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A

CINEM

L'Expres visme del
Silenei
cinema.sonor. per mes que

peuductore diguin. no
sinet'fer
perdre a letrt ci
tira
netnatogrefic tot el Bou valor

nous
awni

reemplaçaran

denternacionalisme,

rata "astres",
i ('espectador
que amb tot i no entendree
fruta ami) les escenes humo

seves virtuts

Lotes

d'universal

les
curte

prensie.

Pobreta Mole de les ~ta
lles! Per más que sembli que
ara tots tenen yeti fotofbnica,
és indubtable que gen molla els
que deguta la nova modalitat

^

nyol. Aleshores, artistes

crítica I

del cinema quedaran rerassagata fine. que el gran pelad(
drl ráudisme, el formidable
Chaplin, no digul a l'ad mut
les rnegiques paraules de: "Al
i camina". Ara que, de
la manera com s'estan posant
les coses, quan ea decidelxi a
rnut a caminar;
dir-ho
potser no sabran on
Es din si Norma Talmadge, la
dona mée admirada del cinema,
té una ven indeeitjable; es diu
si John Oilbert šs. quant a les
sonores, un fracassate es diu
Janet Oaynor —1 alzó ho
pogut comprervar
perd
tot el ami art d'expressió im
ponderable de seguida que el
nticrbfon arreplega les modu
lacione de la seva vete.
Tots saberrt de l'atractiu 1
ende d'Evelyn Drent. Aquesta
dona encisera no té pas una veu
earmonlosa, que dirfern.
Alee), tenint ert compte no
más la part auditiva, que sl
anear a la part comprensiva
deis "talkies" ene trobem com
cap d'aquestes estrelles, millar
.dit, la mejor part de les es
—

.

trelles ea consagrades queda
ran
deflnitivament allunyades
de tes nostres pantalla, pule
que toles les

editores filmen

producclons parlades

en

espa

ele vena

flanquee o passionals inter
pretades per determínate artis
tes,

trobark que mentre en
la ventee erigiese poden gaudir
es

d'aquelles

interpretacions,

en

vers16 espanyola tindrern
altres valora tan bons, poteele
pera menys Interessants.
?Sera possible que si no ei
volem entendre pertant ale
many, el gran Eittil Janninge
deixí d'existir pel nostre plaer
emocional 1 visual? ?Sera pos
sible que les adoradores de
John °Mere, no el ptiguin sen
tir més?
Es difiellissim que aqtteste
artistas es decideixin a apren
dre el nostre idioma, i si s'hi
deeideixen, la pronuneiacie de
ficient sera una amenaen cona
tant en els moments mes emo
cionante. pule depi¦n de la pro
nuncinci6 de certes percutes
que aquestes no us feche tren
car de riure en lloc de ter-vos
la

Morar.
Jo

creo

que.

dora, pire dir

produccions
que no tinguin

com

que

a

especta

les

grane
d'artistes mute
el do dp la fo

tofonla de la paratela--bsurien
d'ésser passades mudes. tot al
Mée ami) una sincronitzaci6
musical—no de veus—discreta.
Aixb de sentir que parlen en la
riostra 'lengua 1 vettre enrn ele
artistes prommelen en un al
tre idinme. fa gil. l'espectador.
perdi tot l'interes per l'aseuntp
te de la pantalla. 1 floren Itel
delit de sorprtindre l'expresithe

rarnbia ce Catalunva

laalvaispadret artirtors

je-u,sdt ai

is
de
atica
1 dramática de Eargurnent.
Aetualment el púlele va al
cinema a veure-ho i a sentir-ho
tot tríen» cinema. Dallables,
cernerte, operetes, teatre, tot
reenys cinema és el que tenim
en
lee pantalles de tole ele to
rete. Han tentralitzat la pan
talla, les ~bree Iluminoses, es
argumente 1 els artistes. Tut ha
perdut naturatitnt en valer do
nar-li la nauralitat de la pa
raula, 1 és que amb la mece
niteaci6 de les expressIons hu
manes han arribat a Oblidar
que les emocione no pervenien
dele artistete sine dele espec
tadora. 1 ara tnts hem de sentir
el que ~tiran que sentirte 1
ens hem d'emocionar per les
mateixes permites.
Per mes que diguin ele de
fensora del cinema parlant,

METRO GOLDWYN MAYER

PRESENTA "REDENCIUN"
Protagonistes: Juhn unreet, E:ea.
flor Boardman, Conrad Nagel i Re
née Adorée.
Direcció: Fred Niblo.
Argurnent de gran belleza Es la
verá!) cinematográfica de "Rederup
ció", de Lieó Tolstoi.

Interpr,..c,6: Magnífica.
Comentari: Una producció inteasa
ment dramática. La sepa patri mot
bosa queda completament anuRada
pel gran valor ertistic de la diterpre
taciÓ. Eleanor Boardman Es la dona
me
gentil i més rneravellesa que
hem pogut admirar. Elle eón ele
minore gata» del mea. Gilbert té
paper formidable 1 perillosíssim
per al sea prestigi artistte 1 salva
les dificulta% amb en eft incompa
rable, L'obra té ahornes deficéncies
d'adaptaciA, Per& afortunadament.
no és de les més patentare de Tols.
trié Expotlei6 i interpretado!, tener'
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a

la presentació de la primera
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en
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rialitzat

les

cimbres
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les

ARICIA BRUN

grandiosa 1 divertida
supercomédia sonora

la

pel
el segell del gran director Fred
Niblo i Metro Goldwyn té amb
"Redención" Una obra que si la ge
neralitat del públic no coinpren ée
perqué conté un espiritualitzat pes.
simisme. Es (lastima, peó, que lí
hag:n suprimit la paraula. Ens hau
ria agradat i potter ernoc:onat més
intensament.

EL1K ATES E
per Daniela Parola i

Harry Liedtke

HISPANO FOX FILM PRE
SENTA "DEL MISMO BARRO"
na

Protagonistes: Joan Toreara, Mo
Marta. Maria Calvo, Robert Gua

mar!

1 rerninent cançonetista

i Luana Alcartiz.

espanyola

Argument: Un drama hen exposat.
Arnb diáleg interessant que té. peró.
moments excessivament lenta de des

:

cabdellars.e.
Interpretació: Magnfficarnent en
certats tots, per?, in,..ornparablts jOSIS
Torena i Mona María.
Comentan: De temí» entere cree
acrosellávern als director* d'aproti
tar el nrestigi,
a fotogénta i la cul
tura de Joan Torena. Ara ala vist
coral ele castres ~sella tenien toas.
rnent. Toreas será el millor galan
jov• de parla hispana qts.: trobaren
lee editores de "ta(kies"; ée real
ment jove i meravellosament foto
génic. Té en alt gran el eentiment
artlstie i és duna baronívola apos
tura. Simpatia i art. han donat el
magnific resultat que la Fca obten.
gné arnb "Del mismo barro", que
és la militar producció de parla es.
panyola que cha donat fine *ven el
püblic. Cal que agratm e l'editora
el noble interés perqué ele ~erres
amistes puguirs demostrar que oren
injustatnent desterrate de les ~ta
lles taludes. Aquesta producció és et
guntentalntent una magnifica peWicu.
la. En alguns moments la prepareció
de la trama fa eme acaree, el ridírul
sentimentalisme per se salvr emb
el gran valor emocional de les est
renes següents.
Mona Maris és qui smb Torerta
coste el pes de l'obra atril) art me.
ravellós.
-"Del mismo barro" és una tete.
ressant
pellicula d'ambi-nt social i
internacional, i és segur que vet 13Ar.
celinda corroborará les uubtres pa
nifica.
A, B.
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lliment del Claustre.

EL

PRINCIPAL
PALA.0

terealitzari6 pugui eedevemr un
art perfecte?
Ame ho pogueren ter Fidlas,
Miguel Angel, De lance pera
aquests essers no trabaran pa
rió en el segle que ha mate

icZti
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Avul, dillluns, nit,

aquest, amb el cent per cent
de sonorisme, ha perdut el seu
cent per ceta dan t emocional,
l'individu que actuairnent va al
cinema i ne riu quan el prota
gonista tal morint-se es poca
a cantar
una migó de
"jazz,
és perque ha estet dormint du
rant tole la projecci6 malgrat
els enrolle.
Cinema perlant, cinema so
ene, meterialitzacie de lotes lee
idealltnts humanes, de tots els
enninis Incoercibles, de lotes
les romhntlques ftintasies del
mdn, ?és pos/tibie que una ma

La magnifiáncia i es
plendor de la Cort
russa.

La incertitud de la vida

nómada, adquireixen un
relleu insospitat en

estrella de la

cançó

DIJOUS, 161
les eitrao:Ináries ti anales!

ertist s de 'azz

11 Boll John Girls
",y
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Teatre Catalh Romea
Comparto.

VILA-OAVI

A MADRID,

COM A BARCELONA, I COM
A TOT ARREU!...
Telegrama rebut per Exclusives Febrer i Blay,
del "Real Cinema" de Madrid:
"Estreno gran éxito. Lleno tarde y noche. Público
impresionado. Saludos.
Urgoiti."
VEGEU AVUI aquest portentós film. al
—

Aquella

en,

les
%d'U.
*SU*

1

II*

dos

LA FINESTRA °BERTA

CA.PITOLd

XA'NDI
Disendees
ESTRENA de

•s/leven:wat

Ovale:

'

La veina del terrat
saltar1

tres
artes.
oelgInel de
Mantilla. recontar autor de
MILI0AANI DEL PLIUIET*
en

Gastan A.
"UN

Cuatro de IiiarCeri?
Si és

una

44444~414.44.~~~

exclusiva Febrer i Blay és garantia
de qualitat

•

aviumemmuu¦

TRUA
per

Imperio Argentina, Valenti Parera,
Alady, Ortiz de arate, etc.

l'espectacular produc
ció sonora interpretada
per EDITH JEANNE,

Direcció de 13.0BERT FLOREY

R. KLEIN ROUGE i
OLAF FJORD, estre
nada amb el més fala
guer deis éxits al

Supervisió de XAVIER GUELL
zi

v..-,anço

de abril", de
de Segarra, musicada pel

Como

josep M.

las

mestre

rosas

Vives

DIGA-DIGA-D00
ata la intervenció de lea T1LLER
PLAZA G1RLS
Mutt i jeff, Loulou.
Gould, Jeannine Merey, etc,

•

Ia
a

0.1•¦•••¦¦¦¦10.

•

despatxen

localitats a Comptaduria.
sense recárrec

KURSAAL
Exclusiva

RENACIMIENTO FILMS

a
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AQUESTA 1,07, A _ES DEI::
REVISTA SONORA pApeetousey
'BOMBEROS DE OCASION“
Riel:Dios animan. sonora.
Anton AUDAZ
PrnatICeló
Paramount
en espanyot. per ADOI PIJE
NIENJ01.1. RAMoN PEIlehA. HOSI.
TA MORENO I BAIIRY
NDIsTON.

Iotaperitos

no ésser cros
si
ireeessan
evitar
e ts orme•imt
El
l'extrmn fa el ea
Sed). Orees exeessor
e uts
r de, m0~1»
«more de llore on
mis
not
motestes
ocasionar
ta
clubs

delatora
ts
marra
sentare se batx ven.
tre
/N'u manen en
te: Illeternt la Our.
eeteM del trust per
da ea postra
e.,Ittirs ~tes rka.
x:.. Creada par Ifie•
tau% Orteelellte Sa
bré o Atemenyt _esmaltas 7. SUCO&

amna

1

1

Si

sou un deis que no pogueren
entrar ahir ni abans-crahir al

Saló Catalunya
ii
projecta el drama de la vida
social totalment parlat en espanyol
on es
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.:INEMA
AQUESTA

PARES

LES DEU:
PIIMPIAMA St1NOR
ESTRENA

.44~444.44+4+~.44.t

Per

Sonorització TOBIS KLANGF1LM

Es

1NEMES

NIT,

A

dé

NOCHE DE PRINCIPES

La trapédia ceta prIneeps rlissCrs
e
Vean'. tia espectecle compita.
stEsth5.estste.lbeml~P111~Peslits•

ROSSELLO CINEMA
°Hiela 1 fibla. Calattinta)
Telerern 75110
AqUeste t'In, a IDPS (mart.; el# 451!:
Netieterl ROS; Cómics: Periquito 1
(entre

Psg.

de

UN POBRE COMICO
•triterpretada Per Poe t. irowe,
oko "Olnuoiead.

?serme.

El favorito de las damas
commii d'etneetle. .per
4

Mero Lleetke

alerten. Metete&

Dei mismo barro
féu-vos reservar les vostres loca
litats amb anticipació, seise cap
rearrec
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la rambla de Catalunya

rbwor
Barcelona

a

Pariant amb la muller
d-En Blanco Alberich
Ifem de eta:fresar que en el mo
de t'arribada a Balee:orla de
l'arriscar professor catali, la noara
merada no ea dirigia a ell. tot i al
went

snirant molt la seva proesa. En;
atreia me) la figura de la dona va
lenta que lea sabut dominar els ner
•ris femenina (tan bescantate sem
Pre) per acompanyar ahorne tr:at
per fer la ruta en la vida. a través
de l'Atlintic; i l'esperit emocionat
empenyia ele talle a buscar-la en el
balandre. En veure-la colrada pel

sol, serena en l'emoció. fent manio
brar la Lerqueta. arnb lea seves mane
de dona posades al timó i amb la
:airada fita en el mara, el cor ens
ha parlat d'un fernininme conscient
fora segur de mil matear, del que

qual:fiquem

nosaltres de bona Bel.
de la dona, un caparró de
criatura eaguarda la multitud amb
mirarla intelligent i sociable, c m
si dintre de la inconsc'éncia de!:
taus poca anys. la gesta que ha vis
res li hartués
l
esa amb ele seas
tens•ficat 1Š stint de gociabilitat. el
desig de viure entre gente. rey< ra
da *III en la eolitud de roerá; çee
seus. ave
en trol er-la, aquells uf«
seas ala emplea espais. a lee l'
le
110iitats š P les •,nalitata de te
stvea
var'ae'ens,
paorose•
o
i a !ti

Prop

e

ene:quin hen be, ampla

serenes,

mena mirar c. el una reelitat natu
ral l'apleg enert r'e eitoadans ee
la reb'en. I e- vetire-la. eixerida
gentil, saludar la multitud després
duna aventura tan insólita, rne'reae
de no haver poseer. a la -ea desena
d'anys, tenir una exacta nació riel;

sentir

perilla rassate, veran
per
aquella promete! :a de eona una
grita temperie 1 una gran adhesió.
Es per airee que la figura a-dida
de Blanco Alberich, elb tot el acu
relleu. va quedar per a noeaaeee
difromIda. mentre la de les dones.
les d'un quadro, prenien pro
porciona de primer* termes.
amb un gran desig fe converser
aimb la asare 1 d'acaronar la nena,
ens vara buscar una ocasea.
cone

Totes les entltats espor
tives han d'enviar un dele

gat

a

l'Ipst que tindri Hoc

dinmenge vinent en horne
natge al professor Blanco.
LA SigNYORA BLANCO
Iletamliassfen Blanco i ella á :4 Unl
Irersitat de Kentuky; ella tomple
tava els sena ertudisa acuse seguir
cap carrera determinada a ell feia els
tursos per graduar-se professor. Alli
es conegneren i comengi leidifi que
acaba en matrimoni.
Planeo. amb poserlilitate econb
:raques migradlssimes, treballava per
poder-se guanyar les despeses d'es
tndi. Era un cas de voluntat de mi
Ilorarnent social; va reeirtir, i oferi
,a la lleva melle: una llar cense luxe,
pira plena dIdeolialia, que va ésser
aceptada per la delta conscient, ad
ralátora de 12rne e amb la ape
ga del ten‘ílteleír sabli trobar eolu

ateas.

La fila nastridea 'del matrimoni
aporta a la fax un raig de Ilum çue
,tot ho inumina i tot ho colore'x.
Mentre el pare. treballa per ampliar
l'horitz6, la mere dedica totes les
seves activItata a la formació espi
ritual de la nena, a la seva instrue
tía. Ara les olestions de la casa
interessen la tenyora Blanco escas
•ament, en s din, corre a tantes altres
dones; deduim que si pegues deixar
de fer?las s'hi trobaria bé; el que no
deixa a mans de ningú ée
ció de la seva filia. Prr ella trae una
obsessió. I mentre ens he explica
pensem amb tantee mares de casa
nostra que han acabar la- seva r •;quan .en edat pectelar envlen les
•filles al ."Sagrado Corazón", o a
"Cluny" o a les "Teresianas- dei
arant a- les porten' d'aquests centres
e••e tius teta la seva responsabili
tat de mares: Bé és veritat ce— la
senyora Blanco ve d'un país on 1e3
dones per _res més
•e per
ameliar
van
a
les Universitats, i al
ne-tre tot jus* *f :návem a l'esco'a
prImaria les de In tr. reneració.
L'espera ineele* de Blanco con
cep el viatge realitzat i sap tra
metre a l'esposa la
inquietud i el
I ja apleeate
-ea conver
gencia. tete clees es'elv:en e a ad.
qua'', el 1ealandre i preraren la rea
ni.
litració del
•

•

1

c'-nen, és fe'
i

cerservee

,

en

a

dos

-se

'

de

bata

del dia

i

ioc,
l'altre arab condanentació
utilitzant una ----a ecortmic-; ab
n*, 'e per careó r•-'••: ene eis
:sebentern que han usat la classita
galera del* marine en ubstitució del
pa; que han fet en gran tonsure de
tornáquet de pot per tal d'utilitzar
el seu ácid per cornbatre la possi
bilitat de l'escorbut i les ilesas vi
tamines. per una nutrició adequada;
que la menuda Evalu ajudava a l'en
dreçarnent d'atuells i dornatoris
fent l'aprenentatge deis quefers ca
seises. Encuriosides, preguntem si
era factible a les dones de fer alguna
labor. i la contesta és negativa pa
gué les activitats totes deis valents
navegante s'havien de posar e con
tribució de la minúscula nasa inqui
rim cona haurien atee una preaable
anormalitat de la ealut, i ae'ns parla
d'un botiquí complerlsaint. demos
tratiu de previsió ben órientaea del
en

•
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UNA GENEROSA INICIATIVA
DE LA FEDERACIO D'ALUM
NES I EX-ALUMNES DE L'ES
COLA DEL TREBALL

,

mostres

penediment:

de

cansament o. de
ens
ho explieuen.. do
edat. que li feia veure

nada la seva
l'aventura com un joc. La rruller
de Blanco ha tingut momeas de
lassaud. expLeables per l'esgetament
del sistema nerviós, el qua; •''a. per
doman de la voluntat, feia reaccio
nar valentament.
I so test m racte
s'ohrava per l'adhes:ó erra tent al
marit i per la fe en la f. eva arttació.
sentir

al seu costar. que ni en
emprende, el viatae ni en tc•ta la
seva durada ha duhtat
rnai de ebria
perneé ha viet sempre el seu mara
vencer amb la seva forra Dei !tono,.
tan

segura

litat
En considerar aqueat ea* I adhe
sió de l'un a l'altre. arrl'aat a trans
formar-se en el fatalistrie que Bien-,
co i la seva dona formulen dient que
o
"tots" reeixirien o "tots" mori
ríen, el pensarnent se'n ve vers
aquests casos de famIlies deeunidea.
tan comú en el vinre actual, que no
se seeten units per cap
ideal
que
res no és prou a
lligar-los peiquica
ment. I aleshores cal pensa: si en
aquestes liara no hi falta un honre,
arriscat, fort, intelligent i arnb prou
domini perqué la dona. amb a aegu
retat d'ésser ben
dirigida, li: posi
tota la confianqa i també tot á'amoe
Pensem que fóra cas de peLsar-bi
i de dirigir l'educaci6 deis nostres
fills cap aquests viaranya per tal tw
la familia, com a instituci6 social,
tingués una base de perfecte equ'..
libra
i

Pies.
La Federatid d'Alumnes i
Ex-alumnes de l'Escola
del Trehall
Sr. Director
Máxim Pulido
Ferran Abadía.
Josep Uson
Josep Cantó
Francesc Gratr
Pece Manzanares.
Enric 'Tudury
Jainne Llopart
Alexandre Ribó
lauree Orellana
Daeiel Trique!:
Ramon Pigrau
Joan Teste

Mary Blanco ha debeat en el nos
tre esperit femení un sedimeet de
convicció pel seu feminismo, que no
és el d'estridencia, sInó el e'e forte
lesa.

Mary Blanco ha estar la ?opa va
lenta que, serenament, al costat de
l'horne, pare de la seva fila, i anab
aquesta, ha travessat la mar, amb el
sol guiatge de la fe en respas
l'únic estímul de l'amor a la fami
lia per ella voluntáriament consti
tuida.
No

.

•

.

.

delicadesa de la seva femínitat feta
per zis seus.
Per aixó nosaltres, clavant la fi
gura gentil, de tipus Ilatí, ee la se
nyora Blanco, aureolada per !a gra
cia de l'aventura, cris inclinem amb
tot el respecte, desitjant
meato
dones cátalanes aprenguin de saber
portar com ella el timó de !a nau
familiar, amb valentia, pecó també
arnb la tendresa femenina, i ami) la
intelligéncia que cal per a arribar bé
a port.
I és clar, desitgem també que els
bornes de casa nostra pugte donar,
corn Blanco a la seva dona, la sen
sacie, d'una máxima coneznça i
d'una absoluta fe en les seves
cisions.
ONTSERRAT JORDI
amor

1

Ciutat, octubre de

•

•

seo.

RAMBLA
"Sr. Director de LA

DE

publicar

de

picos

patlaments daquests dos
d'espera ciutadá i fidel expreasió de
laeindignada protesta que l'acte co
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Joaquim Aguilar

3.—

braçal yermen,

.
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Francesc Obon
Bonaventura Soriano
Joan Falce,
Josep Cuittovarr
Doménec Tapeeles
Josep Ihez
Blai Ferrero
Gu•1leen eCifré
Enric Reitera
.

.
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o'25
o'25
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10'50
0.30
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Ju:i Pages
Manuel López
Josep Ribes
Eugeni efe -a

oeso
oeso

o'se
1

Antord Calvete
Josep Herrera
Joan Anguera
Lluís Gil'
Anselm Nogués

•

•

•

Jósep Cugart
Miguel Sala
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Arniola i Celaya varen éeser
une bona ajudants del petit da
11 i No

varen

perdre

al punt 35, contra ele blaus
Hernanjorena i Cazalis II.
Després de dues igualades en
els punts 37 i 39 es decidí el
partit a favor deis blaus.
Cazalis II va tenir un deis
millón s dies. A mesura que
avannava el marcador s'anava
referrnant més el ;gran tsaguer.
1
aconseguí imposar-se .ala
contraria, que a estones sem
blaven dominar el partit.
Hernandorena va ésser un
digne company d'equip. Trigo
yen II va actuar molt encertat
i Navarrete fins a la darrera
desena també jugá amb molt
entusiasme.
El paria d'ahir a la nit va
-

Francese Albar
Raafel Bgués
joan Isern
Drdae Márquez
Víctor Rodafguez

......

...

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

jugar regularment;

•

o.so
o.so
o.so
o.eo
o.so
o.so
oso
oeso

a,

• ••

va

després d'un p4,rtit molt emo
ciona:lit, duran -11 grial aquesta
parella -porth la davantera fins

...

•••

oanxa,

amb• la dreta es mostrá com un
gran pilotaire, pecó desencertat
en ele remataments. El seu ger
má tampoe tincare un die deis
Set1P, si bé es va defensar for
Qa bš.
El tarcet Eobevarria, Arrfola,
Gelaya, amb braca' blau, jugá
divendres contra la parella
Pistón-Guillermo. Van guanyar
els primera; per 40 a 32.
Va ésser un nitre partrt de
triomf per a Echevarria, el qua'
sembla que está disposat a do
nar más d'un disgust als con
trincants, ja que está en una

1•¦•

•••

•••

xic.

Ilibre."

Després d'aix6 no caldrá pas que
dignen', per la nostra banda, si el
!libre val
llegit. El
una altra

tots

er

part

no

que hi

han

oblidaré

mai

per la Ilibertat de la terca i deis
bornes, i que quan ens manee l'ajut
del seu braç trobárem un gros estol
d'hornea generosos que cris ajudaren.
Pensant en el meu Martí. que
sentía un plaer• a ajudar e's perse
guits, i encara que la nostra sauació
no ens permet d'ésser tan generosos
voldriem, ji prego ingressi en
com
la subscripció raer als presos i exi
liara, "en membria de Martí Vila
nova", :a quantitat de eoo pessetee.
que' trobará inclosa en la present.

tnosament

en

eregon
el
nostre
tot, el saluda afee.
nom propi i del meu

raca, és corn a artista admirable.
Peral) rnés admirable, er.cara, con a
heme i com a consciéncia liberal.
Romain Rolland, ?en quin conflic
crisi de la lii
te htzmá, en quin

quin

crirn dels
poders constitults no ha fet sentir
la seva ven alterosa i vibrant? L'a
mor a la humanitat, l'amor als cai
guts, als humils, és ei que inspira
essencialment la seva obra. Ell és
l'apologista del cristianisme hurna
nitari de Tolstoi; ell fou una de les
primeres consc'éncies europees a
revoltar-se contra el gran crim de
la guerra gran; ell ha estat un c'els
davant

I. :fan

de

tot el valor
a comprendre
humanitari del moviment hindú í
l'alta valor moral de Gandhi.
Per aixé escriu aquest 'libre. His
tMa del moviment hindú envers la
seva alliberació
del poder d'Angla

pi-irners

1

rnés

encara

del

concretament

poder de la civilització occidental;
sintesi de les idees naciónalistes, re
ligioses i hurnanitáries de Gandhi;

N. Cardona Vda. Vilanova

Figueres, 5-16-1930.*

intenten

batre, actualment, el récord
dels processarnents. Es un

psicol?gic

retrat

Itfala;ma,
un

del

alguns

que

sant, i

moral

gran

consideren

d'altres voldrien
divinitzar, que el!, peró, no vol res
tar rnés que home.
En resum, per a Romain RnlInnel
el alabarme és la consciénc:a
cora

periodIstes

escriptor

escriptor;

Ilampeguejant

terra

fill

Els

no

nom

:

mostra

I repetintai
agraiment per

val la pena désser
de l'autor ja n'és
garantía. Gran i sovint

o

que

"cross" molt divertit. Per
ara

Peyró

ocupa el

pm§

,

primer
q

t

tenir
li cal

llega

aquell

aquest 'libre.

m

gran

mo-

Qui vulgui
les causes
voigut

-

-

EN RUTA

agrad

En;

quIrina

de

-

ber detalls

servor
Blancr
abllades derant e: viatac
anee polaines i
dona lee, f; idi
lles
'e lat de mun•
tár guárdía, o qnar la mar est3 k va
lotarin. t rta uns pa--;ta:nnq1 roba
impermeable que
permet dr n.ou
r,'
,ft:
ni."or;
wsbrinem que l'alimentad& en la
satal cc ixtervé més que 'a senyora

nena

eme la

In
i la

van

•

•

e

.

•

sacrificar-ho

a

i

pno

iede gu

otra

tot:

hisen-

vida, és l'única

ma.

tsiconlaer,
fina
la

del

ar-

obeir, si convé
a
mort Cora
respecte
actie
fine aquesta actitud és retan
tud que acaba per im posar
a l'euemic.
ah.
Sena dubte, els procediments
beradors d eGandla no serien apta
cables igualment a tots ele pobles
occidentals. Hl ha alguna cosa en
•

les

doctrines,

en
les leves
la seva própia santedat
que ens repugna. Per6
l'espectacie
d'aquesta gran forla moral, que so
posa i que a la llarga acabará per
véncer el gran poder material d'An

selles

creences,

en

,

glaterra,

és, indubtablement,

fortador i esperancador per
eis pobles oprimas.

con

a

tots

CATALUNYA A LES MARS
Vet ací un 'libre que nos deixa

embriagats

mica

tina

gléria

de

també amb una mica de melangia
al cor. Es un Ilibre que en's 5
adonar de la passada grandesa de
Catalunya i, per contrast, de la
seva -decadencia actual,
aCatalunya a les mars", és una
histéria crítica de la náutica cata
lana, de l'econornia i de la cultura
del nostre poble en tot el que té
relació anib la mar, i de les relee
cions que la mar permeté de tenis
entre la nostra terra i les terres Ilu
nyanes que a voltes prenien als uIl
i a !espera dele navegants contorns
misteriosos.
Llibre d'una vasta docurnentacie
i d'un sentit crític admirable, prola
que el seu autor, Goncal de Ropa..

(fi:1), és

un
nauta d'una rars
per navegar per la mar plena
d'ombres i desculls de la nostrá
histéria medieval.
Potser
dita el pare de l'ante,:
que
és alhora prologuista del !li
bre— aquest Ilibre tindra el (infecte
raz

pericia

sigui éatala

no
cris

semblen gai

blasférnia. Per pan de
fet que no sigui catala
pot fer més desapassionat el sea
esguard i inés imparcials els seis
judicis. Per la nostra, més gran
la joia de veure reconeguda la pas
sada grandesa de Catalunya, í adés
la seva gioria, adés la seva força.
Altrament ene és grat de veure
una

corn

el

en

enana

estrangeres—perek

pot dir a Gonçal de Reparar
estranger a casa nostra?—el nos
tre idioma serva la seva flexibilitat
i fine la seva grácia.
Amb una certa amargura, que
l'humor dissimula, el prologuista ea
plany de lea dificultats que per a
trobar editor ha tingut el 'libre. Ah,
?per qué acure en aixa cap senyal
?es

at

Una noticia
per cert ben
satisfactória
hem de donar
avui ala nostrea lectors. El sim
pátie davanter Oldazábal, el
qual temps enrera sofrí una
greu ferida al brac, i que sem
blava que no tornarfern a veure
més per la carota, torna ésser
entre nosaltres i a punt de de
butar.
Segons ene ha dit eh l raateix,
está completament restablert
tant fort com en els seus bons
temps. Sembla que está dispo
sat a tornar a posar cátedra
de bon davnnter i a deixar-nos
fruir un altre cop de les emo
cions que tantos vegades hem
experimentat en jugar el valent
pilot aire.
No ceiebrem cordialment, es
perant que sigui ben aviat
aquést interessant debut.

g

i

—

ex,

en

des-

en

e‘n.
o

ta

Iiihre ala catalans el preu amb qué

cal pagar
mostrar com
el sofriment,

l'esperit

es

fortifica
r
tea

en

purifica cas
tigar per la injusticia. Eh l he
volgut
com

es

Blanco... El coratge d'a- I
quest home vencedor de !
l'Atlántic
en una hora
que els descoratjaments
abunden
bé val l'home
natge i l'ajut del seu poble.
I el seu poble és Cata
lunya. No podem oblidar-ho

.

menyspreu? ?La

de

ilarga experien

cia d'escriptor no li ha ensenyat
Goneal de Reparaz que aquest ée
el destí de tots els boas llibres?
DOMENBC GUANSE

—

lEATACIO

—

GAFI
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LA PISCINA DEL CLUB
NATACIó BARCELONA

LA

DELEGACIO DE

BLANEfi

TRIOMFA EN LA LLUITA DE
DELEGACIONS COMARCALS

Callan»

Placa Catalunya, 4-Barcelona
R comana a la seva distingeneral, la insuperable

e_

gida clientela 1 al públic

en

SOPA DELS PESCADORS

..r. Plat creació de la

casa
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DEL C. N. B.
Ahir al matí a la piscina del club

degá tinguélloc la celebració de!
to:neig de de'legacions del C. N. B.
Com era d'esperar, el triornf fott
per al Blanes, encara que de justesa,
ja que entre ells hi ha nedado:s de
categoria com Mora, Serran i Pujol,
representava un fort -han;
a la resta de delegacion›,
xic rnés modestes.

i aixó

dicap"
un

per

.—

o.so
aso

Café

-

Brasserie

Pres. 243.—

DE

-

Restaurant

-

Saló de Te
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Els esportius tenen un
deure a complir amb el

professor Blanco.

.

•

nts

°in

l'autor,

—o

I

la fidelitat als propia
l'estar disposat en kit'

com
com

rebé

ésser una completa reivindica
ció del colós Guillermo, el qual,
amb Trigoyen [II a la davantera,
va
batre, per l'eloqüentíssima
diferéncia de 17 punts, el tercet
Echpvarria, Arriola i Celaya, ele
guate no s'arribaren a entendre
en tot el partit.

n

poble,

que el'seu autor
Aquestes paraulcs

e

v

PLACA
...

mostrar també a tots aquella que
eón o volee esser directors d'u

—

Itilaíson Dorée

e.—

Sigma i sequeix

gest
ganda editorial més decisiva. El
préleg, equien fizmar el
valia a dir: "Catalana, Ilegiu aqueat

de

de solidaritat
la
rebucla amb tan trist motiu i sabré
fer comprende al meu petít Jordi
que el seu pare ho va donar tot

es va

varrete, vermells,'

•.•

•..

un

.mostror tan
bou rematador enrn éts té ecos
tumats; malgrat aixa va fer
algunes de les seves geniais
jugndes a les dues parets.
Dijous a la nit Irigoyen
1 Navarrete, vermells, briteren
Cazalis I 1 Cazalis II, blaus, per
40 a 33.
Un partit en el qual el ve!!
pilotaire Navarrete ens delectá
amb les seves clássiques juga
das de dreta col•ocant com en
ele mis millors temps.
Cazalis I, desconeixedor de la
no

!te..

•••

Evarist Val
Antoni Spler
Francese Franquet
I„
11•4
Abdon !demande*
Ernest Angulo
Josep Trabal
1.1.1115 Montanyés
Ramon Andreu
Josep Pasmara
ea ..•
Egi
Feliu Oliveres
en
Joan Creus
ele
Agusti Colea
„..,,
Josep Ribes
as sa
e.1•Alexandre
Molté•
Manuel Tomás

fluixejar
Pistón

vanter.
Dissabte, Irigoyen

•..

• ••

va

nieva,

magnífica

•

forma

•••

Per la

Guillermo,

contra
blauS.
La gran actuari6 del davan
ter vermell va fer que el mar
cador estigués durara tot el
partit a favor del tercet, mar
rant aquest el puttt 4Oquan ele
blaus eslaven a 35.
sser
Cazalia U. al rnig, va
un boa eix, collocant mott bé
rebotent forTa encertal: El mes
Anton.
Deis blaus, Guillermo, fins al
pura 25 va ésser el edlÓs de
sempre, pero d'aquí endavant

a

ontribuit.

Difí-

hom hauria pogut trocatalana una propa
s

bar, per ah

mara. ele

interessat i

en

,

divulgació.

aquesta

un

subscripció, ala pereidies que s aren
ajudar-hi amb el seu aoncurs des

jugar

varen

1

Pistón

rneu

peria
Jitar les coluznnes de: irostre
que
tots el;
remerciar
a
per
die
ainh
salan interessat per nosaltres
estimar
rnotiu de la pérdua del rneu
la
iniciaren
andes que

selmana

•

profit

de

del meu filler.
pesse
Tira també rebudes 20.609
a
"La
tes de la subscripta!, oberta
pessetes
de
i
5.04'30
Publicitat"
"La Nau".
deecésser !pro
Voldria que cm

BASCA

El mes sobresortint d'aquesta
han eAtat eh s partits
celebrats les nits de dimarts,
divendres. dissable i ahír.
El dimarts, el temet Echevar
arnb
ria, Cazalla U í Antón,

a

es

ae
del
lums mes venuts en la
que
ha
Macie
Labre. El nom del
influir, seas
próleg
ha
el
signat

1

R.ESUM DE LA SETMANA

roo.—

*tostes obriren

que

mes en la persona de Don Francesc
Mea ha aixecat error del polea de
Catalunya.

PILOTA

h

Barcelona.

aenyor:
Ramis
Per mediació de l'amie
2.303'8o
quantitat
de
he rebut la
pessetes, import de la subscrIpció

ele vibrante

armes,

dde Ro
G
„iEnl 0nndtvo
Satn "n,
144aha7ha aGandhi",
Diada

CATALUNYA".

Diatinseit

AL. FIRONTOI PtOVETAT8

•

•

e

•••

és, dones, la seva una obra
própia; peró és la de collaboració
i, per tant, té la valor de l'actuació
viva i de la disciplina, posant-hi la

publiquem honoradíssims:

.

,••

EL NOSTRE HOMENATGE
A MARY BLANCO

poisibilitat

Gandhii, Romain Ro
Itand i Macik

144022 rebut la segiient carta, que

tecle.

.

La mulla de Blanco sha

Martí Vilanova

En relee% amb la notara informa
ció de l'eclici6 anterior sobre el mi
ting pro-Macii... no celebrat, heni de
lee present que dificultats d'última
hora ene imperaren de publicar els
discursos des •senyors Riera i Punti,
per ila Unió Catalani:ta, i Ros, per
rEsquerra Umversitária.
No cal dir eom lamentaran la im
•

Amb motiu de la visita que el
prolessor Blanco Alberie,
ami,
la seva esposa i la seva filia féu anit
a l'Estola del Treball. 'erigí entre
ele arumnes obrera la simpática Idea
d'Sniaar una subscripeue popular per
tal de traduir precticament l'entu
5.am-tse de Larcelona palesat en l'a
colliment tributar al ten heroic ciu

.

matrimoni Blanco.
I ja ensinistrats en les minúcies
de la vida meter al, volern saber corre
es desenvolupava la de l'eaperit.
La nena ni per un moment ha do
nat

Del míting pro-Maca

El professor Blaisco

CIUTADANIA FEMENINA

L'ESPERIT DEIS DIES'

Una carta de la vídua de

D ficultats de darrera hora ens obliguen a
limitar
forçosament els nostres habituals "stocks" de paper
1, per tant, a disminuir el nombre de págines de la
nos
tra edició d'avui.
La justesa del temps ens priva, per avui,
de posar
remei a aquesta lamentable eontingéncia, que
es,erem
que els nostres leetors sabratn dissimvaar.

e.e

CAMISERIA
O 911.11C S
.,CarrerJauine 1,16
-

--

CORBATERIA

13 d'octubre de 1930

la rambla de Catalunya

Aquesta

és la
córdia

Tant d'enrenou •om han mogut i
gnouen els regionalistes en cerca de
aprimen la
la concódia, tant com
concepte
per
no desento
ven i el
avaloten quan nos
oar i es regiren i
•tres tirem pel uní del :nig, ara
resulta que al marge d'ella som nos
altres, ds estridents, els busca-raons,
els enredaires i avalotadors els que
l'entesa cordial.
fem la concórdia i
A avantguarda els hornea ens ave
nim Més fácilment. A avantguarda,
junt amb la idealitat més pura i més
extremista, marxene tambe, tots els
que unen. plets de justicia a plan..
tejar, els que porten el cor adolorit
per la vexació, els que viuen apla
nata sota el pes de la iniquitat a
voltea secular. Quan els dissortats
aixequen l'esperit enlaire i confien
la seva guarició en una obra futura,
aaeshores tots són germana. Junt a
la Revolució no hi ha jerarquies, ni
classes en les resolucions: totes són
immediates i de la mateixa qualitat.
El cas Maciá palesa aquesta con
formitat de tota la ciutadania es
'panyola amb les nostres angoixes.
Protestes d'arrea de la Península
s'ajunten a la de Catalunya; entitats,
:ciutats senceres fan sentir la seva
veu revoltada; els oradors de mí

ting

tenen

l'aplaudiment

segur

Som nosaltres eIs que donem el
a la nova llei que volem
bastir. I som nosaltres, perqué la
entimentalitat
l'ideari del catala
nisme l'hem netejat ?e floridures i
coses va:legues, hem abatut aquelles
ideologies que avui puneixen encara
els homes d'una manera feréstees.
Junt a aquests dissortats ens hi hem
confós,
s
hi hem barrejat fins a
confondre'ns, i a arribat el moment
en qué tots som un. En
apropar
nos a
ells, han vist i han tocat la
nostra dolor i la nostra angoixa, i
sels hi ha aferrat també ala e.-dintres.
Nosaltres basti:, amb els ciuta
dans en revelta la gran concardia.
Ens confiern ns ala ahres les nos
tres penes i les nostres esperances,
i la 4,w-esa del present trágic i la fe
en l'esdevenidcr próxim i renovador
és vincle d'amistat. Es la tragadia
qui ens apropa i és la revolta con
tra la tragédia qui tos uneix. I no
és afany destructiu la nostra com
panyonia, sino afany constructiu.
No és comprensió intelligent, ara
ja és emoció, viva emoció pels nos
tres plets. Entre la intel•ectualitat
castellana que vingué en caravana
a
la nostra terra fa alguna mesos,
qui parla més bravament incorpo
rant-se els nostres desigs t'oren els
bornes d'esquerra. Quan parlava un
dretista sentíeu l'esforg que fea per
entendre'ns i l'esforg que feia per
afalagar-nos, compreníeu que li
quedava un rau-rau dios l'esperit,
amb molta traga es reservava una
poma per a la set. Foren els hornea
cresquerra els que s'obriren més
ampla:nent; eaba/andraren tot e sea
cervell perqué Catalunya i els ne
guits de Catalunya entressin dios.
Aquelles idees han fet forat i del
cervell marxen al cor, i com que
els governs espanyols han avivas les
nostres angoixes, ells s'han sentit
colpits com nosaftres de la perse
curia).
Es raltra concardia: la dolorida
i justiciera, la deis perseguits pels
poderosos atuse Ilei humana que els
bridi, la deis abatuts per totes les
inclemer cies. Aquesta és la que
•

•

en

tusser.

Els conservadora no ti ha manera
Arte a'avinguin. Han creat un ex
cés d'interesaos i fundacions entorn
persistencia de's
a coses injustes,
:vals, a mési d'un anacronisme, és
de
una vexació. Aquest muntarge
e aceptes
í d'in!"-tria no pot és
ser fácilme*nt desballestat pels que
no Serien altra déria que traduír al
eatala aquella conceptes i organit
zar en catalá aquella indústria. Tosa
rey:Sha, tota argumentació, per ava
l_ada que vagi am) argumenta i !o
gira de pes. no sera entesa més que
cam
una
competencia ruhmea. Els
manea el
despeendiment prou eas
ase prescindir del seu temperament
i de les seves necessitats immedia
tes. i enfront d'aquella balumba que

avaima

exti-em

de la

ciutat)

per dir-nos
que no passéssim ansia per ell, que
estava sa,.sense novetat. Ja vaig dir
li que no sabia per qué no havia
un

transcendentals, co- aquell
girar una cantonrda.
divendres el jovent estudiantil

successos

El

en

fer guardia a la Facultas te Me
dicina al cadáver de Juvenci Aguilar,
el company calgut el die abalis. Ehl
era
estudia:1s de la Facultat d'En
ginyeria. Se'l disputaven, eh grupa
de les. diverses Faculta
p, r ho
norar-se'n, amb aquella sollr'a: itat
amor que
el cas rnereixia. F:11 no
tenia dornicili familiar aci; e a d:En
tre Ríos.
La indignació pels fets vandálic:
del dia anterior era profunda: l'enuig
creixia per tot. Els jeans estaven dis
va

aegles s'enterneixen,

immortaa la volen immor
sense
pensar que els segles ma
teixos han soscavat els fonaments.

J. AIGUaDER

nyor havia fet la

que acuses-

se

"gauchada", ben

dissortada,

d'enfadar més la gens,
declarant de seguida l'estas dt set
ge; que qui havia manas atacar els
estudiants indefensos el dijaus ha
vía estat el ministre de Meten:se.
González, contra el parer d'Irigo
yen i fent-se'n responsable.
Va:1g arribar a can.: el rtleu fill
havia parlat per telafon que no
•

passava

pera

reunien i que

es
a

res,

Ilanear-se

al

que eis csnmanys
estallen

carrer

2

dposa's

aerraaar. el

govern.

suspengain

per tal

de

poder

gover

arbitraria. No cal
aquestes injustícies: la llei

d'una

nar

manera

apellar a
ja és prou injusta.

a

poder falsejar l'opi

un sentit determinat.
No és cap secret per a nipgú que
governar, dins l'Espanya actual, no
vol dir estudiar alió que convé al
país i mirar d'aplicar-ho d'una ma
nera
oportuna, sino que significa
salvar determínades institucions i fer

rompia mobles; tot aneva an
doina. Els treta s'espesseien, i els
estucliants, la majar part d'ea< seta
se armes, i les noies, i la multitud,
en
fi, assistien a la revolta a'rque
Ila tarda. "ere, els jove: tren va

per

lento

ametralladores i bombes de gasos
lacrimógena. Diu que aixó passa a
tot arreu. Sí i no; a tot arreu eta
ccssos
de seguretat han perfeccio

pers,

llur screnitat. 70. ,t.e so
naven les bales,
ls cantaven, i en
viaven "hurres!" als conega.s, si al
'
-leons.
gun en velen, pels
Cap al tard tot era aps,vagat i
la revolució nuanyada.
en

Cap scrvei públic fon 5USPé I.
L'aigua, la llum, els cartera. tot fén
la

seva

diumenge la gent ccanentava
els fets del dia anterior; s'anava pelt
El

duénibastons
l'Itleiaaa16

.

iró»-

Peil

-

-

Normalitat electoral.
Ens hi encaminern, i será procla
mada solemnement el dia que el go
vern hagi acabat de muntar tota
la

maquinaria per
nió pública en

guretat, els "policernen", van día i
nit arrossegant un :labre, i que fan
servir aquest instrument de fer sane
per reprimir les senzillea urt:chbries
tresstudiants que vtilts viene« les
»fátes de Nadal?
A tot arreu del =din els 'poli
i es valen de
cemen?'
mangue-Ces; s'ací, a:nb el més petit
pretext sortien armats de fuselli.
moruna plr a
S'hí veu
la fusila ": /fle'» els funcionans en
'Anea portar.
ara, fins per a resoldse els
coriflops de circulació, veurem
arnatsallidores i gaaos.
Evidentment, quan un l'agita con
fessa que per a defensar-se contra
l'oposiciÓ necessita exércit d'infan
teria, caValleria i artilleria, demostra
-que no está gaire ferm. Autoritza
tothom a creure que lloposició és
forta i respectable; que ell no té
.gaire l'orca moral i que, si un día
di fallen els pretoriana, no ti que
'dará més remei que anar-ae'n per
no‘ tornar. mai
Heus aci explicada la norrnalitat
1„actual; com més es vagi consotL
,més s'anirá tancant.
.`Ei! 'Si el poble ho vol.
ROSSEND LLATES

rn,ts.

•

P. D.
Un top acabat
m'adono que faltava per remarca
—

que, enmig de tants inconveniente,
la nostra (normalitat té un avantat
ge: que poden viatjar gratis cap a
l'estranger, i aix6 sense haver ob
tingut cap beca del ministeri

puguin manar, sen
se
cap responsabilitat efectiva, els
irresponsables.
Normalitat de les vies públiques.
Els guárdies de la seguretat han
proveits de cotxes bundats,
estat
que

manera

trucció pública; ara les beques les
donen al de Governació o, encara
menys, a qualsevol govern civil de

"provincia",
I encara un altre: que per mica
mica que us dístingiu, sou gentil
ment visitat a domicili, traslladat a
la "torre" del carrer d'Entenca per
temps tan indefinit com vulgueu,
sempre acornpanyat d'una bona co
lla d'arnics i ciutadans. Ara aquest
cas ha ocorreseut amb bona amics
de nosaltres, i és molt probable que
sovint. Qui digui
es repeteixi molt
que el régim té abandonats els ciu
tadans, és un farsant. O si no, que
consultin 'les Ilisfes que porta
es
aquests dies la "brigada social".

l'armament. Peró com que la
finalitat primordial no és ni de
vessar
la sang dels ciutadans, ni de
guanyar victóries, mamés surten ar
mata de toses les peces en moments
de terrible perill de la tranquillitat
nat

seva

pública.
í, amb el més petit pretext hem

pels

veure

autos

carrera

blindats,

ametralladores i gasos lacrimazens.
Que té de part'cular aixis en un

Taotenuatmi.

país

que els

simples guárdies

de

se

zei.gívymkJdalbuvX-40

solucio

I

President Martínez;

salvació.
Era una revolució que no bata
de costar ni una gota de sang per
qué, fora els que havien preteccij
del govern d'Irigoyen, tothom ta
volia.
A primera hora de la -tarda, el
general Uriburu entrava a la ciutat,
amb els cadets del Collegi
L'aspecte triomfal deis carrera aug
menta, si no estava ja prou sturat
i cálid d'excitació i d'afecte. Alguna
vegada se sentía qualque tret isolat.
A la pina. del Congrés, un caca
mot emboscat del régim repudiae
feia foc a la multitud. des de l'edi
fici del Congrés i des dels alta de
"Confitería del Molino". Tr.i morí
ren dos cadets
i alguna transeünts;
la multitud, avalotada, entra a la
confitería, i allá tombá i trepitjá tot
el que pogué. La rabia encenia els
cors, i la represalia mar orta fou
al diari "La Epoca", irigovtnista.
Allá es desfoga de bo de ho l'enuig;
així mateix, a la casa del dimitent
president. Hom tirava estátues, pa

En primer lloc, normalitat de
premsa.
No hi ha censura; penó apliquen
un codi que va ésser imposat per
qui no tenia cap mena de dret, sen
se el requisit de les Corts (el més
important de tots, l'únic essencial),
promulgat en una época durant la
qual la prenisa estava amordassada.
No res menys, tenim la llei de
jurisdiccions i les disposicions d'ella
que han passat al codi militar vi
gent.
Amb aiscó n'hi ha prou, aplicant
ho amb rigor, per a reduir a no-res
tota l'opinió pública. El ciutadi es
panyol está perfectament encadenat
per les lleis. Laimica cosa que tos
estranya és que, de tant en tant, les

de

en

nar-lo amb cordialitat i

.

al carrer, tothone

estava

simpatitzant arnb el movitm nt de

siblement, "la revolució19.
La gent sortia dels seus tallers;
aquella carrera són plena de boti
gues, de petits negocia... Tothom
eixia, en actitud expectant, guaitant
vers l'Avinguda i la plaea ee Maig.
Jo també m'anava girant, auaitant
enllá, com feien els altres. Vaig
anar seguint el meu camí, fins al 700,
que era on anava. Vaig trabar l'a
miga tosa excitada, i ella fe.a anar
a cercar el seu nen
a l'escola: mol
tes
mares
anaven
fent el mateix;
vaig estar-hi uns moments, permais
t ithom estava afectat i ;o no sabía
si després se'm faria mes dificultas
trobar manera d'anar-me'n a casa.
Passaven els autos, brunz-nts, fu
gint tots del centre de la ciutat, i
tothom deia:
—Ha esclatat la revolució. Ha
estat declarat l'estat de setge.
Hom sabia que el president irigo
yen havia deixat el lloe al vice

d'estar-ho. M'innova Ilavors que
havia estat en una maaifestació
d'una cinc mil estudiants, a la placa
de Maig; que la policia, és a dir,
l'Esquadró de Seguretat (que n'és.
o n'era, una rama; no
n'es, perqué
ara l'han
desfet), descarrega sobre
la massa inerme d'aquell javent, on
n'hi hagué un de mort i tías quanta
de ferits.
Que els ánims estaven exacerbats
feia temps; que "estat de radminis
tració pública era un caos, i que tot
aix:5 anava congriant el descontent
i la revolta, era en la consciéncia de
tothom.
Feia alguna dies que Ileglem en
els diaria que els órgans 1- ptaali•
citat mundials es feien rco ,i'equest
malestar d'ací i de la im inencia
d'una revolució. Pero, quan 'a vida
va
essent si fa no fa com
-empre,
ningú no dina que s'han de e.roduir

qui din,

el poble

els estudiants hi havia efervcscen
cia i que era imminent qualsevol es
clat a qualsevol moment.
Jo anava pel carrer de Tacuara
tranquillament; sento una cenona
da, per6 ern va,ig pensar que era
un accident
de tráfic; en sento una
altra, i ja cm vaig dir: Aixó és, pos

El dijous dia 5 de setembre, cap
allá a les deu del vespre,
meu
fill, estudiant de Dret, ern parlava
des del Centre (nosaltre3 vivirn a

aquests moments per
arranjar-ho tot d'una vegada. I a
aquesta és a la çue nasaltres por
tera el nostre plet i amb aquceta és
amb qni ens juranaentem

creuen

L' actual n.ormalitat

dona

una

Buenos Aires, seteabre de 1930

to enlairat

esmentar en sentit encomiástic el
nom del nostre cabdill. La concbr
dia, la gran concórdia, l'ha feta més
'ell home que
viva i únicamens
tants anys fou aeusat pels nostres
conservadora d'esgarriatries i raa

han aixecat els

Una revolució vista per

con

los sucesos ocurriorzi

Inte
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El
cions

Jaaritschuleirgs
Tant que ens pensavem que en aixa
l'humorismo ha feiem mitjanament,
i que un dia o altre arribas-km a ta
llar el bacalla, i ara ens surt aquest
competidor del governador, que ens
resulta el primer humorista de la pro
vincia. Esta vist que un hom no pot
/er-e mai iffiarions. Perque mirto que
arribar a for creure a tots els perio
dísies que el visiten quotidianament,
que és un delicte el fet d'exhibir una
estadística e,: la qua' es digui que si
a
EsPanya amb
tenis es compren 12 milions de !libres,
vol din qua cada roo espanyols només
comPrea so Ilibres a tany, i si a Ca
!alunaos ansb 3 ,,'ilion: d'habitants, es
compren 400.000 !libres, vol din que
`cada ioo catalatu compren so !libres
(.castellans i fl arriben a comprar-ne ni
1r4 de cataloga; arribar a fer veure
qua el fet d'exhibir sota estadística ai
:41 constitnete etet denote d'atemptat a
''la integritat de la patria... veja, set'yen* Despejo:, que no hi ha dret a
Solar-se de la gent... Que els perio
dletes el vénen a veure tots moixos i
esporuguits, amb aquella emoció que
inspira el fet de trobar-se davant de
la primera autaritat de la provincia,
que han: ha de suposar que
noniTés ha
de badar la boca per a din senteln
des/ Pera que desPrés resulti que els
pren el 111... home, senyor Despujol,
almenys avisi-ho abans, que tots hi
,vindran preparcts, si es tracia de fer
broma, i !'un portara un nos de cortó,
i Peltre engegara
corre-carnes pel saló
de Caries III, í el de
mi: exila far4 el
"burro" amb qualsevol "bonito jugue
te jaPonés", d'aquests que venen a les
terrosses Cds cafés. Pera humorismo
Je

.

«punta patria, ! ha ?sial manar a
tes 0,,tres del general Berenguer, ovni
cap del Goaern, i del general Marzo,
avui ministre de la Governació, i ha
passat gana i miseria, i ha conviscitt
a la vara de
tres anys amb el: polis,
sentint petar de lluny i de prop les
bales, i ha ajudat a ben morir més de
deu i més de vint companys pels has
pitals, un hom ha so tan bé, el que
és la Patria, que quan ve un gover
nadar i parla d. qué l'exhibició d.: a
estadística de lectors és un atemptat a
la intearitat de la Patria, el menys
que se u pot din és que Sol i rece

ntixent-li les seves qualitats d'humo
rista, les reservi per a una altra hora,
i que procuri tenir el do de l'oporto
nitat.
Estera certs que si agafeu l'home
osé: negat, i el poseu de jutge, i me li
Presenteu !'estadística de lectors d'Es
Panya i Catalunya que hem transcrit,
no hi trobara res de punible. Si el ge
neral Despajol hagués dit seriosament
que creía que l'exhibició de la dita es
tadística era un atemptat a la integri
tat de la Patria, la cosa seria real
ment t'oh "seriosa". Hi ha símP
tomes fatals. Hem de creure que és
que l'home
voler demostrar un xic
d'usprit". Pera rsprit" es Pot de
més planeres i més
integritat de la Pa
tria és una cosa massa seriosa perqua
tot un governador es pugui permetre
e! luxe de fer-hi hunsoristne, .sorPre
nent
la bona fe deis periodistes, que
van a escoltar-lo amb aquella illusió
qué dirá ovni
z e:o-e
de pensar;
mostrar

en

manejables.

coses

La

Poracle!"
I. L'ENTALLO

avisar, no.
Espanya C011.514T:, anuaiment 5.5oo.000
tnelons. D'aquests meions,
corres
ponen 5oo.oao a Catalunya. Si 22 mi
llo:u d'espanyols consumeixen s.soo.000
melans, toca 5/4 de meló Per es
sense

en

PanYol. Si 3.000.000 de catalans con
sumeixen soo.000 melons, toca 1/16 de
meló per catara. Conseqüercia: els ca

tolons van més mal alimentats de meló
que els
espanyols.
Aixa és una estadístka matemática.
Qualsevol pos comprovar les xifres; no
hcin .,-et trampa. Es una estadística
comparatiba, amb vistes a qué 9/41sevol ar,pietari de nzelonars que ens
lkgeixi te senti pieat d !"mor prop:
pel fet que toqui tan poc meló pet
catala, i es decideixi a itsa,ensenter- la
producció. Aire) és una estadística, pu
rament i simplement, eit
Dones, no, senyors. Segont el go
vernador, aixa és un atemptat a la
integritat de la patria. Quin humorista,
el general
Despojen Si baixéssim
d'Arbeca oTuixent
i tots els
nostres
peis arbequins i Pels
pixenencs
potser fins en: Izo ar
?abortes,: a creure. Per3 quan un ho
'Me ha portal una
escopeta per a ser

respet

AHIR,

A SANT ANDREU

poble;

El

traslladit les

despulles d'Ignasi
Iglésies
Ahir al matí, davant duna enorme
gernació, foren traslladades al pan
teó ofrenat pel poble, les deepulles
d'ignasi Iglésies, el seu poe-a.

k atilor, III-d'e- la= tuGrzaS

President Irigoyen.
Un docuraent aixf sernpre és bo tenir-lo
posats
es

a

qualsevol

troLar,

va

i el poble
inconecientment,
cosa,

com

arborat del fervor que cal per d llan
ear-se a lluitar i haver el tat gel tot.
de

Tot aqus" dia. com tira
pólvora, una --esseia que l'hora

era

arribada,

nar

cnrera, dominaya

que

-

no

expectació hi havia

.

tor

es

m.

Una

arreu.

Anávem aquest día amb una meya
nena pel carrer de Florida, i traves
sant la bella Diagonal Sáeez Pena,
contemplávem la quantitat inasitada
d'hornea parats, com si fos festa.
Ella mateixa se n'adoná:
—Fixa't, mare, tants d'homes,
quieta, que es veuen; no és aquell
satine del qui va o ve d'nbiaocions,
tothom sembla que espera alguna
cosa, o que no sap que fer. I poques
dones, oi?
Aquest era l'aspecte slels carrera
céntrica de la ciutat.
—Sí— dic jo—; són temps tan
dolents; hi ha molta falta de tre
ball; els bornes surten c
li rs ca
ses
i no sabent qué fer se'n van a
donar an tcnnb; les dones, no podent
aliar de compres, "perque hi 1:a cri
si"—aquest nom tan dut i portas
ara— ni,
pel mateix motiu, poder
fer alió tan gentil i usual, d'znar a
prendre el te —en qualsevol deis es
tabliments acostumats --ecant fins
els diner- del tramvia... s'estan a
casa!

.

Acoiests pensaments,
pas

que

transcendentals, penó

no

seo

que pot

refiecteixen la situació amb.ent,
eren els que ens fdern jo i la Irene,
tot caminant per l'elegant
fastuós
carrer de
Florida.
Eren obertes totes les cases de
comerc, tot semblava que estigués
ser

igual

que sempre,

en

aquest

sentit;

germana.
Des d'aquestes planes catalanes,
saludem fervorosament el resord viu
d'Ignasi Iglésies, que passá ahir. pal
pitant, per aquell poble seu de Saut

—

Cada dia es perd la ver
gonya de més persones.

Veient que tot estava tranqu:I,
vaig acompanyar la nena a i'estació
pi-opera del subterrani; ella se n'aná
cap a casa i jo vaig tractar d'anar
a veure una amiga que havia tingut
un neo; d'aix6 ja leía forces dies, i
jo no volia ajornar més l'anar-la a
veure. L'aspecte de tot era tranquil,
i ena semblá bona per aixó aquella
tarda. Aparenea .apaivagada de tot.
per més que hom sabia que entre

en

fa

no

Aquell matí els joves
pels carrers. A la
de Suipacha i Corrientes,

-s

llanca

cantonada
el doctor
Rodolfo Moreno havia de dirigir la
car
paraula al jovent. T0t3 aqu
rers, i ajad' la Facultas de :Medie
reo.

per Córdoba, eren envaits pel
traüt hurná. De tots els balc: os es
Ilangaven flors als joves i al poble
que s'hi havia ajuntat al trit de
"l'isca la Revolució!".
La manifestació deis estudiants
aná per l'Avinguda Alvecar, vera
Palermo; a l'Est' tua del; Espa
na,

nyols s'havien d'ajuntar, i allá
peraren un grup de l'Exatei'
havia respost a la revolució.

es

que

Les
noies de Buenos Aires, solidaritza
des, s'uniren, impávides, a1.s estu
diants, i, tota engarlandada d'elles,
apareixia l'estatua susdita; elles t
ells anave:: igualment sena.: ere-es;
les que tenjen automabil se'l
ven
ellss mateixes, serenam 'ni Tot

amb

carrera

una

car

gaire pel

sensaci6 d'odien

jament molt dolg:
El primer avía vistent que
tingué del r viment, a part

la gent
del del;
estudiants, havia estat el dissabte
al matí. Feia dos -nys quo era
hibit d
volar aercplans sobre la
ciutat; el president Irigoyea tenia
por que li enviessin algun rni,satge

a

•

desagradable des del cel... Aquell
matf tots eisciren á veure ronssitat
espectacle dels aeroplans en la rno
notonia deis aires. "Ara sí—déiem--que cris arranjaran bél Arrasaran
la ciutat, enfadats, els que t'Abona

rebutjal..."
Pera els ocells desavesats Harma
unes proclames
Aviat s va sa
ber que eren avisos ds l'Exercit,
de qué gairebé tot es plegana a la
revolució a favor del noble i que
tothom estigués apaivagat, que ella
ajudanen a la salvació.
El dilluns va ésser decretat "fe
riado", perqué s'havia fet cárrec del
Govern Provisional el general Un:buru, amb un govern de civils
GRACIA B. DE LLOF ENÇ

estamos
tos

a
un paso
de acontecimien
trascendentales para la vida de

República,
instituciones,
prestigio ante
la

Publiquern, a títol de curiositat, el
següent "Manifiesto de la Juventud
Universitaria al Pueblo", fet públic
pels estudiants de Buenos Aires da
vant els esdeveniments política que
precediren al desastre d'Irigoyen:
"O TERMINA EL DESQUICIO
O LA JUVENTUD UNIVERSI»TARIA SALDRA A LA CALLE
Manifiesto de la Juventud Univer
sitaria al Pueblo
Vivimos una hora de zozobra y de
terrible incertidumbre en todo el
país. Por las actividades alarmantes
del Gobierno de la Nación; por las
actitudes y palabras irreparables y
definitivas pronunciadas en todos los
sectores de la oposición nacional y
por las amplias informaciones de la
prensa libre, entiende la Juventud
Universitaria Argentina que existe
un estado político gravísimo y que

en

sus

en

su

vidas, en
riqueza y

sus
su

el mundo.
En estos momentos, se anuncia
como algo inminente la revolución.
El Poder Ejecutivo, confirmando cc
te augurio, moviliza el Ejército y la
Marina y convierte la capital de la

República

en
una
plaza en estado
sitio. Fundamentales garantías
e la Constitución Nacional acuer
para la armonía de la vida de
socrática, han desaparecido. Una rí

de

gida censura postal y telegráfica se
ha impuesto, llegando a extremos
insólitos. En el exterior, en grandes
países, Inglaterra, Estados Unidos,
Espana, etc., se comenta en tono
que resulta alarmante para todo el
mundo estos hechos extraordinarios.
Mientras tanto, la vida del país se

resiente

todas sus manifestacio
a cundir el pánico por
todas partes. La gran familia, ar
gentina y extranjera, todos los ha
nes.

en

Empieza

trami

a

precisament

ara

—

no

—

esta

tranquil.

única excepció, uns petits can
filetes socials en uns pobles deis gneis
precisament ara no record° el nona.
(Juan en una °carió recenti memo
rable el general DesPujol va parlar de
Carnaval, es veu que no ha va fer pos
ben bé pero:1 sí. El con se n'hi va a
la facéeia. Aix.3 d'anar a Madrid a
tramitar uns afers que na recorda, i
tenir

a

conflictos

socials

en

uns

públic

un

os

de PO

particularment indigest. Es ciar
aixa també té el seu mérit, pera

que
es

pobles

que els llames de La Veu cada
menys disposats a apreciar

ven

día

estan

aquestes filiaremos.
—Dones qué vaheo?
ha fe? don
Pero, !'le d'inclignació —, que *15191PaSéS 1411 joc de de3tn4nef...
Potser sí, amic Rahola, paser sí...
La política de la Lliga as tan plena de
—

De lotes ettaneres, poden: ajudar una
mica el governador en la seva difícil
tasca, i dir-1i que una de les Poblacions
en la qual hi ha plantejat un conflicte
sociol
la vaga de metalhírgics

El verb de moda
Es e! verb processar. Qui mar qua
menys, tothons el conjuga a la seva
manera. El present d'indicatiu corres
Pon al fiscal: "jo processo". El pe
riodista, !'orador, resPonen: "je ostia
processat, nosaltres estem processats".
La resta de periodistes i d'oradors
canten, al seu torn: "Jo estaré Pro
cessat, 'nosaltres estarem processatsw.
?Quin sera el dia que es Podre, din:
"Jo esteva processat?" N'hi ha Per
temps, sembla; perb arribara, »tés o
tnenys tard.
En canvi, s'han perdut
totes les- esperances que el periodista,

—

—

és Manresa.
—11f anresat
—Sí, home, sí; fari membria... Es
aquella ciutat de la qual resté era fill
!ilustre

Perfortnanga

que emPassar-se

,

llastre

dels quals no sap el nona, és una fili
grana governamental que no !savia es
tat superada ni an les millors ?peques
d'En Prif11.0 de Rivera.

poc

apreciada

ven

doeurnent Curio
sissim

El dele estudiants argentina davant
la política del P; esident Irigoyen

que
son.

Tothom

la mzraória.

S'arriba al dissabte: els estudiaras
acompanyaren a la dársena el ca
dáver del company Ag.Idar, que era
dut per vía fluvial al seu poi le.

Un

model de

un

afers,
quins

UlIS

—I la sitia:ció de Barrelonat

•

No per res, sinó perqua la gent ha sápiga i perqua si cal es pugui trobar fácilment
tea i documents, reproduira una fo tografia del document modalic de renúncies, escrit

han pre

hi ha de nena

record()

Plata $ettenfore seis de. 1930-:

sempre.

Andreu.

I

tar

declara

Madrid.

a

—Qué

-

alla de veree's aqueixes cases molt
alleugerides de clientela, ja fa
temps que es nota. Perto hom po
dia fer les seves diligapcjes, eom

un

rLS24W-11-0170_ la. atvt4'

general Despujols ha fet

guntas els periodistes.
—No passa res. He vingut

Com

acte d'emoció i de since
ritat. Un arte cordial del poble, que
l'estimat absent sabe honorar tot
hora amb la seva gran cordialitat
Fou

len per a la candidatura de Barcelona.
nom el destina a un districte proble
matic que no ha acabar de prendre tos
cfnire la tenebra de les can:binadoras
electorals (En Po!.
vull un districte que hi hagi
tramries
so din Don Pene.
—Dones se rhaurd de pintar
Ii
varen contestar.
En vista del qual, don Per, Reshala
ha anat a plorar el se% discurs dintre
el mare prepici de Venécia.
La decisió de la Diga es eonsPebs,
en cerio manera. Durant la Dictadura,
el setryor Ralzola no va fer altre (tete

Viatge de plaer

!Penal

Do» Pene Rahola !savia estas l'heme
més popular de la Lliga i, a més, el
diputat que treia más vots d'Espanya.
Pera heus aci que després deis set
anys el senyor Rahola :estibia que ha
perdut cartel! a la piala de la Cuele
rulla. No solament no u donen trace
de prohom, sinó que ni tan sois el ve

Parador,. pugui conjugar
no

mai

el

jo

processar.

estera

JOSEP MARIA PLANES
•11.1•

bitantes de la Nación, viven una ho
ra de angustia y de duda.
Ante esta situación que no debe
prolongarse muchas horas más, la
Juventud Universitaria Argentina,
cuyo silencio prefiado de esperanzas
de mejoramiento fuera mal interpre
tado, concorde con la juventud de
América y de otros países es que
se ha levantado victoriosa y simbó
lica en defensa de las instituciones,
resuelve:
Reclamar del Poder Ejecutivo
una explicación oficial de sus alar
mantes y extranas actividades béli
cas,
tal como se ha apresurado a
darlas a los países extranjeros, atri
buyendo sus medidas defensivas a
posibles disturbios que originara la
pacífica huelga de telefonistas, de

reasumir en el terreno de la
violencia, si es preciso, la soberanía
popular y salvar así de manoseos
innobles los principios republicanos
que son la base de nuestra Consti
tución.
3.° Declarar que cualquiera que
sean las consecuencias de la agita
ción actual, que la Juventud Uni
versitaria Argentina no tolera ni to
lerará jamás una dictadura de cual
quier carácter que sea, y que está
siempre dispuesta para hacer res
petar la Cqnstitución Nacional por
sobre los hombres.
4." Invitar a todos los ciudada
nos que aman a la patria y que es
tán dispuestos a luchar por el in:peno de las instituciones democrá

charada, como es público y notorio
previa conferencia de los delegados

contra

de esos obreros

con

tos

a

ticas,

a

ponerse

en

pie

para

luchar

estado caótico y sombrío
de cosas que tanto afecta al país en
sus actividades vitales y en su glo
riosa tradición de cultura cívica Y
de nacionalismo.
Buenos Aires, agosto 3! de saya"
Aquest document, seguit de di
versos centenars de
signatures, fon
publicat per tots els grans rotatius
de l'Argentina, d'on el reprodulm

el ministro del

Interior.
2° Que el desquicio institucional.
la bancarrota moral y económica
que amenaza al país. ha de acabar
pronto, o el gobierno dentro de bre
vísimo plazo cambia radicalmente de

ese

orientación o los universitarios ar
gentinos saldrán a la calle dispues-_ nosaltres.
-

1

