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UNA ENQUESTA INTERES

De l'excursió deis "europeus"

1

Ja són novament entre nosaltres
minyons graciens dej club del
Guisnardó. aJ han tornas a les se
ves
liara després de portar a cap
una excursi6 meravellosa, que tots
soraniem i ben poca mortals poden
portar a cap. S'ha acabat, per ara,
el fruir i el patir, que, com és de
suposard, de tot hi ha hagut en
els

excursid de prop de dos me
sas. Ara ve
l'explicar-ho tot. Els
una amb més grecia o més enginy
que eta altres; per als ju,gadors "eu
ropeus -"no hi ha més reme: que
tcontar a familiar, í *mies, a socis i
no «beis, el per qué de tal o qual
;coila, el cOm i el qué ?'aquella al
tra, etc., etc.
Nosaltres, la veritat, pensáve
Itervivar aeriosament el senyor Ma
tes, que ene digués sense embuts
sel ten pensament, ca• créiem era
1interreasant conaixer-lo tant en res
pecte esportitt —que cal reconéixer
.que ha estat quelcom remarcable
com en reconbmic, el qual, segons
:otee les irapressions, no ha pogut
e.sser méa
desafortunat.
Pera, i veritat, després de ru
rufar-ho Un xie, várem decidir-nos,
millor, a fer el tafaner. Tots els pe.
riodistes, esportius o no, tenim que!.
co m de xatardere. Ens plau ficar
;os pertot, assabenter-nos d'un fet
gracias, d'un acudit de bona llei,
d'urca sittlació si és no és ridícula,
ide la petíta anécdota, de tots aquests
una

:afees, insignificants

sí

voleu,

que

conatitueixen la sal d'una excursi6
com la que ha portat a cap l'Eu
ropa durant 53 dies.
Imaginen-vos, només, vint-i-tres
,pereones per aquests móns de Déu,
sense conéixer ele idiomes, els cos
turas de les gente deis diferents pal
eo« que visitaven. Hi ha, pede per
a
la gent j'ove i de bon humor, un
idioma internacional: el de l'amor.
Aquest, creien-ho, ha fet estrella.
Quant se•n digui és pcc. Hi ha ju
gador "europeu" que ha tornat sen
se cor: n'ha deixat
un
bocinet a
cada port... Hi ha *soles sueques.
Puthrlesee, txeques, que mai més no
viuran alegres: tenen el cor ací i
senapre tindran Catalunya al pen

pita

*

•

Els jugadors "europeus" s'han
trobat amb flojee educadíseimes que
parlaven tres, quatre i fina cinc idio
mes. Amb tot, perb, no era possi
ble d'entendre's, perqué tus, segons
Solig6, si bé parlen el catalá, el
valenciá, el castellá, l'aragones i el
base, no entenien res de francés, an
glés, alemany, italiá i rus.
La solució, pero, va donar-la el
matelx Solig6 a la platja de Talliu:
"?I

aprenguésaim

si tots

tarta

41

mut? r
El castís "Manolín" va tenir un
de mort a Riga, bany-ant-se.
Fent cabrioles i salta per la platja
—única, potser, al rnam—. eD sob
te, "Manolín", amb una cara trá
gica que posava els cabells de pun
ta, comeneá a donar crits: "Bestit,
hijo. agáchate y dame eso que se
me cayó. Anda, ven, corre, por k
que más quieras. Por la salud de
sust

hijos, que te lo vav a recom
pensar." Bestit, d'un (,„autissó, se
mis

n'ara allá -on hi havia aMlonlín.
Aquest, sota la planta del peu, apee

carrete í places de Gacha,
encara, per la festa
tan recent, hem anat escol

frgarnits alguna,

majes'
;tant, d'incagnit, no cal dir-ho; d'a
rnagatotís, al camp de La Salut,
citan els jugadora anaven recordara
fets i petítes aventures, nosaltres
lrem anet anotant, i fruit d'aquesta
tásca ínsigrtificant i intranscendent,
afe aquestea anécdotes...
E4colteu:

Nit

inoblidable d'Estocolm... "Sol
de media noche"— Un pare que

sersíbla un j'ardí encantat: fresc,
ideal, ple d'aromes... Alcoriza i Ga

nta

tant

dentadura

una

postissa:

la

seva.

•

passegen arnb dues noies

riesses, boniques, blanques com pa
pellones. Es miren, es tornen a mi
rar; so:refinen, pe rb no es parlen.
que no s'entendrien i prefe
M'en
Ii

olut..sE
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que ni

pellicules...

e

sots-capitá, silenciosament,

i el

tenia

les

555

Gironés, abarra d'anar-se'n, ea vi
sitar el doctor 011er. Aquest és un
bao amic seu, aixl com deis altres
jugadors. No té res de particular,
dones, que, essent metge miri per
la salut dels amics. En acomiadar
se, Gironés rebia de mana del se
nyor 011er una capsa de pildores
contra el restrenyiment, la qual, en
el transcurs de l'excursió, va íes
no poc servei, car Gironés, amb una

diligencia admirable,

es

preocupava

contínuament de si feía falta

o

no

prendre'n...

de

•

*

Loyola, a part d'ésser
exceHent mig-centre, és borne
génit, ho sap tothom. Loyola és
Que

"mátalas callando". Fa la

sera

un

de
un

sen

L'HUMOR DELS

donar-se importáncia. Un vespre,
a Goteborg, el nostre home es pas
sejava, seriosament agafats de bra
cet, amb una xícota del país. Un
taíanerot els seguía de prop. Volia
se

saber, pel

que es veis, com les gas
tem per ací en assurnptes amoro
Loyola el molestava extra
sos. A

ordináriament el caprici del suec
de tant en tara, el mirara de reüll,
per veure si li agafava por i el dei
xava tranquil. Per& com
si res. E!
suec es feia el suec i seguia darre
ra deis enamorats (?).
En arribar, perb, a una placeta
d'un j'ardí en aquella hora solitaria
i veure Loyola que aquell ximple,
arnb la sera tossuderia, ti esgarraria
el marro, no va poder aguantar
se, l'agafá per les
solapes, el va
sacsejar, n'hi va dir quatre de fres
ques í dos dels més recargolats que
es
gasten a Hospitalet, i quan el
bao suec va poder desfer-se'n, va
arrencar a córrer i encara ho cien
estar fent ara...
La noia, encisada de l'aventura,
no cal dir-ho. I a ,continuacióe a la
II= de la !luna, alió de donar-se
les mans, mirar-se als ulls i juntar
les boquea.
Una película. talieent1
SS.

Va

anar

de

res

que Barrull,

Barrull va anar de res que :na
ta un borne. No us creieu nue per
qúestions ainc,roses. Barrull té el
seu
níu al Poblet. Es que un cap
jugats els dos partíts de Kannas,
es van
negar a pagar-lo allegara
que no havien fet prou cliners. I Bar
rull, que d'aixe de no íes diners.i
•

solemnitat,

cen

a

cm perdonaran si
intenció m'ha resul
tat ftdlida, i contemplant les
i grogues &aquesta
reeza privilegiada que neix al peu
d'uba, fábrica de tint i serpenteja per
entleemig de teules trencades, cossis
buits i cistells podrits, mhe sentit do
linar per les evocacions i els records
d'unee vides tronades i uns benestars

*Mita primera

aigües•blaves

thahtinguts

per la

Peiteat...
I. ara ad, sota aquesta parra sense
frtlit; escoltant el sobreixidor del sa
htfeig, cm sento capee d'intentar el
reportatge sense necessitat de :roles
ta,r al rector.

(MADA

no

apa

pela

carrers

armase

MEMO
•

**ene

1

l'es

1/1,, ///,'
,

DEES POBRES

Cada poble, especialment en els
cric está polilla la rnendicitat, ii
diatla destinada als pobres de
laa

gará!
L'estiniejant, amagat darrera el can
een, va responent:
—Déu us ampara! Un altre dial
De tant en tant, perb, un pobre se
fi descara i Ii diu el nom del porc.
—Alai us...1 Un altre día ja serem
mortsl Mac...1 Perc fomutl...
L'estiuejant llevors resta tan amar
gat que únicament troba consol bom
bant.
El rendiste, que no és capee d'efe
nyar-se el pa amb la suor del seu
ja
front, quan pot afanyar-se
ti dúna per satisfet.

•

•

•

Ara que hem parlat de iBlbao, bo
será que parlem de Turrez. Aquests
que aI camp fou sempre un deis
hornea més valents, va passar, una
nit, un pánic horrorós. A Varsevia,
una

nit, l'home dormía tranquilla

ment fora de l'hotel. De sobte, pera,
semblar-li que algú pretenia en
va
trar per una finestra a ilabitació
on
dl estava. Presta, atenció,. I res.
Al cap d'un ratet, el snatelx soroll.
"Esto será una emboscada", es di
gué el bou base. I sense esperar
més, es pos1 l'americana —la cami
sa a una butxaca...—, la boina, 1

una

en

una

taverna

debilitat pela

és per
de

menuts

1 el que s'emporta el dinar ernbo
licat en un paper és perqué a l'estiu
perd la ana i si no fas per la fami

namjaria.
L'estiuejant si

lia

ELS GOSSOS, LES CRIATU
RES I ELS PATINETS.
El nombre de criatures d'un po
ble está sempre en relació amb el
nombre de gaseas i patinete. El goa
i el patinet són els dos amics inse
parables de l'home.
Abans, quan l'estiuejant (reía el ba
lanci al portal per aprofitar la mica
de 'n'esta que hi havia al poble, els
nossos 1 les criaturea el voltaven.
criatures s'amuntegaven darrera
i ti privaven de Ilegir el diva amb
exclamacions de sorpresa i d'astora
ment.

—Guaita, tu, un rnapet!
Tot anca' és lletra! Andia 1
fulls I

gant les corresponents criatures i re
piquen les campanes deis xalets i els
picaportes deis baixos sense preten
cions.
—Gerrnans, una grácía de caritatl
Tingueu compassió! Déu us ha pa

•

Andial

Quanta

Quan l'estiuejant plegava La Van
guardia. resignat a tot. restaven els
gossos, uns gossos ploraners que fu
guien per etapes i quan rebien grinyo
laven i acabaven inspirant compassió.

sense

no

un
día s'atreveix a
sofrir ho fa en silenci, procurant que
no transcendeixi,

temps de catear-se, les sabe
tes al coll i carnes ajudeu-me pels
carrera de Varsevia.
L'habitació estava pagada per en
aense

davant...
•

•

Barrí jueu de Varsevia. Immens.
Jueus elástica pertot, De rice i de
pobres. Curiosos, Bordoy, Barrull
Escrita caminen pels seus car
Escrita fa adonar
rera. De sobte,
els seus companys d'un jueu vell,
molt ve!!, que ven diaris. El jueu
es tren un abric í el penja; es queda
arda un de posat...
Bocabadats, els. nostres amics que
den amb el dubte de si el jueu deis
tres abrics
els tres que ells han
vist
en porta algun altre...
—

—

•

Cap jugador
bou estat. Les

porta el
de

•

nenes

rellotge en
Suécia, Le

anar
enclavara o endarrera. A tal
hora aquí; a tal hora allá... aína al
tra

vegada

provisió

Sota faran

de Ila

la guerra, pera) com
el que li interessa
es
descobrir-ho quan més complicas
és l'estil de l'ermita, més lié &hl troba.
—Vol dir que aquesta arcada no és
decibel—pregunta un senyor que no
seu mai per no embrutar-se les calces
de

que

a

després de
l'esduejant

blanques.
—La

creu

ern

sembla románica—in

dibtfixant litógraf que va
amb camisa de dormir i xalina.
—Es fa difícil de dir-ho exacta
ment, perqué está molt mal conser
vat—diu un capellá que fa tres me

sinua

un

Avui les coses han eanviat i no és
eixir al portal, perqua a la
vorera els infants hi celebren les car
reres
perpetues de patinets.
I el patinet ja sabem que és l'únic
vehicle de tracció anlmal a peu coix
per tant és perill6s.

possible

5
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aclaparat. No ha fet

Obiols
sort.
Massa pena Als baila no tenia éxit.
Als pares d'atraccions, tampoc. El
trobaven pena ara creixerá
Tampoc ha fet massa sort Miró.
Tan simpátic cun: és, té l'inconve
nient, pera, que és ros. I les noies d'a
quests paisos lo que volien era el ti
pus alt, arrogant, bruno,

tan de pes.

"Don Paquito"

n'ha despas el

no

res",

"Els trempats de Grácia",
13-6-29", "Un que ha vingut",
"Dos que s'estimen", 1 acaben acor
dant oue n'entre el poble no sigui més
respectués mai será possible conser

"13-

var

cap monnment.

EL SENYOR QUE NO SAP
EL QUE TE
Xalets suissos amb finestres e:Si
gues, voltats de palmeres. Minúscu

avingudes d'eucaliptus

que

NO S'ACONSOLA...

No hi ha cap estiuejant que faci
quatre viatges al dia per obligació; ru
tampoc que mengi en una taverna per
qüestions d'economia; i molt menys
que s'emporti el dinar embolicat en
per no passar del pressu
un paper
post.
El que fa quatre viatges al dia és
perqm's el snenjar de fonda no li
pros a.

vArn n'a

CONFEÇSMNS
Els estitiejants

sos

que ha

vingut

a

passar

uns

quants

dies a casa d'uns cosins.
Tots plegats, pere, es distreuen Ile
gint les instripcions que omplen les
portes de l'ermita; "La colla de l'ar

amiguets d'aquí.,

Entre els

expedicionarís

de l'Euro

pa hi havia un mestre. El reservista
Cartea, que fa poc va acabar la carre
ra. Segons da:, ha aprés més geogra
fia en aquests dos :tesos, que no pas
en deu anys
d'estudis...
D'ara endavant lo que amb més
dalit explicará ale seus alumnes será
geografía. El noi ha pres apunta in
teressantíssims de tot arrem Usos,
costums, modos d'ésser, rnaneres de
declarar-se a una xicota, etc., etc.
Hi ha, persa, una ciutat de la qual

Cartea no vol ni sentir-ne parlar:
Varsevia. Cartea voldría treure-la del
mapa> pena coxis que aixn no pot és
ser,
treure-la del seu record, tam
psc, ha decidit ni retreure-la rnai quan
Hi ha coses que molesten molt,
bretot segons on...
*

•

so

LES

una venda es tro
ben metal-late en el vagó de segona
classe del tren que arriba a Barce
lona a les nou, fan una mena d'exa
men
de consciéncia i no paren fins
que poden mostrar-se dignes els une
dele altres. L'estiuejant que per :no
tius que no són del cas va abillat arib

d'ésser

una

cosa nostra,
ben
Cal, pelele que tote treballa: nostra.
Si no la sentim, no la fan:, ama fe.
puix

llaeors val mes
tes companyies

que

directament
d'assegurance5.
anar

.:

a

"El mutualis-

SENYOR VILLENA
del Collegi Catalá
d'Ar.

sLident

—Una cosa molt interessant i
Dt.
ia. En detall no conec el
prodel doctor Moragues, i
per
tant no puc emetre opinió. Com que
una mútua és sempre úna
cosa bona
per tots conceptes, entenc que
sala
de portar a cap com mes aviat pos.
sible.
EL SENYOR MATES
L'incansable president de l'Euro
pa
que acaba d'arribar de l'ex
cursió pel nord del continent—e die
que no ha tingut ternpa
d'estudiír
fons el projeate, encara que, per
alle que li han dit els amics, en té
molt bones referéncies. La finalitat
—din
és excellentíssima.
—

—

EN CROS
necessitat sentida de molts
anys —ens cdu el gran davanter
centre
del cercle gracienc—i els
jugadora hi hem de portar, junt amb
el nostre ajut moral, tata l'honra
desa necessária.
Es

una

L'equip havia de dinar al restaurant
de l'estado de Lió-Montaubau. El se
nyor Mates i En Wolrat, diligente,
catasen amb ansia i decidiren, tan
punt hi arribés el tren, baixar i cór
rer a encarregar el tiberi
per a tate.
Amb les presses, en arribar a Lió
Lebroc, va nbaixar. 1 darrera d'en;
Barrull, Bordoy i els jugados. arnb
les snaletes i cistelles de viatge tan
cop tots a terra, s'adonen que el tren
está a punt d'anar-se'n. S'havien equi
Carnea, ajudeu-nps,
vocas d'estacie!
tot cap d'alt altra vegada... i el tren
que guilla sense el senyor Mates i
Wolrat. que cercaven el restaurant i
En Bordoy qu els cercava arab elle
per dir-los que el Lió que ells cerca
ven, millor dit, el restaurant que tels
s'oliera ere deu minuta rnés avall...
Total: amb un taxi cap el verla
bla Lié, al restaurant de l'ostació cl
qual un grup de catalans reia ele de
guts honora a un tiberi imprevisat,
per forea substanciós.
•

*

•

I acabem, que aquesta relació s'es
tá fent excessivament larga. L'anéc
dota final que anem a explicar va
ocorrer ja de tornada.

Per aivui cap més. Si en sabem al
guna més que s'ho valgui, ja us l'ex

vestit de dril i unes sabates de lona,
sofreix tant pensant que els altres
poden suposae que no en té d'altres
que tot seguit sent la necessitat de
donar explicacions.
—Jo a l'estiu no puc suportar altra
roba que aquesta. No veu que suo

EL DESASTRE
La mejoría del estitiejants actual
momente
ment es troben passant uno
de prova. Varen arribar trerapats
optimistes com cada any al llogaret
de la fresca privilegiada, varen esepl
dele in
tar les primeres larnentacions
d'incredu11sorariure
dígenes amb el
tat de sempre, varen treure les pedres
entafurat al
que la mamada havien
del
paliencia
pany del reixt amb la
que ja hi está avesat, varen Iluitar
fins a defallir amb la porta del can
fine que
cell reinflada per la humitat
entra
fi
per
aconseguiren obrir-la i
les maletes en aquel
ren dipositant
rebedor esquifit que del reno el194
anornenen el "hall".
áls
L'espectacle que va oferir-se
lamen
'tnés
seus ulls no podía ésser
ba
table. Ele cel-rasos penjaven, els
els
molsa
I
lancins eren coberts de
acácies
matalassos florits; les quatre
reg
del jarcli desproveides de índice
taven convert'des en quatre pals Per

un

quan

•

QUI

en

diu ni cinc. Solament de tant
tant per a segells en escriure ale
ea

tornen

castanyers borde.
Jardins a l'anglesa. safata d'una bar
raca
a
quatre venta. Minúscules ca
setes de tres pams de
faeana amb
portes de ferro i tribuna de vidres.
Castells feudals de rajoles de Valén
cia, isolats en un clot on la gent va
a
De:llar-In les escombraries. Garat
ges románica pertanyents a mansions
senyorials de ma6 de pla i Irían:: de
colora.
Cada soy. el nou foraster que les
lloga és un senyor que de tant ric que
és no cap e1 que té. Aquest senyor
que no cap el que té és l'admiració
dele incligenes. Cada dia surt a regar
les plantes amb un paiama diferent i
posseeix un estoc de discos d'En Ca
russo. que escoltant-los hi
ha veins
que fa quinze dies que no dormen. lans
éiuen que és milionari, d'altres que
és un dele principals accionistes de
l'Arrendataria. d'altres que és un bor
sista eminent.
Acabada la temporada se sap que
era un falsificador de cédules
i ha
nuedat a delire eateree llst,nC de car.
hur 1 una quantitat respectable de
pernils.
es

que

expliqui geografía.

*5*

"Don Pululo", En González, és
el jugador, tnés ben dit, l'únic indi
vidu deis 23 qu: formaven l'expedició
que ha tornas amb quartos, més deis
que se'n va portar, i que ha augmen

creixen

Ele pobles tenen -una ermita perqué
ele estiuejants puguin'portar-hi a pas
sejar ele -convidats. Són unes ermites
que tant poden datar del segle XVIII
com

•

ve

EL SENYOR SOLER I BÉU
...significat element del Barcelona
F. C., voldria parlar-ne Ilargament,
puix que ha troba interessantíssim.
Es necessari, absolutament necessa
ri—diu el senyor Soler —; ha vin
gut massa tard aquesta idea, pera,
val més ara que mai.
Ho hem d'organitzar nosaltres; ha

sents

*

tenia, Polónia, Lituania, Txecoslová
quia, etc., continuament han posat les
seves
mana
aIs rellotges per íes-los

les

TOTS ELS POBLES TENEN
ERMITA

del Centre d'Esports
El
de Sabadell ho troba espléndid, en
certadíssim. Un bé per als clubs
—cliu—i per ale jugadora. El Cen
tre d'Esports está disposat a fer tot
alló humanament possible per tal
que sigui un fet com més aviat mi

president

corn

•

sent

seu

leein

*

Xicot eixerit, llest í simpátic, en
sems que e:mentí:Sisal :njugador, Ge
rard Bilbao, de l'Arenas, el qual ha
format part del grup expedicionari.
L'Albert Wolrat, el massatgista
de l'Europa, és•finlandas i té xicota
ací. El noi, de tant en tant, Ii yo
la •esctiure, pesa .com que no sap
gaire catalá ni caStella, es valía de
Aquest, dones, amable a
tot ésser-ho, era qui Ii escrivia a la
xicota.
Ara que. Wolrat. •invariablen:ent
li 'deja: "Ponga: "Estar bien. Salu
dar família"." A Bilbao,- aiscó
sern
blava poc. I el que escrivia eren
unes cartes enceses, plenes de ten
dreses,• de records i d'esperance. No
hi mancava, naturalment, aló del
"te quiero •y no te olvida". I, ale
altre u "besos para todos..."

El que dina

Les

e•

imaginad&

bailaran sardanes a la placa;
demi passat ens detectará un ventri
ale: d'aquella que parlen (':'esquena al
Públit pera el movirnent de les orelles
éls delata; diumenge vinent hi bausa
proceesó i sin frase que parla cons un
ltitre sentirá expressament perdirigir
481 la paraula; el día menys pensat
"L'Emigrant"...
Un báríton ens cantará
i -(1tti sap si "Palestra" un dia no
Uunyl vindrá a installar-hi el su cant

Denla

LA

que

"

a

C.ÁT.ALUNYA ja

sigui aquella

desfilar

la raó.
reportatge molt posat
4'14:gesta era la meya primera inten
*: Eh lector§ de LA RAMBLA DE

ya;

o

més del que són i van pel món
amb el sarró penjat al collai un cis
tell ple de polis. De bou matí comen
renten

hauria sabut com disparar-la. En
vista de la qual cosa, va decidir d'a
nar-sen: a l'hotel i entregar-se a la
desesperació muda i silenciosa.

1 qua
gallina.

tiueig vulgar
al rector d'aguces
polsós
assoleiat,
ensotat entre
i
ble
IVetre turons pelats, quines st5n les
principals característiques, el nombre
labitants que conté, la seva rique
sei, les relíquies mes importants que
eis toneerven a la rectoría, podríem fer

pagar en sap corn pace,
va
decidir de pegar un tret a l'in
formal que el deixava cense diners.
Es va trabar, peda que no porta
va
pistola. Va reflexionar, després,
que encara que n'hagués fingid, no

el

simpátic funcionan i d'oficines de
l'Europa —el qual a l'excursi6 La
perdut cinc quilos...--, no torna i
s'lla de quedar a Kannas, capital de
Lituania, empresonat. a Sembla es
trany, oi, coneixent el seu carácter
tan pacífic? Dones és ajad!

e s tiu eig implacable

pregtuatéssim

haver de

NYOR TAMBURINI

EL

NOSTRES F UTBOLISTES

Bestit, Gironés, Maurici, Solig6 i Layola, juramentant-se a Kovno, vora el riu, a devorar
passi6 una preciosa col,.. El "vest uari", com es pot veurf, és d'época

Reportatges del temps

L

EL SENYOR CANELLAS
El flamant secretan i del club de
Can Rabia ene contesta entusiasmat:
—Ah! sí; s'ha de fer immediata
went. Cal estudiar la reglamentado
propasada pel doctor Moragues, la
qual en principi sembla que está
*non bé. Només !si ha una cosa (loe
&u preocupar als organitzadors,
té', que potser hi haura pocs socis,
i a l'hora deis accidenta la manca de
pessetes pot produir un desastre. Es
per aixe que cree en la necessitat
d'estudiar-ho 1:é abans, per tal de
fals. M'agra
no donar ni un pas en
daria molt intervenir en la seva con
fecció. Sha d'anar, com més aviat
millor, a la implantada de la Mú
tua. L'Espanyol ho defensa.rá en
abs

se'n van cap a l'hotel.
Des d'aquella nit no ala cantat
tnés. I s'hi ha sortit guanyantl

perqua l'aigua no se li empor
tés, pérb sense decidir-se a ajupir
se, perque la por no el deixava, lii

i, aobretot, ut minyó alt,
fort, bru, que un jorn va mirar-la
Pele

de la ereació de
la Mutua de jugadors?
(»lió deis senyors Canyelles, Tarnburini, Soler
i Bru, Villena, Mates i Cros

reixen millar asseure's a un banc.
Es donen les mane, es tornen a mi
rar i a somriure. De sobte,
Alcoriza
proposa a Gamis: "I si els cantes
sim "Tú eres Paquita"?" Dit i fet.
En el silenci de la nit, els dos ju
gadora catalana, a mitja veu, amb
tota intenció, canten la vella can
eó. Creuen obtenir un éxit. Abans
d'acabar-la, perb, les noíes —unes
Greses delicioses, que slavien ador
mit-- s'aixequen esverades i erren
quen a córrer. Els havien caigut
unes gotea al nas i no era cosa
de
mullar-se els trajos.
Gemís i Alcanza resten un mo
ment sols, sense saber qué fer: si
acabar la caneó o córrer darrera
d'elles per pagar-los el taxi. Les
noies, pena, han desaparegut i el ca

sament

a

Qué opine"

reportaxe anectibtic

Un

tantee Pel maig vaig fer-me tres ves
tits: un de gris, un de blau i un n'e
fose; dones bé, e:s tinc arreconats per
qué amb cap vaig tan bé com amb
aqueas. A
mi a l'hivern doni'm
"smoking" per anar al taceta jaquet
per assistir a les reunions
d'accionis
tes i abrics amb coll de
pella per sor
tir del teatre, peras a l'estiu
deixi'm
aquest vestit de dril, que jo
ja vaig
bé. Pes i que les sabates de xarol
se'm tallen de no portar-les. Els
com
panys de compartiment callen a con
dició que quan ele toqui el toro

d'explicar-se níngú no els interrompi.
L'un ha de parlar de la
fábrica. l'al
tre del taller i l'altre del
despatx.
El fabricant té una fábrica de
pun

plicarema,

JOAN FONTANET

estendre la bufada...
iniplaca
La pedregada havia estat
ble.
Aquella nit, mentre la senyora
rivalitzant
filies feien prodigis
desperfectes.
energía per reparar els
l'estiuejant va acompanarar per
seus plors
mera vegada en ele
s

19411b"
gh.
.10

,

iregy

tea al coixí i els únics operaris
són
la seva dona í una neboda. El
taller

consisteix en una serra mecánica ac
cionada personalment pel seu
propie
tari. El despatx és
molt importart,
pere l'estiuejant només hi exerceix el
cárrec de tenedor de Ilibres.
Tots s'escolten ami, un gest d'ad
miració i les celles enarcades com
si
e3 creguessin
ele une ala altres.
•

?Cilio(

\

•

que haclarnacions tate els pageso,
vien berdut la collita.

VALENaT1

CASTANYS

25 d'agost de 1930

la rambla de Catalunya

----------

DISCOS

ESTIUEIG POLITIC

d'esquerra

Els socialistes
Conversa amb Teodomiro Menéndez.

--

L'obrerisme revolucionan.

--

La música, ja

Les

elecciona deis Comités Paritaria

humor, encara amb consura
Respecte

per a Pancianitat
venerable

que Sartf un norne que inven
manera de deturar cl temps, i amb
et ta
ell totes aquelies consegaéricies que el
ory dio

temps. comporto, si aquest
curs del
invent bou
!loma pot expendre el
sea

e,reu, no

Fa ha dubte que

es

a

He tingut ocasi6 de parlar amb
Teodomiro Menéndez, l'ex-diputat
socialista que, juntarnent amb In
dalecio Prieto i Fernando de los
Ríos, han formas a l'esquerra del

aquel: tel d'arterioesclerosi del cutis;
que fa postures a lun i a l'altre per
tal de captar-se la simpatía liur; que
coqueteja amb el: senyors de preu per
qué es vete la vellesa al damunt i

l'ara l'home

até, ric del món.
Lyeega que el món és tnón tots Ilni
conservar la joventut, i tot
teta Per
que a cóPia d'anys arri
sabem
que
baron a tenis aquella virtut de tanta
vaina que se'rt ditt experiéncia, i aixd

convé trabar un bou passament.
No ens !ti Icen: !‚as d'enfadar. Ca
desea ha de fer el seu papes. I és na
tural que la Lliga jaez el seu i que des

del

seu

(irgan

se

les hagué antb tots els
no pos ella

que amb MéS joventut que

.procurem

que Western posant
dissimular-los, i si els ca
comenten a clarejar cerquem

a

mesura

bells ens
de veure si

fent-los pujar

del mateix
se.

ilatell arr!ben a cobrir-nos la calba.
N'o hi ha ningú que es resigni a ésser
yeti. I toles les trapaceries que la gent
que envelleix inventa per tal de dissi

1

nadar l ses,us vellesa, més que un
ptany per la mateixa pérdua de les
l'orces fisiques, són encaminade.S, amb
esPerit de coqueteria, a aparentar una
v!goria que—ai las—sita completament
hi ha Pas 'singa que se
n'escapi. Els hontes, els pobles, cls par
llames, po
las, les calectivitats...
bles. Partits i collectivitals, guau. 7.'eUell,
pera, aparéixer en Ilurs polsos els pri
mer; cabells &lenes, fan esforeos de
flaquesa per dissimular. Els val ben
tac, generalment. El temPs no s'atu
ra, i quan en el rellotge del De:al
sana l'hora assenyalada per a la mort
de cadasca, has de fer el darrer badall
vidgues no vulgues, i de seguida cap
al bagul i comí al cementiri.. Mí! ja
dotzena de 1710011S posen un punt final
i les conqueteries.
a lotes les vanitais
Aquesta c7anica pot semblar a algtí
que estaría Inés adequada per a Tots
San. Mal kt. Es la histaria de cada
i no !ras d'una fasta assensalada.
I en aquests monteras presents, és la
histar ia que ens ve sernPre a la me
ntaría guau ens deturem a examinar
l'actuació de la Lijo al través del seu
asgan que un temps potser fou.efecti

D'aixa

siamesa la VPII de Cataba:ya; que avui,
encara que en dugui el nortt, no arriba
rl ésser sitió la
van cruns quants se
tryors distribuits entre la placa de la
Cuezumlici i la Vio Laiciana.

La Viga té el.s seus anys; no es kit
pas negar. Té els seus anys, i amb els
anys les xacres corresponents. Porta
al danuad el pes d'unes guantes tones
d'experiencia, Pera si aquesta expe
riencia no se sap administrar bé, traba
el seu contrapés en el rapapieig caree
terístic de la majaría de vells, i ales
hores ningzí no en fa cas.
La Lliga es traba en el cas d'aque
!les scnyores duna edat tan indefinida
a causa de les trampes que emPren Per
dissimular-la, que hom ha acabat per
anomenar-les, en els catalegs de les
cases
de modes: "Senyores de certa
edat", Llegireu: "Traje de larde para
senora de cierta edat". Es el traje de
la Lli,aa. Es una cerio edat que con:
más es
dissimular Inés es delata,
Perqué com Inés es volen amagar PIS
anya Inés malasnent surt el camou

flene.
La Lhga és-una senyora de
eclat

1%0

no

comPletament ajamonada,

cera

que

diuen el: seus amics de Madrid; que
es
pesa pólvors per tal de dissimular
•

selecció de la insellectusilitat cas
que, sortosament, cada dia es
fa més dinámica, intervencionista, ex
pansiva i, per tara, més liberal, ha
exposat la iniciativa de retre un cor
dial homematge a l'altíssim dentagag i
inductor Gabr.el Aloirkar. Havem siib
ratllat expressament els tnots dema
gag i inductor, generalment mal en
tesos i aplicats en sentit
pejoratiu,
Pulse que l'Alomar va reivindicar Ilur
signif cat veritable. Dernagog vol dir

conductor,

el que -infon la voluntat de
mansa, i inductor val tant com sem
brador d'idees. Són aquests, precisa
mena els atributs mes destacats de la
personalitat de l'Alomar,
Caldrá dir que ens adherim amb
entusiasme a la bella i oportuna pro
peste? Planyein-nos, només, que slia
gi trigat tara, i no som els catalans
els menys culpables d'haver retardas
massa temps lacte de justicia que es
rnereix el genial plasmador de la Ciu
tat Futura.
Val a dir tenle que a bornes com
Gabriel Alomar no els escauen els ho
menatf es a rus, confeccionase en se
rie al vell estil, puix que aquests ac
tes de bríllant i explosiva glor. fica
ció són adequats, i quasi sempre ex
sessita a les paturns i renomanades
rnediocritats, de les quals no oal co
neixer cap obra si retezir cap dea
per

a
hdtnenatjar-les en un acte de
Lecíproca i ben conjugada vanitat.
Qtran es traeta de Gabriel Alomar,
que va desgranant
incansablement
sInse.afeblinsents, dia per dia, la seya
tasca ,d'educador de la civinnt i de
la democa-acia i té sernpre,
sense inhi
hir-se mal i recloure's en una aovar

da prudencia.

Uiment

per

a

gest de cordial aco
Sota idea noble i gene

un

la

dictadura. Teodo
miro Menéndez ha estat sempre
partidari d'una acció decidida del
partit Socialista contra el regim de
!libertas i opressió sofert per Es
panya durant set anys. La popula
tatas de Teodomiro Menéndez dintre
el socialisme estima es manifesta
duna manera preferent en els nu

clis joves del partit. Les joventuts
socialistes Ii demanen constantment

partidpi

que

en

domiro

públics de
els quals, Teo
exposa els seus

actes

carácter societari

en

Menéndez,

perdut ja

el seu carácter de
solució revolucionaria i per aixó tri
gará molt de temps a esdevenir ins
trumen't evolutiu de govern i podria
donar-se el cas, encara, que l'obre
risme combatiu ti prengués fácil
ment la dayantera
en
un
motnent
me

,

•

,

,

ha

pensar-s'hi poc ni gaire,
declarar que Espanya no pot fer
revolució, i que, en aquest cas,
acuse

va

la
el

programa de !'Alba sembla el més
factible. Llaneza veu amb cert temor
l'avene de comunistes i sindicalistes
organitzacions minares. Teo
en les
domino Menéndez tne'n parla, tam
bé, amb una mica de preocupad&
.Si les nieves impressions no m'en
ganyen, el cos electoral del socia
-ne mal paran d'unee
lisme pot se

determinat.
Teodomiro Menéndez és un so
cialista polític. Un liberal. un de
mócrata. Ara es preocupa
eferent
ment. del problema ,del
régitn. Al
meu
entandre és un borne que ha
sabut prendre el pala a la realitat
nacional i sap on hi ha la feina més
urgent. Coincideix ami) Marcellí
Domingo en el trist papen que les
,esquerres aniriene a fer a les elec
ci•ns. El!, per& se stetmet a les
derisions del seu partit, sense sa
ber si será un deis seus candidats.
Pesqué Manuel Llaneza, el secretad
del Sindicas 'afinen segueix gaudint
(t'influencia en les organitzacions
socialistes de la conca minera. I.
potser, 1a lluita. en la intimitat del
partit. es Iliiirara entre Teoclomiro i
Llaneza, que són les dues figures
més unportants del socialisme as
turiá.
Llaneza és el tipus perfecte del
socialista oportunista. Era arnic par

•

criure's.
tica

és més aquella
torma. El

sense

fet s'ha presentat que
tot ho ha capgirat. El fonOgraf i el
disc, amb el seu máxim perfeccio
un

nament.

L'art, la ciencia i la indústria, han
guanyat aquesta batalla que fa de
la música l'art més complet i, sobre.
tot, el Inés directe.
L'adquisició de discos ja forma
part deis pressupostos, com les !a
bates, els vestits i el nostre pa de
cada dia.
Solament que es compren més
discos dolents qué de bons, malgrat

•

costar

el mateix preu.

del públic

organisme d'aquesta
objeetius polí
indispensables. .que el partit
a

i

•

imposa.
Pesó,

,

.mena.

no

dise és una fotografia que canta.
Una partitura plena de blanca i ne
gres,
éa solarnent Ilegible pela
iniciats.
El <lisa és una partitura demo
crática I d'un llenguatge universal.
Els músics no han sabut donar
tota l'expansió que la música me
reixia. Tothom pot gaudir d'una
escultura i d'una pintura, pel sol fet
d'ésser posada davant deis ulls.
Molt poca gent, podria llegir una
partitura musical, sense haver aprés
tota la técnica que aquesta lectura

eleccions, Inés encara, si triguen al
gun temps a celebrar-se i deixen
temps a organitzar-se els Sindicats
a
les Iocalitats mineras. El sindi
calisme guanya terreny, malgrat de
mantenir-se en un pla apolític que
sempre afavoreix els socialistes mi
litants.
Sobre els Comités Paritaria, Teo
,e, tiro llenen 'ez opina ue t im
prescindible que existeixi un orga
nIsme de relació entre' patrona i
obrera. Creu, peró, que teta la' pro
paganda d'un pártit no pot circums
un

Hi ha altres

'savia d'intentar, per tal de fer-se
mes fort dintre el panorama obrer
•

espanyol.
JOSE DIAZ FERNANDEZ
Oviedo, agost, toca

?Es

la

culpa

deis fabricants?
Jo crec que una.mica e totbom.
Eta fabricaras enregistren el que el
eeíblic demana mes. I el públic,
Compra el que el fabricant enuncia
amb lletres més grosea.
Per aixó jo agrasixo a LA RAM
BLA DE CATALUNYA l'haver
aquesta crónica on hi
me acceptat
o

recornanarem

certs

enregistrements,

1 hl donarem la nostra opini6 sobre
d'altres que representen un atemptat
al gust del públic, quasi un enveri
name.nt.

que as eraguitz. Tretre sé?: tratze, i
Per Inés q.te resgargamellessir. ara no
tls treurias e,ue siz2 d'ésser tronaeçuu:
i que don Alfons ha fa tan be'. 4 Inés,
si intentavss convencer-los que van
ro

permetre

equivocats,

surten per aquests Inans de Den a cas
tigar. L'hent de prendre tal com és.
Calia que a mesura que anés posant
anys anés posant seny, calia que trac
tés de ximples a tots els que li recri
minen que aquest seny és el que ens ha
Perdut, calia que marcides toles les se
ves grades de
jovenesa anés a fer
babarotes anib els veas verds ntés tro
nats que parlen castella i són grans
d'Espanya o gentilshomes, i calia fi
nalment que toles aquestes postures de
compensades
cocotte revellida fossin
amb un present: el present de l'enea
sellat, aqttest encasellat que cada ve
gada• que en partem té la virtut de
desfermar la indignació de tots els que
escritten Per compte de la Lliga, fins
a
negar-ho antb tanta bona fe, que es
donara ?I cas que el: eneasellaran
elle i tot,i ni a dintre de la gabia
creuran, encara que Vegin que el ma

teix general Berenguer
el

partís.
"Juventud,

va

a

donar-los

divino tesoro—ya

te

vas

para no volver„." Aquesta invacaeió
de Rubén Darío és la que, tradu'ida,
s:gons es din, per Ferran i Mayoral,
recita la Calnissió d'Accití Política de.
la Lliga cada vegada que es reuneix,
a/ cameste de la sessi6. Ja se n'adonen
ells que aixa se'n va per portes, i que
Una bona tardar, per mica que el temPs
es
presenti excessivament im•!ement,
Pera tnentres
se n'aniran al catear.
tant, a la finita. Aixa, confes,em-ho, és
sinitultic de deba, encara que vagin
equivocats. El: vells són tos.suts, i no
els pots !‚as contradir, peroné el res
Pecte a alía que se'n dite "las emes"
é5 obligal. La tossuderia de lamciani
tal no lo pots pas combatre, pergul no
res
Els yells fiquen la ba
en treuria7
nya en un ftrat i ira hi ha bas mane;

Illomenatge
tellana,

durant

Rivera. Ana, un
demaná la seva
declaracions del
Manuel Llaneza,

ticular de Primo de
amic de l'Alba li
opinió sobre les
politic de París, i

gui el del socialisme. Ni per a l'es
guerra ni per a la dreta. El socialis

punts de vista revolucionaria.
Els homes del socialisme, produei
xen una sensació de disciplina i
sa
crifici. Tant Teodomiro Menéndez,
com Indalecio Prieto, cora Frenando
de los Ríos, han discrepas radicalment
de les direccions adoptades
pela membres directius del partit.
Segueixen, peró, afiliats al partit i
no han volgut provocar tina escissió
que, tanmateix, no hauria afavorit a
ningú. Es moit possible que la ten
dencia revolucionaria de l'esquerra
del partit assoleixi, cada dia, mes
forea i arribi un dia a la direcció.
Aleshores horn veurá que aquests
tres bornes; tan significats dintre el
socialisme espanyol, han obrat amb

fer desitjable arribar a
ens hauria de
tu
enir pro anys ner a posseir-la, ningú
d'arribar a tenir experién
no enveja
cia•i tots sJoldriem conservar-nos en eta
anys,

partit

prudencia i sentit polític en conti
dintre l'organització. Jo no crec,
peró, que el moment d'Espanya si

nuar

freda,

cosa

monta

a

t insultarien.
—; O is'és
vist que uess marrecs que no !rugen
tres pams de terra s'a!xesaaje-ia a do
nar consells a una senyora que ia tin
dria cabells brotes, si no fossin el tints,
i que té les faldilles pelades de tan
asseure's al: escons del Congrés i
cidlutc als mateixos ministerisl
Ott
s'es vis!!

Lliga

ha de tenir raó per forca.
anar d'altra manera. I en
cara que es traba en una edat de [Ig
lesia per la jovenesa d'altres, i si s'or
gattitzés un Concurs de bellesa de par
tits catalan.s, feria com aquelles sess:vo
res lietges que so'n van al Gaveta: ci
vil a protestar i a demanar quena es
deirin fer aquesta mena de Concur
sos, no serem !‚as nosaltres els qui I:
negaren: el dret de fer el sen paper
de vello una mica reganyosa. Una cosa
teitint de be <en aquesi país. I suposem
que !‚el fet do dir-he ningtí no ens ti
rara pas la cavalieria per sobre, tit
Ilant-nos de xovinistes: el respecte a
l'ancianita:. Aixa sí que ho tenim. I en
no»; d'aquesta tirita que tant ene ata
voreix, denzanem que ning4 n
tralimiti, i que es guardin els deguts
La

No Pot !‚as

respectes

aquesta senyora venerable,
que sigui una mica arrau

a

que encara

xada i de

rompe!!,

tant

en

la

seva

en

gran &per

lingui oigan
javentat va ter un

tan!

societat i

en

va

arribar

o
bé paraules enceses, vibrants
d'indignació, contra qualsevulla esco

po
mesa als drets de l'home o dels
bles o a la Ilibertat de pensament, el
millor hornenatge que podem fer-li i

amir el: vilatans i us dejen: —Sí, te
51114 lata la ra(5; s'ha d'ésser catalanis
ia, ja ha vr,eat; per() nosaltres llena
votat tata la vida el sotuer ola; dei
xeu-nos
morir votant-lo a ell encara.
Aconscleu-vos veient que tata la lo
venalla ja és.vostra; que els ncrstres
mateixas fills ja eón catalarristes. Pe

e; que, segurarnent, agrairá Inés, és
el de seguir-lo en la seva obra d'a
postolat, de mantenir-nos fdels a la
seva ideologia i de fer-nos sensibles
a
la seva inesgotable i, en certs :no

ments, valerosa generositat.
Si el mestre de ciutadania allieona
l'escoltem, pred.ca i no en fem
i
cas, assenya.l.a un cansí i no el seguim,
judica homes, doctrines i institucions
i
el deixem sol en la seva digna
exemplar act tud, ?qué restará de la
nostra admiració? Si havem estat ab
sents quan calla actuar i havem ca
llat quan luden, de parlar. deixant
aquestes expressions d'alta civilitat i
de solidaritat humana a l'ún'ca res
ponsabilitat í iniciativa d'un recluís
nombre d'esperas selectes, heroica
rnent no conformistas, ?quin sent't tni
drá el nostre homenatge?
De tota manera, homenatsem Ga
briel Alomar, baldament sigui com a
desgreuge d'oblits i negligé:mies que
obeeixen més aviat a una instintiva pe
resa que no pas a una deliberada des
consideració, peró amb el decidit pr s
posit de convertir aquest homenatge
de fe en els
en una activa professió
'deals que Gabriel Alomar ha defen
sat tota la vida.
Abans de tot. imposem-nos la mis
sió d'explicar a la gran part del poble
que desconeix Ö coneix malament la
icicoloi i la personaiitat de Gabriel
Alomar, els quals són !a seca signifi
cació social i els aspectes mes yistents
de la seva privilegiada intelligéncia,
exercitada en l'estudi deis problemes
vitals i pródiga en saborosos fritas.

borne modest, excessivament
modest, que vessa simpatia i cordiali
tat deis seus ulls vius i penetrants i

Aquest

senyorivolatnent efusíu,
Institut de provincia,
essent alai que pels seus mér,ts i el
seu
legítim prestigi intellectual Ii
correspondria ocupar, almenys i bono
del

seu

professa

tracte
en

un

rant-la, una cátedra universitaria. Eis
que tinguin, pero, la idea que Gabriel
Alomar, en tant que intellectual i ca
tedratic, és cultera, pedant i inintelli
gible com molts d'altres, va equivocat
de mig a mig. Com els vertables ta
lents, Alomar és ciar i mal ens acta
para amb el pes de la seva savies'a,
que vol compartir amb tothom per tal
que esdevingui útil i fecunda.
La lectura deis seus meravellosos

puríss.ma ;
d'un estil eloqüentment precis. harmb
escrits.

duna

diafanitat

com una amfora de bronze.
festa per a l'esperit. Poca es
criptors han aconseguit con' Alomar
ésser tan profund i Iluminós alhora.
Clássic per temperament i artífex
la forma. com escau en bona trad.ció
mallorquina, té el do de tractar be
Ilament, serenament sense énifasi ni

nic i

és

sonor

una

esgarips.

de les

coses

més

transcen

dentals ; apassionants. La flama hi és.
abranclada i viva. perb graciosament

continguda

per

una

dran

ti pren
més...

no

res
Ens plau de reproduir, de "Lea
Circurnstancies", de Reus, el se

güent

comentan:

"En aquella moments, quan el go
vern actual
ens
donava avarament
un
tras de l'amnistia amb tant de
fervor demanada; en aquella mo
ments abrandats d'entusiasme, en els
quals el poble, el veritable poble
de Reus, abraeaya els martas de
Garraf i la gent del camp donava
un alt exemple de clutaclania,
que
ene enorgulli com a catalana i com
a
reusencs, un borne tot amor i
paesió, aquest home que ha ager
manat ala més nobles ideals de l'es
port i la ciutadania i que anornenem
tan familiarment En Sunyol, de "La
Rambla", ens digué aquestes paran
les: "A Catalunya ja no cris pren
dran tes mé_s..."
En les horca que han succeit ele
moments
d'abrandament, aquesta
frase ens ha fet meditar sovint A
vegades ens ha semblat d'una am
bició ben escassa, i creares hem
pensát que ja farlem pron de no

expressi6 impe

cable.
Alomar no cr'da ni s'esgargamella
vomitant injúries i propagara pana
cees, i per aix6 s'ha fet un cartell com
a
energúmen terrible. Amb els má
xirns respectes, compatibles amb la
máxima integritat de les idees i de la
conducta, Alomar parla, millar dit,
enraorta, en quan enraonar ve de raó,
raciocini.
Alomar no camina a salts

es

i

Harden

•resprcti l'anclara

a

l'Alemanya

Fins ara, la música havia estat un
luxe.
A les nostres sales de concerts,
solatnent una classe de la nostra
societat hi era admeSa.
Si bé una benemérita Associaci6
Obrera funciona regularrnent, no per
abcó les nostrés democrácies faran
un pas endavant vers una coneixen.
ça més completa de la música.
Amb una quánts concerts per any
i amb programes reaccionaria no
n'hi ha prou.
La música, com la pintura i res
«altura, cal tenir-la a casa.

fiocadr.emúsica,
l'bre

aquesta indus.
de nacional
en el punt de vista xovinesc del naot.
Ara passa les fronteres i fa m'Es
bona feina que tots els ambaixadora
dei n s
vui, hem vistut amb la ig.
noráncia mes completa. Ara, conei
l'Orquestra Simfónica
d e
2C e m
dirigeix Leopold
Filadelfia,
que
Çoneixem t'Orchestra
Stokowski.
d'Amsterdam; de Mengelberg. L'Or
chestra de Nova York, de Tosca.
nini. Tota la música deis negrea, que
els ajudará a emancipar-se.
?Per qué les Postres orquestres no
ens fan conlixer la mucn deis »ces música de la RIssia
Sovietica?
?La música deis moderna franco.
Honneger, MilhaucL Pon.
sos,
com
lenc i d'altres?'
Dintre els catálegs deis fabricantl
de discos hi trabaren de tot. La
qüestió és descohrir-los, i valer-hl
fer coneixenea.
Jo insistiré perqué. es 'donin con
ectes gratuits amb el máxim de per.
fecció musical. AIX5, no represen.
tara una competencia als. canten&
d'orquestra arnb música de cara 1
ossos, pel contrari,
será la prepa.
ració d'un públic noui stombrós Gis*
reemplaeara acruest Públic d'ara, ea.
quifit i snob, que assisteix als coa.
cesta pel sol desig. de xerrar j exhi
bir-se, Sempre aexepci6 feta de la
benemérita Aitociacl& obrera, que
té un públic atent
entusiasta.
Eta fabricants de discos defen,
sen els seus interessos 1 catan
ea
el seu dret.
El públic ha de defensa!' el sett
gust, 1el qual depén el tuvell intel
lectual del país.
Els una i els altrea poden creark
aquest paraleIl que portará la mú.
sica digna d'aquest nom, i ésser es
timada pel noble que, naalauradaa
ment, encara no la. coneix.
La
trialització,

aense

era

quelcom

Fl insóna.

`

•

JOSEP FONTBERNAM

encara

on

es

1

peterneguen una mica.
Possiblement la frase felie del di
rigent d'Acció Catalana, constitueix
una fita qua sorn ben prop de pas
tar, i potser mes que pasear-la in
advertidament, seria bo de fer-ne el
baluard inexpugnable de l'acció reí
vindicadora deis Postres drets i les

lectiva el fa inactual i inadaptable.
No tem la impopularitat ni els esquit
xos de les agües térboles.
Arrecerat en la calma paridisíaca
i 'luminosa de la Illa Daurada, és sen
sible a tots els dolors i injusticies, i
en "loe de deixar-se bressar doleament
en la pacífica
i ufanosa barca pairal,
la seva ven ressona acusadora i vindi
cativa. Quan les guerras colonials,
Gabriel Alomar, que era un adules
cent, ajunta el seu clarn de protesta
contra la inhumana i patricida disbau
xa guerrera a les veus isolades de Pi
Margall i Pere Aldavert. Com Zola a
no

neumática,

campana

bades, ni fa les tombarelles habituals
d'un pol ticaíre joglaresc. Avanea amb
el corrent, quan el vent és propici,
contra el corrent,
quan la follia col

kaiser.

res

una

la respiració deis cacics, I no pre
cisament pes l'enrarirnent de l'at
mosfera, que alzó podia dany-ar els
altres ciutadans, sinó pel procedi
ment del buit. Eta ha isolat en una

J. VENTALLO

Franea

prenguessin

peró podreu adquirir
fotagrafia que al punt de vista
emotiu és igual.
Ara padreu tenir la fotograna 4.
la "Novena Simfonia'', de Beetho.
d'Stra
ven, i de la "Petrouchka",
vinsky; grades a la trinitat matad.
l'artista, de l'enginyer i de
Leonard,

de

portats a cap per a la reivindicaci6
deis nostrea drets, ha tegua una
táctica admirable: la de dificultar

ra deixeu-nos votar En Sala IJIU a
?'hora de la mort.
Ara, (mete a Terrassa í a Sabadell i
a
Manresa i a una pila de ciutats
1 viles de Cataluttya i pariere amb el:
vells 1 ue diuen: —Sí, teniu tata la
raó; s'Iza d'ésser rePublica; !a ha
veiem; Pera nosaltres hem votat tota
la vida la Lliga; deixeu-nos morir

Dentanem que
tal venerable.

ens

més.
B8 és veritat que aquestes paran.
les no les podem ni les hem de te
nir com a fita del nostre ideal, pe
ro també ha és que potser encara
constitueixen una fita que no hem
assolit del tot, si bé ens hi hem
apropat znolt.
Encara a Reus hem pogut com
portar un estat de coses que ens
ho confirma. Encara hem pogut
penetre que ens prenguessín al
guna cosa. El poble de Reus, peró,
semblant hacer compres la Ilieó que
enconen
les paraules d'En Sunyol
davant el fracás de tots eta intenta

a

aconseguir que es par/és molt d'ella.
.4nys enrera, a Terrassa—seria !‚el:
e.,oltants del 1-918— féieu un míting en
un poble de la comarca, i després d'es
gargamellar-vos entraveu en conversa

Gabriel Alomar

rosa

A Catalunya

que

Es ciar que no, podreu tenir-hl
la Venus de Milo, ni La Gioconda„

del

ha vaciliat mai a aixecar-se
en valerosa arrogancia
contra les ex
tralimitacions de la llei i de la fose-a.
En les jornades terroristes. en les
aventures africanes, en les férrica. re

press'ons.

en
plena férula pretoriana.
Gabriel Alomar. planant dessus la mé
lée, no ha perdut mal requanitnitat
del seu esperit noble i sere. fonamen
taiment humanista, civil i liberal, í ha
dit parautes defnitives.
Alomar és auster, un sant laic, i la
netedat immaculada de la seva conduc
ta li ha donat forea i prestigi per a
nn callar
res ni téiner a ningú.
Estima el pnble i la democracia eorn
govern del pohle pels mllors
del
a
poble. pena no l'adula ni es fa servi
dor de les multituds convertides en
plebs grolleres que es Muten a la fú
ria deis instints primaria. Vol aseen
dir el poble a una rriax;ma eignitat

QUE ESPERA EL REI?
(Títol d'un libre recent de
Marcellí Domingo)

Postres

'libertas!.

Ana que

ens

tornin el robat,

as

segurem-nos que no ens prendran
res mes, que no ens deixarem pren

dre res més. El procediment de la
sínia i de l'estira i arronea, podrá
plaure ala que fan costat a un go
vern com
el d'ara que no té altra
missió que la d'assegurar amb pun
seis i Iligaments un arbre les arrels
clel qual són bastant series. Nos
alares no devem, de cap manera,
emprar-lo.
Pr;iner assegurarem el que ens
resta d'una segles d'ignominia i des
prés defensarem, consclents i altius,
tots els drets que com a noble ens
pertanyen.
Joan de l'An."

•

un

•

st

Carrera de relleus organitzada pel ministeri de Finances
El pobre Join Espanyol: —Vol din que el-senyor Wais l'aconsettiri.?
El senyor Araüelles: —Ja cal que cornil
(per Eas

Sembla, pesó, que l'homenatgc de Ces
talunya a Gabriel Alomar seria In
complet si no s'aconseguis que els es
crits del mestre insigne tornessin a

de castes, peró red.mint-lo abans de
la inconsciencia i de la baixa materia:
lisas, encara que de vegades aixó el
faci impopular, pula que com diu en
certadament, eta pobles, com els nena,
ploren quan seis renta.
No concep la política com un .i0C
de forces per a la conquesta de l'éxit
don

100Pk

set

civil per tal de fer-lo apte per gover
nar-se, Ilitire de tuteles i del domini

immediat, sinó

sr

mg/

I

honorar d'una

manera

normal

rhyl

valor idealis

que Buda pel futur, puix
que
creu que la justificació de les doctri
nes per
l'éxit es la mes immoral i

perillosa de les creences.
E
ideológicament i pricticarnent
catalanista en quan respecta la volun
tat lliurement sentida i manifestada
dels nuclis étnica i amb personalitat
a

emancipar-se,

sempre que

les reivindicacions nacionalistes signi
fiquin un guany per a la civilització
universal i per a la 'libertas deis ho
mes i dels pobles. I aspira a la for
meció i estructuració de la Ciutat Fu
tura. com a concreció immaterial de
l'agruparnent huma per a la minora
incessant de la conciencia col-lectiva.
Honorem-lo, dones, a Gabriel Alo
mar. sense reserves ni regateigs, amb
noble sincertat com ho és la seva, i
ajuntera la matra rolliesió fervent 1
entusiasta a l'homenatge projectat pels
intellectuals caltellans; peró afegim
hi una rehabílitació que devern al nos
tre Alomar, que a part de la seva ideo
logia prócer 1s un del, valora més
pura de la nostra literatura. Voldriem
•que fas ,poss ble l'edició d'un vol=
en el qual figures en primer
terme
la magnífica i insuperada dissertacié
sobre "El futurisme", publicada l'any
I9o5 per L'.17,.eite i que está exilauri
da, i ?tspres una selecció deis arti
cles que va publicar Alomar en el dia
ri El Poble Cata:cl. Alai!) en ço que
respecta a l'obra pretérita, encara que
actual, del nostre poeta civil, Ena

Su

liberal catalana.
FRANCESC Cl:RET

ta

definida,

•

interrompuda les planes de la l'reinsa

•••

,

IABRIEL ALOMARi Yist pet Henos

Pzésne.at
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la rambla de Catalunya

d'agost de 1930

-

Unió Baldío al Photomaton
La conseqüéania de la gent d'Unió

!tedio
posar
es

es
en

una

que no iba pu de
dubte. Tota la seva história
una

cosa

historia de consequenciam

terg.versar

els

fets,

i

en

en

desapareixer

fent d ama si algú l'ha delicada
de cobert. Ara =tela, no han po
gut desmentir cap deis cárrecs que els
hem fet i han optat per dir que no
voleen venir al nostre terreny perqué
donarien de menys.
No facin el prirranmat, perqué ccm
veuran ela nostres lectors si algú ha
de gastar cutis fi per no valer trac
tar aznb ella, hem d'ésser nosaltres en
tos cas. I la relació de fets que anem
tot
en

presentar, no per sabucta menys in
teressant, vindrá a donar-nos la raó.
Quan l'Associació Nacional de Ra
diodifusió, que subvencionava els pro
grames d'Unió Rádio Barcelona, va
retirar &n'esta subvenció perqué
manera
com
era administrada
no
ii
plavia, Unió Radio Barcelona que vo
lia tots els diners de "tots" els so
bis de l'Associació, va portar l'Asso
ciació al, tribunal,. Unió Radio Bar
ecelona rebia els diners deis tádio
oients catalans, i els volia tots. Tot
el que no fas així era una estafada.
I naturalment, els tribunal, fallaren
a favor de l'Associació
Unió Radio
Barcelona, que havia fet el gran plat
que
havia dut l'Associació
tri
bunals, després no ha dit rea. Primer,
tergiveraació dele fets. Despraa, el si
•

lenci.

Quan l'Associacló vi deixar de sub
yencionar els programes d'Unió Ra
dio Barcelona, aquesta ernissora es va
atribuir gratuitament times les instal
lacions de radiobeneficencia fina ales
hores fetes per l'Associació. I va rnan
tenir la falsedat pel micrófon fent-ho
dir per 'Toresky, i des de la Revista.
Tothom sabia que el que deien era
fals. I ells anaven aguantant la fal
sedad Varen 'ore els oblats de Sant
Benet a dir que !'obra radiobenéfica
havia estas impulsada per l'Associa
ció. I ella no van dir. res. I ha sortit
.finalrnent el canonge Ilasdexeixart a
posar els punta aobre les is, 1 els ha
deixat per "embusteros". Perb Unió
Radio Barcelona, que ha estat enga
nyant els seres rádlo-oients i lectora
nna
pila de ternps, ha optat per fer el
mut Ha estat conseqüent en no reco
neixer la veritat després d'haver estat
sostenint la falsedat una pila de temps.
Quan l'Associaci6 va deixar de sub
vencionar els programes d'Unió Rá
die Barcelona, i els consellers d'Unió
Rá.dío senyors Soler, Noble, Llorenç
i Rifa se'n separaren, els d'Unió Ra
dio Barcelona anaven a trobar gent I

un document ja caducas
aquests senyors dejen com
a procurar que
ela pro
grames que l'Associació havia de sub
vencionar fossin ces de renassora del
Tibidabo, Ii dejen naciese deixar lltir
el text del document caducat):
No,
si aquests senyors no se n'han pas
anat.
Si encara estan amb numera-es.
1 ella sabien que era fals. Peró es
tractava de tergiversar els feta. 1 si
passava, pa.dava.
1 després, conse
qüents com sernpre, no han restablert

qual
prometre's
en

el

—

tot el

qué caigués

que dernostra mes finesa de gust 1
un

superior sentit d'hurno-nune,

que ateny

kies"

en

en

el

són els "tal
dibuixos animata i sonorit
a

les

sonores,

zats.
Fa zreolt de temps que

vaig pui

article en el qual partas,* deis
dibuixos arrimati.- En aqueli artícle
nnocupava d'una pellícula curta de di
huixos, raro:e:ene de la (mal esteva
lime en un deis cantes _de leo "Mil
i una
Aleshores, pesó, qui. va rmoduir la
n'alíe:Mía tau ui aletnanya, el nom
de la qual no recordo en aquest mo
ment, pert ja feia temps que Finlán
dia produia pellícules en dibujaos, en
Cara que val la pena de dír que no
,Començaren a tenit una miqueta de
«ata fina que Pat Sullivan va l'anear
ve1 simpatimrissim gat 'Félix". conegut
,:per tota la tnalnada pel "Gat Peri
^llenito". Aquells "cartoons" de Pat Su
ilivsi foren el mduençament artístic
?'una aérie de produccions que va in
teresear a aiguns grans artistes de la
!loma com eón de Max Pleixer, Ub
111werks, Geo Jeffrey i alguns d'altres.
El cinema sonar ens ha donat,
dones, en sonoritzar els dibuixos ani
mata, una de les coses més gentils i
car

taa

i

no

catalans uns programes que ni es po
den escoltar.
No es pot negar ,que la gent d'Unió
Radio són .gend de conseqüéncia. En

amb cobla, des de la plaga de Sant
Jaume la revetlla d'aquest Sant; ho
negaren; han sortit testimonis incon
trovertibles, entre ella, música de la
Ccbla, que veieren com el micr6fon
era tret abans que toquessin aquella
sardana, i no han restablert la veritat,
conseqüents a fer el mut quan han de

•
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El desfile del

amor

només al

COLISEUM

borne

corn

cador deis infanta er. la manca de
respecte als pares i als mestres, i en
la pronúncia de paraules lletges i de
Es

Suposem

vergonya.

una
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TELEFON NUM. 51360

El A R CELON A.

que

encara

que el gene

ral Berenguer i els ministres s'es
tiguin passejant i facin el sea es
tiueg, i encara que el problema creat
per la baixa de la pesseta acapari
totalment l'atenció del Govern, bé
deurá ésser possible que s'ecupi no
mes que sigui cinc minuts de re
soldre d'una vegada la qüestió plan
tejada en declarar desert el concurs
per a radjudicació del Servei Na
cional de Radiodifusió. Suposem
que el Govern tindrá interés a qué
encara está usufructuant de fet el
monopoli de la radiodifusid en ter
ritori de l'Estat espanyol la gent
incompetent e Unión Radio, i que
els rádio-oients ja catan acabant la
paciencia. Suposem que el Govern
tindsa ganes que es compleixi la
R. O. de 24 de julio] que várem pu
blicar en aquestes págines, en la qual
es declara 'Hure el dret d'emissió
ami) determinades formalitats que la
Junta Técnica Inspectora de Radio
comunicació ha de precisar. Suposem
que el Govern tindrá intéres que
aquesta Junta precisi aquestes con
diciona. I suposem finalment que el
Govern té coneixement de la ins
tancia que va adreçar-li l'Associació
Nacional de Radiodifusió reclarnant
el ~elle tracte, almenys, que el que
es ve donant a !'empresa d'anuncis
Unión Radio.

*

114•4.44•41~1144,

espera

donar

a

*

*

re pe

egei

Berenguer?

*

Antoni G. Pavon ha
Madrid a "La Veu de eacrit des de
"L'Estat ha dubtat de
donar rex,
elusiva de radiació

Catalunyant

a
"Fomento d'ernissions
Nacional
de
Radiocomunicación", dentant sea..
sistent una situació
caótica, i de pen
vilegi en certa manera,
per etaut.
un monopoli de

l'empresa

fet, que no res
roa
podrá fer a favor de la
radiodjaeat
La responsabilitat d'abate
no latea
certament damunt el
que va oferir
seu capital i
patriotistne, I en uneel
de la
tribulació que aixte

tindrá

la

satisfacció del

11produeixj

cornpliment

d'un deure.
Tots estem obligata a
ajudar peí
a sortir d'aquest
mal paa.
Quan no se senti amb
forea per
a procurar al país
un bon
s'aparti del cerní i deixi servei, que
actuar el:
altres lliurement.
Per6 el públic no tolerará
radagi
del gos de l'hortolá, de
"no rneejae
ni deixar znenjar".
No podern admetre la
del present estat de la continuada
perqué per damunt de tota
conve
niéncia hi a l'interas
suarem que
slia de defensar, si no es vol
que
eh l mateix adopti la defensa."
Qui sap si sortis el carretó, a la
recerca d'aquest gos
de ilortoli.

Radiodifusió,

*

*

grollers.

mota

Significa SONORITAT,

6 'mes

teatre la lentitud d'acció

peculiar

en

dl, lentitud més notable en la patita
ha, puix que rescenari és més mo
vible I té més densitat d'expressivisme.
Res m'ha agradat tant deis films
pellicules curtes de
sonora
com les
claudicas animats. "La barca de Noé",
"La paloma", de Max Fleísxer; "Ela
espectres". d'O? .Iwerlcs. que eón rases
obres date d'ún art pei miel es necea
sita infinitament més de coneixements
técnice i artístics que per dirigir cap
altra gran

han adaptat

sistema de propa
ganda política, servint-se per a ridi
culitzar les altres nacions europees i
americanes
dibuixos animats. Les
seves caricatures
sán tan punyents
corn estrafoláries i no dubtem pas que
nosaítres no podrem veure aquests cu
riosíssíms documents perqué, com de
costum, es consideraran tendenciosos...
Perqué comparara els dibuixos deis
com

a

de cornee curta interpretats per perso
nattees errata per al case Ríessia, per&
amb les fumes tendlncies d'intensifica
ció de campanyes político-internado
nals. ha fet quelcom que els ameri
cana /toser no s'haurien atreva a fer,

AVIATe's

COLISLV
Aqueata nit, a les den:
Ve:metate wonores Paramount
(Orquestra Cansro)
LA
BARCA
DE
NOE
Dibuitos sonors earamount
Un esboecinnensinen espumo>
per MAURICE CIEVAI 1E11
EL
DESFILE DEL AMOR
°petera einemaiorrrartea earamoent,
per SIA
CHEVAUF:11
JEAN
NETTE MAC DOXAt D

1111

11.31

Lois MORAN

11".1 Film
F'
FOX

Sonnr
-

PI

11

CATALANS

El diumenge 31 d'agost
1930,
a les cine de la tarda,
aneu a la

SALA MOZART
(Canuda, 31)

a

1

sentir els osos del heder
ca! ala

GERMA BRUNIG

tenor solista de l'Orfe6

Catalá,

PEPETA PAULET

el de la

Capi toi
Dillune:

ALAS

s. A. EL PRINCIPE
Metro Goldwyn
Antonio Mo: *no I
Marren Daviet.

DOS AMANTES
Artlstes Assoclats
Ronald Colman 1
Vilma

Catalunya
!Mune:
Los hijos de nadie
Etchylves J. Costa

Ledo Gys.

i

Setecenms
Milton S I I le 1 verdsgmer
Ranky.
Marra Corda.
Consulteu la cartellera de la resta deis
salares de Chuico.
Es característica la seva
ventilacló

agradable.

-1"

miqueta

*

*

*

Penseu que quan

disposiciona

es

publiquin les

complementarles
de juliol darrer,

del
R. D. de 24
que
várein inserir en aquestes
pagines,
si s'exigeix a l'Associació que aug
menti la potencia de la seva ernisso
ra E A J 15 i no té linera
per a
fer-ho, ens haurem de deíxar pren
dre l'única emissora catalana que
tenim, que passará a :nana de qual
sevol empresa estrangera, qui sap
si amb menys escrúpols que Unión
Radio i amb més manca de respec
te encara als rádio-oients, tot i que
Unión Radio en aquest aspecte ha
batut el récord.
Penseu que Radio Aesociació és
una emissora sense anuncis, i per
tant només compta arab els ingres
sos dels rádio-oients que se'n facie
socis. El deure dels rádio-olents
talanes és de fer-se socia de l'Associaci6 Nacional de Radiodifusió.
Enfortint aquesta entitat asscgurem
permanancia a Catalunya d'una
emissora que mai no será =raes
sejada per mans estranyes, perqué és
propietat deis rádio-oients catalans.

el 'diumenge 31
cind de la tarda,

CARME ALOS,
d'agost, a leS
a la

CARLOTA DELYS
31

d'agost,
a

a

les

la

-

411~1111*

sonor

fu:

te que poca dele detractora

a

base

sena dub

d'apesta

modalitat cinemática serien ene
mies d'ells.
I és que roriginafitat i el ben gust
senn patronimics d'aquestes petites ban
dee de dibuixos sonora en les quals
trobetn els anima anta tot l'hurnorls
Tvrain
me d'un Jerome o un Mark
i ensetus amb tota la infantívola grl
cia deis animalets de Lafontaine.
nova

PERE VENTURA 1 VIRGILI

1Vraricel-Park

GRAN PARC D'ATRACCIONS SIONTJUIC

MUNTANYES RUSSES
Bug WitChing -Waves
GRAN

PISTA

Da

SKATING

PARGNIPIC RESTAURANT
'DINERS AMERIEWS
•

zazz ORO!JESTR!NA

opletehr

Duero, cartea de
AUTOS: Marques
receutmetu
Mata, Carretera de ~Unte.
(Mi
Plf131,1C: FuOtchiar de mornjute en
liet combinar d'antda 1 tOrnaelti arrIb
Eatitelit
trada el Pare. UNA !MESETA>.
Intermedia nuptcular de montjule se
tusu
FrülPt el PaeseI, reeentment

ENTRADA AL PARC:

CINQUÁNTA CENTIMS
DE L'EXPOSICIO

iihtits

a

sense

LA 80NAMBULA
RIGOLE'TTO
per la fainoSa cantatritt
cata
lana, procedent de l'Scala
de
Miltt 1 el Licen de
Barcelona

diumenge,

Si tot el cinema

d'aquestes petites meravelles

RECINTE

(Canuda, 31)

el

ment

ENTRADA LLIURE AL

SALA MOZART

cinc de la tarda,
BALA MOZART

la mamada i que eón per a nosaltres
caen un tbnic per als nostres nenas i
un deliciós
treball per a la costra

es

Joan Alós Tormo
acompanyat per

-

El amor y el
diablo

una

deixewd'escoltar el
Sarasate catalá

Iwyn
John 011bert Mar,
Rolan
Ernest Tormo*.
DiJous:
Dolores del °olieren
!Ro
Italph Forbe
Karl Dans.

que

Nr.

El desierto de la
sed
Metro dol
LA SENDA DEL
98
metro

realitat,

trafeta ens donen en forma de "talk'es" i "dramatones" el més vestíssim camp per a discórrer
i amb totes les roncessions grácilment
que la fan
tasia i rail poden penetre, ens tro
barem com els grana ens
distreurem
més amb aquestes peHícules
que de
primer antuvi semblaven fetes
per a

una

Assnclata
Rudo!? Valentina.
DIJous:

per

,

en

Artistas

oamorr¦•••—¦

Alemanya

i per darnunt de tot

crítica, amb Justa raó.
setmana podeu comparar el progrés del
cinema
aquests darrers anys.
Delxar de veure aquests
programes és quedar-se al
marge de la profitosa revalorltzació
que tots els
aeguelxen amb máxim Interés.
entesos
En

mut

EL HIJO DEL CAID

,

corrent.

Anglaterra,

TEMPORADA DE REVISIO DE
VALORS
Alxl ha estat classificada Per la

RioarJ Arien

RECUERDOM

,

*NO

Clara Bow.

LA R&PSOIVA

poc

França

Nord
América, editen d:buixos anirnats.
Cada país d6na el seu segell incon
testable a aquestes interessants bandea

Par,mount
Charla Ror,:ers
mannn---

“cartoons" russos amb els deis "car
toons" americana, la superioritat bu
morística d'aquests és molt notable, i
a
més tenen la gracia única de des
vetllar en els espectadors el sentit de
"l'humor" amb una ironia fina del
millar gust i amb una sarie d'edita
menta filharmónics 1 una finar
d'es

Rússia,

superproducció.

Es notabilissima revolució que en
resperit del públie ha obert cerní
aquesta encisera modalitat de cinema,
1 cree que tota l'esperarme del cinema
sonor esta basada en aquestes filigra
nes
artietiques. que els graos arda
tes de sineronització. dibuix í instru
mentació de les quals tan belles co
ses
han donat avui amb eançons
en;
populars aruzieses i americanes, com
era
"Oh! My Beatifull Doll".
I beses aci si seran certes les nieves
Mees respecte aquests "cartoons" ani
mats. com els anomenen els amen
cans que fies i tot els remos, el s balls
cinematográfica deis quals son tan só
lida com interessants, han arreplegat
la idea deis dibuixanta americana i
han creat també els sena tipus en
aquest génere de pellícuies. fent séries

DEL

IS UN FILM SONOR PARAMOUNT

curtes, 1 nosaltres creiem 1 esperen:
que els nostres dibuixants hurnoristes,
tan nombrosos com excellents, troba
ran manera
d'esplaiar-se en aquesta
modalitat adaptant lima dibuixos als
vastíssims temes que el nostre folk
lore té tan reeixita com plena d'humor
d'ironia. Tenirn, donca cii aquest
aspecte mestre, cançons poputars 1 di
buixants el sentit d'humor deis guata
és prou aguditzat per fer veure els
mestres en dibuixos sonora animats.
Es ven d'un tras Iluny que la part
comercial de les "bandea animades"
americanes está verament
tractada
podríem dir-ne en segon terne. El que
primer preocupa' el dibuixant i els
másies i sincronitzadors ,és, fer una.
cosa reeixida, i poden estar
certament
segura que fins aval totes les produce
cions que hm vist ens han agradat
d'alló méa. Des del sienpátic Félix
fins al petulant Mickey, el ratoli 11harmanic, passant .pel clown Kokó,
tots els ardiste, déla
"cartoons" ame
ricans han conqueriM públic, i ara,
amb reditament encertadíssim de les
sonares, aquest s'acaba d'embadalir, 1
no dubtem que
si es persevera pe!
aquest camí. com que el
regne de la
fantasia és infinitament més vast
que

N E Itli

Inmemenaa

lees"

*

RADIO-LOT

e

1

monopolitzades —un

Toresky, corruptor conscient del ca
tata i inconscient de l'espanyol, edu

POWER.

sonors

•4•4~4444.11444444......

en

—

sió

?Qua

el Govern del general

e

interessants que podía oferir-nos, amb
la série de pellícules dibuixades per
Max Fleixer, ernb les quaas él públic
s'entusiasma, molt justament per cern
El, dibuixos animats són, per la
seva grácia i espontánia ingenuitat, i
fins per la finos i intensitat del seu
humorisme, el que més ens ha interes
sat fine avul del cinema sonor. Tot
el que de cinesonoritzacions hem vist
fins avui té encara massa regust tea
tral perqué ens sedueixí per complet
La paraula, les cançons, les veus, en
fi, doma mana directament la sers,
sació d'una adapració'téatral a la pan.
talla, i ja hem dit mentes vegades que
fins que les talkies no hauran trobat
la mida justa del lloc que els Corres.
pon ocupar, no podran ésser rnai cine
ma pur,
perqua enunatllevaran del

Casados

•

sequ''ents.

malament.

Noticiar!

hem fet tanta esforços per bande
jar de les converses, i que, en canvi,
nivell cultural li
un "artista" d'un
d'una empre
servei
posat
al
mitat,
li mereix cap res
sa a la qual no
pecte el que a_nosaltres ens en zne
reix rués, expandeix precisament
amb el majá d'expansió que avui té
més abast: la radio.
Es una vergonya per a una ciutat
?'un milió d'habitants que tingui per
locutor duna de les seves emisso
de la que té més horca d'emis
res

•••••••••¦•¦•••

Han tingut la radiacié, del Servei
Meteorológic de Cataiunya abandona
da, i quan hi ha hagut queixes i fina
la Diputació hi ha intervingut dient
que els seas funcionaria no han faltat
enai, els d'Unió Ridio Barcelona, con
seqüents a no coHaborar al restabli
ment de la veritat i a tergiversar eh,
fets, han intentas fer veure encara,
que ella donen aquest Servei tan bé i
que els que els han denunciat van en
contra del Servei.
Mentre el concurs per a l'adjudica
ció del Servei Nacional de Radiodifu
sió esteva per fallar, tot era dir que
ja el temen a la butxaca, que Mur pro
posta era la millor, que el seu pla
era perqué les estacions d'Unió Radio
poguessin ésser escoltades amb galena
des de tot Espanya, i (pan el Govern
ha publicat la nota dient que el con
curs
quedava declaras desert pequé
el pla d'Uidd Rádio només havia tin
gut 8 vota entre 23 i que aleó era sos

-~•~1111.1111~1111.10•111•01~~1~01~~.••
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pogués cobrar un sou de 45.000 pesse
tes anual,, no ens han pogut desmen
tir, i han optat per fer el mut, conse
qüents a fer el desentés. I han con
tinuat trametent diners de Catalunya
Madrid, i donant ala rádio-oients
a

aquesta actuava haurem de sentir
Unión Radio Barcelona. Es una
emissora que va anar bé fins que
varen manifassejar-la els técnics de
Unión Radio; aixf que aquest co
mermaren a posar-hl les mana va
començar a produir sorolls, i no han
parat fins deixar-la en un estat en
el qual no ha hagut més remei que
din: —Ens veiem obligas a hincar.
Mirarem sí l'apariem. Mentrestant
haureu d'aconsolar-vos amb escoltar
Unión Radio Barcelona
A veure si ara espatllen aquesta,
i si després no traben la manera
d'apariar ni la una ni l'aItra. Tot
aixó hi sortiríem guanyant.
I no cregui el lector que aixó que
les espatllin i després no les sápi
guen apanar sigui un acuda. Es
cornpletament versemblant i encara
no sorn demá que algú no ens
—Té, ja les han espatllades totes
dues.

tan
han de prendre la precaudó de
el micrófon a l'hora en qué
car
aquest xarlatan engega l seva xer
apren
rameca, per tal d'evitar que
guin a din paraules Iletges i inots
ordinaria, d'aquell catalá que tots

/Els

1

Només mancava aquesta. Ara s'ha
espadlat rernissora Unión Radio
Catalana, i en les hores en qué

Encara actua de locutor a remis
Toresky. Les fa
sora del Tibidabo,
mílies que tenen criatuies encara

L'eetabliment predileete de
!es families. amb extensa
platja thure
senyi rs propiciares de
cotze són advertits que tu
ha guardia per a Ilur vigi
lancia

.

parásits

Sense

Banys de Sant
Miguel, S. A.

Ilur história hom no hi troba ni un
sol fet que els sigui favorable. Són
conseqüents en els programa que es
varen traças d• destruir la radiodifu
sió. amb els dinero mateixos dels rá
dio-oients.
Cal esperar que portin aquesta con
seqüencia fina a les darreres cense
qiiéncies, i que així com no han pa
ra z
fina a fer tancar les emissores de
Cádiz, Bilbao i Salamanca, a deixar
Sant Sebastiá convertida en simple
retransmissora. Sevilla convertida en
emissora a mitges, i Unió Radio Ca
talana, un temps bona, avui feta mal
bé grácies a haver-hi manifassejat els
técnics d'Unió Radio, arribaran a des
truír del tot Unió Radio Barcelona i
Unió Radio Madrid i un bou dia faran
el darrer badal!, i desapareixeran, aix5
sí, gallejant encara, per a ésser con

dicar.
Han dit que empraven en programes
els diners dels rádio-oients de Cata
iunya, i quan hem denunciat que tra
metien quantitats importants a Ma
drid perqué el director d'Unió Radio

par
larien mai més que Adriá Gual colla
bora amb ells i que algun poeta catalá
ha desfilat per davant del seu micró
fon. Es la conseqüancia en la insin
ceritat ; la conseqüéncia a fer servir la
radio només que per a treure'n profit.
Fou denunciat que havien privas
els rádio-oients duna "Santa Espina"

quedar

han badat Inés la boca,
fer el inut quan e:s han

ral de Comunicac.ons, que ella prete
nien fer pa sar corn una nota favora
bie a Unió Rádio Barcelona i a l'agu
dese d'onda de remissora del Tibida
bo, han optat per fer el mut, conse
qüents en el sistema de no reconéixer
la veritat quan aquesta els pot perju

la veritat.
Durant la dictadura han estat al
servei de la "Unión Patriótica" i fins
tenien un micrófon al casino d'aques
ta entitat del carrer de Claris. Perol
no en feien plat, pel que pogués venir.
I avui, amagant-ho, fan el catalanista,
i son capelos d'anar a intentar posar
un micrófon a qualsevol centre cata
la. Per6 si demá vingués un govern
de força que perseguís el caaalanisme,

negarien

no

conseqüents a
de cobert el joc.
Foren denuncias els d'Uni6 Rádio
Barcelona que hav:en aplanat l'onda
de 349 metres, per tal de provocar
interferéncies, i han tingut la barra
de desmentir-ho a ies bardes mateixes
deis rádio-oients que ho havien pogut
comprovar. Pesó quan nosaltres els
hem desemmascarat i hein negat au
toritat a la mita de la Direcció Gene

ensenyant-los

Els dibuixos animats
Fin, avui respecte Inés interessant

pitos, ja

Canuda, 31
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LA CASA QUE DONA
MES FACILITATS DE
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la rambla de Catalunya

MOTORISME

ciclisme
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DE LA VOLTA AL PAIS BASC

El "Touríst Trophy" d'Ulster
-•••••

Nuvolari amb Alfa Romeo obté
Londres,

23.

-

indescriptible

se

Amb un entusiasme
celebra aquesta inte

qual
regut de 672 quilómetres
aessant

carrera, la

voltes
ta

un

a

quilametres

té

un

o

sigui

Com sia que

intensatuent,
aeró

va

tren

circuit de vint-i-dos
cornençar a les onze.
grans veloci
descartats al

Seguidament s'iniciaren
aviat
tats i quedaren

guns cotxes.
Els itafians Campad i
varen sobrepassar tot seguit
de cotxes de dos litres de
corrent a una velocitat de

Nuvolari

li

de

a

després,

prengué

a

Birkin

se

li

-

Segon.
Tercer.

Campari,

-

-

Quart.
Cinema.

DE TOT ARREU

ídem.

Varzi ídem
Alvis, amb Austin.

Poppe, ídem.
La velocitat mitjana de Nuvolari fou
de 11786 quilómetres per hora.

recorda als seus socis cooperaders
que solament queden cinc dios per
i al
efectuar
el
canvi
del
carnet que fíns ara venia utilitzant
a
pel nou que posa en circulació per tal de donar més força
legal a la seva modalitat de treball.
Barcelona, 25 d'agost de 1930.
LA JUNTA

TAXIS FORTUNA
palio en general

•

DIRT-TRACK... I PESSETES
Tenim entes que ahir

a

l'Estadi les hosts de la

companyia Speedway Racing, S.

A.

el

-

nom no

pot

començaren PER SEGONA

ésser més "nacional" (!)

pista de cendra.

No cal dir

que els nostres atletes estan meravellats de les fineses

atencions que contínuament reben de l'Exce•lentíssim

Ajuntament de Barcelona.
Altrament els aconsola pensar que la ciutat recapta

aquesta concessió la "respectable" quantitat de
-

25.000

pessetes

per tal de deixar fer malbé

que n'ha costat

alguns

una

pista

centenars de milers.

LA INSCRIPCIO PER A LA
VOLTA A CATALUNYA
Actualment el nombre d'inscrits en
la nostra Volta a Catalunya arriba a
17. Cap dé les darreres 'inscripcions
és de categoria suficient per fer-se
remarcar. Ja se sap que els "asos"
es fan esperar (almenys a casa
nos
tra) i els agrada ésser deis últims.
Pera) el fet de no comptar a hores
d'ara amb la inscripció ferma deis
principals valors peninsulars és evi
dent que perjudica en gran manera la
"possible" inscripció deis "asos" in
Perqué ells es diran:
ternacionals.
amb qui hem d'anar a Iluitar? ?Amb
neófits, principiants i terceres? I, na
turaiment, una victória en aquestes
condicions no els interessa, ni els con
vé, per a Ilur bon nom.
Es aquest un gran defecte, del qual
no
sabem esmenar-nos. Ara, que tan
ta part de culpa tenen els correclors
c9111
els organitzadors. Perque si
aquests fossin absolutament rigorosos
en l'aplicació deis drets doblats, i fins
triplicats si convenia, els corredors
que ja de temps tenen el propósit de
parrticipar en determinada prova, ho
farien sempre dintre el primer ter
mina
Sense qua sigui cosa dial,
aquests dies hem Ilegit en la Premsa
francesa que l'itala Guerra (segon de
la Volta a França d'aquest any) pren
dria part en la Volta a Catalunya,
acompanyat de Pancera i Bresciani,
coneixedors ja de la nostra prova.
No cal dir com ens alegra:len' que
aquesta noticia la veiéssirn confirma
da, puix que és indubtable que la ins
cripció de Guerra n'arrossegaria d'al

"estrelles" J. Ferrer i

no pogueren
fer una bona
per culpa de les motos en
trenadores.
Es una 'lástima que les coses del
ciclisme no vagin com cal. Les ava
ries no poden ésser evitades totes, pe
ra, sí que és convenient de procurar
la no repetició d'aquests casos per tal
d'evitar el mal efecte que causen.
Amb tot, Espanyol es revela en gran

forma.
El nombrós públic que hi acudí la
meatava tan sois la poca sort que te
nen les nostres reunions de pista, so
bre les quals sembla que pesi la "ne
gra" d'una manera massa persistent.
Pes, paciencia... i constancia!

2, Trauden (Alemanya).
serie: I, Pelizzari (Italia),
13 segons 2-5; 2, Sibbit (Anglaterra).
Tercera serie: 1, Theaker (Angla
teara), 13 s.; 2, Cervin (Dinamarca).
Quarta serie: a, Malatesta (Italia),
13 S. 4-5; 2, Kaudsen (Dinamarca).
Cinciena série: 1, Beufrand (Eran
13 s.; 2, Dash (Alemanya).
Sisena serie: a, Gerardin (França),

ça),

4-5; 2, Dinkelcam (Soissa).
Setena serie: 1, Cozens (Anglater
s.,

ra), 13 s., 2-5; 2, Evensen (Noruega).
(}3él
série: a, Andersen (Dinamarca), 14 s.; 2, Van Massenhove
Prof essionals
13

Engel (Alemanya).
Segona serie: 1, Stef fers (Alerna
nya). 15 5. ; 2, Arlet (Bélgica).
Tercera érie: 1, Meyer (Holanda),
segons; 2,

13

s.

1-5; 2, Oszniella (Alamanya).
1, Moeskops (Holan

Quarta serie:

•

•

NEUMATICS

•

•

tRim

/NI)
SUPERIOR

La secció d'atletisme del C. D. Jú
piter fa avinent que es reben inscrip
cions al seu local social, carrer de
Joncar, número 2, tots els dimecres
i divendres, de nou a dotze de la vet
Ila, per a la propera Volta al Poble
Nou, que tindrá lloc el dia 14 de se
ten-.bre vinent.

•

un

•

seva

-

BARCELONA

de Vilafranca i 55 pessetes.
la comissió de
festes i 40 ptes.
Tercer: Un quadro de bicicleta
tament

P.

-

Gritcla, 20

Ultra alx2),

tots els

participante

obsequíats amb una fotograLa donada pel repórter fotográfic
Pau Figueres.
Aquesta carrera estará. regid,a pels
reglaments de la U. V. E-Busca'.
seran

Segon: Copa de

Marcer.
Quart: Un rellotge polsera i is
pessetes.
Cinqué: Una ampliació fotográfica
i 5 ptes.
Sisé: Un loc de licor i una ampolla de Kummel.
Seta: Una cigarrera, upa cartera
i 5 pessetes.
Nove: Un manillar i 5 pessetes.
Visite: Unes olieres Cigonya, 5
pessetes i una ampolla xampany.
Desé: Una artística figura i una
ampolla de xampany.
De l'onza al dissete, un objecte
d'art o útil per a bicicleta.
Primes:
A Vilafranca, una copa donada
pel Bar Cuscó per al corredor que
passi primer a la primera volta.
Una altra de ro pessetes al segon
de la mateixa volta. Als Monjos.
dues primes de 5 pessetes.

...

marca

Concesslonar1 per a les provfneles
de Barcelona 1 de Girara

JOAN

FLOTATS

Tamarit, 95

1 97
Ti. 31506
BARCELONA
-

1

A FIGU ERES
Carrera per a principiants
(31 agost-30 km.)
Com déiem en el número passat,
avui donem detalls del circuit i pre
mis a repartir en la carrera de prin
cipiants que ha de celebrar-se el
dia 31 del mes que som.
El recorregut a fer. tot nou per
cert, ha estat molt ben acollit pels
nostres aficionats i és el que se

gueix:
Sortida de Figueres, Llers, Ter
rades, Vilaritx, Vilanant, Avinyonet,
Vilafant i Figueres. Total, 30 km.
Els premis a repartir seran els
següents:

ARTIlelg$
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CONSTRUCCIONES
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PRECKIER
Ronda
UnlVersaet
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BARCELONA

DODGE BROTHERS

I: 25 pessetes i un obiecte d'art.
II: 15 pessetes i un objecte d'art.
III: ro pessetes i un objecte d'art.
Del 4 al 8, tots subvencionats
amb 5 pessetes i un objecte d'art.
Hi ha una vintena d'inscrits.
Esperen.' que aquesta prova asso
lirá, com les altres, un gros éxit
per a l'entitat organitzadora, el Ve
lo Club Figueres.-Opel.

Andbils, Camions 1 itutómnibus
RAMBLA

DE

OATALUNYA,
•

•

•

NUMERO 123
•

A VILAFRANCA

Ifilaison

35,

hi ha anunciada una carrera reser
vada per a neófits amb aquest re
corregut: Sortida de la Rambla de
Nostra Dona a les nou del mati,
carretera de Sant Sadurní d'Anoia,

Almúnia, Sant

Café

-

Brasserie

-

1

1

Dorée

Restaurant

-

Saló de Te

PLAÇA DE CATALUNYA, NUMERO 7
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simm
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.1=11111.

que

a

"labial

Es el neumétic fabricat per rodar més
i durar Més que qualsevol altre,

exeepeió

sense cap

PROTEGIU

Jaume deis Dotnenys, Banyeres, As.
b6s, Monjas 1 Vilafranca.
En total, 6o km.
Els premis són:
Primer: Copa de l'Illustre Ajun-

0.1.«

demostren

depreciada.

equilibrar la nostra balança comercial.

Sagrera, 279

neumátic Standard. Les distin

tives característiques de la

la nostra moneda
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La Granada. Monjos,

No 'és

1

C A IVI I O N
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Programes de Festa Major
Per al vinent diutnenge, dia

MILLOR

l'estranger.

innecessáriament la indústria estrangera.

II VOLTA AL POBLE NOU

•

AL

sanejar

NO

s.;

Segona

(Itália),

a

el treball nacional i el pa deis nostres obrers.

Primera serie: a, Perrin (França),

Primera série: 1, Piani

res

DEFENSEU

Montcada, Sardanyola, Sant
Terrassa, Castellar,
Rubí,
Sentmenat, Caldes de Montbui, Gra
nollers, La Roca (Coll de Parpers),
Araentona, Vilassar de Mar, Mont
gat, Badalona, roble Non (arribada).

Amat eur

till11111111111111111111•111•111111 o 111111,11•1111111111111•1111111111111

Mi
111

a

resultata:,

12

d'envejar

AJUDEU

ELS CAMPIONATS DEL MON
En les vuitenes de final de veloci
tat, corresponents als carnpionats
mundials, s'han obtingut els següents

14

ha

21

Adiaa,
Cugat,

carrera

COSES I FETS...

a

de setembre vinent el
IV Campionat del Poble Nou per a
totes categories, amb el segúent cir
cuit :
Poble Nou (Bar Uzaro), Sant

Espany-ol

resultat

Romeo.

no

Aquesta agrupació está organitzant
per al da

El match revenja del Critérium Na
cional d'Stayers, corregut dijous pas
sat a! Velódrom de Sans, fou gua
nyat per Senon.
dues

carnió de

el material de la qual

EL IV CAMPIONAT DEL POBLE
NOU

DE LA PASSADA REUNIO DE
DIJOUS A SANS

Les

o

CONTRIBUIU

Llegim que el notable pistard Jo
sep Farró debutará dijous vinent a
Sans en match de mig fons darrera
moto.

una

sofriren lleugeres ferides.
final fou un triomf per
als italians. El resultat final va ésser:
Primer.
Nuvolari arnb Alfa
El

vostre autombbil

JOSEP FARRO, "STAYER"?

Teléfon 11550

/

ADQUIRIU

PERE ABELLA-MASDEU

45

des

Avis interessant!!

per

GRACIA,

rnent

amb Beutley.

la

272

roda davantera i aná a
estabellar-se contra un mur. El cotxe
queda destroçat i els ocupants sola

socórrer

espatllar

1 PASSEIG DE

-

-,

Al cap d'una hora i mitja els pri
i Campan i asna)
men eren Xuvolari
Alfa-Romeo; Birkiri amb Beutley;
Kaye Don amb Alfa-Romeo, i Moir

a

ARAGO, 270

va

Poc

les

se'l troba desmaiat.
L'itafiá Campan i va éssea detingut
í se l'advertí que la seva manera de
cotxes competidors era
pasar els

VEGADA

josep Manzanares

-

constants. En una de
emocions
les voltes difícils el vehicle de l'an
glés Waite bola al costat de la pis

s'aria

Service- Station

A les tres hores els llocs eren: No
volara Campara, Varzi, Poppe
que
portava un Austin
Alvis i Birkin.

eren

Rápidament

minvaren,

en

sense

525 quilómetres per hora.
Alfa-Ro
A la mida hora els tres
davantera, i el quart
meo portaven la

ta.

ploure molt

a

velocitats

eneendre poc després el cotxe,
que afortunadáment ni ea ni el
mecanic sofrissin el més lleuger dany.

capacitat,

lloc -l'ocupava un Beutley.
que
La velocitat era tan gran

pos

es

Campana Nuvolari, Varzi, Berkin,
Kaye Don, Moir.
Al gran pilot anglés Kaye Don se

el récord
prop

tes

primer lloc

canvi les emocions anaven en
augment. Els corredors començaren a
trobar .molt difícil la marxa, degut a
qué l'aigua feia el sal relliscós i els
tapava la vista.
A les dues llores la pasició
era;

recor

i mías..

La carrera

el

Ha estat confirmada la inscripció
de les marques Elvish-Fontan, Luci
fe. i Alleluia. Per altra banda l'Al
cyon no hi prenda part degut a al
tres compromisos contrets.
Amb l'abstenció d'aquesta marca,
que durant tres anys seguits ha estat
la guanyadora d'aquesta prova baca,
deixaran de figurar-hi bon nombre
d'"asos" de gran renom, que per for
ça treuran importancia a la Volta a
Biscaia.
.

LDMATiC

1.11.111111~~1.111111~0"111111•04•11...11110 )111~(~~0411.041~~1.11>

da), 13 s. 1-3; 2, Spears (Estats
Units).
Cinquena serie 1, Michard (Eran
ça), 13 S. ; 2, Pynemberg.
S:sena serie: 1, Falk Hansen (Di
nan.arca), 14 s.; 2, Fancheux (Eran
ça).
Setena serie: I, Kaufmann (Sois
sa), 13 s.; 2, Lebryn.
Vuitena serie: t, Honeman (7stats
Units), 13 s. 2-5; 2, Bergamini (Ita
lia).
La serie que despertá més interés
fou la de Fancheux-Falk Hansen,
molt brillant i guanyada per la míni
ma diferencia pel danes.

tres de la mateixa vaina, 1 tot fóra
en bé de la Volta catalana i del nos

/MOR

Produete nacional
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a
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Rosselló, núm. 234
Teléfon 73992
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A BORGES

Qué passa

BLANQUES...

Purant

l'altima setmana hap oeorut, a Borges. feas sardas. Pets d'ale
dre inesperat i brutal, no superats
se la ciutat Ileidatana ni en la pitjor
'apoca repressiva de la dictadura de
Primo de Rivere i da] eeu cómplice

d'

ram')

I

25 CV agost de
In°

:711".'al'as'a

Borges Blanques?

a

ser'
-'

,

Ha comanga'i

llatós eaPettenant: el delegat gover
Serenament volena cridar l'aten
ció del Govern Beranguer e %obre
tot, l'atenció de la Pretnsa liberal
de Catalunya i de la Penineula. A
la ciutat Ileidatana ha ressuscitat, al
aonjur d'alcaldes i. goveroadors, el
fantasma del separati~e
fantas
ma que tapá sota els seus veis de
misteri, en els sis anys (terrero mol
Indignitats i motes infárnies.
tes
Ara, com aleshotee, la delatas>, la
petisa venjanea i els odie mesquins
han jugat, a Borges, el primer pa
per. Ara, com alesheres, una tene
brosa consipració ha eprofitat ten
un hon.
pretext que es presentas a
excellent pretext
per trencar beutalment la pau d'unes llars i per ini

.

'

-'

—

P er qué tot M ea Porqué l'odiosa
maniobra d'alga ha econseguit ressuscitar, a les lenes Ileidatanee. el
fantasina del separatisme, encara
terror -oficial"...
Entre áltres meras, l'actual alcalde de Borges Manques, Enric
Claveria Iglesies, ex-mernbre i ex-

—

ciar

una

persecució furana...

LA DETENCIó I ELS ES
CORCOLLS DOMICILIARIS
PRACTICATS PER LA POLI

—

CIA I LA GUARDIA CIVIL
SóN A L'ORDRE DEL DI*
Aquesta setmana que acaben de
passar, la policia i la guáralia civil
than visitas sis cases de Borges Blan
'aires, arnb ordre de detencie de sis
bornes. Deis sis, quatre no tren al
dornicili. Dos, foren desinguts
seu
i traslladats a Lleida a disposició
de l'autoritag Militar.
—supose:m
i en alguns casos
De mesa a 113é3
en
forma desconsiderada i brutal
e'han practicat diversos escorcolls
domiciliaris, er.tre els quals és de
consignar el realitzat a la casa del
elietadi jamo» Sana, president del
slaassurat 'Centre Democritic Re
publica" de Borges Blanquea. Saps,
contra el qual hi havia—sembla
srdre de detenció, no fou trobat en
---

—

—

—

—

alcalde de la U. P., pot apuntar-se
en la seva brillant fulla de serveis,
el d'haver manat treure i destruir
la placa que donava nom al carrer
del "Diputat Madi". Ell torna a
ésser alela, contra la voluntat del
poble, alcalde de Botges. Quan, entre xiuleta i protestes. Claveria prengué, are. possessió del set' arree.
els bornes del Centre Democretic
Repulirá
tuateixos
els
bornes
perseguits avui van presentar personalment al flarnant alcalde un docurnent de protesta. Al peu del document hi havia— executória de la
voluntat popular --sis-cents noten
de ciutadans de Borges Blanques.
Aixai és, el noranta per cent deis
electors de Borges Blanques.
Peró Claveria acceptá el cárrec
d'alcalde... En poc temps, alguns
—

deis signants del manifest bagueren
els seus interessos en pe
ral. Algú delatava. Avui, en plena
dictadureta, uns ciutadans eón acarnissadament perseguits.
allana
de

'21

—

tingut

RL FANTASMA DEL SEPARATIS.ME HA RESSUSCITAT A
LE'S TERRES LLEIDATANES

•

el

—

veure

per unes hoces
siden. Jannie

•

una

anys

i de desconfiances. En
l'alegria simple i sincera del poble
aquella tarda.
no hi havia pecats.
Celia un cervell molt petit o una
perversitat molt grossa per veure,
en
aquella joia del poble que volia
celebrar la tornada deis estimats ab
sents. un pecat.
Tanmateix. aquella mateixa 'lit
patrullava pels carrers pacífics de
rancora

guardia
d'un

civil de Juneda. a
tinent. Tanmateix.

J. Sunyol

nostre company

i

Garriga parlará, divendres vinent, a
Saen Cura,at del Vallé', sobre el tenia
"Esport, escota de ciutadania".
I dissabte, dia ye a Santa Colonia
de Grarnanet, sobre el tema: "Amb
Catalunya i per Catalunya".

"

?

Al,
--:

4

Diumenge vinent, en els legal:
Catahanya Nova, de Retas, el direc
tor espordu de
LA RAMBLA DE
CATALUNYA, En Lit:as Aymamí.
parlará als esportius reusencs sobre el
tema "Cultura i espora".
Acompanyare probablement l'Ay
rhand el nostre company Sunyol. con
*

de

P2411

II

Ha

e

Wages-rr's

43

1930

vidat pel Club
estat

reusenc.

tranies al cap del Go

el segiient telegrama:
"Reuridos elementos distintas ten
;ciencias Bodas Blancas. residentes
ciudad, protestan bulimia eereccuciÓn
atropellos impropios espirite cívico
preconizado por V. E. desmentido por
primeras autoridades provinciales de
Lérida y locales de Borjas con pro
cedimientos inquisitoriales perturbando
población injustas y arbitrarias deten
ciones y persecuciones.
J. Mías. P.
Patata, J. Queralt, J. Barberá, M. Sal
tó, V. Salió, F. Saltó. J. Farnies, R.
Arrufat, L Boldú. L. Saus, B. Va
fero, J. Bellmunt, 3. Sane, J. Carnet.,
F Odena, J. Valero, D. Vallas, E.
•verit

faa•

—

(per Grapa)

RESPONSABILITATS

Boda el latón 1 torna al Borla
La Rotonde

El

:

pardal

Perphiyit

de

La catedral d'Albí
La

Rotonde

era

el

café

de

Montparnasse preferit dels prohoms
Lenín, Trotzky, Blas
de
d'altres enca
co Ibánez, Unamuno,
ra, han vist Hura noma,

precedits

de "morís" a toses les
parets, a tots els mingitoris, i a tot
exercir-se la tribuna
arreo on pot
libare sense cap responsabilitat.
L'immens café de Montparnasse
avuí ja és vell. Els seus fills se
la han plantas al davant i Ji fan una
competencia, guasa immoral: ts ve
risas que les revolucions i les clic
recitares, que cauen una per una, li
han fet molt mal. Els russos blancs
fan de xofer, de baharí, de senvor
de companyia, de general, de prín

Potser

llagues

Primo de
mort, hauria

aquells

Rivera, si
freqüentat

vint-i-cinc els

quedávem

de

"visques"

cep, etc., i no freqüenten
llocs democrátics.

venir-hi mai. ;En Pla ja
car el que s'hí
passava!
En aquelles darreríes

no

la
Rotonde. Qui sap si el senyor Be
nito Mussolini. anirá aviat a beu
re-hi cerveses i a menjar-hi cacattets

atnb mostassa!
Aquesta combinació gastronómica
fou inventada per En Llonch en una
época de vaques magres. Era tan
mateix el més barat que haviem tro
bat per a fer un Salsas enraonat.
En aquel' temps don Santiago Al.
ha passava de pressa per les taules,
i demanava als "gareons" si havien
vist la Titi o la Fifi. Con) que li
deien que no, se.n tornas-a al Cla
ridge per a mertjar-hi aquel! pa de
l'emigració amb pollastre. Estic se
gur que don Francesc Cambó no va

deu
de

explil'any

prohoms havien fugit
la Rotonde més que

a

catalans, arnb algun excellent ande
espanyol que s'assimaava. Era un

diumenge d'aquells que le Retreide
és visitada pels estrangcrs de la casa

Cook, amb la prorneteeea que iii
queicom d'extraordinarí.
El café era ple de gom a goni. Les

veuran

tcrrasses s'estiraven mandroses airsb
un feix de tenles a cada bree. Els
jardins del Luxemburg acabaven de
fer l'últim badall. Totes les estátues
ja savien.
l
vestit d'ombra i jugaven
a
amaga-esquenes amb els guardes. Els pus:anclas tenida tots els
ossos trencats.
!lelés de quaranta catalans está-

asseguts
cop va arribar
vem

a
un

dintrel Tot
senyor alt i

'latee que bobota seaela ami-) 1:,nt
ríe respeete"
I jo Naig couteetar, sense fer-me
prcgar: —ts el president de la

República Catalana.
;Figureu-vos el cicer6

de la casa
Cook si n'esteva de contentl
No és pas cada cha que podia oía.
rir un president aixi als seus clients.
Per cert que aquest fet cm féu
pcnedir dain altre jet semblant, que
tingué lloc a Perpinyá en ocasió dé
les festes Joffre lany dinou.
Després d'insistir molt, Ee Puig i
Cadafalch es decidí a sasistir a aque
lies festes, en companyia del senyor

Utrillo i del senyor Conal.
El senyor Puig i Cadaialch era
president de la Mancornunitat. lio
recordo ara perqué quasi ~lela

impossible.
El senyor Utrillo era com
"la ama de llaves".

d'un

prim,

si di

guéssim

bigoti
d'aquells que
san permesos de portar. Va
encaixar amb tothona va prendre un
café i després de parlar amb l'un
amb l'altre va aixecar-se per acomiadar-se de nosaltres.

I el senyor Conill Ii feía de secre
tare de la mateixa manera que ara
li fa de gendre.
Els perpinyanencs van organitzar
una
recepció en un circo] que se'n
diu "El Pardal", i que és freqüen

Pera heus ací que tota aquella
gent va alear-se com un sol home
i va fer una mena de passatge d'honor a
aquel home seneill
distin

tat

amb

un

encara

ga,

que

sabia con] feral° per
pasar inadvertít. Aquella sortida va
resultar d'uua improvisada solemnitat. Tata, que una caravara de badocs que venien de qui sap a on va
no

preguntar-me:
deu ésser

aquest

perso-

per senyors duna

cata

posició

per senyores, l'elogi de les quals
no puc fer aquí, en aquestes pagines,
i

puix

ca

carn

--

.

que no vull que cm prengues
sin per un propagador de la pros
titució. Val a dir, pene, que aquellas
noies es portaren rnolt hé, i que no
Inés rajen per sota el nas cada
vegada que algú anomenava el se
nyor Conill. Trobaven el nom "dro
lc", i us asseguro que hi ha de qué.

culpable In

un

Democrátic
és ente el Centre
mantingut
ni
ha
té
Republicá no
prou,
mai cap banda. Per si no fos
entre els manics
afegir
que
podem
del
hi havia el que avui és president
més.
socis
quatre
Carlí"
i
"Centre
SEGONS INFORMACIO DE
L'ALCALDE, EL CAP DE PO
LICIA I EL TINENT DE LA

cert.
-

Pecó )alcalde (ligué que ell. de
moment, no podía dir res; que li ca
ha consultar amb el governador ci
vil de Lleida
Pera el rector de la parróquia con
testa que no havent-hi fasta reli
giosa que ho justifiques ell no po
día fer tocar les campano de la vila.
Sans i Pujol prengueren per bo
rles les raons i així les feren conéi
xer al poble... Més tard vingué la
negativa del Govern civil. Pera el

poble, de vegades. també té tes se
ves raons.
Aquell dia, la seva raó,
fou l'entusiasme, la joia incontenible
dintre les Ilars, qua es vessava al
carrer. El poble, després de sis anys
de 'Penca tontea a sentir-se el que
no hauria hagut de debcar d'ésser

mai: poble. Poble.
coneixe
Un grapat de rninyons
flors del reeó on eren desades les
claus --penetra a, l'església, s'enfilá
al campanar i llança terme enlla la
cançó joiosa de les campanas. Els
balcons s'endomassaren. I la mani
precedida per la banda de
festació
música
desfila correctament pchs
carrera de la sala de Borges... Si no
lii havia Detenta tampoc no hi havia
—

—

cert

Aquesta fou la conclusió a qué
arribaren, al cap de poques hores,
l'efecte.
les autoritats mobilitzades a
!el-lla
de
nit,
les
forces
Aquella
pels
día civil de Juneda patrullaren
ja pacífics i silenciosos. de
carrers,

Borges.

Francesc

Pujol—

el

GUARDIA CIVIL...
moviment
A Borges es produí un

solici

perrnis—fou
Després, Jaume

cridat a de
el pre
Sans,
clarar.
sident del Centre Democrátic Re
publicá. L'un i l'altre quedaren en
qualitat de detinguts governatius a
l'endemá
la mateixa caserna, fina
se
Clavería
L'alcalde
onze.
a les
gurarnent fatigat— se n'allá a dor
mir. tranquilamente.
Al cap de dos o tres dies—acu
manifesta
sat d'haver organitzat la
del

ta:o

cívica. Peró no es per
dé la serenitat. Per desig exprés
dl sol
del president Jaume Sans,
metí
del
día
del
vuit
assistí —a les
clausura. del "Cen
21 d'abril—a la
tre", Fou respectada la sortida de
durera de l'edifici, on vivia el con
serge amb la seva familia. Peró un
dia, a pretext que es treien mobles
del con
del local, les habitacions
l'Alcaldia,
foren
ordre
per
de
serge,
també segellades. Sense cap consi
derada), es llanca una familia al mig

d'indignació

—

da) no autoritzada—arribava de
Lleida l'ordre de clausura del Cen
la multa
tre Democratic Republicá i
de cinc-centes pessetes. El domicili
del seu president era escorcollat mi
nuciosarnent.
bé. ?Calan motius exiatien per
creure arob fonarnent que l'organit
zació havia partit del Centre? Cap.
Ni

del carrer...
S'incoa sumad Un tinent coronel
echa a Borges, durant vuit dies,
Després, la
com a jutge instructor.
a
l'auditor.
passá
causa
S'entaulá recurs. El "Centre" ne
ga, virilment, la culpa de que se
l'acusava. En una ampliació de re
cura concedida, s'aportaren noves i
eontundents dades d'innocéncia. Pe
ra res no hi valgué.
"Por informe del alcaide, jefe de
policía y teniente de la guardia
civil...
'Considerando que...
"E? Excmo. Sr. Gobernador pue
de imponer multas y clausuras...
"No habiendo sido autorizada la
manifestación...
"Me parece en orden la resolu
ción de ese Gobierno Civil..."

un.

Jaume Sana, el president, no par
ticipa a la manifestad& La tnanifes

tació ni pasea per davant del Cen
tre. Els bornes del Centre, per bé
l'ex-diputat
que amics personaIs de
s'organit
honor
del
qual
Maca
a
a/ par
zara l'acte —no pertanyien
tit de Muja. En el libre d'actes
de l'entitat no hi ha cap acord sobre
la manifestadas. Vait veins de Bor
ges. majors d'edat, fan constar en
acta notarial que la manifestació no
—

ha evtat organitzada pel
ni ha sortit del "Centre".

tre

manifestación eslava or
"...que la
porque la
ganizada por el C. D. R.
precedía
era
que
la
música
banda de
precisamente la del C. D. R.". 1 el

presó.
"?QU/ HA ESTAT L'ORGANÍT
ZADOR? EL CENTRE DEMO
CRATIC REPUBLICA"

"Centre"

~nació elutadana
Arrufat, J. Vila, Tarrerrons, R. Bol
eta. J. Bolle. A. Tomás."

oficial de l'estatge social del Casal Ca
tala Martinenc (Mallorca, sto), adhe
rit a la Unió d'Esquerres Catalanes.
Al dit acta, nue será palio i que
ha desvetllat veritable interés dintre
de la barriada, hi assistiran represen
tacions d'Acció Catalana, d'Acció Re
publicana de Catalunya, d'Amics d'En
Maca i d'Unió Socialista de Cataiu

Un altre telegrama:
"Presidente Consejo ministros.
Contrastando con manifes
Madrid.
taciones Gobierno, de relativa libertad
*

—

—

•
Acció Catalana de Lleida ha tra
mas al president del Cnnsell de mi
nistres el sagüent telegrama de pro

testa:

"asoció Catalana de Lérida protesta

enérgicamente conducta observada por
gobernador civil que ahora imposibilita
toda actuación política y cultural no
autorizando conferencias análogamen
te a lo acontecido cuando amnistía que
prohibió pudieran, movidos por ele
mental sentido humanidad. recogerse
firmas qua expresaban verdadero sen
timiento eueblo leridaeo.
Presiden
vice-presidente,
te, Antonio Bergós;
Antonio Pujadas."
—

El F. C. Barcelona ha cursat al
president del Consell de ministres el

segiient telegrama:
Presidente Consejo
"Excmo. Sr.
Madrid.
Consejo Di
ministros.
rectivo Futbol Club Barcelona, entidad
integrada diez mil socios, respetuosa
mente suplica V. E. restablezca impe
rio justicia "Centre Autonomista De
pendents Comem Indústria" subsanan
Presidente,
do ilegalidad Dictadura.
Gaspar Rosés."
—

—

—

Per fi. el prefecte deis Pireneus
Orientals, un marsellés molt simpa.
tic, amb un bigotás d'aquells prohi
bits i un barret fort que En Se
garra i En Pla n'haurien plorat de

rábia, va demanar-me:
—?Per a donar la paraula al se
nyor Puig i Cadafalch, quin trae
'landa
baile de donar-li?
I jo, com un Déu inc faci bo vaig
contestar: —tEl president de Cata

para

actos

propaganda política,

y

con

autorización que a diario conceden go
bernadores resto Catalunya, en Lérida
por parte Gobierno civil se vive en un
régimen de excepción que hace impo
sible cualquier acto público, no ya po
lítico, sinó cultural. Protestamos de
ello y pedimos sean dadas órdenes
oportunas que levanten este régimen
de rigor, de manera sean permitidos
actos

nya, ultra

adherits
Catalanes.
tres

*

Por Acoló Catalana de Cervera, el
presidente, José Viaalta; por el Centro
Obrero Instructivo de Unión Repu
blicana, el presidente, Jaime Magre."
de

tar

a

la

sitial poden

*

Dissabte vinent, día 30,

gocis de Déu. En
va
jugar un bon

lloc

la

la

comp

cas,
paper.

tot

a

les deu

inauguració

aquell cop

En el tren que anava el senyor
hi havia també Francese Ma
ca.

Puig

1

Per les entitats

cursat

Abans d'arribar a Castelinaudarí,
heus ací que es troben l'un davant
de l'aare,
El senyor Puig va quedar aterrat.
Si algú eis veles! Quin compromisl

e

salan

moment

setmana.
han

no

detingut

Lleida.

a

durant
Eis altres

estat

trobats

de

ene'
I,

per

forea pública: un d'ella és
hartas
gans, el digne president
del elausurat
"Centre Dernoceátic Rea„

blica"
I bé: tot plegat —I
"tot
és ja, tal coro s'han posat lesplegar'
cosee,
l'inici d'un drama que ha
trencat le
pu de omites famílies de
Borges
ha pogut produir-se
grades a les
intrigues i a les delacions
mes late
xes. Tat plegat,
senyor governado,
civil de Lleida, no fa gens
(l'honor
a
la labor de pacificació
d'esperas
que el G.overn ha
dit a cada moment
que era la
—

seva

de conducta.

norma

Tot plegat, senyor Vega,
recorda
L
ament la Pitiar basa
que la
dictadura de Primo de
Rivera instaura en agnest Govern civil
de
Nosaltres demaneM, Per a
aquests
bornes de Borges,,
cia. Ells han provat amb Sota
mena
de

Provea

manifestació, que el "Centre"
no
es
féu solidan i de res, ?Per qué,
doncs, aquest interés a ressuscitar

esel

peasrá isine
ta

esç

ar

&ele
mantenir la clausuraquai
?Per qué aquest interés a mantertir
en un poble p agla
un
rit que pot arribar
día
la violancia i a la tragédia? ?pes
qua aquest interés a mantenir un
alcalde impopular, un alcalde que
ha hagut de llegir un document de
protesta signat per sísaeents chata

eln

darmemejora d'edat? ?Per qué aial,
senyor governador civil de
Lleida?
LA

RAMBLA

NYA,

DE

CATALU

dernanar serenitat 1 justi
cia per a aquests honres perseguits
de Borges Blanques, espera que tota
en

la nostra Pretina secundara la seva
ven. Hi ha bornes i un poble en pe
r-U!. Ni ha —i ajara és el més trist
una revressió
lamentable cap als
ploce!.iments de la dictadura abjecta que hem hagut de parer durant
eis anys.

—

neral de Trabajadores, Sociedad Obre
ros Gasistas,
Sociedad Aspirantes y
Operadores de Cine, Sociedad Obrera,
Metalúrgicos, Sociedad Obreros In,
presores, Sociedad Profesiones y OS
clos varios."
*

Ha estat cursat el segilent tele

grama:

"Presidente Consejo ministros.
Unió Dependents del Co
Madrid.
merç i de la Indústria de Catalunya
—

—

adhie:c
por entidades

e'lt.,z(iu

se

V.

a

dependientes solicitando

restitución Centre Autonomista De
pendents del Comere i de la Indústria
Barcelona entregado elementos Sindi
catos libras por Martínez Anido mi
nistro Gobernación Dictadura.
Sán
chez Marín, presidente; Carlos Seta,
secretario."
—

Des de la presta de Barcelon,
amics
detinguts
Joaquim Maurín, Daniel Rebull, jore
*

els

nostres

—

-

Arquer, Joaquim Olaso, Josep Mete,
Eusebi Rodríguez, Josep Teixide
Francesc del Barrio i Lluís Vinye•
han adreeat un interessantíssim docu•
ment a la Junta del Colegí d'Altivo
cats per tal que no
es
desentengui
d'aquesta subversió del Dret que és la
presó governativa.
Afegim la nostra demanda a la del
detinguts que signen el document

També, després de demanar

a Fran
Maciá on anava, ell va afanyar
se a dir: —Jo
baixo precisarnent a
Castellnaudarí, per agafar el tren
d'Albi, puix que vull visitar la ca
tedral.
La catedral d'Albi va servir al
senyor P.iig i Cadafalch per fer
una
baixesa més davant d'aquell
home que representa ell tot sol tot

cese

Catalunya.

lunyal

El senyor Puig hauria pogut escoIlir una altra catedral. Una d'aquelles catedrals que no han servit mai

Totliont salo va prendre seriosa
'nene El senyor Puig iou felicitat,
adrnirat i fins varen demanar-li autó
grais. Eh l inateix va pensar-se que
efectivament ho era. Com en la ce
lebre leida de Laiontaine. ;Aque
lla mosca que hada picat l'orella
del pobre cavall duraet tota la pu
jada i després es vanagloriava que
sensc
ella el pobre cavall no hauria
arribat ni a mig cantil

per

a

res.

Tanmateix,

la catedral d'Albi va
part als valents
gesos que defensaren la terra d'Oc

servir de
parn
en

a

rem

pam, i

no

perqué

la

perderen

són meeys respectables.
El senyor Puig hauria pogut triar
ra tr
país que
a
peren l
P
o
m
aagar-hi
la seva por. Aqaell a

unrtteel oen paer tas.sr atriai
a

El senyor Puig
i Cadafalch i
Francesc Maca en la mateixa dig
nitat. Quina heretgial

de Jean Jauras.
Jean Jaurés. que des

vea

de les

seve

tribunes de pedra i de brotae delee
sá els drets de l'home i protesta dl
la guerra que uns i altres volgte

Puig i Cadafaleh, que
d'aquella presidencia de
la piala de Sant Jaime, rnentre
Francesc Maca, perseguit, anava a
El senyor
va
desertar

ren.

El senyor Puig, pera, no el
No va saber que !es Pcdr'
que servien de pedestal a l'illaala`
a
sortien d e les m ateixes Pe
dreres que aquelles ami) les (Piale

guanyar-ne una altra a Bois Colom.
bes i després a Prats de Moló.
Mate allunyat de la Rotonde, pe

ró aquesta aneedota cm porta a ex
plicar un fet poc conegut.
El general Primo de Rivera no va
sentir cap grat al senyor Puig i Ca
dafalch deis seus serveis, i aquest
es va creure perseguís. Va fer-se la
maleta i cap a Tolosa falta gent.
D'altrés de menys perseguits que ell
van
vedr-hi. El senyor Puig venia
decidit a emigrar-se i a ter parlar
del. No sabia que l'emigrada) tos
ta molts duros o molts daltabaixos
d'estómac. Peró heus ací que la
casualitat va ficar-sli. Algú ha dit
que la casualitat era ahorne de ne

Unió d'Estmerres

—

amb nosaltres.

de la nit, tindrá

la

cen

--

C. N. T. ya cdebrar dimecres, al tea
tre Non, un gran festival a benefici
deis perseguits social,. Sembla que el
resultat e.contsmic ha estat exceRent.
N'estera molt satisfeto, i encoratgem
els amics del Comité a prosseguir la
campanya. per

a

de tots els

signants ha es
el següent telegrama:
"Presidente Consejo ministros.
Madrid.
Las sociedades obreras afi
liadas a la Unión General de Traba
jadores se adhieren documento eleva
do a V. E. con fecha et corrientes
suscrito por distintas entidades De
pendientes Comercio y de .a Industria
de esta región, en el que solicitan sea
reintegrado el "Centre Autonomista
del Comem i de la Indústria de Bar
celona" a sus legítimos componentes.
Esperamos rectitud GoVerno que
V. E. preside dictará oportunas dispo
siciones nue liquiden esta anomalía,
dando satisfacción justa a quienes por
derecho y por justicia la merecen.—
Federación Catalana de la Unión Ge
tat

públicos propaganda.

El Comité pro-presos

delegacions

De

/tomes
duna

del
din:

més.
bu el poble. Ningte
que els
entusiasmes
1-ti
ha
mermo
controlar
podran
Governs civil no
cap a la
rime Tat un poble no lii

ase

an
sis ciutadans de sense fiç
guárdia
Borges... Al
cap de poques hores la
de 1
actuava ja.
contra

Encara, un deis "considerandos
fan contra el recurs presentat

lia

princi 's

corregusI'l

que s'havien
dictat autes
processament i presó

Centre Demo-

organitzador. Si
gué~i no In era —aquest culpable
Ningú

Cers que fou contractada una banda
de música. Cera. encara, que. el ;ove
Francesc Pujol aná a l'Alcaldia a
solicitar el corresponent permís.
Cert, encara, que Jaume Sana visita
el rector de la parraquia per tal que
les ea:apanes de la vila fo'ssin han
sacies al vol, en sens al de fasta. Cert,

--

la

deis exiliats

de la parróquia de Borges,
aquel) vespre? Qua Ningii. L'entu
siasme popular abocat al carrer.
Cert que algú parla, algaras que
ningú, d'organazar la manifestació.

--

de

toraada

penes

—

jecció. Una joia que era com
gran abraeada <testares de sis

de la

talans? ?Qui Ilaneá al vol les

El die ts d'abril d'enguany. Bor
ges Blanques —noble vita da sor
vibra amb
dials entusiasmes dales
un
esclat irreprimible de joia. Ma
lauradament, la joia dure poco
En conitaixer-se. a la tarda, les
primeres noticies d'aquel! célebre
per tants motiust— decret d'am
nistia, el poble visqué, durant unes
liares, la illusió que els seas, tots
ala *tus, tarnaven a Catalunya. Algú
inquirí. atrafegat, en els teléfons deis
diaria harcelonins i de la Diputació:
--Qué saben de 'amnistía? Hi en
tran toas. tots?...
--No tenint detalls encara. pera
creiem que sí...
se 4i iéu
de res
posta.
"Creiem que si e" N'In havia
prou. En aquell despertar cívic, el
poble cordial volia celebrar la joia.
Una joia [eta d'entusiasmes i d'enyo
un
raments. Una joia que era coro
gran respir després de sis anys d'ab

El

°Ivw

119

litat

aquella rnateixa nit cree detinguts
dos ciutadans Tanmateix, aquella
mole del poble era considerada. des
prés, com a una manifestación se
paratista, de carácter sedicioso...

.1
Wrodirj

ra''S

pre

"MANIFESTACION SE
PARATISTA DE
CARÁCTER
SEDICIOSO..."

les ordres

fr

$eu

l'ordre del di a

NINGel
;.Qui organiteá, cap al tatd del
ata
Maleril, a Borges, aquella ma
eifestecia que celebrava la possibi

UNA

Borges

e—se 3

cl

a

UNA MANIFESTACIO QUE NO
FOU ORGANITZADA PER

(I'abril
era
clattsuret
Centre Deinocratic Republicá. innI
tat ami) cinc-centes peseetes. i de

el seu domicili.
escorcollat
i trasbalsat pelo agents de l'autoritat. Les orares, t'el que sembla, eren
severegaines.

—

cenlra

iyajxó fa tres mesos. A
la setmana passada

rumor

Després de la clausura del
goveRnador de Lleida?
Per qué tot aixt5, senyor

determ:nats elements repubh cans.

deienció i Is eseorcalls pelleíacs ztío

eitic

natha
.

p3rsecucitS furiosa

una

de

veure.

aixecarerr

la

catedral fortaiesa dcÎ

El senyor Puig i Cadafalch, per
d'evitar Francesc Maciá, va tro
bar-se davant de Jean Jaurés, que
amb el puny clos va acusar-lo.
tal

JOSEP

QUE ESPERA E
recent de
i (Títol d'un llibre
ALBI.,

Marcellí

Domingo)

