessin llur ephile
ha calgut refer-lo de cap i de note
"Comprobada de manera indudeble
Monde el preemited del decret que
mana la confecció d'un cene nou
la
realidad de los bichos a que estás
manIfesteeiohes te refieren. etc..." Lee
manifestacions alludides ser que "han
sido tan genertslee Oteo ettflifiendas
vern

—

—

—

las quejas formuladas, en el sentido
de que dicha medida
le reetifieació
del cetis
seria ineleate de no de
leitarse las limas con Mayor ihtensi
dted y más radical amplitud que la
consentida por los preceptos regulado
res de una vetdadera y estricta recti
-e

que el ceta electorel de la
Dictedurn eta fillb ni dalt a baix.
Pera, eotil que viVírn en fui régim
di etuittasentlts. él matele deeret que
eohdenititive cli hlre el ceta electóral
Ptittio de Ratera mattavá que el
nou
fOi tret deis pedrons de echa
sip va parlar-ne a Josep SUtlyól, i
LA RAMBLA DE CATALUNYA
feia seva la idea 1 poteea en átele
tot l'entuslaltile per a reallizat
el
que notaltees hevieni detnanat.
Un Cómite quedá constituit a
Barcelona, presidit per l'etalnent
pool) Apenes Mestres. Lis diaria
esents en eatalá lii tren reptésén
tate per r.I1 botnéneCh de Bell
i Ei
mitra
Xavier Reges. Entre
tots. represéntaven

El proJecte
Feeevel Catete

tot

celetaar un
París. els beneficie

eta
a

Cataltitiya.

de

ittlegrals del total seeito votante á
la tutniCripel6 natiorttli. LA R.Alls
BLA Dt1 CATALDNYA

ofes
per ebte
Vá

ritehos les seees Wafles
ter force lee COlfebbtaeloill.
Lee DipUfeelnlie i "ele Ajimtarnents
de Bercelohe; Tafteiblitt, tleicla
€HfoniVaren Votar ettbvetteloris. El
de Retts, elpontIttliattlént. vá fer-ho
tattibé.
Les thillors Cúbles tue Cateltitlya
varen olethese pf &raer aqueste
toncerts Orittúltattlerit.
La Cobla
Barreteen va ésSer la primere en
arribar i eten eill ell que anaved a
Para a tepreeentar la música ca
telaná.
La Ilustre canteara Menea Plan
tada cede de seguida el seu con
eme genetós i la villa del seu
talent. La Merce Plantada, que ha
cailtat sóviht a 'rotosa i va revé,
arena la sensteilitat del nostre po
blé.
Tot esteva decida. Él dia 19 de
mate. ele mesles catalana havieti dé
softit de Barcelona. fine al tila 26,
tbrttarlen.
de vlatge i de
que

l'ates
sojorn

per les sUbvencions.

les

larpesee

eren

maulee

Primo de Rivera hasta tetan«
confeccionar en 19/4I
Ja tenim les oficines d'Enadatieá
trebellant per extreure uti ceta depu
ras d'uns padrons on el primet chata:de, que hern sabut que ha acudit a
ttobar-s'hi
el reatre ocellent athic
el dibuixant "Quelta"
sha deseo
bert un helmónini que es diu tarnbe
Miguel Cardona i Metete per uti do
micili on el nóstre artile ne ha viseut
mai. Casualitat? En tat cáe uta ea
sunlitat sospitosa.
Caldee vigilar que no ee reptedttelx1
el cae ld'aeuell teeseht debata de oil
fou vista utta beetioletá
iftef ea
eualitat, sera-nava ell
1 que, bett
inspeecionat, aditiva ple de eauelitets
per infestar tot el barre
Es el que en3 prornet que feti el
*ny« Antoni erannytisé, rep del Nes
tecla mtthk1,el d'Estedistlee, a qui
tsobent afrislétet Id le signatura dels
butiletItte d'intieopel6 deis hatea elees
que

urnes.

uta

•

—

,

-se

toros

flauta it20.000
ens ettpli=
vihtsheific per cent ápfoxis
tnádatnent del cetta de velns de la ein
tat; després de jo, cáldre que ele higni
lahterventat de l'Estat, i encara hau
ran d'ésser segellats per lea °Pelees_
—ta aqueo triple aval garanriti
realment la legalitat del presurapte
elector?
inquirim.
—jo espero que sí. El padre de
titt

deatlatenará

persones,
mes
carrers de
e1 s partits
catalanistee ea
sin en el deure de
trobar-le
lució, p erque
&celeste

Bercelone, ae`melat,

Pele

allac ate

talarla,

per

elle,

a

feltiel-

reelitclit)
III s°ac-.

de relació Per ariaell tema c 113 trieri
ideal qu
ellaaiee ferlat, buld de
No, no pot eseer que eit, gut*
pel fet'd'ésser
atalsns
41
capacitate per a
opinar tobr in.
natquia o
no

s

le

el -'8

república, dretes

ce Irle,-T"

„

guerreo, .o sobre el
que vulguin
nostta qtiestió prévia
no ha
el nostre tira. Ni datrera
de la

dera,

seie--.4
b—er

o

guiri

enfilant-se pai

prosperar els

arree

facas

a n-

nh Pu-

del cofedarne 1 del minina den%
Ara, notases cal tetar
present'auna

qsuoe„aen.

e

estere°'s

I6qquel rper°1.

entorpeix, tant com
s Il
vuitarisme, eón les
suedivisions
nornes responen a criteris
persona l5
Amb unes
honestament
cen
trades
i tenyides de liberalisme
i
ment

es

l'excesai.
peresequie
amb une

querres ben esemerres,

en

Prou•

Les subdivisions

tindríems

que fan pe r

éso

de

l'eselUerrisme.

Ebtigttein

/

no

segur que

més tard o més
Pesant aquesfes

la realitat

d'hora, acabará

en>

necessitats pelle-

incontrovertibles.
leOSEND LLATES

ques

de 23 1 24 anys, que ata seran

elimia
,1
—Alga ara, <tu! votará?
—Piguraren al cene electoral
toa
ele clutadarts barohs natscuts
fine al
?o de maig de tgée,
que portin os
anys de residencia
Barcelona.
nata.

padr6 de
vana de 494 resulta envellit, desprét

41

-,...-

Negoalat municipal d'Estadística,

que

de

maneres.

re

mareat diversátnent Peros Coronillas,
tan poble que t'atestes una literatura
normal no deixaria d'explotar. Tampoc
coneixern mis teseorte 1 el mecanisrne

tervenir

s

Iu

'

cesistne o la'nglesisme catan dividits pel fet d'haver-hi diverme partíts politice en pugne.
I és que el catalanarne és una
Cosa mota grey1 perqué pugul ésSet titi apartat d'un programa quálse-vol; no: esti per damurit de tot
i de tate' i ens senyoreja de totes leg
metieres. Es tan gran, que no pot
ésser el monopoll de tal -O de tal
altre. Ningú no Pot repartir patehts de catalanisme.
Si qualsevol partit del s catalana
deixés urt moment qualsevol de
coincidir en el vertex corrió del catalartame, els seus adeples en deeertatien i 'el reduirien a la nulitat.
No hi há por, dones, que el catalanisrne 401 dividit de Cap de les

tV

,f6ssenseexaltació

-

glaterra per exernple, nIngú no podia ecatenir seribtattlent, que el fran-4

sense

aleehores,

fossin els altres aquells qui s'adaptessin a Ilurs tarannis i conveniencíes.
Perca, no s'adonen d'una cosa: que,
encara que hi haguessin mil partits
diferents a Catalunya, el catalanisdividit. De la mame no seria mai
teixa manera que, a Franea o An-

e

eti efecte, que peden ésser útlls
ale lectore. Detittino, pena, abre sí, per
endavant, ttls autor* i als editors, per
d6 de totee les minaran que, involun
teriament o veluntarla, pugui fer. en
eollaboracid o sense, dele linotipistes
del compaghador.

ea

tenir e II et'
recollir cap
talunya. Per exemple,realita t de t
fo atePosa ale,

te,

que elle en diuen
qque unen por del
catalanisme.
del
divisions
lea
Dóna la coincidencia, també, que
aquestes vestals són tots aquella que
voldrien u-anegar la política al seu
gust i aconseguir que, ti de cas,

nee.

neta

Qt/iNONES

<5

ido

lain:
de

intenelettedee. Prócuraré, dones, setn
pre que pugui, lee contar, encara que
sigui fórá de text, lee indicadora que
cm &enana el director de Proa. Reto

és

se,

asilclóa

•¦¦•••••••¦•¦•¦•¦••••

aqutst to, si no vull que ele seus lec
tors deixin re tecle les mote notes.
Ara, el que haig de declarar tambe
eŠ que eartiele de Puig i Ferretee no
batirá resultat infructu6s. No etn
plau d'aceeptar liiçotiš quan són ben

oberta al

"Deis Alpe au Pireneu
Ja rasan dins la mart."

Cenš

A l'Oficina del
electoral

El frstetás de Par•is
Carta

de juny de
raUqhitIU
1930

Catalunya

trolseu

no

que el

de sil anysl
Naturalment. Per aix6 batirla estat
preferible d'operar a acure les das
do del odre que cáldrit confeccionar
amb referencia al es de desembre dé
mete No obetant, el padró de 5924
fou fet a consciéncia i arnb ganes qué
fettge tle foe eXclbe. Ea volia arribar
al titiló d'habitante...
—Oten cena atergaea a Barcelona?
eeate.000 hablante.

a

la rectificació ordenada
pa'
la Dictadura en loa foren
practicades gaires inclueiens el ceta
electoral
confectionat en x924?
—SI. Fofo itkloms 75.0)2 electers
nota, cita quali 3.3
1o3 etert dones.
—A petici a e rbpla?
---Nd Molte fetén ;matees d'efici,
—1 are
extralent-loi del pitaré de vein s de
—Ara, amb lee rectificacions postet9e.e. Pared prettickles 8.199 ineluriort a 04 &ora a 884.000. Per aixd J ;lora sollieltadee, de lee quals
egee,
calettlem que hi /letal 220.006 harma 1 havien estas intefestadee asna,
certiftMelote de =AMA-cinc ány§ que tindran
caci6 expedida pea JUNO rhunicipals.
dret a total-. Éns eáldel árapliár el
—?Estimen que el cera eieeteral
notohre de seeelons fine a 4š3.
que fare.0 ara seri tholt tnés depurat
—.?Ottantes d'hl havia, segótts el
que el que la Dictadura tenia per bo
dattet Mete
després de la rectificació de ig28?
—404, degares de la reetifiefte16 ors
—jo cree que será tnés cotnplet, sodéme& pea govern de nitrito de kivebretot
aclareix tilecretatnent el seflt en tb2t4. Mi bausa ira Ittée eleenyor etattiouse —, pene haig de cree
toth qué ett 1924, excepltarit lee dore que
eta eothpanys que elaboraren el
tio, hetufalment, que ara do pod elran
fee
1 de 104 no tenien cap
cena
ec..4*.
vetar, t'ere, tetilet en toolpte que en
interee ttl falsejátelee
agiten cene hi eren indos°, els barons
5. P. PUIG
—a

el,

.

—

ea

-

ases.

ftti Dale kfeasoe tf,te,te d'clicaldt
dekgat dé Ciiitiirti
Esladletieá. El
despatA- dÉis atert muttieipals
tura el fan llevar s'avine ti les sis dcl
iiip11... .atet oteen: jaidsayttént, con
el que ftt yout felta !drogo, perc)
agraviosa. Les
d'Pstadísticii
s?ii la tensa, las hores luftle

fneWthitá

ó t'As)

Yermada

ludí dé bite Apees d do
tetst.

Sh.

ltabf

».

ea.,

—

1924 fou confeccionas d'acord amb les

fulleo dedal-anides tepartides a do
misia per la guárdie urbana i eta "se
renos".

L'Oficitia pfovibeial

diseca, que era-aletee una cepa, el
sancionA., i lel rectiecacione yosteriors
han estas fetes arnb iota escrupulosa
tet, ja sabeu
qtie ehs cal extreure
d'aquest padre totes les dades per al
cela electoral nou. Una ponencia
que
formen els tiraras d'aletalde setiyere
Massot, que ee el delegat d'Estadleti,

Les Cornpatiyies dels Camine
Perto

del Midi

i

del

havien aeórdat i envlat

P.

de

O. eta

éls bialeto

cealectita dé pub reduje
Pera asistiría tale eettbana catas
lana i els sinistrats del Migdia de
Erario lautiett tebtit dels seta ger
inane dé Catáltinyft Vean ttlettal i
Materal.
Uta atole dificultat es pasara. Casi
sala de eonterts no etti niure, tos
tes les ofchesttes 1 tote ele concers
tistes del león, salávien donat cita
a
Parle dtirent el mes de rnaig.
Pera davánt el fi benéfic dé la
«atta empresa, les dificultats ce
eeticien uha per tina. El voltre ernis
neta eornpatriotat, el professor Achis
le Mestte. va trotar-hl la solueiet.
Va demenat al rector de la Une
eefeltet de París, que peses á la nos,
tui dibiltiskló el Gratal Amphithée
Iré de la Sorbonne. ti rector va
acensar-nos inuttediatameht el lo
cal tilée 'Ilustre de Franaa. Sí una
behdere tableta és áls Inválida la
mesita clélá cetálans podia estatjar
ee a le Sorbontie. Eta una
qüestió
dehegieá puternent i shnplement.
dátá feni precisada i el pros
grama del Festival tettiba.
Él Chor Popular de París i La
Beutree Montágnerde dónaVen el
set: cedlcurs generós tatebé. El, ves.
tfts 1 e6fies 1 tarjetees deis pelaos

d'Oe doliera:al sóleintetat a l'aete,
La ntied del "Bóler" i de la "'rana
d'Afma" reenrclarien l'eternitat de
les testes Mufa un mitre cdp vies
times d'un desastre. Pi cattlí dele
nevols 1 dele vetite, atmestes caneoiss
laur'eti afrihát tira a les votes del
Garata que tragina ajena i cata
eons del Pirenett cátala.

Mentre deu mil prospectes vo
laven per París anunciant les fes
tet, al Ministeri deis Afees Estran
gers es tramava una dificultas in
explicable, que no hem ni compres,
i ens abstindrem de comentar,
pes
a
guardar la deguda serenitat da
vostre.

vant

El dissabte 17 de maig, vaig re
bre uta carta urgent (pneumátic)
del secretan i general de la Univer
sitat de París. El senyor Guyot és
un
borne que concia Catalunya
estava contera de col-laborar amb
nosaltres. Per la carta que us tras
meto per cepia, veuteu com Ii
sap
greu comunicar-me que EL MI
•/STIIRI DÉLS AF-EES ES
TRANGERS, R É DTJA EL
PERMIS AL RECTOR DE LA

UNIVER8ITAT

rut

PERQUE ENS DRIXt PARIS,
CELE
BRAR EL PÉSIT/VAL CATA
LA A L'AIVIPHIISEATRE DE
LA SORIIONT4E.

Vaig immediatament

procurar

ar

reglar aquesta dificultat. Tots
elS
metie ittl149 Vate»
donar-me cartee
de pteettritatid Crp aliar a acure
ala fuheionaris del Quai d'Orsáy.
NO hl havia terlIps a perdre; l'en
dettli ilstedeíes catalane havién de
setter de Barcelona.
Tot va ésser
Intpossible. Vaig VeUré, "?tés del pe
tit funciodare amable i
pie de bota
voluntet 1
teetor deis

d'In-II/Metida,

tervenir el

representant d'Espanya a

París.

El Festival Catale a benefici dele
sinistrats del Migala de Franea, que
hávia de tetar lloc al Grand Am
phithéatre de la Sorbonne, fou Pa"

Di
trotinat pels Ajuntament i les el
putacions de Catalunya, i ells
feien possible. El Ministeri deis
féu
Mere Estrangers de Freno, el

impessible.

de

Nosaltres acateretn la seva
terrtlieació.
a
A vós, el presídela del Capítol,
jasa
petjades
de
vós, que segura les
Ili
que sabeu el preu de la als
sha de comprar To
enerhies, a veis, senyor baffle de pro
vostra
lesa, tus demanem que la

Jaurés,
bettat

quart

que
sigui igual a l'arnistat
l'hospitalitat
i
a
portat
heu settipte

ells

testa

que Cris

SI

a

heu sempre ofeet.

Ptanea

ens

tanquen les por

de
tes, Cátaluttya obrire les selles
d'Ose
palee
bát á bat, perque el

tánia hí entri trlórnfant.

YeaSeela frOeleTtleilaNAT

fids al di,

AferetZttropetts,

tractar COrteettitnént,
carnet% eran ti litigues estas

que

em

va

nes

o

un

'ci

de qualsevol eltre país.

Tet era Itnpoesible!
La celigm'a iza Pdssat
Eni

van

aqueas «tolere
aconsellar que hi les in

BRIAND

.

g de juny de 1930

Els passos socials i polítics

E1š drets de
l'edifici ceaDelegació

d'Hisen-

estatge ocasional del
da de Barcelona,
president del Consell de ministres,
s'esperava un vespre la comissi6 que
havia de posar a mans del genera
m
Berengucr una nova petició d'anisComité femeni protia. Hi havia el d'obreres, els portapresos, el Comite

impressió

la

que els presos

fesperança

néixer,

contreuen un deute moral, que
per referir-se
coses del cor és
un
deute sagrat.
Tots els qui hem treballat per l'am

dors del ruissatge de les entitats catalanes i algunes persones de les fainílies deis presos...
moment d'enI rnentre s'esperava el
Berenguer,
les
general
el
trar a veure
eenyérses deis comissionats posaven
la tragedia deis presos i de
de relleu
iturs familiars. El més colpidor, en
aquestes converses, fou la intervende de la mare i la germana d'un deis
condemnats socials. Les pobres dones
explicaven que, tan bon punt hi

gué

se-

rien alliberats, elles s'afanyaren a preparar la tornada a la llar del fin
germá. Una gran esperarme entra per
casa entristida. Mentre
la porta de la
els diaris duien el primer decret d'indult i donaven els noms deis qui sorarribaven a la chatien del presidi i
germana enllestien
i
1mare
la
tee
que tornaria aviat,
la roba nova del
moment a l'altre. I els
ten aviat, d'un
ja velen per end'aquelles
dones
ulls
davant l'allibera, que apareixia a la
porta es tirava a Ilurs braços; ja el
vejen ocupant novament la seva habitació i seient altra vegada al lloc
que tants anys
de la taula familiar
buit,
amb
una buidor puestat
havia

panya

motiu

ha

de

continuar, 1 amb més

si l'éxit Es difícil. Per
lleialtat, per hurnanaat, per honor,
tots hem de persistir en l'esforç per
l'alliberament deis que s6n a presidí
i per la repatriacib dels que eón a

pla amnistia política

i social Item con
tribuit a fer néixer l'esperanza
questes famílies desolades, d'aquestes
dones que tenen, settnanes ha, prepa
rada la roba deis que han d'arribar i
encara no arriben.
No poden:, dones,
abandonar l'obra reparadora. La cam

encara

l'estranger. L'esperarme, l'intima es
perança simbolitzada pel fardel' de
la roba d'aquelles bones dones, ha
creat

uns

drets que han d'ésser

Fstudi historie solie Espallya 1 Catalunya

ta vertiginosament i la impaciéncia
del que té una anécdota per contar

nostres erudits, amb el mateix poble,
senten la natural impaciencia per co

no

reco

sonors

nostra situada,

entre el poble i es
esperits selectes, i várem compren

rable deis ninots sonors que inter
pretaven "La barca de Noé", en
canvi es partien de tant riure cada
vegada que l'actor que interpreta el
paper de eriat en "El desfile del
amor" ensopegava o feia una vulga
ritat qualsevol.
En eixir del Coliseum várem re
flexionar seriosament respecte a la

que ho

—Fa set:nenes

pobres

les
*

*

EH

dones—.

s

e

Oh, aquesta esperança legftima!
Les pnrtes del presidi i els passos de
la frontera s'obrien per als altres
presos i exiliats, i la gran esperança
havia de néixer per força en el cor
de les famílies doloroses. En sager
d'indult
que eren publicats els decrets
i que molts condenmats i processats
lii eren compresos, icom podien deide
xar d'obrir el pit a l'esperança
veure també els setas lliures i reintegrats a 14 llar?
Si no slagués entrat pel cama deis
indults—que en la majoria d'aquests
casos és un canal de justicia—, l'esperança no batirla nascut, viva i forte, en aquestes animes ja prou Ilatzerades pel sofriment. L'esperança, en
les condicions en que es produí, era
natural i era lógica. Era de preven
re que les mares i les germanes i les
mullers i les filies prepararien, tot
seguit, amb el rostre illuminat per
l'anticipada visió del retorn, les robes i l'habitadO, i posarien ja el plat
a taula.
en aquelt lloc que
ía tants
d'anys que és buit.
*

•

La part

ra-a—aaial,

‘1‘14.10)
tú
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*

.aesperança, quan
és legítima, i
quart ha nascut per matius racionals i

DANT: —Son una pecaaors que jo no havia
gas a menjar tot el que ere vida censuraren.

7,

sentimentals, té també els teus drets.
no,
l'han feta
Els qui, volent-ho

reaa

4

Municipal Per.

fes dele taxis i prohibir lea nitres
que beneficien el pelle.
David ha vençut altra vegada al
Goliath i ha sottnés la Fortuna. Es
que aquest pastoret té el cop
veu
de pedra certer. I que porta el ser
ha aui sos
ró ben pie de cietiols.
té que sera pedres preciases.

botiguere

barceloririn ie I :va fet
proselits. Es traca d'una teaa especialitzada en la venta de discos per

gramofon. A l'aparador hi té una
allegoria dedicada a la música de
diferente paisos: França, Anglaterra, Alemanya, etc., pera com que
.hom hi ha posat també Catalunya,
s'ha trobat ab alguna dificultat a
a

E-J

Del sublim al
ridícul diuen
que només hi
ha un pas, i
aquest tran

sa el passen
sovint
molt
els enamoran

La Lliga i els seus aliase han fet
les paus. Bertran i Musitu, Rodés
i Ventosa i Calvell han acudit a
fer l'acatament protocolari, i Mal
nés, l'ex-republica, l'ex-gendre d'En
Sostres i l'ex-catalanista, assistia al
hall dal Palau Nacional i deia, tot
satisfet, mentre Mitaya, a la seva

—Nosaltres
pre la

els de la Lliga

sem

ballena

!Amnistía per a Maciá, i els
Jeus companys!

cada mes, segurament per a les despeses del culte. Aquesta quota va
motivar el no ingrés d'En Eannet.
En sortir de declarar, ho explicava als
atraes reunits pels passadis.
ços de l'Audiencia. Tothom va trobar excessiu el preu exigit
Es una religió maese cara
deia
un. Jo sóc catblic, I amb den centimeta

de

tant

en

Alcalá

I

les

quals

;lefa

iaiataass.ass sast
-

tació
la
,

que quan

decepció

ta

oue

gent que

es

monarquic.

era

Es

tindrem sovint: mol
posa el casquet

frigi

que
la rnateixa mentalitat
liallejava en el capell l'escarapella
damunt

reialista.
Es veu que la comprensió del nos
joventut. Tant
tre plet és cosa de
com
de la indí
de la de fora d'ací
vells pai
nostres
els
perque
gena;
allunyats
molt
catan
raliste,s també
del pensament catalá d'avui.

!Amnistía
seus

per

a

Maciá i els

l'a
hozas d'ara, ja
eelebre p r o
cés contra
Sembla
que en la
Rossend Mates.
declaració va haver de referir
rar

seva
se

a

una

qué el poeta
tenia rnig convertit a la

vegada

Viura ja el

en

en

a

i
Martí
que tot
i ésser rrenopua iam68 morí quasi
a la miseréria, havia afirneat repetí

.//

Dr.

oad

Julia,

rest.

Sernbla

que el

procla

quest

mes

permis
lebrar
ment

de

el
ce

nava
actea

Si aleo no va acompanyat
de la llibertat de prernea, és com si
Perque en els
no haguessin fet res.
mítings i conferencies no es diran
es
coses més grosses que les que
diuen en les penyes i reunions de
clubs i celas. Ni potser tan ben di
tes, ni amb els adjectius i imprope

poliei:s.

no

ene man

la 'libertas d'escriure i
el que es diu. Si les pa
de
raules de l'orador han d'ésser sot
meses al Ilapis vermell, no servirá
cosa
que
la nava llibertat d'altra
d'avivar un defecte molt peninsul3r:

ca

tant

com

narrar

la

xerrameca.

41'

ls

intellectuals

eastellans han
punt
estat
a

de cantar-nos
les quaranta. I
tenen, fina a
cert punt, raó.
idin que els in
Pee., cel que no
tellectuals de la Lliga són gent a sou

de la burgesia catalana, i aquesta, en
general, és reaccionaria, antiliberal
per tant, i enemiga de tot principi de
'libertan

cambiar.

rráneo,

y por aquellos tiempos, desde
mismo salón en que estamos re
unidos, Cataluna, que gobernaba me
este

dia Espana,

gobernaba también en
Córcega, Cerdena, Nápoles, Sicilia,
Atenas y Constantinopla, y todavía en
barrios de distintas poblaciones de
Oriente se oye hablar la lengua cata
lana. Poco Mil tarde se lanzó Cas
tilla hacia el Atlántico. Esas gloria*
que fueron más perdurables, casi no
precisa recordarlas. De la conquista y
de la civilización de todo un nuevo
mundo, quedan todavía millone$ de
hombrea, hablando la misma lengua
de sus conquistadores.
De esas empresas, de esas conquis
tas, de esos henojsmos representados
por dos reyes, Isabel la Católica y

Jaime

MOL

Quienes
talán, que

Conquistador, ha quedado
siempre después de lo heroico,
el

como

gir-nos, recordin que l'únic que no
necessitern és Angel de la Guarda.

tar-lo

a

cap,

no

sense

Indispensables,

que són: els taulelle
de vidre amb Ilum a sota per efec
tuar els decalcs, una projectora per a
comprovar els moviments i un gra
vadon El gravador és imprescindi
ble per a la repetici6 dele fons i de
tots els accessoris inanitnats que in
tervenen en l'escena. El paisatge, l'in
terior, el lloc d'acció junt amb les
figures inanimades és preds gravar
lo i fer-ne les proves que calguin,
damunt les quia el dibuixant podrá
accionar-hl els ranots animats. Són
tares les peliícules en
les quals es
moguin més d'un parell de personas
ges alhora. "La barca de Noé" és
una excepció i, tacnicament, ele de
l'oficj hem de considerar aquella,
desfilad& de basties marcant el pas
i tocant diversos instrumenta, cena un

prodigi.
Respecte a la part sonora amb un
eaxofon, un banjo i un timbal es
poden fel- meravellea.
El ditiVant que taigui l'honor de
realitzar e4 primer film sonor de di
buixos

ardiera,

ha d'evitar. costi el

que li posin cap "si més
no" ala t'atole i que la música vagi
a arree d'una cobla de sardanes.
que

coatí,

Ele primera intenta
Les prImeres provee de filma de
ninots les han fetes En Quelus i En
Moreno. Duce pellícules de reclam
destinades a anunciar doe produc
tes industrial. que (oren la demos
trada' Inés palpable que tot fallava
menys el dibuixara. Fallaven eta
majan: de realització, l'empresari i
un
centenar de detenta mes, perb
el dibubsant reeixia.
Masa és precia remarcar-ho per
qué el dia que es decídeistin a prote

Ami)

una

empresa solvent

en

tenista

prosa.

A cada diamixant el que sigui seu
Encarregueu un film sonor de di
buixos a.nimats a En Junceda, l'Apa,
l'Opisso, En Cornet, En Prat, En
Quelus, En Moreno, En Pasearen,
etc., i tots reebtiran atnb éxit dei
xant-los l'assumpte a llur elecció.
Pera qualsevol d'aquests dibuixants
obligats a desenrotIlar un tema in
grat amenazas amb una música ear
rinclona, fracassarien, com va fra
cassar En Calvo Sotelo el dia que
va veure's obligat a fer un episodi
nacional de carácter patriótic amb
la Hisenda, el Deute, el Cenia, 1 el

Pressupost,
Un punt isnportant
Després d'una Iletagera diecussió,
els dibuixants ens hem posat d'acord
1 hem conving-ut que si bé és cert
que ens seria molt agradable l'exe
cució d'algtsn film sonor de dibui
xos
animats, no ene seria trienya
agreaable !Ilustrar un t'abre de tant
en tant. I con, que considerem que
en
aquest afer ela literata poden fu
molt a favor nostre, can ella eón
els única que poden eollicitar de l'e
ditor la illustració del. ten: 11:bree,
tot el que fessin en aquest unta
seria d'agralr, 1 qui sap si també se
da en bé del 'libre.
A Franca s'editen 'libres el text
deis quals no é$ més que un pre
text per proporcionar Iluiment al di
buixant. Nosaltres no demanem tata.
Amb qua ene esensidereasin corre
a
una bona
clemente per a mejor
Ilulment del Vibre ja ens donariem
per satiafets.
VALENTI CASTANYS

timent? No val més deixar que ele 1 que bona part d'ell fos redactat en
llengua l'enlacia. Cal tetar present
morts "descansen en paz' i en* ocu
pen deis viles?
que "Solidaridad Obrera" té una tó
nica de portant-veu de la C. N. de
emir
cada regiS.
Per
creiem que s'ha d'em.
Amnistia per als presos marcar ala&
a les ideologies de cada po
socials !
b1e, sobretot en alta que respecta a
rús de les llengiles.
•

A 1 tr a vegada
es presenta el

sa

que

es

—

problema de la
'lengua yema

MO

mentaltiament
ahstenim de donar el nom—, la
qual té anexa una secció de meca
nice i electricistes, composta de vint
i-cinc operaria.
Aquests obrera, a.-nle motlu de la
legalització del sinaicat del seu ram
;'afiliaren, sembla, en massa.

sobte, pera,

i

cla en els sin
dicaba Nosal

de

ens

De

aguditzant-se

tres

s

cr

perfectament compatible l'U
tada

amb

més: l'ús
molts deis oradora militante

jar persuasida puix
pressar
idees.

eiem
del ca

el sindicalisme. Creiem
del
catan facilitaría a

amb

més

ma

una

podrien

que

correcci6

ex

llure

Nosaltres esperem que sera atesa
aquesta suggestib.
altea part
creiem que fia

Per

la

cris;, han estat acomiadats de la fa
brica els vint-i-cinc obrers de la sec
ció metallúrgica. Avui no volem fer
cap més comentad.

simpa

rnolt

ra

tic

veure

virttejar
eles

en

so

arta

'lengua

catalana

-1 1

Amb motiu de
la mort del

pri

dictador,
general Primo
de Rivera, VA
mer

juntament de
Garagossa féu
constar

en

Corporació

El, nottree
azules de "Miredor" comen
ten, en el seu
dance número,
les possibilitate
ttl pleblacit

.

el ecutiment de la
per la perdua deis reins
acta

taurede:r dels "pronunciamientos".
liebre le polític que esteva fora d'as
feia cinquanta anys.
de e
Idectitud del Municip: saragossá.
que pel que es ven Ii agrada quedar.
hé fins amb els morts, ha enternit
l'e:irgan oficies de la polítiea de res
mentat general a Barcelona que pel
que es ven deu estar fent eie dar

badalls.
Aquest diari fantaema es plany
eme no hagin sortit imiteders del
Municipi aragonés i ho atribeem a
la "cobardía que impera en los ac
tuales momentos".
Aquests "valents" somien truites.
Si el país ha reputas funesta la ges
tió política de l'esmentat general,
eom vol que faci constar el seu sen

en el
portant-veu de la C. N., "Acción".
En el primer número varean poder

apreciar un bell treball del doctor
Aiguader. Posseriorment En Jordi
Arquer va publicar algun treball en
catalá. Després. res.

entre

Meses

plebiscit
RAMBLA

coses,

S 'h a anunciat
per a molt
aviat l'aparició
d e "Solidari
dad
Obrera".

Ens demanern

no

o

si aquest esti
bona part en
necessari, si més no,

l'hagués
DE CATALUNYA,

col-lega
catan. Fama

SUBHASTA SALA PARES

y ya

se

hidalgos 'significa

un

pacto jurado

!Amnistia

per als presos
socials!

Y

grabado en
ninguna espada se atrevió
que ninguna espadas4orra

sellado

con un

piedra,

que

lema: lema

borrar y
rá jamás, porque li defenderá el alcal
de de Granada, bajo cuya custodia es
tá, lema que en alabastro en una srip
ta obscura, rodea unas cenizas sagra
das y dice y repite: "Tanto monta,
monta tanto, Isabel como Fernando".
Piensen que aun borrando todo lo
que es la historia, y por tanto lo que
no se puede ya borrar; estos ideales
representan la aspiración de un pue
blo, razón suprema en la humanidad,
sin más limitación que la de la in
cultura del manto, y no creo que se
haga ess clasificación del pueblo ca
talán.
Y cuando recuerden todo esto, si
ante un problema difícil sienten toda
vfa temores respetables, piensen que
todos los catalanes creernos que si
Cataluna no hubiera estado unida a
Espana y fuera gobernada por hom
bres pensadores, no tendría más que
un solo problema político esencial y
una sola aspiración: la de unirse a

a

'

re

qre simboliza la
sabe lo que para

Espafia.a

_

!Amnistia

per aLs presos
socials!

per

socórrer els germana presos 1

exiblats,

tant

politice

aocials,

cona

creiem que totee

les collectivitats
podrien organitzar festivala bentfics.
Per a contribuir a aquesta tasca, la
nostra entitat aaafereix incondicio
nalment 1 desinteresadament a re
presentar

extensos

programes

de

danses populare catalanes, tant a la
citara com a les diferente contrades
que se'ns indiqui."

Amnistia per a Madi i els
seus companys!
La

gent

de

Barcelona

té
un
coatum
cenan-se:U re
provable d'erra

la

triontfant seria fran
cament almogaver, "una nava capto
si() —diuen— deis sentimentaliames
de l'avant-dictadura".
No sabem prou bé el eentit eru
te que els nostres anuca de "Mira
dor" donen a la paraula "almoga
ver". Tantnatelx, volean fer-los pre
sent que potser ele resultats del seta
plebiscit no reflectaran massa exacta
ment la veritabie consciencia ciuta
dana de Catalunya, 1 potser el dia
de demá hi haura sol-presea nota
bles. Diem aixb perqua as lectora
de LA RAMBLA DE CATALU
NYA són malta milers. Més de deu,
més de vint, més de trenta milete...

parlar

Ilapfs
bons eta eartelle que
carrera.

Aquesta

amb
o

car

fiasen pels

es

d'incultura

prova

ha donat una nova rnostra.
Hrue-la
ací:
len una cantonada hi havia en
ganxat el recent han de
l'Alcaldia
referent al cena electoral. Hl havia,
naturalrnent, les dues versionse El
"Bandol" 1 el "Bando". Dones bé:
al cap de poques horca un
grados
ja havia completat aquests dos mote.
Aleshores deja "Bandolero" 1 "Ban
doneón". Perqué el pitjor del cas
és que la cosa no té gens de grácia
1, de passada, e-na demostra quina
mena
d'idees solera tertir al cap
aquests digverr-ne ciutadana.
En aquel' ban
quet de les
trenta mil de

o

a!

A
tase

111" Ph,

Ca 0

L'Esbart Catala de Dansaires ens tramet 1 a
seglient carta,
que
de

ens plau
publicar,

amb una salutació cordial i agraida:
"Sr. Director de "La Rambla de

Catalunya". Present.

DEMA TOT BARCELONA

hidalguía,

espanoles

ter

candidatura

.-

mas

pueblo

el aquest
organitzat LA

s

rers

que por
un

que

I, tanmateix, s'Un enviat treballa
catalana. En un lela de concarcha
obrera creiem que són necessatis.
Tanmateix és d'obrera catalana que
es e---ea-en lec
forces de la C. N.

Piensen,
presentan

organitzat per
elle, i opinen,

MNIIIII~111~1•11111111111•11

ca

incomprenalo

por mútuas
tantos sinsabores y

nea

és possible por
el s tres dementa

dibuixos animats

el llamado problema

en

tristeza.' ha
traldo a Espella durante los dos úl
timos siglos, sean algún día llamados
a juzgar, piensen si
es mucho que
pida, administrarse a st mismo, un
pueblo que no sólo administró sino
que gobernó en media Espana, Italia,
Grecia y Terquía. Piensen si es locu
ra que pida el derecho de usar su pro
pio escudo en su propia casa, (jalen
lo vió ondear hasta en los minaretes
de los pueblos de Oriente y oyó decir
a un almirante catalán dirigiéndose a
su rey, que todos los peces del Me
diten:aneo llevaban en el lomo el es
cudo de las cuatro barras. Piensen si
no es justa y fundada aspiracides que
un pueblo no quiera
considerar lene
gua secundaria la que hablaron todos
sus aecendientes, enaltecieron sus exi
mios poetas, y la que cuando sale de
Espana oye calificar de madre de to
das las lenguas neolatinas.

algo Inmortal: dos almas que en lo
real, en lo palpable, ton dos cultural
y dos lengua. distintas.
Estamos en el siglo XX. Pasaron
los tiempos heroicos. Han transcurri
do siglos que sólo son arios para la
Historia. Los ideales heroicos han
sido substituidos por dos principios:
el de la paz universal y el del bienes
tar individual. Y ahora en este ano
mento, después de la gesta que ern

•

dica a 1 fabri
cacha deglte.

'

ris tan escaients.
La 'libertas de parlar

a

se vuelven a encontrar, per
didas todas aquellas tierras, juntos en
el solar paterno, reducidos a si mis
mos; y estos dos hermanos deben y
quieren vivir juntos.
Yo no siento esta reduccian terri
torial. Hqy no son felices sino los
pueblos que han colgado sus armas
en las panoplias. A lo heroico ha subs
tituido en la humanidad el principio
de la paz. Todos los que estudiamos la
realidad vital de la política, sabemos
que no son felices sino los habitan
tes de los pueblos que no tienen idea
les heroicos ni de conquista.
Ere es el momento actual, y, coma
dijo un sabio, ha empezado el diálogo
entre los dos hermanos despuée de
atas conquistas y reducirlos a si mis

el mundo,

Miremos a los tiempos heroicos;
durante ellos, cuando se iba forman
do la Espafia que hemos heredado,
Castilla y Cataluna salieron del solar

mos

Existe!: a Bar
celona una ca

rei

segona
quinzena d'a

Com

per tal que ele Ili
començar a fer en

ens complavem avui
donar la introducció d'aquest es
tudi, que a causa d'un empastellament
de composidó no pogué aparéixer el
dia 2a, om era detig del aru autor.
Fa aixf:
"En el curso de la vida política de
los pueblos, aparecen episodios y apa
recen hechos. Los primeros son oca
tímeles. Los segundos, realidades in
quebrantables. Ante los llamado: pro
blemas políticos, para juzgarlos, para
saber si son episodios o si son hechos,
hay que airar atrae; para saber si
tienen raíces hay que mirar a la his
toria que es lo que nosotros no pode

—Una Catalunya 1litre amb ele
obrera esclaus. no la volteria Das!

Coses

la

a

d'aquest

pezó hace siete líalos, aquellos dos
caballeros andante*, que en opuestas
direcciones se lanzaron a conquistar

patrio, lanzándose a dos mares dis
tintos. Salieron de una misma casa,
pero por dos puertas diferentes. Ca
talufia, primero, se lanzó al Medite

dament:

Buca

Es promet per

companys!
En M anu el
Brunet va ha
de decla
ver

Aquell patriota
eminent,
pie de bondat
i
generoaitat,
el rnalaguanyat

°

Cá-

La tornada d'un rei en avió és
Ho
cosa ben moderna, pelliculesca.
será més, i está dins del pensament
del tempe la seva fugida.

el

tea' té
blant interpre

alguna

prfncep

maran

ca

sem

en

vió

unes

problema

ale

rol s'ha presentat en a-

manifestacions
en

El que cal per a realitzar un film
conos de dibuixos aniznats
En primer lloc, cal una empresa
solvent perque el dibuixant no pas
si angúnies ni miseria. Un film de

1,

El

Zamora

ha jet

tant

bassina. ja quedo ae.

sessió, va acor
dar znantenir
les venez tari

día tutelas varean tenis °casal) d'adoras-neo que entre l'honorable esi-emi

l'hora de donar el qualificatiu ade•
quat ab esmentats paisos. La cosa
era certament de compromís. Per fi
hoM va posar un gran 1-atol a raparadcr:
"La música de las diferentes regiones"
Regions d'Europa, naturalment. Si
el setneer Briand ho pogués vetare,

alper Grapa)

:nanent, en la
aeVa dan-era

Briand, suara
comunicar a tea poténciese cada dia
compten amb més adeptes. L'altre
de

Comiisió

La

oficial amb el
projecte d'En

obli-

veuen

—

e

Eta comenta internac iona listes,que han
pros
caracter

ponspaat. Pe

sonora

religió (?), pera que, a darhora, la va demanar os duros

uva

sonora

d'un film de ninote
La part sonora d'un film de ninots
ha d'ésser necessáriament grotesca o,
quan menys, excéntrica, i ha d'es
tar a to amb els dibuixos. En els
films sonora de dibuixos atnericans,
el sonar té tanta gracia com els ni
nota i pren unes proporcione carlea
turesques formidables. En el film
"La barca de Noé", per exetnple, el
ritme precipitat, els udols, els espín,guets i els aotracs tenen tanta comí
citat com les ondulacions d'aquelles
dues engulles que bailen la densa
del ventre i els moviments d'aquell
Noé perseguint la sirena.
Sí un dia fas possible la reata
sació d'un film sonor de dibuixos
anímate a casa nostra, caldria que
l'empresari ha deixés tot a la mi
del dibuixant: assumpte, dibuixos,
T'asola i música inclusiu. "La bota
farra de la llibertat", amb rebela
d'En ritarra I música del mestre
Morera, no e:ejem que la pogués
salvar ni En Nogués.

')1(

causa

a

A En Soldevila Ii va
el mateix que a nosaltres.
Li' va plaure més "La barca de
Noé" que "El desfile del amor", 1
tot seguit va trencar una llanca a
favor deis ninotaires catalana. En
va citar poca, és cert; pera., del mo
rnent que no es va oblidar d'En No
gués, els altres ja ens donem per
satisfets. En joan Saca va insistir
molt atinadament i cris va anome
company d'o
a bon
nar a tots com
fiel 1 mestre en gais-ninots. Fina
aquí les coses anexen bé. Ele di
buixant3 estávem tots animadets: co
mencavem d'albirar nous horitzons.
Perb vet acf que un dia comprem
"El Mear i llegim ira article d'En
Vayreda enllestint el tema i posant
lo en vida de realització. En Vay
recia proposava la filmació de aEl
Castell deis Tres Dragons" i "La
botifarra de la llibertat" amb mú
sica del mestre Morera!!
Aquell vespre la reunió de nino
taires va resultar una mica n'aguda
i es varen sentir paraules gruixudes.

tenim tot

1

breters puguin
dreees, matares

tarnent

•

a

augmentada.

encara

"avant-gout",

succeir ex'ae

tants d'altres. Les
I l'espeeança
ren.

neguit
vaina?

retard

Pro-dibuixos animate

ha tornat. Ni

no

néixer aquest treball,

a

De moment amena parlant-ne, 1
sap si un dia ens -regara d'out
par-nos-en seriosament.

dl, ni
famílies els espe
es
converteix en
Caldrá renunciar a l'espe-

encara

rondinar ni

qui

Nomes falta que dl torni.
•

a

próxim.

tuament.

dre clarament que no Suden salva
do possible.
Estem gituats entre dos foca.
Una reunió de ninotairea
Encara que no ho sembli, els ni
notaires catalana formen.' una fami
lia de gent trempada i casolana i
ens reunan una vegada a la setma
na.
No ene reunim en cap taverna
gótica, perqué la majoria no bevem
ni vermut i fina n'hi ha que no fu
men; peró en3 reunim
al domici
li particular d'un company. En aques
tes reunions hi compareixen En
Junceda, En Cornet, En Prat, En
Quelus, l'Opisso, En Morera i molts

taven amb una certa indulgéneia
les facécies duna comicitat insupe

dóna temps

Una personalitat de l'alta aristocra
que ocupa un canee important en
la vida ciutadana, prepara un estudi
históric sobre la personalitat d'Espa
nya i la de Catalunya. Hom comptava
donar-lo a la huna pública el aa del
pasar mes de maig, peda dificultas:
sorgides a darrera hora ho impedi
ren. Els nostres crítics d'histbria 1 els

cia,

En aquestes reunions s'ha par
lat innombrablea vegades de la pos
sibilitat de realitzar un film sonar,
de la necessitat de celebrar un Sa
ló d'Humoristes i de la convenian
cia d'unir-nos per protegir-nos mú

A. ROVIRA I VIRGILI

Situats en dos foca
La nit que va estrenar-se "El des
file del amor" i "La barca de Noé",
des del pati de butaques del "Coli
seum" várein observar un fet, no in
sólit, peró sí una mica amarg, i era
que n'entre els espectadors supor

ens

dir mal del

neguts.

Dibuixos anirnats

,••¦••••¦••••••¦•¦••••¦

•¦••••••¦•••••••¦••-••••

d'altres. Són reunions purament bu
morístiques i cal parlar per rigorós
torn. De vegades hi conspirem una
miqueta i diem mal d'En juli Bor
re'', d'En Carlea Vázvez, d'En
Camina d'En Dalí I de tots eta que
pretenen untarme l'art o matar-lo
a pessics. Hi ha cine que dediquem
una moments als literata i ens pla
nyem que d'entre toses les campa
nyes que s'han fet a favor del llibre
no se n'hagi
fet cap a favor del 'li
bre illustrat. El tema, peró, s'esgo

ryent.

preperat—deien
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la rambla ae Cataluriya

Honorable senyor: Ens plau mol
tísim felicitar-lo per la brillant cam
panera del periadic de la seva digna
direcció en pro de l'ampliada, de
l'anmistia.
Amb el fi d'augmentar els cabals

l'ala,
una

p

e

dele
enlairada

rsonalitat,

dirigiet-se

a

periodista deis reconsagrats:
—No hay derecho, senorea. • le
campana de difernación que se haca
contra mí. ?No te parece?
—Qué duda cabe—responia el re.
un

consagrar periodista pout
carrera) acose sortida.

en

aquel!

Dona catalana:

Ensenya d'escriure els
fills

en

la teva l'enema.

Rellotges per a esportius
Copes Esport

Ea rambla
decatado'

1

EL
Rambla de les Flors, 37

Carme,

-

XOCOLATES

1

(esport

Una gran

Tasteu les

%rapa

an

Ametlla. per

lles, amb

gular será ajustat a la galera, amb un
capçal simple, sever: "Editoriara Un
article net de retórica i palpitant

ha orientat
els fets que de vint
i-cinc anys eriça s'han produit en la
vida de Catalunya, i, encara, en la
vida d'Europa. Ni la més petisa vi
brado, ni el detall míts aparentment
insignificant, no han escapas a la seva
crítica certera, plena de nobles i serens
liberalistnes. Po:ític de sang, ha pogut

la lletra premiosa i desmar
xada de Rovira i Vírgili. Caldrá no
més que a la larda els braços meanics
de les linotipias concrétin en brillants
plaquetas de plom cada ratlla de pa
railes. En acabar, un paquet rectan

A "LA NALI"
ha dues redaccions. Aixb pro
1}ablement el lector estala no ha sabia.
;Una, aval la de nienys importancia, és
a la Vía Laietana: feina material in

dopensable, telegramas, corresponsals,
noticies oficial:. adroinistració, visites,
Anccessos, inforrnació del dia... L'altra,
l•auténtica, la que pensa i escriu el
és a Harta, a la "Torre Maria"
dllorta, lluny de la trepidació de la
En una recomida plascévola
vesda, de cara a muntanya, sota la
aran claror de uny, la redacció de
'La Nau trehdla activament en aquesta
hora matinal en qué nosaltres l'hem
:tislada. Un sol redactor, ací, orienta
1
,dcra
•brer aflora del popular diari
vespre: Rovira i Virgíli. Els fils
-del teléfon el posaran en contacte,
cada estena, ami: eh ccirnpanys que
‘treballen a la redacció de Barcelona:

'4utat.

.

una

prova

—Escolteu... Ací, La Nau; sóc
Valldeperes. M'han portat aquest ar
ticle, aquella nota política.. Caldrá
aquesta re
unió; hem rebut la convocatória...
a Creieu que s'ha
de fer informado
de la conferencia del senyor tal?...
?Podan publicar aquesta réplica al
solt d'ahir?...
Rovira sabrá per boca de la seva es
posa les consultes de la redacció i, a
cinc quilotnetres, aniráposant-se al
aquesta
corrent del curs
del dia
cosa de vegades
absurdament tranquilla i d'altres desesperadarnent ca&tica i velo.; que nornés coneixen les
i donará ins
redaccions deis diaria
truccions al redactor en cap per la
feina a fer.
ES Aci,
que aquesta nit

ancu

a

—

•111.

n

r

12,

rz-1."

un

-k

—

'-'

pv't

que quan la guerra, amb mo
tiu d'una victória dels aliats, En Tayá
oferí un banquet als redactors de La
Publicidad. Fou al Tibidabo, per cert.
A l'hora deis brindis cm toca parlar
a mi. El meu parlament fou una mena
de visió del que fóra la Premsa catalana al cap de deu anys... I vaig dir
que, abans d'aquella -data. La Publicidad seria un diari catalása Ho era
l'any 23: jo ho havia previst l'any 18.

V

LA, v42

4r-A

.

—

kft''

evolució progressiva
camí molt ample al seu davant...
en

—

-

5?,)

un

Record()

LLIPRES, LLIBRES, LLIBRES,

,oaftstalOts

—

—I bé. Jo estic cert que abans de
cinc anys, el nombre de diaris cata
lans de Barcelona será equivalent als
diaris castellans.

—

AQUEST MINYO
ve a buscar ara, com cada matí, l'ori
ginal preparas. Porta algunas notes de
!a redacció, que cal repassar. Un breu
rapas a les quartilles escritas, algun
apunt al pett de les notes, i tot plegat
pot ésser ja enviat a la imprernta.
Ami) aquest original
"Editorial"
i "L'actualitat política"
i el "Del
matí al vespre", que el redactor cor
responent haura, ja lliurat a les cai
la primera página de La Arau
xes,
a la qual
s'afegirá sovint algun in
terviu polític
quedará ja enlrestida.
A la redacció
Sales,
Solanelles, Ventura, Cerro, Pubi
Creus,
Molins, dirigits per Manuel Valldepe
res
s'ha redactat durant el matí,
tot l'original d'informació i les diver
sas seccions de crítica, d'esport, de ci
nema,
de
telegramas, de Premsa...
A les duce de la tarda, exceptuant les

—

—

COM A PERIODISTA POLITIC
i com a escriptor, el director de La
N au és sens dubte un deis homo de
inés rendiment
en quantitat i, so

—

—

—

—

de Cataltmya.
que g-uanyava

darla, publicarla

na

tot

seguit

VII',

—

preparació:
—Si no fos aquestn inajornable fei

eti

¦¦¦••¦••¦¦11111.1•11

darrera

hora

fins a
La Aran

noticies de
quarts de sis de la tarda
está ja redactada.
En Rovira, que ha començat el seo
treball a les vuit del-matí, es prenda
una hora per dinar, i a quarts de tres
de la tarda deixará la "Torre Maria"
i agafará el tramvia de Barcelona...
—

—

QUARTS DE CINC DE LA
TARDA,

—

el seu nam: Serbia, Eslováquia,
Poldnia, Irlanda... Pi hi ocupa un lloc
d'honor. Després Proudhon, Prat, Ma
ragall... En els fitxers, una extensís
sima documentació d'homes i de fets:
Vakntí Almirall, 'Guerra deis Sega
dor,", "Remences", "Corpus de sang"
un Corpus de sang que
será, a Ca
talunya, una sorpresa i, per qué no?,
un desengany... Encara,
diverses obres

—

...0 n article net de retórica i palpitant d'afirmacions

—

una

—

—

té

inunden la cambra de traban
asso
lellada i clara: "Sóc un golafre de
llum", ens ha dit
de Rovira i Vir
gili. Quan la inunclació adquireix pro
porciona desmesuradas
la taula, les
cadires, el rostre deis armaris, els re
cona, cal fer una selecció i sacrificar
els menys directament interessants. En
general, són les obres de literatura les
que reben
la poesía al davant:
—No hi ha una poesía regular. O
és bona o és dolenta. Aleshores...
Ad, en aquisto prestatges atapeits,
trabar-km potser el fonament de la
vasta obra de periodista, de
naciona
lista i d'historiador, de Rovira i Vir
gili. Les nacionalitats traben, al llorn
d'aquesta llarga filera de llibres, cada

—

bretot, en qualitat
Aquell minyé barbaanec

catalana

—

—

aquest recó de pau, al peu deis
vitralls claquest balcó florit, que La

un

escriure bellíssimes pagines Escaries
que han mancat llibertat per a acusar i
per discutir. Excellent literas
en
alguna capítols del "Teatre de la Na
tura" hi ha els millors fragments de
la moderna prosa catalana —, ha pre
ferit la huta viva del carrer i de la
política, parqué era allá on les reivin
dicacions de la patria i deis bornes
palpítaven amb trde.'s tebior de sarga.

—

en

cru

614.:f.40~

1.„rr

fet no
tabilíssim : i és que la Premsa cata
lana té un públic de fans, un públic
que la llegeix; en canvi, estic cert que
el tant per cent d'exemplars totalment
Ilegits de diaris castellana és molt in
ferior. Són moltes les persones que
compren diaris castellans per les es
quelas i per determinadas seccions.
A més, ja sabeu que alguns diaris
són comprats pel papar que donen!,..
I després d'una pausa:
—En aquest sentit, paró, sóc opti
mista. Estic convençut que la Premsa

—

d'afirmacions. Un article avid de de
mocracias i dret com una sageta...
I cada dia, des de rnolts .anys, un
terna nou, una paraula nova, un títol
nou al tros
de pensarnent que les pa
gines brehs del diari s'enduran. Cada
dia. Costa poc de dir. Cada dia, encara que la ploma no. pugui escriure
el que el pensament voldria dir: en
cara
que la ma.'laltia d'un fin o l'an
gúnia d'un obstacle imprevist trenqui
l'equilibri del cervell i deis nervis;
encara que la feina múltiple
del dia
no hagi perdonat ni un
quart d'hora
per pensar les paraules que eta lectors
han de Ilegir ; encara que la calitja de
l'estiu o la calma deis eadeveniments
no
ofereixin possibilitat de tema...
I no eempre ha estat possible d'es
criure en la calma de la cambra de
treball, com avui... De 'vegades ha es
tat la rápida nota escrita al ava,gó de
ferrocarril; entre discurs i díscurs
d'Un míting; durant el debat d'una as.
semblea... De vegades, encara, el co
mentari dictat directament al linotipis
ta
una hora abans de sortir el dia
ri. Paró l'editorial d'A. Rovira i Vir
gili no ha mancat mai. Com no ha
mancas
sempre que el regent, davant la possibilitat de perdre eta correus, no ho ha prohibit terminanttnent
el minut premien per a corregir,
damunt la mateixa platina, la galerada
feína cara al director, i, de ve
gacies, cie tanta importancia cona la
primera redacció de l'article...

menjar

Preu: 0'80 ptes.
paquet

Tanmateix, hi ha

Per cent.

—

•

1 cada tarda. :iban: d'estereotipar la forma, En Rovira demanará
--que el corrector ha v'sat ja—i trobará...

d'articles periodístics i en
de redactor al "Poble Catalá",

periodista de raça, repórter
ágil i polemista perillós. La seva plo
ma
Isa comentas
i Imites vegades
era

a

catalana: la Premsa

concurs

trava

creaclons:

-

Rovira i Virgili
i "La Nau"
-mies de la prurfera del jardí, que La
Arcas pren forma. Es ací on el perisa
ment liberal del rotatiu quedará fixat
darnunt la taca blanca de les quarti

noves

Silm. 9 Fondant, marca
cavall-indi,
Preu: Pessetes 1'10 el paquet

einta,dania)

1

Boix

aume

ha intervingut amb el

inefaL

seis

tarda, abans d'estereotips.
la forma, En Rovira demanará
prova de l'editorial
que el corr,
—

ha visat ja
trqbará encara a
accent ag-ut que havia d'ésser greu
una
frase de perfil defectuós o tu
paraula sense la precisió que hau
calgut... Quarts de sis. La rotativa
está a punt. Faltan encara dues pis
xes. Finalment
falten deu mira
per a les sis —, la veu del prime,
tor

—

la impremta da La Nau. Les linoti
pias, sota l'ull blau i vigilant d'En
Fort, piquen a tota tnarxa. El rnateix
regent compon
curosament, a dues
columnes
l'article del director...
Cada nou telegrama que arriba és
convertit, rapidament, en un brillara
paquet de ploma. A la platina, el ma
teix Rovira controla l'ajust del mate
rial.. Alguna vegada, caldrá refer
a

—

—

apressadament

una

página:

la

maquinista

:

—Va!
Un cap d'ull

sempre amb
al p¦
punta d'illusió i de tensor
mer diari,
que la máquina
gent,,
lliurará curosament plagas. De
prés, será el crit del venedor, ramb
—

—

-

avall:

—"La Nau". El Ciero, La Veu
JOSEP M. MASSIP

censura

una

serie de llibres. Vegeu: no em cal res
més que ordenar i posar en net; la
feina més difíii s feta ja...
Perd,
qué voleul, no és possible desatendre
res

TENIM DAVANT NOSTRE,
fit, Rovira i Virgili. Set, a la
taula de traban. Un llibre, quar
Sillas cornençades, uns diaria franca
sos... De cara a la Huna podem veure
lié el seu rastra i els seus ulls, dar
rara
els vidres gruix-uts de les ulle
res.
Mai no l'havietn vist tan ágil
fit

a

seva

d'espera, potser. Paró, físicarnent, se'l
a-eu
cansat. Potser les sayas espatlles
—

un

no

pas

pes

massa

robustas

desrnesurat,

sostenen
treball material

un

—

extraordinari.
—Si no fas aquesta inajornable fei
na diaria!
i en les paraules de Ro
vira i Virgili hi ha, potser, una punta
massa

—

de

descoratjament..,

Parlean de la Premsa catalana. Te
ma
car a Rovira; en comentar-lo, el

Un cap d'ull—sempre arnb
EL Callsl DE BRIDGEWATER
Un fet extraordinari va commoure,
el dia 24 de descubre de tg19, la ciu
tat americana de Bridgewater.
El cernió d'una fábrica de calçat
jornals
transportara Vaanport del s
:t'aquella setmana. Hi anaven, a més del
xofer, dos homes més, i a l'encreua
mera ami) Hal Street foren agredits,

una

punta d'ahí/lió i de temor —al primer diari...

De Massachussetts
andsi armes de foc, des d'un automdbit. Hí hagué una patita batalla cambatalla que dura escassapal
una

món s'aixecaren en irada protesta. El
noble tenla l'intim corrvenciment de la
innocéncia d'aquells dos acusats, i hom

ment un parell de mínuts
malfactors pogueren fugir.
causa la natural sensació.

féu

—

TRES IsIESOS

precisament

i els

El

fet

DESPRES,

el dia ra d'abril,

un

altre

commogué els ciu
tadans americans. A South Braintree
fet d'aquesta
fou

atracat

mena

altre

un

pagador

d'una fá

brica de pchs. Eh l i un seu company
perderen la,vida, i els setze mil dólars
que

traginaVen

van

desaparéixer

en

automóbil misteriós, ocupat per dos
individus que semblaven estrangers,
els quals s'obriren pas a força de
un

5

trets.

SACCO-VANZETTI
Fou Ilavors
pocs dies després del
fet de South Braintree
que el nom
d'aquests dos italíans comença a apa
réixer a la premsa de tot el món. Sac
co i
Vanzetti eran anarnuistes, i
juntament amb Ilur qualitat d'estran
gers, fou prou
per a considerar-los
autors d'aquells jets.
Les organitzacions obrares de tot
—

—

-

vuior

sen rostre ha adquirit
novament aque
lla vivacitat sera:
—Calen, encara, malta esforços per
aixecar la nostra Premsa fins al nivell
que lí pertoca, fina al tiratge que pot
aconseguir. No és concebible que un
sol diari escrit en castellá pugui supe
rar en tiratge els quatre diaria cata
lana. La colónia castellana a Barcelo
na
no arriba, segarament. a
un trenta

tots

esforços imaginables

els

aldarull

formidable.

A

sentiment,

protesta i de

per

que començaren davant les

condemnats

presons.

Sis

ren,

—

sis

anys!

d'aquella iniquitat
consumar al país de la

mundial davant

peda no fou commutada.
Sacco i Vanzetti, després d'haver pas
sat !sis anys! en canalla, foren clec
trocutats el dia 22 d'agost de 5927.
El proletariat mundial vibra ple de
justa indignació. L'execució deis dos
pena,

obrers italians
bornes d'idees
re
demptores, bons treballadors i fins in
fantils en Ilur intimitat
aixecá un
—

—

generalment,

ala

hospitals

i

a

les

—

—

que

s'anava a
Ili
bertat. L'execució, el terrible moment
de l'execució d'aquells dos desgraciats,
experimenta diversos ajornaments. La

respectivas

EL 3! D'OCTUBRE DE 1928,
poc després de complir-se l'aniversari
d'aquell crim de la justicia, tma revista
americana
"Outlook"
publica
una
informació sensacional. Frank
Silva s'havia declaras un deis autors
del crim de ,Bridgewater. L'altre era

Sacco i
Vanzeni estigueren reclosos en el pre
sidi. condemnats a mort. Sis anys
tigueren clavara seu l'espectre maca
bric de la cadira eléctrica. Sis anys
va
durar la protesta del proletariat
anys

a

atnbaixades deis Estats Units i acaba

mora

a

Londres,

manifestacions

salvar-los. Sacco i Yanzetti, pero,
j'oren jutjats i, rnalgrat de la manca de
proves i la simpatia del noble. foren

Doggy Bruno, un
crim. Aquest, abans

professional

del
que Sacco i Van
zettí fossin executats, aná a declarar
la veritat davant el governador Fu
llera Més tard, acudí a fer la tnateixa
confessió al capita Blye. Les autori
tata de líassachussets es negaren a
esmenar res del que havie.n fet, i Sac
co
i Vanzetti i aquests foren eXecu
tats.
El sol fet de professar unes

idees avançades- justifica'va
digue
ren
Ilur execució.
Avui, a tos el món, consta inesbor
—

•

Barcelona

•

Berlín, a París. a Ginebra. fins a To
quío, s'organitzaren manifestacions de

a

aarbres, 'libres, llibres, inunden la cambia de treball, assclellada i clara

rabie aquest fet, que deshonra la jus
ticia americana, la del país de la Ili
bertat. I els noms de Sacco i Van
zetti figuren auriolats com els més
significats mártirs de la classe obrera.
EL 17 DE GENER DE 5924,
calan Sacco i Vanzetti ja feia quatre
anys que havien estat condemnats a

produir-se a Barcelona
aquella época deis aternptats i els
mora

va

—

en

atra
fet semblant.
Al carrer Baix de Sant Pera, fou
assassinat un cobrador de la Compa
nyia "Zurich" d'assegurances. Calia,
també, per donar satisfacció al po
ble, que exigia el cástig deis culpa
bles, datar* algú. I foren detinguts
Enric Guiot
obrar rajoler de Sant
Just Dess-ern
i Remigi Climent
obrar mosaista a ValIncia
acusats
d'ésser autors del barbar assassinat
del carrer Baix de Sant Pare.
Guiot i °imana
obrers
com
Sacan i Vanzetti
tenien
en
llurs antecedents
el
ii'esser d'idees
avançades. I Guiot i
nt
com
Sacco i Vanzetti
foren cradernnats
a mort.
Davant
en
Ilac de la
caments

—

un

—

—

—

—

—

(Fotos Torrent)

allitiera? ?Per qué, si més tic, no
a
la revisió de la causa?
Nosaltres no volem creure que la
injustícia de Masachussets slagi de
repetir a Barcelona. I dernanern per a
Guiot i Climent, obrers dignes, obrera
Iluitadors per la causa, no assassíns,
rn
p
las clem éticia. I deanern
que siguin inclusos
si per eas arri

procedeix

cadira eléctrica de Nord-América,
s'aixeca macábric l'espectre del patí
bul. Guiot i Climent, paró, tingueren
la sort que el Tribunal
Suprem
segurament per manca de proves
commutés la pena máxima per la
de
trenta anys de presidí. I avui,
al cap
de sis anys, Guiot i
Climent seguei
xen
ernpresonats, acusats d'un erim
que bornes tan poc
dubtosos con) Os
sorio i Gallardo afirmen que
no
han
comés.

—

—

SI GUTOT I CLIMENT
són intincents; si hom ha
provat

—

ba

—

en

demana
l'anraistia social que
!1

—

de manera irrefutable
que el día
del crim del carrer Baix ni
l'un ni
l'altre eren a Barcelona; si tot llur
delicte resta redult a la professió
d'uns ideals que no tenen res a
veure
amb el crim. per qué
segueixen em
presonats?
Guiot i Climent han manifestat en
tot moment llur
innocéncia. Com en el
cas de
Sacco i Vanzetti, tothom qui
ha estudiat la causa
i ens
novament, al valuós testimoni atenint.
del se
nyor Ossorio i
Gallardo
té el con
venciment que diuen la veritat.
—

—

—

?Per qué

repetim

—

hom

no

els

CLIMENT

,
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