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Ja rambla de Catalunya

ATLETISME

Visiti

EL F. C. BARCELONA FOU PROCLAMAT,
NOVAMENT, CAMPIO DE CATAL'UNYA

E NE

Foren batuta diversos récords regionals i un
crEspanyz. Tugues, Roca, Arévalo, Muntaner,
Vives, Angel, Garcia, Olivella i Huguet,
els minora homes sobre la pista
-

famb dues jornades (dijous
setmana

passada

i ahir tot el

Federació Catalana

deixat erillestits els
Catalunya d'enguarry.

de

dia)

la
la

d'Atletisme

ha
Campionats de

tic de

Tarragona;

Gimnia

5,

González,

clubs, des de bon co
fou, sempre, entre el Bar
celona, Badalona i Tarragona, si bé

cap moment va perdre el
classificació. En els darrers
moraents semblava que el Tarragona
en

de prende al Badalona el segon
Afortunadament per als de la cos
el salt atril) pértiga els va donar

íravie

Europa,

4-3; 2, Castells, G. Tar
Santfeliu, Europa.
Tercera eliwinatdria: I, Hohlaf, F.
C. Barcelona, 12 S.; 2, Serrahima, F.
C. Junior; ,3, Palomo, F. C. Junior.
Quarta eliminatbria: z, Jonqueres,

necessaris per a no sser ven
els punts
çuts.
Com ja varear anunciar oportuna
de ve
ment, Arévalo, en les carreres
confirmat
com
el
s'ha
pura,
locitat
millar honre i campi6 indiscutible, se
guit de Jonquera, Oliver i Ohaf; babe

ir

LES

PROVES ATLETIQUES D'AHIR A
La aortida de la

5.

F. C. Barcelona,

Roca, els minora. Vives ens va of e
"rir un* 800 aletees superbs, dignes
ci'un gran catap16. En canvi, mal orlen
át, va ernprendre una velocitat exces
shra en els 1.500 metro que li va fer
padre la carrera, que guanyá Angel,
amb cuata regularitat.
En la marca atlética, Garcia conti
prova ens
nua intattte; en aquesta
varen agradar mOlt Castelltort 1 Cota;
aquest darme, per la aeva joventut té
al davant Moltes probabilitats d'arri
bar a ésser un gran marxador. Aris,
del Badalona, expressanment vingut de
Franca (on resideix) per aquesta pro
afecte
ra, ens va causar molt pasim
per la manea d'entrenarnent.
El liazaanzezt de la barra bu una
novetat de debb. Cap dels concursaras
flançar-la. Aixb produi
no sabia com
desagradable en el
bastant
afecte
un
públic. Tinguent en compte que es
tractava d'una campionats. Bru i Oli
ver, del Tarragona, varen Ilançar la
barra astil javalina. Tot fou permas.
Calda que la Federada) Espanyola am
plii i especifiqui la reglamentad() d'a
guesta prova.
prou per avUl.--MURPHY.

tz s. 4-5; 2, Sereix,
espanyol, 3, Manyer, Júpiter; 4, Mi
ret, espanyol.
Cinquena eliminataria: r, Oliver, F.
C. Badalona, 12 5. 1-5; 2, Fernández,
Espanyol; 3, Quinta, C. Barcelona;
4, Sant, junior.
Sisena eliminatdrial a, Oliver, F. C.
Badalona, 12 S. 1-5; 2, Oliver, F. C.
Badalona, 12 S. 1-5; 1, Oliver, F. C.
,

Barcelona.

Llançament del Pos:
J. Tugues, F. C. Badalona, 50.66;
2, F. Tugues, F. C. Badalona, 50.58;
3, Soriol, F. C Badalona, to.32; 4,
Laffite, F. C. Barcelona, ton; 3,
a,

Llorenl, Club Gltnnástic, 10.12; 6,
Carreres, Grup E. i E. Giranta 9.81.
200

tnetres

!lisos, final:

carrera

F.

C, Barcelona; 2, J. Serrahima, Junior
F. C.; 3, Roca, F. C. Barcelona; 4,
Ref, F. C. Badalona.
Segona eliminatória: r, Arévalo,
Club Gimnástic, 23 5. 3-5; 2, Oliver,
F. C Badaloaa; 3, Jonqueres, F. C.
Barcelona; 4, Martí, A. E. Popular;
5, Fernández, C. D. Espanyol.
Salts

d'andria,

1, Olivella, C. Gimnástic, 1.70; 2,
Laffite, F. C. Barcelona, 1.68; 3, Boza
bardó, C. E. Laietania, t.68; 4. Car
dús, C. E. Terrassa.
5.000 tnetres

1011a, 25 DI. 23 S.
Barcelona, 25 m.

ataraa

Garata, F. C. Barcelona, 24 tn.
45 s. 2-5; 2, Castelltort, Barcelona,
m. 5 a. 5-5; 3, Aria, F. C. Bada
1, G.

EL MILLOR
XAMPANY

metres tanques, final:,
I, Roca, F. C. Barcelona, r7; 2, Ba
llesteros, Grup E. i E. Gironi, 17 1-5;
rro

Consegal (F. C. Badalona, a un pit;
4, Bota, Grdup E. i E. Gironl; 5, Ma
teu, F. C. Badalona; 6, Saver, Club
Natació Reus "Ploms".
metres

roo

llios, semifinal.

Primera edminatbria: a, Arévalo
Club Gimnástic, ir a. 3-5; 2, Olaf, F.
C. Barcelona; 3, Pérez, C. D. Euro
pa; 4, Martí, A. E. Popular; 5, Ser
rallarla U.), Junior F. C.
Segona eliminatória: r, Jongueres,
F. C. Barcelona, ti s. 4-5; 2, Oliver,
F. C. Badalona; 3, Sereix, C D. Es
panyol; 4, Fernández, C. D. Espanyol;
5, Rof, F. C. Badalona; 6, Castella
Club Ginmástic.
400 nutres tanques, tlitninatkiest
Primera eliminatbria: z, Roca, F.
C. Barcelona, 59 s.; 2, Tugues, F. C.

Badalona; 3, Pitart, Tagamanent.
Segona eliminatória: 5 (ex-ocuo),
Cunyat, F. C. Barcelona, 1 Angel, G.
Tagamanent, a su. 8 a.
Tercera eliminatória: r, Mateu, F.
C. Badalona, r m. ro S. 3-5.
Llançament del martell, final:
I, F. Tugues, F. Ca Badalona, 45
metres In cm. (record de Catalunya i
Espanya batuts); 2, Martínez, P. C.
Barcelona, 37.12; 3. J. Tugues, F. C.
Badalona, 35•76; 4, Llorar% G. Tar
ragona, 35.37; 5,

-

ro.000

SANT SADURNI

F. C. Barcelona.

5, Serra,
segons; 2,

D'ANOIA

Segona eliminatória: 1, Roca, F. C.
Barcelona, 25 a. 2-5; 2, Castells, G.
Tarragona; 3, Manyer, Júpiter; 4,
Oliver, F. C. Barcelona.
Tercera eliminatbria: r, Serrahima,
F. C Junior, 25 s.; 2, Martí, A.. E.
Popular; 3, Palomo, F. C. Junior.
Quarta elirainatbria: 1, jonqueres,
F. C. Barcelona, 24 s. 5-5; 2, Fernin
dez, Espanyol.
Cinguena ettminatória: 5, Oliver,
F. C. Badalona, 24 a.; 2, Serrahima,
F. C Junior; 3, Rof, F. Ci Barcelona.
ano mitres !lisos final:

Angel,

Delegacil i dip6sit

Princesa, 20
Tellfon 11953

ARCELONA

ni.

51

-

CAIMIION ES GRAWN
complert QtrOcit'

,

11"`per qtotes les mar9ueis:

metres

200

Arévalo, Gimnistic de Tarrago
na, 23 s. 3-5; 2, Olaf, F. C. Barcelo
na; 3, Jonqueres, Barcelona; 4, Oli
ver, Badalona; 5, Serrahima, Junior

Eerenl: JOSEP

F. C.

steeple-chase:
r, Folch, Espanyol, so In. 30 •.'; 2,
Mur, ídem, ro m. 35 s.; 3, Ricard, in
dependent; 4, Puy, S. E. Terrassa;
5, C,ebrian, Badalona.
3.000

1, Arévalo, Tarragona,

st

1.

Depatharlent
cohel usafs:

I

41111

Un merescut home
natge a Terrazga
A Terrassa, la
Vallas, ha arribat

CASA PALLAROLS
SPRING SALE

centanetres;

ro

.1•••••..:-"T=.91

Ni

Barcelona;

Triple salt:
1, Huguet, Tarragona,

e

1111111111111111~~~11111~

E XIT I

lona, 12.55;

r3

a

tota l'atenció deis egarencs, aquests
acoten ara tot Ilur interés envere

Tot Barcelona ha d'aprofi
tar aquesta veritable Intuid

1, Jonqueres, F. C.
ver, Badalona.

propera ciutat del

adquirir l'espart
del hockey una gran importancia.
Llunyans, per sort o per desgracia,
aqbells temps en qué el futbol ab
sorbia lea activitats i s'emportava

Franco, Cunyat i

EXIT

l'equip de hockey que amb el

nora

i el, colora del Terrassa F. C. obté
assenyalats triomfs, i eta jugadora
del qual despleguen tots el máxi
mum d'entusiasme per a conquerir
los.

3, Oli

metres

Roca, F. C. Barce
Olivella, Tarragona,

2,

3,

12-541,

400 metres tanques:
Roca, F. C. Barcelona, 59

s.

1-5;

Angel, Gimnastic de Tarragona; 3,
Mateu, F. C. Badalona; 4, j. Tugues,
F. C. Badalona; 5, Cunyat, F. C. Bar
celona; 6, M. Aliver, F. C. Badalona.
2,

Per

Relleus 4x100 metres:
a, F. C. Badalona (Consegal, Tu
gues, Culi i Oliver), 45 s• 4-5 (récord
de Catalunya) ; 2, Club Gitnnástic de

Tarragona, (Miguel, Castells, Porre
ra, Arévalo); 3, F. C. Barcelona (Ro
ca,
Cuny-at, Franco, Jonqueres); 4,
Junior F. C. (R. Serrahima, J. M. Ser
rahima, Pineda, J. Serrahima); 5, Es
panyol (González, Miren Fernández 1
Sereix).

no

a les vostres com
pises d'articles
de BANY

deixeu de visitar la
nova casa en

GENERES DE PUNT

metres !lisos:
Muntaner, Reus Deportiu, 52 s.;
2, Roca, F. C. Barcelona, 52 s. 2-5;
3, Colomer, G. E. E. Gironi; 4, Gon
zález, Espanyol; 5, •Cuta-at, F. C.
Barcelona.

400

5.

Avui, dilluna•

REVETLLA DE
SANT JOAN
Oberta tota la nít

mu

Preu d'entrada

al reclute, 1'05 ptes,

Ealgemasiggsgs...i.....Eggiggem

50, Salmerón, 50

CLASSIFICACIO PER CLUBS
5.
F. C. Barcelona, 35 punta.
2.
F. C Badalona, 29 r11015.
3. Club Gimnástic de Tarragona,
26 punts.
4- C. D. Espanyol, 17 punta.
5. Reus Deportiu i Grup Excursio
nista i Esportiu Gironí, amb 8 punta

Casa la millor assorti
da en rics géneres de
punt a preus fina avui
no

Arran d'un sOpar amb qué varen
Isser obsequiats els jugadora d,e1
Terrassa F. C., en tornar de Sant
Sebastil, on foren hotyrosament ba

plantejada la idea d'un homenatge
popular a En Salvatella, i natural

acollida

amb el máxim
per tots els assistents.
Doncs bé: dintre de poca

ment

entu

siasme

dies
aquest merescudíasim hornenatge es

portará a cap a Terrassa, amb una
serie d'actes esportius que culmina
ran en un magne parta de hockey
entre el primer equip del Terrassa
F. C., campió de Catalunya, i una
selecció catalana, integrada pels
nostres millors jugadora. I a En Sal
vatella ji será ofrenat un present
valués per tots els seus amics i sim
patitzants, "modest" record de la
diada, si es té en compte els naelts
mérits de l'homenatjat i els grans
serveis i evidents sacrificis que sem
pre, a tothora, ha fet pel seu Club
volgut, el Terrassa F. C.
Aquest entusiasta esportiu tindra,
amb aquest acte, que será sens dub
te, tot un esdeveniment, l'intima ea
tisfacció de veure com a Terrassa
és admirada i agraida la sera obra.
I será també per al nostre bon amic
una
compensació, relativa potser, a
dues dates del seu historial que lb
ocasionaren profunda pena; ens re
ferim a les dues finals del Campio
nat peninsular que el Terrassa ha
vist acabar amb un resultat en con
tra per la diferéncia mínima...
A Sant Sebastia, arran del partit
final d'enguany, tinguérem ocasió de
donar-nos compte de la gran devo
ció que sent En Salvador Salvatella,
de con, aquest terrasseac estima els
colora volguts del seu Club, el Ter
rassa
F. C., campió de Cataluny-a
en l'actual temporada. I és per aixó
que havem volgut parlar d'aquest
company, magnific exemple del que
haurien d'ésser els rentables aflojo
nata al hockey a la nostra terra.

MARIUS VALLS

M. Serra.
Serra.
5.000 marxa: Garcia.
:ro tanques: Roca.
400 tanques: Roca.
Reitera 4xI00: F. C. Badalona.
Relleus 4-40o: F. C. Badalona.
metres:

1

Per& ultra les gestes deis juga
dora de hockey del Terrassa, amb
tot i ésser ben meritdries, cal tenir
en compte la tasca de Ilurs direc
tius, els quals han aconseguit en
labrar el bon nom de llur cercle i
han arribat a desvetllar a Egara una
aflojó al nostre esport com no hi ha,
sense cap dubte, enlloc de la Pen
ínsula. I d'entre aquests clirectius
sobresurt la tasca verament simpá
tica, modesta i certament profitosa
d'En Salvador Salvatella, exceilent
periodista, prestigias árbitre-de hoc
key i bon amic nostre; és a basta

coneguda la seva personalitat
dins els ordres diversos de l'esport
ment

EXCURSIONISME
UNA OBRA INTERESSANT,
Hem rebut el "Recull de pe
tates excursions" que ha pu
blicat el senyor R. Dalmau i
Ferrares, pulerament editar per
la llibreria Casulleaos.
Consta de vInt-i-cino itine
raris per a petites excursions.
molt ben documentats i excel
lenment descrits.
Es un llibre recomanable per
als excursionistas, especialmernt
eta novella, puix que exposa
amb detall tot alió que hom pct
trobar de notable en les sorti
des per Catalunya, i conati
tueix, dones, un bon companv
que cal que no manqui a l'equi
patge de cap exeureionista.
-

IiIiIliiiilI

metres:

Salts ama perxa Culi.
Campió per clubs: E. C. Barcelona.

a

50,

Angel.
"steeple": Foldi.

Llançament del pes: Tugues (J.).
Llançament del disc: Ca selles.
Llançament de la javelina: Bru.
Llançarnent del martell: F. Tugues.
Llançament de la barra: Aguacil.
Salts d'alçária: Olivella.
Salta de llargária: Roca.
Triple salt: Huguet.

coneguts

Barcelona

metres:

50.000

ara

novament.

Marca registrada

RELACIO DELS CAMPIONS DE
CATALUNYA
too metres
Arévalo,
200
metres: Arévalo.
400 metres- Muntaner.
800 metres: Vives.
5.500
3.000
5.00

intervingut perqua
parlar-ne

tuta en intentar,portar a Catalun. ya
el máxim titol peninsular, va ésser

ow¦••¦¦•¦4

EXITI

qué ha

tractem de

„.)

Darrers dies 'de rebaixes
MOBLES, LAMPARES, TA
PISSERIES, DOMASSOS, etc.
Consell de Cent, 359. Entra
da pel Passeig d.
44

"sao nutres:

de

Teléf: 70525
en

4$11,

Preus Primavera

Roca); 3, G. Tarragona (Castells.
Farrera, Pallacb i Angel); 4, G. E. i
E. Gironí (Ballestera, Camps, C,o1c,mer
i Simon); 5, C. D. Espanyol (Agac
do, Rodriguez, Manux i González).

especial

;.

SPRrNG SALE

(Culi, Mateu, Tugues (J.) i Aliver)
(récord de Catalunya hatut); 2, F. C.
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ESOfILL InN.ESSAT

mares !lisos:

roo

!lisos, final:*
C. D. EspanYol, 34 ni. 23
Florenca, Pa C. Barcelona,

aiggiummaggefogameggaggiggisszeings

MAMONA..

ROSENGART

metres de cena.
Consal, Badalona, 330:
3, Trles, Comarca Batea i Utiel, C. E.'
La Mola, empatats a tres metes.
2,

tnetres

S

e

WHIPPE'r,

Badaloill 3

timetres;

Pardo,

(Holhaf,

WILLYS KN IGINIT
etubsom
ESS EX
W1LLYS
CHE NAR D -WALCICIER:

Salts amb
t Culf,

s.

Barbelona

Gimnástic

39.87.

1-5; 3, Ferrer, F. C. Bar
celona, 35 ti. 31 s.; 4, Mur, C. D. Es
panyol, 35 in. 45 s.; 5, Cavaller, F. C.
Barcelona, 35 m. 57 s. 3-5.
Relleus 4 x 400, final:
5, F. C. Badalona, 3 In. 38 I. 3-5
34

STO TIL

Tarragona,
4 111. 14 5. 3-5; 1, Sander, Reus De
portiu, 4 In. 28 s. z-5; 3, Navés, in
dePendent, 4 ni. 30 s.; 4, Lleonard, in
dependent; 5, Iferlot, Tagamanent.
Lianoment de la barra:
T, Aguacil, F. C. Badalona, 17 me
tres 98 centímetres; 2, Capo,
Sagas,
17.68; 3, Sánchez., Badalona, 16.25;
4, Pou, Barcelona, 16.07; 5, Bru, Gata..
nástic Tarragona, 15 34; 6, Oliver M.,
Badalona, 13.7o,
Llanovneat de la !opalina:
I, Bru, Tarragoll, 47 metro; 2,
Osciles, G. E. E. Gironí, 44.24 ; 3,
Oliver, Tarragona, 42.17; 4, Culi, Ba
dalona, 42'04; 5, Laffite, Barcelona,
z,

F. C. Barre
lona, 25.48; 6, Salvador, G. S. Giro
ni, 25.

CAVES

4.500

pesselgs

de 1.500 metro'

2-5; 4, Cots, F. C.
24 s.; 5, Cardona,

des. de

4.:0 32.000
41:51•

LIZEYTADI

U. S. Sant Andreu.

Primera eliminatdria: r, Olaf,

VREIXENET

RESULTATS TECNICS
200 metros latos, eliminatRries:
Primera eliminatória: 1, Arévalo,
Hohlaf,
G. Tarragona, 24 a. 1-5;

mi

PT2EUS

ragona; 3,

de forma Serrahima.
En el mig fons i en la velocitat per
Ilongada, Muntaner, Vives, Angel

/robará

model d'auhynóvil que
convé

espa

nyol; 6, Montfort, independent;
7,
Freixes, Gimnástic de Tarragona; 8,
Agaccio, Espanyol; 9, Brunet, A. E.
Popular, fins a disset qualificats.
roo ~tres !lisos, final:
Primera eliminatdria: r, Arévalo,
G. Tarragona, 14 s. 1-5; 2, Martí, A.
"El Popular".
Segona eliminatdria: r, Pérez, C. D.

La finita per

ta,

segurameni

5, Vives, C. D. Espanyol, i m.
39 s.
4-5; 2, Mullen
Espanyol; 3, Munta
ner, Reus Deportiu;
4, Angel,

rnencarnent,
el primer
cap de la

Córcega, 502-504:Clarís, 98-100

•

ELS COOPERADOR$ DE TAXIS
FORTUNA
MOLTS
AVANTATOES.
UN
CARNET DE COOPERADOR I
LES PODRILt SABI1R

T11:111.EN
AISQUIRIU

23 de

la rambla de Catalunya
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L'esperit
GIRONA.
'Cenefa de les ciutats prové en
gran part de la literatura que segre
guen. Una ciutat que no hagi tingut
els seus cantors, que no hagi estat
evocada i descrita pela escriptors i

pels poetas, no és una ciutat esté
ticament prestigiosa. I no és que
vulgnern amb abre, plagiar fa teoria
de Wilde, de la natura imitadora
de l'are, encara que aquesta sigui
una de les seves paradoxes més sor

ELS DRAMES DE LA RAÇA

deis die%

així
mateix, trabar
aquests barris, car la

inspiració
nostra

:Acabament)
perill del contagi
Neix, indiscutiblement, d'aquí, ja
que, rnentre no puguin recloure's en
sanatorials

darrer ter
ma, hospitalaris, tots ala tuberculo
sos que roden per aguases nións de
Déu, amb lesions obertes i espu
tant bacils per a tot aquell que vuls
gui recoilir-ne 1, especialment, com
és natural. per a tata els qui ele
voiten en la diaria convivéncia fa
miliar. social, o del treball. el pro
blema del contara; i de la invasió tu
berculosa
excepció feta d'aquells
que en néixer haguessin estat va
cunats contra la malaltia
restara

centres

,en

literatu
ami per

de districte calqué no és,
cosa qua subliteratura.
La ciutat catalana que fins ara ha
temptat més es nostres escriptors
toses. Pera són evidentment els poe
ha estat Girona. Les voltea de Giro
tas qui descobreixen i ensenyen d'es
na, la catedral de Girona, les cases
timar la bellesa de les coses. Pa
de la vera de l'Onyar, la daurada
taz, per exemple, l'han fet els arqui
Devesa, han tingut evocadas apas
tectas; pera qui ens nata suggerit
sionats, í iins apassionadors, de ve
voy ef seu encís són els novel:listes,
gades. Els noms de Ruyra, de Ber
els escriptors que l'han reflectit en
trena. de Montsaivatge i de Pia us
els seus llibres. Sense ells és evi
vénen a la membria en parlar de
l'arquitectura
dent que tota
parisen
Gircna. Dirima que la mena de baii
ca, els seus jardins
fins el seu Sena
tat de Girana, desordenada, pintores
terbol, no tindrien el prestigi que
ca i
melangiosa, patinada i hurtada,
ara tenen.
voltada de boires, s'adiu amb el
Si aix6, dones. s'esdevé en una ciu
temperament d'aquests escriatnrs.
tat monumental cona París, en una
mole més emparentats espaatualment
eititat que posseeix en carta manera
ele une amb els altres del que a
la bellesa
absoluta, imagineu-vos
primera vista sembla. Ele uneix la
cuei s'esdevindri amb altres ciutats,
mateixa manera de mirar el pai
la belleza de les guate esta mas que
satge humanitzant-lo, ele uneixen
en el conjunt, en els detalls, en certs
les tonalitats densas, grasses, violen
rccons, en certs aspectea interessants
la seva paleta,
característica, en el mateix encís tatnent acolorides de
aobretot, el seu naturalisme ro
fugisser que el s dóna la llum. Ciu
manda.
tats abd, com és ara Bruges, Vena
No obatant, malgrat de tantes evo
o
gairebé
cia
Toledo, "serien
ciutats
cacions
bello, planes de sentiment
ignorarles cense la literatura i fin
i de vida, cap d'elles no arriba a
sense
el
seu
la pintura, que han fet
espiritual i re
orestigi. Hi ha ciutats com hi ha donar-nos una irnatge
paratges célebres tan sois parqué presentativa de Girona. Hi ha algu
na
cosa de l'asperje de Girona que
la sera particular bellesa s'ha adit
seas escapa. Potser alió que n'és
amb la gensibilitat d'un escriptor o
més essencial i característic no ha
fine d'un determinat moment lite
estat plenament copsat encara.
rata. Altres eiutats, aleres paratges,
La literatura sobre Girona no va
potser no tenen encara la fama que
es mereixen
perqué no han trobat Pas, Pera, en camí d'exhaurir-se. No
l'escriptor, el poeta que hagi sabut fa molt que l'Enciclopadia de Cata
explicar-nos plenament el seu encís. lunya ha publicat, en dos volums,
"La ciutat de Girona", de Rahola.
Nova York, per exemple, la irnmensa
Aix6 no obstant. ja no és ban bé
i tumultuosa, dirícm que no eres ha
estat
encara
plenament revelada. literatura. Rahola no és el poeta de
Gilona. N'és, anicament, el seu h:s
Fins. fa poc, era, per a la sensibili
toriador, el seu cronista. Per a Rabo
tat literaria, més que bella, mons
la el paasat de Girona no té secrets.
truosa. Avui tot Pise hom comenaa
No en té tampoc el seu prssent.
a
sospitar que en la seva vida ada
Llegiu el seu llibre i sabreu la bis
!arada i intensa, que en Fallarla dels
tória i la llega tan de cada pedra
seus gratacels
i en l'obaga profust
de Girona. En sabreu ralleis de 1a
del,
ditat
seus carrera, en les seves
ciutat i deis te44 voltants. En co
iluminarles i en tot el seu vibrar
metal:da, hi ha una bellesa nava. neixereu la psicologia i el carácter.
El llihre de Rahola no és carta
Poeser fins diríem que per a la bella
ment
d'aquells que donen a una
sa de Nova York ha fet més el llibre
ciutat una existencia literaria, un
que fl ha dedicat recentment Paul
prestigi que la uneixi perennetnent
Morand que tota una generació d'ar
a l'are: que aixó només 110 aconse
quitectes.
gueixen ele llibres de pura creació,
Espanya ha estat sortosa en evo
cadors literaxis. Tot el seu prestigi i no cal pas dir que no ho és aquest
ilibre. Paró és el llibre mes complet
romintic Ji ve d'aquestes evocacions.
sobre Girona. I no tan sois perqué
A Catalunya, perb, es pot dir que
resum 1 indou
tot el
la van deixar de banda. Els roman
que de més
interessant n'han dit ele altres, ans
tics. o no van saber veure-la o no els
també perqué Caries Rahola, amb
va interessar, per
manca deis
ele
la saya prosa impecable, aparent
ments pintorescos que trobaven en
ment freda, fa reviure el passat de
altres indrets de la Península. Cal
Girona i n'evoca el present als nos
dna. no obstant, fer l'excepció de
Montserrat. on ele viatgers que hl tres ulls, no solament coral a histo
riador i com a cronista, ans també
pasen s'imaginen veure-hi l'este
en molts rnotnents com a poeta.
nari de Parsifal, l'heroi wagneria.
També recentment alguns escriptors
DOMENEC GUANSE
ra

tubereulosi

La

eitrangers, en recerca d'emocions
térbolts i malaltisses, atraes pel mis
ten i deis nostres barris suspectes,
han pintat una Barcelona arbitraria,
paró que no deixa de tenir el seu
prestigi novellístic. I no parlem deis
escriptors autóctona que han volgut,

avui, altra

o,

en

—

—

per reaoldre.
1 que no

tes sorneguerament dissimulades
ta una capa daparent salut.

so

Algunta anacdotes
Pregunteu, sinó, a qualsevol es
pecialista i, cense haver de fnraar
la mermada, us podrá repetir rnés
de deu casos en ala quals el con
tagi Ola establece de manera tan
inopinada corte insidiosa.
Fa pocs ches el metge fou cridat
al domicili d'una familia barcelo
nina de la millor societat
d'una
d'aquestes familias cm res no ha de
mancar en punt a higiene,
parqué
hi falta el fonamental, que és
no
el dinar
parqué reconegués una
criatura de curta edat que feia die*
havia perdut la gana i tenia, de tant
en
tant, una lleugera febreta.
El facultatim un cop hagué rea
litzat !a necessiria exploració, sor
prengué extraordinariament la fa
milia en demanar que es fe s una
radiografia deis pulmons del petit
—

—

malalt.
—I ara!

?Una radiografia dele
pulmons? ?Que es pensa que el nét
pot tenir alguna tara al pit? Oh!
I a casa riostra. amb
tots teniml

la salut que

ALS

LOCALS

•

juny.

El
a

d.mecres vinent, cita 25 de
les deu del vespre, cornermari

la sala d'actas del Centre Excursio
nista de Catalunya (Paradís, TO) el
a

dale de conferencies publiques, que
sobre temes d'educació moral 1 física
ha organitzat "Palestra".
La primera conferancia seré la del
senyor Nareís Masó i Valenti, sobre
"Ef nostre redreaament moral".
Les altres conforénciet totes les
quals seran publiques, seran també do
nadas a les den del veapre al maletas

Ioaal,

segons el següent programa:
Dia 30 de juny.
Doctor J. A.,
Trabal: "Influancia de l'educació fí
—

sica dannint la formació del carácter".
Dia 2 de julio'.
Alexandre Galí:
"La defensa de la personalien etnica".
Dia
de juliol•
Josep Sunyol i
Garriga: "L'eaport escola de ciuta
danía".
Dia 8 de julio!.
J. M. Batista
i Roca: "L'esperit del jovent nou".
Dia re de julio!.
Doctor J. So
ler i Damians "Aspectes de recluta
ció física d'un poble".

lo
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Un programa de sensacionals represes
KURSAAL

*

"BARRIO LATINO"
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•
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•
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"Jefatura".

CAPITOL

En la reunió celebrada per tal
de constituir Acció Catalana a Valls,
es norma la següent Cornissió:
President. Rajad Martí; vice-presi
dent, Cardes Gerhard: secretari. Fran
cesa 011er; vice-secretari, Oetavi Ro
ca: tresorer, Ramon Guerra, i vocals:
Francesa Magrinya Joan Valle, Isidre
Fábregues, Francesa Miralles. Fran
cesa Alentorn i Pare Catafá.
*

Des de dilluns, dia 23, a dirneeree. din 25
"EL PRECIO DE LA GLORIA"
Producció Fox, per Víctor Mac Lagien i Edmund Lowe
"LA MONA DE MI NOVIA"
Verdaguer, per Sidney Chaplin
Des de dijous, din 2G, a diurnoge, din 29
"LOS NIVELUNGOS"
Seleccions Verdaguer, per Paul Kitcher 1 Hans A. Schletcon
"EL. NAVEGANTE"
per Cluster Keaton (Metro)

•
•

La conferencia que el divendres,
dia rg, havia de donar el nostre com
pany Josep Stiayol i Garriga al Can
til. Republica d'-torta i Santa Eulk
lis, hagué de suspendre's per ordre de

•

Seleccione Gaunaont, per Carme !ion!
"SU DIA DE SUERTE"
Universal, per leginald Denny
"EL CONDE DE MONTECRISTO" (dues Jornadas)
pc¦r Jean Angelo i Lil Dagover (SeleaciOns Gaumont)

o
•

-

CATALUNYA

111
111
•

*
Lluis Nicolau d'Olwer dona, di
venclres a la nit, al cinema Nou de
Badalona, la seva anunciada canje
réncia Cultural. organitzada per l'a
grupació d'Acció Catalana de la vaina
ciutat, sobre el tema "Efs fonaments
d'una cultura per als nostres obrers".
Un nornbrós públic, eminentinent
obren escolta el parlament de Unís
Nicolau, el qual fou Ilargament ova
cionat en acabar la seva imereszant
dissertació.
La que hi havia anunciada per al risa
teix dia d'En Lluís Massot, bague
d'ésser ajornada fine a la seva tornada
de Madrid.

o

•'113EAU -GESTE"

Paramount, per Ronald Colman

as

"SED DE AMAR"

Verdaguer. per Colleen Moore
EL, HOMBRE QUE SE VENDIO"
per Luclenne Legrand (Seleccions Iluguel)
"FORASTEROS EN ATLANTIC CITY"
per Cohen 1 Kelly (Film Universal)
"NANTAS,

•

aquests locals es gaudeix de molt bona
•
temperatura
sooroommowatowszommomoiroomoanowoo

*

Aquesta setmana quedara Ilest
un
copiosíssim tiratge, en forma d'o
pirscle. del Manifest d'Aedo Repu

Metro Transversal[
Revetlla de Sant

lii

blicana de

Catalutrya.

S'anuncia que d'ad a moit poc
temps Actió Republicana de Catalu
nya installara el seu estatge en un
espaiós i centric local de Barcelona,

•

Joan

'•••11

ij
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Dimarts,

nit,

la sala d'ac
tes de rAssociació de Dependents, de
Manresa, va tenir Boa la conatitució
definitiva de la delegació d'Acció Ca
talana d'aquella ciutat. Dintre de poca
die-s aquesta novella entitat inaugura
ra, el local social.
*

Servei extraordinari durant tota la nit

guata prodiguen llurs
ricias i l'alé carregat de bacils

turas

a

les

berculosos virulentíssims.
Ni hoepitala,
toda

ni

Parqué, cal dir-ho, la lluita

ca

tu

sana

bene

mérita que sostenen contra aquesta
malaltia un grup reduldíssim d'ho
mes de bona voluntat, filántropa i
metges, és francarnent insuficient
per a lluitar amb aijada contra un
flagell tan temible.
!Manquen hits, ale Hospitals, per
als tuberculosos indigente que no
poden guarir, perd que s'han
es
d'aillar per a evitar que infectin la
poblado sana! !Manquen sanatoris
per a guarir ala tuberculosos sus
ceptibles de cura!

Foren nomenats per anlamacias a
proposts del senyor Joaqui.m Cabot 1
segona Ilista que llegf el senyor Se
garra, els següents senyors:
Ramon d'Abadal i Calderó.
Jaume Andreu i Barben
Josap Bertran i Musita
Josep Magia Blancii i Romo:.
Josop Cabrer i Gelabert.
Une Duran 1 Ventosa.
Joan Estelrieh.
Jasep Maria Ginesta i Pons,
Salvi Ibarra i Guillamot.
Joaquim Laico! i Martínez.
Enric Maynés i Gaspar.
Vincens de Moragues i Rodés.
Joaquim Maria de Nadal 1 Ferrer.
Francesa Puig i Alfonso.
Lluís Puig de fa Beilacasa i Déu.
Pera Rahola i Molines.
Jaume de la Riba i d'Espanya.
Daania Ribes i Beranger.
Josep Rogent i Padrosa.
Carlee Sanllehy i Girona.
Ferran Valls i Tavernen
Joan Ventosa i Calvell.

runsa anterior

Recentment bern pogut

pobre tuberculós

que, per

acure
a

en

entrar

sanatore de pagament, ha
hagut d'esperar catorze meses!!...
L'acaba

a

organitzar

Parlar de *cultura física
port, practicar-los, ádhuc, és bo i
és sa, naturaInventa paró no n'hi ha
prou.

La rasa, la -sala riostra. que vol
viure i ésser. nocessita més i recla
ma
Waltres atencions higiéniques.
científicament
Cal organitaaar
metódicament, la creuada aontra la
infecció tuberculosa, majançant el
deis tuberéu
tractament i
loses declarats i la vacunació pre
ventiva deis infaras nou-nats, ja que
laiteident de Lub ea,k, del qual suara
han parlat els di;u-is, confirma, més
que altera, l'eficaa-ia de la vacuna
13. C. G. i els treballa (a casa nos,
,

,

era

Goyer, Donainato, Miralbell, etc.)

deis biólegs i clínica de tot el món,
adhuc deis mateixaa alemanys, que
francés
han fet seu el prooediment
de la dita vacuna.
Cal preocupar-se de la higiene,
de l'alimentaci4 i dal treball; de les
condicions de salubritat deis tallers
i del, estatges; cal proscriure les
habitacions sense aire i sense sol i
les quadres industrian] sonsa venti
lació o, el que encara. és més greu,
tóxica.
cense l'extracció deis residus
Manquen escotes a l'aire lliure,
preventoris per a la aura deis pre
tuberculosos i sanatoris per al trac
tament dele tuberculosos declarats.
Manquen, encara, potser amb més
urgencia, hospitals on ahitar els tu
berculosos indigente que sembren de
bacas actuaste pisos miserables, fos
cos
i hairrids, del distriete V, on
viuen apiladas tres i qtratre fanal
Practicament, pot dir-se que

man

actual,
tot, ja que l'organitració
pesi a la bona voluntat dels qui
franca
la impulsen i dirigaixen, (fas
mane insuficient.
ca

T. A

T.RABAL

Una circular
de "L'Intransigent"

a

la

a

...

.hiP1

Divendres,

seva

:.:.__,

la nit, celebra la
anunciada assemblea la ',liga Re

gionalista.
:

a

*

Retalletn de l'editorial d'A. Ro.
Virgili, a "La Nau" de dis

vira i
sabte:

"Acció Republicana de Catalunya,
fidel als principie consing-nats en el
seu martífest,
es prepara
per entrar
en un període
de feina fructífera. Un
defs primers problemas en que inter
vindra és el de l'Estatut de Catalunya.
Junt amb ele nostres afins de l'Es
guerra Republicana, hern precisas ja
públicament i oficialment la nostra po
sido básica davant la iniciativa del
senyor Maluquer 1 Viladot. Ara po
dem alegír que després d'un canvi
d'impressions—cordial i sincer—entre
efements direetius d'Acció Catalana 1
d'Acció Republicana, s'ha arribat, en
aquest punt i en altres, a una plena
cojneidencia, el cleseabdellament de la
<mal rinda sens dubte una influencia
decisiva en la política catalana."
*
A la secció d'Estudis Universi
taris de lAteneu Enciclopedia Popu
lar, queda oberta fa matrícula per a
restudi d'ingrés al Batxillerat i as

signaturas de l'Elemental.
El Comite d'Intelligencia d'Es
guerras ha acordat demanar permís a
l'Autoritat governatiya per a la cele
bració d'un gran míting en un dels
locals millors de Barcelona. En el dit
acre es dernanara l'aplicació de l'indult
a
Macia ; co:i1pany i tarnpliació d'ell
als eneartats en processos sacian. Hl
prendran part J, tale:radar i Miró, J.
Bayarte, A. Bernad5, L, Companys,
*

Eladi Gardó, J. Jover, Joan Mullí i
Vallesca, L. Nicolau d'Olwer. I\f. Ser
ea i Moret, A. Rovira i Virgili.
*

Dissabte passat,

a

Íes den de la

nit. el nostre company Ernili Granjee
Barrera dona una conferéncia públi
ca a
l'estatge de "La Violeta de Cla
var". Caaadon 4. principal (placa de
Sant Just).
Descabdella el tema: "Diversos as
pactes de fa vida d'En Clavar".
El dia 5 de juliol, a les deu de
la nit, el nostre company Josep Su
nyof i Garriga donará una annferért
cia al "Casal Catalá", d'Olot, sobre
el tema: "L'espiritualitat de l'atletis
me
i l'atletisme de l'espiritualitat".
El diumenge següent. dia 6, a Ya
tarda. amb assisténcia de l'esrnentat
company Sunyol i altres amies nos
tres, se celebrara en el cama de, joc
de l'Olot F. C. un partit de fiaba]
entre el titular del camp i la U. E.
*

Oportunarnent vam rebre, de la
redacció de "L'Intransigent", una
circular signada per Doménea La
torre i Soler, en la qual, despeé'
d'ansanciar l'acta d'aguase mal a la
tomba
cliu:

del

Dr.

Martí i

Julia,

ene

"Comenlárem la nostra tasca el
primer de seternbre de 1918, fent
aparéixer "L'Intransigent", propa
gant !el doctrines del Dr. Martí i
Julia, í l'obra de l'Associacló Pro
tectora
de l'Ensenyanaa Catalana,
la Unió Catalanista i el Centre Au

tonomista de Dependents del Ca
mera i de la Industria.
Fonatnentaxem també Joventuts
Catalanistes en diferents indrets de
Barcelona i per les contrades de les
comarques catalanes, entitats no ad
heridas a cap partit polític.
En l'esmentada época no existía
cap més diari catalá a la nostra ciu
tat que "La Veu de Catalunya", ele
setmanaris "L'Esquella de la Tor

raaxa'a "La Campana de Gracia",
En Patufet", "L'Escena Catalana",
"'Lectura

Popular"

"La 'ilustrada)

entalana", "Catalunya Esportiva",
"na Novella Nova" i "La Revista",
al:tí com alguna butlletins d'entitats
cureurals i ártístiques.
Carganitzarem una serie de mani
festalcions i actas patriotics arreu de
tostra terra, i per aix6 se'ns feu
anaa a les cases de socors, a les ca
serne,s de policia i a la presó, por
tats pel nostre entusiasme 1 atrope
llats per la nostra bona fe.
Pir-cm "L'Intransigent" quan

la

a

ja fiaren multiplicadas les coses
a
la reaparició de
per d'onar lloc
"La Tralla"; d'aquesta
manera
compilara la nnstra missió.
Avui se'ns

torna

a

13.534'40

festival pro
presos de Plascola Cho
ea! Martimanca
Lluís Ximeno, da Sant Hi
lari
Iniciativa d.: LA RAM
CATALU
BLA
DE
NYA i recollida o Reus
per la Peitya Magre. Pri
Recapta del

un

en

Josep Salase

Barruiet ..................
..................
Esteva Mass.aguer
M.

-

—

áQUESTA SETMANA

Tale foren les explicacions, mi
llar dit. les imprecacions de la fa
milia. a la justificadíssitria demanda
del metge.
Finalment, la familia accedí a fer
l'explorada) radiográfica i, amb la
general sorpresa, es traba que la
criatura presentava signes evidente
d'una reacció de defensa contra la
infecció tuberculosa.
Causes del contagi? Finalment es
pogueren aclarir i precisar, en forma
duna "ama seca", exceHent per
sona, per altra part,
que s'havia
aprintat considerablement en ele dar
rece
temps, que, de tant en tant,
estossegava amb una tos lleu, seca,
poc sorollosa i que —iclau de l'enig
ma!
abans d'entrar a la casa ha
vía estat cuidant, al poble, una ger
tu
inana
saya motea duna ideada)
berculosa.
Ara bé, d'inécdctes com aquesta
podriem citar a dotzenes, Pub
en
encara cal trobariem imites més de
familias pobres, en les guata, el pare
tuberculós o el germa que ha tor
nat del servei militar sofrint una
fase aguda de la ideada) tubercu
losa. han de conviure, parqué no hi
cap altra possibilitat millar, dintre
l'actual organització de la societat,
en el que fa referéncia ale deshere
tats de la fortuna, amb ele petits
infanta de la casa, xamoses cria
—

cregui ningú, pobre o
rle, que pugui estar definitivamcrt
salvaguardat contra la injuria tu
berculosa, perque les ocasione del
contagi són múltiples i mantes vol.

n

Pessetes

pregar que fem

reaparlber "L'Intransigent", paró
nosaltrei &manera uns jorns d'es
pera, ea r no és qüestió de perdre el
ternps i els cabals amb la "censura"
escrivint per a ells solament, i a més
ja ha fan prou hé els de LA RAM

BLA DE CATALUNYA."
No cal dir com LA RAMBLA
DE CATA.T-UNYA agraelx als ele
vell "Intransigent" la
ments
del
gentilesa del seu tracte.

Ha mort a /11 nostra ciutat el se
nyor Ramon G. ula i Plandiura, cha
rada digníssim it bon catala. La seva

deixa un Indt irreparable en les
honorables farnítiti,s Goula-Plandiura,
a
les quals testitra mietn el nostre con
dol més sentit.
mort

Castignan!
Josep Castignani
Joan Martorell
Jaume %Mes
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Caries Balanya
Francesc Fort
Bar Martorell
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Joan Coche (MI)
Josep Iborras .................
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A R
Ramón Arrgonér;
Joan Sales ..................
Teresa Miguel i Parnies
Gertrudis Maga inya
3
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Manuel Moles
Enric Barbera
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Sisena !dista:

Josep Pinyol (fill)
J. S. M.

.............A

aa

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

Josep Moseguí
Senyoreta Assumpció

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

An

g-uera

313

Segona

Pf

Viaents Pon:
E, V.

dama

.

D. A. G.
Manuel Mas
Cerveseria 'Bol d'Or"
X. X. X.
Narcís Serra
Pere Xi're
Delfi Duch
Antoni Martra (f !II)
,

V—
V—
r'—

Enríe Fernindea

V—

Enríe Savall

Josep

c'so
ouum.•,*0

Trull

1,—

Agustí Cardona
Josep
Fa

Figueres

P.

Baptista PallejA Faftet

Josep Martí Civit
Josep Riquer
Josep Cavaller

Josep Fargues
Antoni Rodríguez

e,—
r'—

Enría Cates

Serrano
Trifó Montserrat
Abrió Baldrich
Tomas Ambrós
Pare Bal
Tercero !lisia:
Sebastia Marca;
Francesa Girona
Baptista Hortet
Antoni Bertran
Rama Valls
joan Ros,ans
Artur

Josep Capolesiía

Josep Papaseit

Jaume Giner ..t
Cebar Codina (confitar)
Recaptació al Centre Re
publica Autonomista
President del Centre Re
publica Autonomista
Senyor Padrol
Simeó Esteva
Agustí Cort
Isidre Casanoves
Josep Maria Cort
F. Bofarull

5'—
n111111
*.•

1,—

Sebastil Guita
Joaquirn Mareó ag,
Josep Reie B.
Magatzetns Reus
Isidor Furniés
J. M.
Ermengol Marine:
J. Bofarull
Latís Martorell
VIctori 'Llaairador
Enrie 011er Basara
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Joan Palleja.
V-V
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V—.
—ano

R.
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As-usti Soler
Pera MaIrcó
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Islote Gibert
Pera Boi;.
Emili Aulés
Josep Pellisser
X.
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X. R. R.
E. Borras
(Mirad Maté
Seryoreta T. A.
A. W V
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segueix

Suma que

ELS QUE SE'N VAN

-

Seayoreta F. F.
Pera Rodrígucz Rornagosa
Maties Ferrando Barbar
Jatme Sarda Ferran
Antoni Torrens
Lluís Torres
Jaume García
Doctor josep Briansó
Quarfa Marta:
Recaptació a la Casa del
Poble. Conferencia Si

Maurici
5'—
a'so

TIV25

rnó
Francesa

Vernie

Josep Cardenyes
Alexandre Saragossa
Francesa Pasqual Vieents
Alfred Jauma.
X. X. X.

I'—*
I

'—

Josep

Canela
Francesa Anguera
Alvar Abelló

Ventosa
Francesa Ferre
Come Manresa
Artur Rabat ca
Josep Cubero
Adolf Baptista
Pera Sarda,
Pau Soler
Josep Ferrer Moragues
Joan Barbará
M.

Joan Figuerola
Joan Prats

Eruta Vinaixa
Francesa Benet

Joan Querali.
Pasa

popular.

L'homenatge que hom 11 féu darre
rament havia estat merescudíssim. Una
mica més, i hauríem ja fet, tard. La
malaltia se n'apodera tot seguit,

aterra finaltnent el vellard tnagnifio
Vilumara deixa, ultra la seva obra
artística, un nom respectat i un anea
dotar copiós. Resseguir-lo és revisare
la Barcelona xiroia deis lallers, del
Niu Gaerrer i del Liceu de 186o, amb
figures i fets memorables.
PREGUEM QUE AVISEU A TA
XIS FORTUNA SI TENIU AL
GUNA QUEIXA DEL SERVE1
11+41144~~4414+1 1 1 1 $14"
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Francesa Nolla

Josep Maria Jora
Josep Escoda
Josep Mestres
Faustí Llop

Vilumara
Les deixalles gloriosas del vuit-cents
se'ns fonen als dits. Es natural, lfigic,
paró dolorós també. Ara la mort s'ha
endut Maurici Vilumara, barceloníssitn
i deliciosament anacrónic... i la ciutat
troba a faltar aquell home estimat
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Atinara
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Pare Bonet
Joaep Canillera
Antoni Mellau
Joan Cardona
Marcellí Fort

r'—

l'estat
les deu
de la vetila, tindra 11 oc l'anunciada
reunió general extramallinaria.
L'objecte de la reunía; és la modi
ficado deis estatuts i
cció del Con
sell Central del parte.
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..........
F.ancesc Aixelá
.............
Enric Ribes
..................

A.

2'--

Seaastia Painieg
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Joan Torrente
Agustí Gabriel
Mantas Hortoneda

5'—

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

B(naventura Grau

Josep Roig
Miquel Rigau
Josep Orto
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Esteva Martí

305'65

Ende

J.M.Z.,

a'—..
2'—

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

.........

de Figueres, cosen la recaptació que
s'aconsegueixi a pr o fit deis presos ca
talans.
LA RAMBLA Dr. CATALUNYA
ha ofert una copa, (a te será disputada
en aquest partit.
t mes,
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Sebastiá Salvat
Tomás Martí
D. S. M.
Benvingut Escoda
Francesa 'Tantós
Ventura Carbó
Cinquetta !lista:
Pare Masdeu
Pere Gibert
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A. Ferreter

Sales ...............
X. X. X.
Joan Cases ......................
Barenys
Emili Anglés

•

Emili

...................„,

Joseip

.

Joan Domingo
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Venanci Benet
Bartorneu Rasen
Josep Robo
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del festival celebrat

la <liada de Sant Jordi
al teatre Fortuny
Penya Magra
Josep Gelonch
Francesa Torrell i Eulália
Ramon .aallarols
Teodor Rius Amorós
Pare Torrell lkaartí
Francesa Marea i Cases
Ramon Balaguer
Frederic Gras
Lluís Roca
Antoni Almamí
aaa
Josep Cibiach
Joan Pallarais
Esteva Massaguer Borras
Bar Berlín
Josep Canela
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groEls panets que no portin part
a la
marca
vada aquesta
casa
Inferior, no són de la

Esteve Riera

23 de juny de 1930

esport, propaganda
sé si tots es lectors de LA
RAMSLA DE CATALUNYA hau
mes important
ran Vega i, el que as
encara, hauran meditat el. magnífic i
importarais:din article que sobre aquest
sena reprodulem la setmana passada,
signat per Roland-Leinad i publicat a
"n'Auto", de París. Si hagués passat
essa,percebut entre les nostres joves
generacions esportives, constituida una
veritable Ilástima i diría molt Pec en
favor de llur espiritualitat.
El tema, ben important a França,
el plany de Rofand-Leinad és prou
ea

expressiu, adquireix
importancia
centuplicada a Catalunya i fins gosa
una

ré a dir que la tasca que hetn ano
menat "Catalunya endins" té una la
bor aasica-(si més no, en l'ordre cro
nológic) a fer en aquest sentir.
•

• •

L'afirmació sentada en el final de
l'apartat anterior, segurament molts
deis que cm llegeixen la trobaran exa

gerada.

I a fe que no pot pes ésser
més justa del cese és. Per a mena:la Iluita amb éxit cal que acceptem
els estats de fet existents i ens em
inotllem a tots els inconvenients que
comportem. Cal que ens avinguem a
Iluitar comptant amb la seva exís
téncia. Anar contra el corrent és voler
lluitar eerque sí, serme la decisió fer
ma de reeixir en definitiva.
Abcó és el que no comprenen la
mejoría deis que han iniciat la croada
contra l'esport, amb el pretext de fer
aiutadania. ?Quantes vegades no s'ha
demanat en articles o s'ha exigit en
conferéncies que la nostra joventut,
la Patria vagi bé, ha
si vol que
d'abandonar els estadis i omplir les
sales desertes de les biblioteques?
Aquest tépic ha fet fortuna, a jutjar
per les vegades que horn el sent re
petir, peró ningú no s'ha fet cárrec
de la seva ineficacia. Si les joventuts
s'entesten a anar als estadis, no en
treurem res d'esgargamellar-nos dient
los des d'altres llocs que no hi han
d'anar. El que hem de fer, si volem
fer tasca positiva, és anar a predicar
al mateix estadi i parlar un Ilenguat
ge esportiu i fer-íos comprendre que
l'esport pot i deu servir a bastament
per a fer Patria.
*

*

*

Si ho volem fer d'aquesta manera,
la nostra missió pi-lela será la d'acon
seguir que les nostres multituds es
portives, sense sortir per res del ter
reny que ara els és habitual, adqui
renen una consciéncia de nacionalitat.
La primera feina és la d'evitar que es
repeteixi respectacfe senzillament de

plorable d'aquesta
veure

la nostra

setmana

passada,

en

gent interessant-se

apassionadíssima pel
Praga, partit en el qual
no
hi actuava cap jugador catall.
I encara més deplorable el que ha
donat l'únie diari d'esports que surt
a
Catainnya, dedicant diáriament a
l'esmentat partit la totalitat de la seva
primera página.
El nostre poble, que comenca a do
nar proves de
posseir una lleugera
consciencia nacional, se'ris presenta en
duna

manera

partit jugat

a

forma desesperant quan es tracta
d'afers esportius. A ningú se li acu
dirá enorgullir-se, posem per cas, que
dia Benavente hagi conquistat el
Prerni Nobel. En canvi, tots eras hem
de passar la nit sense dormir, dispo
sats a esgotar totes les edicions deis
diaris de rendemá, el dia que l'Uz

cudun celebra un comban per insig
nificant que sigui.
Busqueu qualsevol ciutada (natu
ralment sempre és possiblc trobar una
excepció) podreu fer la prova d'abcó
que dic. L'home será fins i
tot un
ferm catalanista. Peró en el momeet
en qué es posara a
parlar de coses

d'esport, irnanediatament

us

anomena

rá el carnpionat regional, i la
conversa

lustrada

El nistlie "iiiftípany Don:bite
h Bellmunt ha rebut, cont a
ampliació del reportatge publi
ca en el número 4 de LA
RAM
BLA DE CATALUNYA (26
d'abril) /a següent carta, inte
ressantíssima.
Si la poma de dreta no ,gosa
a parlar—per allá gus els semi
naristes en diuen "sentit de de
licadesa i d'adhesió a la jerar
guia constituida"— d'aquests
fets, nosaltres sí. 1 no per altres
raons que les d'un simple i pro
fund liberalisme.

seva

quedará instantaniament

amb un léxic "tout a fait"
Mundo Deportivo.
Amb l'esport pasea com amb els
negocis. Quan un negociant o un es
portiu us esmenten la nostra literatura
nacional, pot ésser que vulguin dir la
catalana. Peró si es Tefereixen, res
pectivament, a productes nadaseis o a
l'eguip nacional, ja poden ésser tan

"Sr. En Domenec de Bellmunt.
Admirable senyor: Abans que tot
us regraciem— som seminaristes
de
debó
el vostre interés a favor nos
tre. Una serie de
fets, execrables per
llur arbitrarietat, han anat succeint
se d'alguns
anys eneá al Seminari
de Barcelona, sense que mai, en sa

catalanistes com vulgueu, pesó ja us
a:sseguro jo que voten dir tota una
altra cosa. El carnpionat, en aquest
cas, cal equiparareo a l'aranzel.
He citat ja alguns exeneples. N'hi
ha un, perle que per res del món vol

—

dria passar per alt. Amb vuit dies de
diferencia van tenir lloc a l'Estadi
la final del Carnpionat d'Espanya i el
match Euzkadi-Catalunya. Et primer
partit va omplir l'Estadi de gom a
gom, i encara varen quedar uns milers
d'aficionats al carrer. En canvi, el dia
en qué es va celebrar el segon
hi ha
via poc Inés de mitja entrada.
Con
clusió? Al nostre públic Ii interes
saya moft més el resultat
del Cana
pionat d'Espanya, en el qual, a causa
de l'eliminació dels equips barcelonins,
a
l'esport catalá no li anava ni li
venia.
Se'm faran objeccions. Es dar. La
més important és d'ordre técnic. La
que els partits entre seieccions mal
resulten tan vistosos con, els partas
entre clubs. Evidentment. Per& que
va que si en
lloc d'un Euzkadí-Cata

ber-se, s'hagi produit

cap reacció fa
vorable per als seminaristes. Ara, al
menys, la publicació per vós de la

que

—

no

una

I
gemegar profundament, 1 posant
ele ulls en blanc va exchunart
—Ja m'han tapat.
I se'n va anar tot conformat.
va

(un a
i

esee

massa

p

ben

"rn la reunió de
la Lliga Mo

nárquica

cele
brada divendree
darrer, el persc
nalment digne
senyor Abadal
erra frase exactíssima:
va fer
—Monarquia? República? Canees

pública!

Els arrees, segons ell, permeten
més efi
de lluitar pele ideals amb
cacia.

o

rnent

com

--Veu? Jo tinc cadira de' primer
rengle.

'-'--si,
faig canee, peró jo sóc
borne manee.
El sofere espectador, Perb, Va

dies per tal com
feia anys de la
seas mort, es
pera encara un
homenatge d e
retornin
el seu nom
desgreuge. Que
curen davant la nova "Je
aquell
a
fatura", batejat actualment amb el
Pou—segurament no
nom de Doctor
de ciéncia.
•

sen

qué estem sotmesos.
Perb si normares, senyor Domé
nec de Bellmunt, creiem en l'opor
tunitat del vostre article, nosaltres
també, situats com estem dina el
clos del Seminari, us hem de con

a),
de
re

—"Aquests

manua

ene han prez

la feble!"
"Ja vol atreviment adoptar el

nos

Com que el lo
cal del carrer
de la Cucuru
Ila era pie a
\censar, un bon
que
s e ny o r
0
1
sordejava i no
s'havia pogut posar endavant, va ha
preguntar, en un moment
ver de
que En Ventosa i Calvell agitava

parava les mana
siasme ben entés:

Q ua n va ésser
qüesttó de
gestionar per
mía al Govern
Civil per a ce
lebrar l'acte o
fs
entreacte, une
senyars lligaires diu que anaren a
vetare el general Despujol.
El governador, de primer no es
teva convençut del tot. Ternia l'agi
tado del rablic a conseqtitacia de
la predicad() politice.
ea fer"--I ahora, mi general!
nuestras u
un dele prohoms
piraciones sbn completamente rea
altze va afegir:
"Siempre hemos hecho bondad"
(Ea un fet eabut de tothom que
les familiee dele prohoms de "La
un

Lliga" no practiquen
talana.)
Tot "higa".

L'aparició,

la
ciutat,
nostra
deis dos germane siamesos,
és un fet.
Hora ha tingut
•••
«asió de veu
Barce
tela en diferente indrets de
Igual
lona. No tenen preferancies.
que la
Gracia
Passeig
de
els és el

11

plaga

a

s

de la

Cucurulla.

Val a dir que fan

pero, l'esperança

—

angúnia.
una

Tenim,

vaga espe

"—Demana carrecs

—

li

Ilengua

anar

nollers
nar

gia En Valls i Taverner,
pie furor oratori:

anunci,
l'obra de LA RAMBLA

ajuden, amb el

seu

DE CATALUNYA.

va

din

en

Col
legi d'Advo
cata de Barce
lona ha pres
una decisió de
de

que

con

Per fi el

van res

cases

do

a

una

—Se m'acusa de no ésser prou
catalanista. Ah. Si sabéssiu l'emo
ció que he aentit en arribar al vos
tre poble i veure tots ele "Iletreros"
en czerl::!

cara

Recorda les

Pujals
a Gra

ferancia en de
fensa própia, aleallores de l'atac tan
certer com contundent que li dirl

pondre."

LECTOR:

Va

En

lls i
va

ca

vegada

Una
que

senyal d'entu

en

la

a

la

l'obra

Dicta

dura. En la cierren sessió que va
celebrar, sabern que es va prendre
l'acord de convocar junta general
per acordar que el Collegi denla
nés al Govern la derogaci6 del Codi
Penal de l'any 28 i la restauració del

Juras.
Ara, que, segons sembla, la
es

portará

a

la

quieta. Malgrat

sants.
De totes maneres, i només per
qué el nostre lector es pugui diver

cosa

que

totalitat,

exis
tas:da al Seminari de Barcelona:
formar-nos com a sacerdots.
De solució no n'apar cap altra,
actualment, que la substitució deis
actuals superiors per gens nostra,
raonable i comprensiva, que tinguin
aquel! sentit racial de delicadesa i
assenyament, i, sobretot, que proce
deixin en ele seus actea amb aquella
suavitat d'acció tan característica de
Crist.
Potser hom objectará, davant la
seva

nostra envestida, i com una temo
rega defensa per ale actuals supe
riors, que d'ença que ells regeixen

de Barcelona,

aquest

s'ha embellit, o que ele seminaristes
tnengen més bé que abans, o que

s'ha cobert

déficit existent

un

a

la

vinguda. Malgrat que pogués
sim explicar aquests fets dient que
han estat fruit d'unes oportunitats
i soluciona que han anat apareixent
amb el tempe independentment dels
"operaria diocesans" (?), ara tan
seva

sola volem dir ben alt que ene fan
poca gracia les reformes materials,
mentre els nostres valore espirituals,

principalment

la nostra

vocació,

no

eón respectats ni saviament acon
duits. La nostra vocació i els an
hela eacerdotals del nostre esperit
eón cohibits per estultes incompren
sions...
Nosaltres no us (litem fets ni
anacdotes, que prou bé anirien per
a provar les nostres afirmacions. No
volem contribuir a qué se'ns digui
que hem afavorit la scafarderia. A
deis membres de la Junta va de
que se celebressin unes ses
aions publiques a fi que tots cla col
legiata peguessin exposar Hura punta
de vista amb referéncia a aquests
afea, el seny s'hi va °posar (recor
di's que a la Junta del Co•legi d'Ad
vocats hi ha una important majoria
de la Lliga) i tot fa suposar que la
cosa es recluirá a una simple junta
un

manar

general.

Rderent a a
queat acord de
la Junta del
Collegi d'Ad
vocats sabern

—

I

minuta i unes ratlles que neces
sitem per altres coses més interes

ble: han cregut que la seva missió
és domesticar, en contes de formar.
Es creuen que actuen en una casa
de correcció, així ho demostren amb
els seus procediments educatius.
Aquesta educació policíaca s'ha tra
duit practicament en aquest fet exis
tent: la hipocresia és respectada i
la sinceritat, de cor i de pensament,
és perseguida.
Volern deixar ben afirmat—no e3
creguessin ara que nosaltres fem po
Iftica o que contribuim a una ma
niobra política—que el nostre plet
no és
sola patribtic. Té una horit
zons més emplea. Al fons de tot és
la crisi d'una congregació religiosa

listas!"

En Fournier fina va propinar fer
se republiea. En Sala volia presen
tar una denúncia per usurpaci6 de
patent. En Milá i Campa, Ilumi
rós con sempre. va trobar la so
lució:
"Proclamem-nos partidaria del
feudaliame: aqueas programa sf que
el, de "La Lliga" no tenen prou
barra per f -treu's-el.
Pesqué heu de saber que l'ex-fu
senyor feudal del Montseny,
tur
obeint les ordres donades pel Va
dea, parla el catalá popular i fuig
dcl literari.

Qualsevol ximple podría robar-nos

.

el Seminari

que el senyor
Valls i Ta
el seu vot en ço
que fa referéncia a la segona de les
peticions que han d'ésser dirigides al

Govern.
La simpatía que ens inspira tota
l'actuado pública del culte histo
riador i la rectitud amb qué ha pro
cedit sernpre en el cura de la rrta
teixa, ens fan acompanyar d'un co
mentad amarg la notícia d'aquesta
salvetat. Perqué
ben rnirat
se
nyor Valla i Taverner, vol dir que
tantea o més irregularitate que en
el funcionament del Jurat, no elan
produit en el sufragi? I amb tot, no
ens cansem de demanar que es vagi
com
més aviat millor a les clec

tir

una estona, voleas reproduir un
parágraf. Diu aixf:
"Perqua, vaja, no ene formen-1 illu
sions. Suposeu, per un moment, que
les autoritats, indignadas per aques

campanya—que és l'única cosa
fa—, tornen a imposar un ra
gim de rigor talment poni abano.
Doncs, bé; 4i només fos per la pre
paració que tris pogués ayer donat
ta

que

actitud cona la de "La Rambla
de Catalunya", ens trobaríem tan
desorganitzats com abana i tan in
capaços de desplegar una acci6 de
conjuntl, que és Púnica que en
acinests casos pot fer alguna cosa,
no pas "els brazas d'ase"
que com
din tnolt bé l'adagi, "no pugen al
cel"."
I bé: nosaltrea no coneixem l'au
tor d'aquest escrit. Perb després del
que acaben de Ilegir, tenim la cer
tesa que a aquest minyó, si un dia
una

superioritat que haurá de solu
cionar el nostre plet no ti mancaran
quan el.s cerqui. Per altra part,
ha prou de corrents de boca en boca
dina el clergat, i prou en saben ele
la

nostres

qua

es

companys seminaristes per
negar les nostres afir

puguin

rnacions.
Ara acabem de sortir del Senil
flan, terminats ele examens. seques
tea darreree setmanes hi ha hagut
rumore, fonamentats en les parau
les d'aigun superior, que enguany
s'expulsarien molts seminaristes del
Seminari barceloní. Sembla que alzó

realitzara, desgraciadament, i no
o dos els acomiadats, sinó
molts més. ?Será possible que el
nostre arnat Prelat accepti, a ulls
es

seran un

clucs, aquesta solució tan seriosa i
delicada contra els pobres lemina
ristes, escoltant únicarnent els que
manen? ?No pot inspirar-ho un es
perit denigrant de revenja? Sabem,
és veritat, aquella dita, que tant els
plata de repetir ale nostres superiors,
que perqua l'arbre ernmalaltit re
broti ben esponerós li cal Imites

vegades podar-li algunes branques,
peró nosaltres preguntem: ?no po
dria venir el migra:nent de l'arbre
deis mals atiops i de la manca de
pericia de l'agricultor?... En aquest
cas seria l'agricultor que s'hauria de
canviar i no podar l'arbre... Es molt
gran la responsabilitat davant de
Déu en expulsar del seminari un
que vol ésser capellá, i per aistb nos
altres

no

dubtem de cap

cions.

No sabem per
qué, per6 el
cas és que la
majoria de lee
pub 1 i caciona
catalanes son
cr i dades
en
camella pels carrera de Barcelona.
Aquesta setmana hem sentit cri
dar:
—Diario semanal (?) "la ima
-

e n

Qua

.

hi fareml

da

establert al nostre Seminari. Nosal
tres i tots els seminaristes ens con
fiem per a aquest estudi al nostre

quals no sembla que el Govern del
general Primo de Rivera no s'hagi
mogut del seu llocl
Passem llista:
El senyor Lassala, el president de
l'Audiéncia que va empresonar la
dignissima Junta del Collegi d'Ad
vocats, encara és al seu lloc.
Els honorables senyors cotoners
de Barcelona, encara mantenen a la
presidéncia del aeu Comité Regu
lador el mal prou plorat Milana del
Bosch, amb un Bou importantissim
que li perrnet d'anar i venir de Ma
drid cada vegada que hi ha reunió.
El senyor Antonl Aun6s, gerzni
d'aquell ministre de la dictadura que
guara esteva de passant a Can Cem
bo, no li deixaven ni escriure una

"Viga"

es va

declarar almo
lutament mo
nárquica i dinástica, amb totes les

conseqiiéncies.
Després

rI

obstant, Ihi

ha

parlem
de la primera
quan

la segona
dictadura
diuen que cae
i

gerem.

tenses coses

I no
per les

Ciutat, 59-6-30.
Sr. Josep Sunyol i Garriga.
Bon amic: En tenir tirat el nú
de "L'Esquella" d'aquesta set
mana, ens trobem que ens ha pas
títol
sat un article que porta per
"Monedera falsos", amb el qual no
tan sola han aorprés "a steva bona
fe, sin6 que ha lamento sincerament.
Es un treball que ni tan sola st
qui l'ha jet; en abséncia d'En Cap
devila. varen portar-se, confiadantent,
els orig'nals a la impremta, i, repe
teixo, desconec l'autor.
Per ésser "La Rambla de Cata
lunya" un periódic que té totes lea
nostres simpaties, éa més de lamen
tar aquest lapsus. Ara bé; en el vi
nent número ja farem una nota, pe
ro mentrestant, hem cregnt un deis.
re dirigir-vos aquestee radies.
Disposeu del vostre arnic,
Antoni López;".
mero

LECTOR:
Recorda les cates qfte
ajuden, amb el seu anunei,
l'obra de LA RAMBLA
DE CATALUNYA.
amadíssim Prelat. Brea: Som nosal
tres
ala primera de reconaixer
aquesta necessitat urgent: cal por
tar la pau d'elaserit al Seminari.
Com? Cercant la causa del males
tar, i caigui qui caigui, posar-hi el
remei més efical. Així ens ho densa
na
la nostra consciéncia davant de
Déu.
Agrairiem moltissirn, senyor Do
ménec de Bellmunt, la publicaci6
d'aquesta lletra en el peribdic on
vós publicáreu el vostre article. Vos
que aneu per Catalunya orientant
amb esperit obert i franc la joven
tut, us demanem aquest favor en
gracia a la soluci6 d'un plet que té
establert la joventut clerical, que ni
patrioticament, ni socialment, ni
culturalment—no cal dir religiosa
ment
mereix el menyspreu de
—

ningú.
No estranyeu, per altra banda.
que la nostra lletra us hagi arribat
després de tantea settnanes de la
publicació del vostre article: la fei
na
enorme dele nostres exámens i
la llibertat d'acció que tenim en
aquest temps de vacances, Iluny de
tota fiscalització sobre la nostra cor
responclancia i en les noatres habi

tacions,

ens feren ajornar fina avui,
ben intencionadament, la nostra
'letra.
A més, no cregueu que és una
covardia el fet que no firmeza aques
ta !letra; qualsevol seminarista es
podria fer solidad de les nostres
afirmacions, puix que són Lentes, i
únicament un elemental sentit de
delicadesa i de prudancia ens obli
guen a no donar el nona.

Vostres,
Barcelona,

UNS SEMINARISTES
14 de jtmy de 5930.

deis rnateixos que ara, amb lloa
ble entusiasme, tracten d'estructurar
una politice renovadora...
ces

Hi ha, no obstant, qui opina que
la creado d'Unió Catalana no té
salita finalitat que destorbar el vei
siempre d'acord amb la Lliga...
—Seran
deis s'O tractant de
sintetitear la cosa
una mena de
"Goliaths" de la Lliga.
—

—

••••••••¦•••¦•••••¦••••••••••••¦••¦•••••••••

Madi 1 els

segueixen

r

seus
a

eompan3r8

l'estranger.

Els presos socials són tots

presidi,

a

No ho oblidem!

-an

412.X ¦1

El
setmanari
catala "Patu
fet" ha inau
gurat
va

una no

secci6

en

caplalada arnb
el segilent tí
tol "Gramatica tot rient", destinada
a
ensenyar el catea ale seus petits
lectora. Alla que vulgarment en
diem "instruir deleitando".
Reproduim un parell de frag
_ase

menta:

són molts ele qui
es pregunten cosa s'ho
fati el re
publicaníssim Vallas i Pujals, l'ine
fable autor de 1"Elogi de Catalu
nya", que va estar a punt de posar
se la gorra frígia en la célebre con
ferencia de Sabadell.

dr?

No és fácil fer
se
cárrec de
com actuará el

na

que

Quant ale procediments de qua
s'ha valgut per fer pub'icar l'arti
cle (?), no hi voleen fer .ap comen
tad. Cedim la paraula al nostre bon
amic Antoni López, propietari de
"L'Esquella de la Torratxa", del
oual hem rebut la següent carta:

a

En el trans
cendental acte
de
ciivendres
passat,
la

partit

?'Unió Catala
ha

el Ilit.

Per avui, fem punt. La nieta, pero,
da prou !larga per a omplir un pa
rell de planes d'aquest setmanari.

nou

N'hi

haguesain barricades, no l'hi tro
les:1cm; caldria cerear-to, acpmpa
nyat d'alguna dona histérica, sota

hi

carta, per por que s'equivoqués, en
cara és director del seguit de publi
cacions de caracter social que s'edi
ten amb caracter oficial a Barcelona.

•

"

manera

d'aquesta greu responsabilitat,
no es procedirá a la realització
de rintent cense un estudi previ molt
aprofundit i molt delicat del plet
vant
que

—

g

aquella

una

psicoldgics Per ala nostres supe
riora, tenir un llibre catalá és fer
política i llegir un llibre francés in
dica esperit modernista... Els ope
raria "diocesans" (?) actuen al Se
minad de Barcelona amb una posi
ció inicial completament vitupera

,

programa."

entrar en discussions amb
que reneguen del seu nona.

malentés modernisme es prohi
beixi ala seminaristes el saber les
troballes i les solucione modernes
deis problemes socials, catequétics,

incapacitada, en la seva
d'aconseguir la rae, de la

mereix

com

no

un

po

comentem

per manca de temps i perque tenim
el bon costum en aquesta cosa de

les nostres tradicions, peró
també és de doldre que per evitar

a

"—Qué diu, qué diu?"

un

aguantar a peu dret el temps india
Pensable perqué s'elxuguessin una
quants coets 1 d'admiraci6 en adnü
ració
de sorpresa en sorpresas va
suportar aquell devessall de pirotec
nia hurnida, única demostraci6 de
raigua 1 el foc.
El sofert espectador no va protes
tar, no va rondinar, no va fer cap
rnanifesteció; únicament quan a l'a
cabament va adonar-se que volien
aconsolar-lo projectant
quatre
a
barres i tocant "La Santa Espina",

de

c

conatitució de "La Lliga".

Martí 1 Julia, re
cordat aquests

cosa.

el gua ..a,

l'acte

tre

juic a peu, per
qué tos seguit
\
compreee., eec pen'er-rae en un
trarnvia o prendre part en les oposi
cions de vianants per ésser digne de
musitar en un taxi, era una teme
ritat. En arribar a la plaga d'Espa

plicacions.

prensions

perdoni

fan,

com

que

drien exposat les coses diversament
del que eón. Voldrfem tan sola que
se'rts pregentés cense prejudicis i
també es consultés, sobretot, ale que
per Ilur cárrec acondueixen les nos
tres própies consciancies i saben
prou bé les grana lluites del nostre
esperit, conseqüéncia de les incom

veurern

després

—respongué

propia sem;naristes. Ara més que
raai és fa necessari una enquesta ale

operad() quirúr.

es

La U. M. N.
está esgarrifa
da en massa

En trobar-se al peu de la Font
Mágica sense sortida i no trobant un
aeient ni per remei, va demanar a
un
guarda:
—L'Hotel número z?
—Veura, jo sóc un borne maneta

qual seria injust de prendre cense
cercar els elements de judici en els

1

fará esperar i ele
alliberats l'un de l'altre.

nYa, un revenedor Ji va oferir una
cadira de primer rengle de l'Hotel
número z per la miséria de sis pes
setes. El sofert espectador no pogué
resistir la ternptació, adquirí la ca
dira i entra seguint les evoluciona
d'una cua interminable que s'enfila
va pel
earrer de Lleida i ntrava a
l'Exposici6 peI car-er de Era Jun

dreta tnai no
s'hauria fet ress6 de 1 es nostres
queixes per un elemental sentit de
delicadesa i d'adhesió a la jerarquia
constituida. Calia una ven pública,
sortís don pognés, que establís amb
tota la seva eructa real el problema.
I ara el problema está a l'ordre del
dia i és impossible que l'autoritat
eclesiástica allunyi una solució, la

seminaristes, no a intermediaria
per interés, per partidistne, per
tit d'adaptació, o per temença

En el volgut coliega "L'aquella
de la Torratxa" ha aparcgut aques
ta
setmana un escrit que vol ?asen
un article, signat per un senyor que,
pel que es veu, es dona vergonya
de dir qui és. Diu coses molt diver
tides contra nosaltres, cosa que
agraint i que hem de pregar ens

"diocesana" (?), per dirigir un se
minad com el nostre, on hi ha esta
blertes tantea responsabilitats. Inca
pacitat i fracás que es palesa no sola
en l'esfera patriótica, sino també en
l'esfera cultural, educativa, lutúr
gica... etc. Es dolorós, de veritat,
el menyspreu que fan del catala, pe
ro també és vituperable l'educació
—no
diem instrucció—que es dóna
al Seminari, únicament a base d'a
menaces d'exclusió de les odres sa
grades, de castiga, de crits, de bu
fetades, de privar d'algun ápat... etc.
Es llastimós que es persegueixin,

ampla. Per altra

—

gica

L'odiase* del so
fert espectador
és aquesta: Va
anax
de Vall
carca
a
Mont

massa

la premaa de

part,

carta-protesta deis seminariates—si
no realment escrita per
ells, és ben
cert que la inspiraren—ha tingut
la
gran eficacia d'aixecar la liebre d'un
gran rebornbori entre les fileres cle
ricals. Els clergues noveneans sor
fessar que l'hem trobat desenfocat.
tits aquests últims anys, que havien
Ene explicarem, tat puntualitzant
patit el mal, peró que, dissortada
dues afirmacions que volem que apa
mena després de travesear la tirada
reguin ben clarea i ben precises:
del Seminari mai més no s'havien
Primera: Com a conseqüéncia
recordat deis problemes establerts
del vostre article s'ha cregut info
dios d'aquelles parets, ara han re
namentadament que al Seminari de
mogut records i anecdotes que han
Barcelona existeix una indisciplina
contribuit a formar un ambient fa
i una anarquia alarmant. Res d'aiscó.
vorable per les conseqüancies que
Existeix, és veritat, una excitad&
tard o d'hora pot tenir. A dina al
una antipatia personal contra ele su
Seminari més que mal han continuat
periora, conseqüancia de llur notb
fins al final de curs excitadíssims ele ria incapacitat per al govern d'un se
lunya s'hagués jugat un partit entre ánims. Fets recents, com l'expulsió minad com el de Barcelona, amb
fulminant d'un seminarista per ti
tan transcendent responsabilitat; pe
requip d'Espanya i el de qualsevol al
nenca d'un exemplar del periódic
ró, entengui's bé, aquesta excitació
tra, nadó de les meras importants,
católic "El Matí" posteriorment,
mal no ha degenerat en una indis
futbolísticament parlant, hatneem vist
grácies a la magnanimitat del nou
ciplina o anarquia. Nosaltres sabern
un pie absolut a l'Estadi? Ah, i cona
Prelat, ha estat readmes —han con
i practiquem per convicció lea doc
si el partit de l'altre cliumenge a Pra
tribuir a arborar-los encara més.
trines i tradicions de l'Església des
ga no hagués estas entre seleccione
Aquest estat d'excitació culmina
de Sant Pau sobre el principi d'au
Una anécdota eloqüentíssima refe
després duna filípica imprudent, en
toritat; peró nosaltres no som ma
rent a aquest mateix partit. Tenia al
Ilati, del prefecte d'estudis—que s'ha
sells, ni som maniquins que es po
meu costat, a la tribuna, un senyor
fet solidan i de la causa deis "opera
den manipular a gust de les més ab
que anava amb un parell de minyons
ris diocesans" (?)—que féu l'histo
surdes arbitrarietats i de les rnés
d'una dotze o catorze anys. Eh dos
rial partidista de. molts fets que con
desenraonades actuadores. Es po
rninyons portaven unes cintetes barra
ceptua d'ordre polític, no oblidant
drá, potser, retreure algun fet volent
cles al trau de l'americana. Aix6 cris
se de comentar la diatriba de "quod
provar la nostra indisciplina, penó
dernostra quines eren les idees que
dam ephemerides que dicitur RAM
tingui's com a cert que aquest acte
aquel] bon senyor infiltrava a la serva
BLA DE CATALUNYA".
ha estat, en tot pas, com una res
canalla.
posta a excitacions imprudente de
Us hem de confessar, de 1 eritat,
De prompte, l'Arnaa va fer una
la superioritat. Es ben cert que es
que el vostre gest publicant aquella
bona jugada. El pare va dir, dirigint
tem sempre disposats a subjectar
comunicació deis seminaristes, des
se als mis
plagué a bona part del clergat. S'ha nos a qualsevol autoritat que pro
—Aque5t xicot fa una temporada
cedeixi en les seves disposicions rao
considerat que era un tret inoportú.
que está fcnt molt bons partits. El
nablement i suavitzi eta seus cae
Inoportú, car han cregut que no era
porlrien posar a l'equip nacional i es
tigs i esmenes amb la dolla caritat
el vostre periódic, netament d'es
te segur que no hi faria cap mal
de Crist. Nosaltres tan sois voleas
guerra i tan abocat a la xafardería
que la nostra superioritat immediata
PaPer.
política i ciutadana, el més adient
No troben, caríssim lector, que
tingui, a més de santedat, aquella
per a la publicació de fets tan es
aquel' pare, en lloc de posar penjare
qualitat tan peculiar deis nostres
candalosos d'brbita purament del
esperits: seny.
Iles al trau de l'americana deis seus
cal. Nosaltres, els que ens encloem
Segona: A través del vostre ar
fills, valdria mes que els íes com
en la firma d'aquesta lletra, no fem
ticle hom haurá cregut que el nos
prendre que raspiració més enlairada tants esearafalls en aquest sentit. El
tre plet té únicament base política
d'un esportiu de casa nostra és la de
vostre tret el jutgem oporttl, rnajor
o patriótica. Comprenem que a vós
els
de
Catalunya
en
ment
quan
les
nostres
queixes
fetea
defensar
colors
part,
us interessava tan sois aquesta
el seu equip representatiu?
directament i indirectament a les
peró en gracia a la veritat, us hem
Si coincidim en aquest punt concret,
altea autoritats eclesiástiques, sigui
de confessar que el nostre plet és
no ens batirá de costar
gaire posar- pel poc interés deis intermediaria,
Inés complex del que hom de bell
sigui pel que es vulgui. havien estat
nos
d'acord en la totalitat d'aquest
antuvi pot sospitar. El nostre plet
sempre
compreses,
i
tenien
sem
importincia.
mal
tema de calylal
La set
parteix d'aquest fonament: incapa
conseqüancies
contrapro
pre unes
mana que ve insistiré novament. No
citat i iracas, en tot el conjunt de
duents
a nosaltres en
el
sentit
per
que
la
cosa
s'ho
hi ha dubte
les seves obligacions, deis operaria
d'estrényer
disciplina,
que
es
més
la
XAVIER REGAS
ranga

u

eonceptuava

EMBOSCAT

UN

La dictadura
al Seminari

nacional
Jo
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la rambla de Catalunya

ra,

"mon" és mío. "rnon" és PfltindO,
"mont" montana... 1 Montserrat
és la més gran meravell
que tenim ele catalana.
"Casa" és casa, "casa" és casa,
"carne" él nom d'un atuell

(Per "caça" no paula "caca",
car resulta diferent.)
No ens estranyaria que l'encarre
gat d'aquesta :meció fos En To

reaba

que pilota
segons

disten, En Juan Blatelrich.
Depenent de la Lliga 1 havent
d'actuar en front de la Lliga, és de
eupooar que el nou partit, a la llar
ga, determinara o bé una escisaló en
el degá deis nostres pardts política,
o bé una sensible
anullació de for

DONA

CATALANA:

La primera Ilengua que
els fills han de parlar i han
de Ilegir, és la teva.

?

•

VEN?
•

TALLERS i G A.RATGE

la ramatia
de catalina

COILOMER
Nuntaner, 180

Tel. 72653

tallero de reparació d'autos, amb
utIllatge modern. EsPeclalltzat en "Essex",
"Hudson", "Stutz" I "Packard"

Grana

(espórt

azZIEL 4111

El Creador va fez la dona
segons
diuen
d'una costella. Nosaltres us
presentan un home de materia até'
frágil: de paper.
Aquest borne de papa
de papes
ik diari
no és, pesó, mes que un
slanbol. En realitat, éš un honre de
carn i ossos cora nosaltra. Un home
que s'amaga darrera una página d'a

cintadania)

1

—

—

XOCOL ATES

"Se necesita

Tasteu les noves

-

Ametlla,

per

nuncis, caen podria amagar-se en una
cantonada, amb tm "star" a la inl.
LES PAGINES D'ANUNCIS
deis diaria
especialtnent les de certs
diaris
són molt llegides. Molt més
alegides que els articks de fons í que
les informadora de política estrange
ra. La sació encapçalaeta Demandas
o Empleos y colocaciones (ho copiern
Steralment
peretné faci més efecte)
és devorada, diariament, per ante
—

—

hars, per injiera de eiutadans sense
fina, cansats de trucar a totes les
mates, i necessitats d'unes pessetes
kmb les msals els sigui permés de
ntantenir
diern-ne rnantenir
una
—

Sovint, perb, aquests animcis peti
'teta, a tant a rata, prodmixen efec
tes totallnent oyosats ala que el lector
1de bona fe ?ha illusionat Sovint, un
•nuctei d'aqmsts, prometedor d'una
setmanada de vuit o deu duros
tkant Tlarg
no és més que un ham
‘rser a ~arrapar deis pobres que n'han
de fer cas, mes pessetes miserables
que representa: mig dia
o tot un
da
de mertjar.

—

—

—

—

DELS PERJUDICATS
Ver nx antteci d'aquesta mena ens ha
..contat la seva odissea. L'odissea de
Mame que no té feina i que vol tre
banar i que, con a darrer recurs, fu
!teja la página d'anuncis d'un diari
esperant trobar-ti una cosa per anar
tima.
"SE NECESITA UN MOZO
DE ALMACEN"
UN

•

'Aquestes tnigiques paraules gairebé

do el
mero

deixen dinar. Carrer tal, nú
tanta. inútil presentarse sin

referencias. L'home pren el
protocols, i en arribar al carrer tal,
buenas

Mi*
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AIXO DE LES DUES PESSETES
començava a preocupar el nostre
home. .:Per qua rediables seran aques
tes dues pessetes?
L'home, peró, va
pensar que si amb dues pessetes tro
bava collocació, no era cosa de pen
sar-s'hi gaire. a l'endemia. puntual
ment, Thotne sense feina va trucar a
la mateixa porta del dia abans, amb
ene
peça de dues nessetes a la but

.411

colegiado
sa.tfl•PUM..
.0

Mame

Ir.

•

Me»
OPLIP

Infrar al
de julio!, a les estacions ferro
viiries de Barcelona, algun d'aquests
davantal
petits exércits d'infanta
blanc, barret ample de palla, espar
denyes, motxilla —que marxen de la
cintat cap a les muntanyes i les plat
ges. Els heu vist
sota Ta vigilan
pis cordial del mestre o de la mes
jove—amb la seva joia i les
•seves cares pállides de la foscor del
ciutada enfilar-se als trens
deixar 1i ciutat sense rccanca, cap
—

—
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FALT

—Siintese.
Una estcrna d'espera va penetre a
l'horne sense feina de fer inventani
d'aquella carnbra. Fent "pendant" a
l'entorn d'un taladro amb medalles i
creus, m paren de 'abres. (Alzó vaig
interpretar-ho
ens dio l'home sei
se bina
com
un shnbol irónic.)
El "senor" portava un "gorro" amb
galons. Escrivia, aparentment, molt
atrafegat. TJns minuts després diu:
—Ahora estoy por usted. ?Trae las

ebee•

*PM

les

—1 les dues

FALTA
ame
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—Sencillamente. Yo he puesto el
anuncio en el diario. He tenido el
trabajo de recibir todo el santo día a.
los asPirantes,

="1.e

•

pesetasr

explicará aquelies tardes daurades,
joiosa, un altre estiu.,

LA NORMALITAT

Immi

l'any al pis sense Buril del carreró
Lurnil i a l'aula cense joia de l'esco
ta desmarxada, no sabria enyorar-les
rnassa, en partir, el piset i l'aula de
l'escola. Recordará, potser, l'afecte
materia que debra a la ciutat, darrera
d'ell. Res rnés. Peró sota la Ilum
l'aire, la paraula cordial de la mes
tressa jove sabrá substituir, per
aquella mesada de vacances, la má
única de la mare obrera. La Colónia
Escolar se'n va... Aquells infants
abandonen joiosos la ciutat: n'han
pressentit, de vegades, en la grisor
bruta del suburbi—paisatge de plom
el ros
en la minsa vida del petit
tre hostil, la grapa dura que esquin
çará, potser, d'un cop sec, el crit
que hauria volgut ésser d'alegria. En
•el petit extrcit emigrant hi ha, en
,partir, com un deslliurament de pe
sombres i com una gran illusió, en
la mirada, d'aire blau i d'onades blan
ques i rosa en els cap-al-tard, sobre
l'arena de les platges. Hi ha com
.un afany inconscient per guanyar
la vida débil que fuig, una mica cada
darrera els finestrons del pis
abocats sobre la brutícia familiar
del carreró de barri baix...

pogut pensar, en la xafogor espessa
de la fábrica, que el fill potser sal
vora aquelles onades
vaya la. vida
de les platges. En els dies durs de
l'obrer, que no podria gaudir mai
del repós duna estitiada sense sine

deis rebels —altres estius i
altres Ilums i altres onades blan
quea i rosa. L'esperança i un gran
afany de víure eren prou perqué
la claror, que els ulls portaven enca
ra arrapada
a les nines, aclarís les
parets nues i grises de la llar obrera,
de la llar, potser, del "sense feina".
Pera hl ha

urts

mil,

—adeu

infanta,

cinquanta

partir,

els rostres pállids
potser, una recança d'enveges,
braços un gest de desconsol.

hi ha,
i als
I als ulls—ulls tristos de malalt i
de vexat —una llumeneta d'odis i de
rebeldies per la gran injusticia... Per
a ells
no hi haurá platges, ni pins,
ni migdiades assolellades. Quan la
calor els tregui de l'aula esquifida
bruta, hauran de cercar l'ombra
d'una paret o la frescor infecta del
reguerot fangós del suburbi. Quan
l'amiguet torni i expliqui els dies
de l'estivada i mostri la pell bruna
i esperi ja l'estiu que tornará, una
llagrimeta d'enveges i de rancors cre
mará la gaita pállida de l'infant, que
pensará en l'aigua mansa i bruta del
reguerot. I la joia de l'amiguet
cruel com una bufetada—li ense
nyará d'odiar la humanitat: si la
tuberculosi el perdona, si la vida re
sistebe l'adolescancia feble, l'home no
podrá oblidar, amb una rebeldia.,

aquella

gran

injusticia

que

comen

infanti abandonaren la ciutat, l'any

procediments,

cació

í

que

mentre

rantia deis
no fas restablerta,
seguiem en
diutadura. Es veritat que en els
rrimers moments hom marca un ca
mi vers la rearmalització: d una ma
lenta, aixó sí, pera seguida,
nera
véiem acostar-se el restabliment de
la ilibcrtat. ?Qui negará, peró, que
d'unes guantes setmanes eneá el
Govern sha deturat i ádhuc fa mar
xa enrera?
La censura actua com en els mi
non (és a din, com en eis pitjors)
temps del régim caigut. Temes no
ja polítics, sinó de dignitat cinta
dana sofreixen la prohibició d'un
'tabú" inexorable, i fets deis quals
tothom parla, ningú no en pot es
criure; la Premsa segueix vexada
tica
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e g iu

propagueu
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CA-

mil,

en

el llapis vermell ha colpit tornen a
les redaccions a l'hora que els dia
ris ja haurien d'éss-:r tirats, i tan
mateix és exigit, sota penyora, que

la ga
drets individuals i polí

culosos, elevadíssim, que mina cada
any la nostra població escolar, en
les classes humils. Davant les xifres
esgarrifoses de l'estadística, el lector
podia amagar un gest d'horror
no
i de sorpresa. D'aquests cent mil
infants que aproximadament formen
escoles
el cens escolar de la ciutat
municipals nacionals, aixé, és, escales en majoria d'infants pobres
molt poca se salven de l'amenace
mortal de la malaltia. La vida, sense
aliment i sense higiene, no perdona
així com aiel els fills deis humils...
Davant de les xifres enormes, el
petit exércit emigrant que cada estiu
abandona la ciutat I pot 'anar a les
platges i ala hoscos que potser li
tornaran la salut representa una minoria gairebé insignificant. L'esforç
municipal per a mantenir les Colónies, cada estiu, és insignificant da-

estamos listos, y
Puede
i estripa, amb
aparen:
op de
la pcarta que ,ei

ignaeció,

—

haaviiacefit .d

_

Un
porta inevitable

acabá

—

ENS HAN

pera*

aquests
ressa
i ad
d
en

nteenn dreeç

l'escena.

DIT,

moments no

—

vant

d'aquest

de

centenar

milers

d'infants de Barcelona que necessitarien també fugir de la ciutat. I la
magnitud del problema és tal que
sense l'ajut de la cintat l'Ajuntament
pot ni

podrá

pensar

en

la

seva

solució.
L'obra

in-

de
',cag:

nunciat més d'una vegada

per les se
ves víctirnes
obrers mancats de fei
na i de pessetes
i que, malgrat
toa
segueix fent el viu, cenn si tal cosa.

D'individus d'aquesta

—.vivihoa resqu
dtnenaa
pobres
n'lli
Barcelona.
mes
a
di

rs

mena

s

—

Explota

dors deis

sense

la

feina, explotadors de

sigui
rats
amb la gana deis altres, per
tal de fer-se, al cap del dia, un jor
nal respectable, sense els perills que
reporta el prendre una pistola i atra
car els vianants, i amb la convieció
íntima o aparent
que així són per
sones decent•
a
les quals cap remos
diment els fará nosa a la consciéneia.
Darrera les págines d'anuncis deis
darrera aquestes ofertes de
diaris
treball que són llegides amb avidesa
s'amaga, sovint, un home d'aquests.
Un vividor més repugnant que molts
d'altres vividors, puix que viu de 1bona fe, de la necessitat deis pobres.
—

—

—

—

—

AQUEST HOME
aquests hornes
són de carn i
o

cal pluralitzar

—

---

repetim-ha
página d'anua

ossos,

S'amag-uen darrera una
cis, com podrien amagar-se
mis
própiament
en una cantonada, pis
—

tola

en

má...
L. AIMAMI I BAUDINA

en

els

el

seu

seus

esperit

perjudicada en
interessos: gale,ades que
1

a la publi
posa obstacles la
censura (cas
Peiró), i en un altre
ordre de coses, molt més greu, la
gent nos ésser detinguda i passar
se dies i dies a la presó cense que
ei jutge intervingui (cas Arquer).
no

hagi blancs; ádhue

hi

de

llibres

Cert que hem sortit del despotis
no pas iHustrat
d'aquests
darrers anys, d'aquell régim que, per
escarni deis ciutadans, s'anomenava
el' mateix "dictadura civil", essent
tan incivil com era; cert, peró, tam
bé, que la dictadura suau i norma
Inzadora que en els primers dies va
substituir-lo, avui s'agreu5a i allu
nya la normalització. ?Representa
altra cosa l'haver prohibit els actes
de propaganda política? ?No és aix5
velen perpetuar l'"statu quo"? Per
me—i

—

qué ningú no comprendrá que si ac
tes d'aquesta mena són lutjats pe
rillosos avui, puguin ésser tinguts per

innocus la setmana entrant. Els ar
tes
d'afirmació monárquica i filo

dictatorial es realitzaven sense en
trcbancs; en canvi, els de aolor con
trari es veien constantment pertor
bats, i amb l'excusa d'aquestes per
torbacions la propaganda política é.
impedida. Es a din, dones, els per
torbadors obtenen el que volien-i sense risc. Es deliciós.
?Qua vol dir contra aix6 l'anuncí
reiteras d'unes eleccions? Suposem
ádbuc que es realitzin abans de fi
d'any, tal C0111 s'ha dit. Quan tot es
tará a punt—l'encasellat, els alcaldss
de R. O. que calguin i tot alió qu.
en diuen "los resortes del poder"—

rápida convocatória,

una

tres

sslasn&a.aff..

as.

Sota la gran calor de la platja, hi ha com una alegria
germanes deis infanta humils
çava

ja

quan

nova

en

començava

les

mans

la

seva

vida...
El meu amic Trabal
citava ches enrera, en aquestes ma
teixes págines de LA RAMBLA DE

CATALUNYA, en

un

impressionant

reportatge, el tant per centde tuber

setma

electoral, sense
alear
de garanties,
unes eleccions
mirabolans.
I vet-ho aquí. D'aixa, en diran no
malitat, i el que no se'n convema
rebrá tots els improperis de díscol
repatani. Tindrem l'honor d'ésser-ne.
de campanya
la suspensió

nes

L. NICOLAU D'OLWER

realitzada

Cal, i avui més

que mai, l'ajut de la
ciutat. I la chitas no pot desenten
dre's, no, de la vida deis seus infants
humils.
Per aisó
escrit avui aquest article. Per
explicar a la cintas un greu proble
ma—carn viva de la seva entranya
i per demanar-li ajut, en nom de mi
lers de criatures.
Vós, ciutadá, que cada estiu por
ten els vostres fills a la platja i al
camp; vós, que, per sort vostra, heu
reeixit a consolidar la vostra situa
ció i podeu pensar, sense desconsol,
en els dies que vindran; vós que, ben
estatjat. no heu de témer per als
vostres infants els perills d'una ali
mentado deficient i d'una habitació
esr,i1Tda: vAs, que heu assegurat

he

l'esdevenidor deis vostres i podeu ca
minar anib optimisme pel vostre ca
mí; vós, que veieu la filiada sana i
forta perqua us ha estat possible de
vigilar la sera salut i donar-li tot alló
que ha necessitat i que ha desitjat...

ciutadá, no podeu oblidar
aquells altres infante, tan diferents
deis vostres, que han perdut la salut
i l'alegria en les cofurnes asfixiants
dels barris baixos, en les aules fos
vos,

mas odiades que estimades
de l'escola sense Ilum. Vós, ciutadá,
no podeu oblidar-vos d'ells. Són fills
de la clutat, com els vostres fills, i
penden cada dia una mica de vida
en
els seus carrerons humils, que
hauran d'abandonar aviat per anar
a la dura jornada de la fábrica.
Vós, ciutadá, no podeu oblidar-vos
d'ells. Ara. amb e
vre
ajut.
ques

—

—

aquests
mesada

infants podrien passar una
i potser salvarien la seva

—

al camp. ?Per
a la platja
o
qué no ho feu? Només heu d'allargar
el braç i donar una ordre. Només
heu d'adreçar-vos per teléfon a la
Comissió de Cultura de l'Ajunta

salut

—

Es fácil per a vós. I potser
guanyareu per a la ciutat la vida
d'un infant
la vida germana de
la deis vostres infants... I potser
apagareu, amb el vostre gest fácil,
ment.

—

una

llumeneta d'odis

en

els ulls d'un

sofrir,
que ja ha hagnt de
als den anys, la gran injusticia de la
pobre petit

humanitat.
Feu-ho. Avui el periodista
dernana atnb una emoció de
les

seves

insuficient. Dos mil infants surten
ja cada estiu a Colónies. Peró darrera
d'ells, abandonats a les Ilars sense
higiene i als carrers foscos deis barris humils, en queden molts milers,
encara. No poden esperar ni l'esperanga d'una mesada de sol i de mar
en
les seves vides miserioses. Una
mesada de sol, que potser els salvaria de la tuberculosi, que potser
redimiria els petits cossos condemnats a la fatalitat de toses les malalties. Manquen diners, manquen possibilitats materials per a subvenir a
les despeses que signifiquen el desplaeament
grans nuclis de nens
i nenes a la platja o al carnp durant
una
mesada. El noble esforç
ini
cias en, aquest sentit l'any 1936, i
cenlinuat fins avui amb l'agraiment
i la simpatia de la ciutat
de la Comissió de Cultura de l'Ajuntament,
no és prou, ell sol,
per a solucionar

,,, .....

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

......

•

v....1...

—

problema

tan vast i

tan

greu.

a..

El

n'estro

ala convertit

en

ha

1.027? 1I. MASSIP

—

un

us

con en

paraules.

és, evidentment, magnífica. Pera, és

de fábrica i tense escalfor de
motors, hi entreve am una aura de
consolació la pell bruna i els ulls
brillants de l'infant, que contava,
amb un vel de recança, el silenci de
les migdiades sota els veláriums i el
gran aire de les tardes al peu de les

ens

—

no

nes

darlas?

QUE E»

En catne el Govern Primó de Ri
quan molla gent semblava to
car el cel arrib les mans, ja digué
rem que per nosaltres la dictadura
no és qüestió de persones, sinó de
vera,

casme

—

dos mil

quiere

PREPAREN

pinedes...
Vilamar, la
Rabassada, Garraf... Els l'avis, goluts
de record, ja sabien esperar amb
aquella gran iHusi6 deis infants deis
pobres —encara sense l'amarg sar

—

'a la gran lltnn de les platges... Sense
recança. El petit exercit infantil,
Que ha viscut llargues mesades de

relativa

indignads:

—

CM,
a
e
laor.'

veuen

la llar obrera, la petisa
vera les ones, i esperara,

pessetes, senyor, per

qué són?

mil— que no poden esperar els
estius amb aquell afany deis infants
de la Colónia Escolar. Quan els

a

arnb

no

—

preferido...

—

passat, en la joicsa emigració de la
colónia. Dos mil infanta que salva
ren, potser, en la mesada de sol i de
pins, les vides condemnades a la
fatalitat. A la tornada, passat el ju
liol, passat l'agost, portaven en els
ulls una joia nova, i a la pell un
color de salut. En tornar a la llar,
els llavis paterna besaven el front
tebi encara de sol i podien esperar
per al fill —que feia olor d'aigua
de mar i de branca de pi—una pro
metença de salut... Durant aquella
mesada srnas el petit, el pare havia

din,

va

usted

ya

esta carta
junto con
y ellos escogeran la que mas

—

les guste. .A lo mejor, sera usted el

—

dos

entregaré

otras

cent

a

ta
e
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LA ClUTAT NO POT OBIL1DAR-ILOS

Per la

—Pues voy a hacer Por usted lo
no he hecho por nadie.
Aquest interés va semblar una
mica sospitós, a l'home sense feina.
fer, peró, com Si no ho hagués
sentit.
afegí
—A todos los que vienen
les hago escribir una carta y yo la
entrego al que necesita el mozo. Pero
no l'havia vist
tratandose de usted
se
la haré yo
mai abans d'ara
mismo.
I l'home va escrinre unes ratlles,
preguntantame, de quant en quant, da
des que, segons eh, necessitava. D'on
era fill, quants anys tenia, de qué ha
via fet, etc.
—?I on haig d'anar, ansb aquesta
carta?
va
gosar preguntar, cada
vegada Inés escamas.
—A casa del senor que necesita un
mozo de almacén.
—Ah, perb no és vosté qui el ne
cessita?
—No, es otro seriar, muy rico, que
no quiere tener la molestia de atender
tanta gente como se Presenta. Ayer,
por ejemplo, se presentaron, por lo
menos, dos cientos Pretendientes...
—Que, a dues pessetes
va comp
Rin quatre
tur l'home sense feina
rentes pessetes.
—Se trata de un almacén de tejidos.
Hace falta un mozo para ir al Banco,
a pagar facturas,
etc. Yo
a cobrar y

1¦11"

1.14.
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jeal

es va

—Sí, senyot.
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ver w

Ab-

número tants, truca arnb una ceda
emoció, tot fent giravoltar la gorra
entre les dues mans.
El senyor no hi és. Un parell de
viatgesa i a l'últim el troba.
—Hoy no puedo arreglar nada por
que tengo mucho trabajo
és la pri
mera escopetada
pero venga ma
nana, traiga dos pesetas y le diré dón
de tiene que dirigirse.
—A quina hora?
—A las ocho y media, que es la
hora que me levanto. Si viene puntual,
sera el primero, y como el que pica
primero, pica dos veces... bias tarde
han de venia otros, y prefiero quedar
entendido con usted, y así me ahorra
ré el trabajo de atenderles. No lo ol
vide: a las ocho y media y dos pese
ta}.

cavall-indi

menjar

a

—

—

creacions:

Preu: Pessetes 110 el paquet
rrlim. 9 Fondant, marca

de almacén"

un

Boix

Jaume

UNA LLIÇO A LA Kaki Da.-el que sempre hauria
d'ésser: en camarada. ha 11içó és facil i bella, així...

