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TRIBUNA LIAURE
Per l'educació física
deis infants
Corn sigui que ha passat un peno
de en qué les uostres generacious poe
!l'han preocupas de desenrotllar-se ji
alcen:KM, ente= arribada l'hora en
qué cal que el nostre poble c formi
de jovent fort, noble i útil. Per aixó
as d'elogiar la tasca que sla emprés el
Club Esportiu Catalunya amb les das
sea de gimas que gratuitament sos
té per als infanta que pertanyen a di
verse escoles de la nostra benvolguda
ciutat.
Comprenc el merina que reporta
arribar a fomentar aquesta educació
corporal. no sois per part deis erg,a.
mitsadors, tina també pels pares, que
tot i easent gratuites les causes dencen
que el.% setas fila siguin així educats,
la que tant els uns com e:3 altres no
teUm avesat el nostre esperit. Dic

amentsda.
Can donca,
ter gra de

que

tots

posem el

sorra

com

vulgarment

nos
es

i aprofitant tots eta recursos abas
tablea inculquen: al nostre poble la
neceasitat absoluta de fer nens forts
joantut nava. i aixés s'obté des
enratIlant gradualment i sistemática
asan el nostre con conjuntament amb
reducació de la nostra intelligencia i
«ab ta formaci6 del nostre carácter
própiament careta.
La falta de preparada sol fer me
diata!: "Per qué 'anide aireó?"
'Aquesta 1 moltes d'alma poden ésser
contestadas des de les planes de LA
RAMBLA DE CATALUNYA per
bornes que m Bar que jo poden orien
tar ele fletante I els incrédula.
Per la

nieva

para convido

tots

el,

t'uta:Uní, i mes ele que san pares, a
'visitar el lloc on ea donen tals des
ees,

i

pricticament

quin

veuran

avene

és per a la salut deis infanta. que en
beata espantaos i higienice, situase so
bre el Frente, Psincipal Petlace i en
gran

una

pista.

executen

tots

aquells

exercicis que els formaran bornes, so
ta la direcci6 técnica de competen!: i
entusiasta professors.
•enint m'aneas: -ja ele treballa per
a Integra de nenes. les quals forma.tan
:secciona independents a les dels
nena. En conjunt comptem amb
un
nombre de seo alumnes, tots infants
que (menten de

Quanta nois

set

a

tretze

podrien

anya.

aprofitar-se

dele beneficia exposats, i

en
canvi
del earrer que el
formen sense d'recció ni norn, i apee
propi
tent vicia malparlant el seu
idioma amb paraules que ofenen la
`moral 1 bons costuras. Si els pares
d'aguests nota comprentmessin el mal
qta fai ale seus fills, no pourien
traves, ans al contrari coadjuvanen a
1 propagar
agucena obra
magna que ha de canviar per complet

Prefereixen els jaca

;fomentar

h. noves generacions.
A toa ve dirigida minesta crida, a
tics 1 a pobres, pera en particular
per ala obrera que no tenen els. rnit
jan, perqué Ilurs fina puguin des
unrotIlar-ae tal tenis requereixen els
beta

petits organisrnes.

Si formern infants forte i robustos,
lamba preparem el caen amb més fa
cilitats ter enser el elia de (lema bo
erais intellieents i amen per a tota fies
tee de trebens tant ffsie com intente,
tual. i /n'el Catelimya tindrá gent tren
:alta, boas 1 forte.
Franco:e Pellisser.

La illuminació deis
campa
Degut

d'esport

les facilitats que avui bi
ha per a poder inuminar d'una ma
destorbs els
nera suficient i sense
campa d'esport, s'ha fet pessible de
Isoder allargar les jornades esporti
ves a les hores rnés convenients per
a practicar
esports, que comencen
precisament en fer-se fose, tant sota
el punt de vista de facilítats com de
a

comoditats.

Al postre país el* esportius no
podem encara gaudn deis avantatges
d'aquest
ges que representa
nots clement que ens dóna la tecnica
moderna, pesó tot ens pertnet d'es
pirar que molt av:at les nestres so

esportives es preocuparan
ainquest important afer, oue ha de
representar una fita melt remera
~sets

bit

en

nostre

fiar
espon.
el

gran

en

manera

La illuminació deis

campe d'es

tondicions de Ilurn dinrna, elitninant
l'efette enlluerrader del
Respecte als esports en qué es
busca, més que l'ingra de taquilla,
l'esplai deis N'adora, rfia elemental
,per fer-los assequlles e la gran
'atusa de gent que puguin jugar-se

Les hores

Via Laietana avall... : La Federació d'abans i la d'ara :
de treball i les d'enrenou : Preocupacions modernes: esport, cul
Comités :
tura i deures de ciutadania : El Consell Directiu i els
Presentació de deleszats : La cua per a les invitacions...

a

poble.

mil i

podríem

%n'atan.:

estaven

tan

com

1.1

aá
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(Je

pum- de prennrc declarada al

a

secre ..eri

de

F. C. de F. A.

la

compte que aquell període ha desapa

d'aquell régim anti-legal? ?Es possi
bie que hi hagi un poble. el nivell
cultural del (mal perrneti i aahue afa
voreixi el triomf de guatee individua
eserúpols, ni vergonya?
Cal finar, ei mea que [non l'auge
rament, el nostre esguard envers el

sense

desenvolupament

político-administra

tiu del majos nombre d'A:untar:tenis
d'arreu de Catalunya per a copsar tot
seguit l'ambient francas:1cm liberal i
democrátic que en ella es respira
La prernsa, millar dit, aquella que
arnb Ilur collaboraci6 l'empenyen en
el tortuós ami
del trtotuf, veuen
afranquines ~hez de les dificultats
que en el C11/9 del seu compliment
professional arreu ea presenten.
?Per qué, dono, aquest ambient no
es

respira

a

casa

riostra? ?Per qué

podem gaudir nosaltres Maques
facilitats? Una de les causes pri

no

tes

meres,

quan

ciquisme

que

la principal, és el ca
ella impera, queaamb

no
en

les seves urpes atanyoses vol atrau
re'ns anullant
nostra
personalitat,
destruint-la.
Paradoxal pot sernblar aquesta nos
tra afirma.ció, de pessimistes. poden
titilar-nos, mes no som ni hipotética
ni tampoc iatalistes; és la crua i la
mentable realitat en qué vivim, que
ens fa de,granar tot lamentant-nos-en
aquestes nicieses imprapies, no sola
ment del nostre temps, sine, i més
encara de
Catalunya.
Altrament la propietat de la tersa,
acaparada per escames posseidors, es.
airee deis motitu per mitjá dels <vais
no solament es fa possible l'existencia
d'aquesta
llegenda que nanome
na
caciquisme, sinó que a mes a mes
antilla gairebé sempre la ilibertat de
l'individu. sotmés no sempre, pera sí
en
alguns casos molt censurables. a
les ignominiosa procacitats d'aquells.
són les esmentades
Tot amb Un.
1
úniques coses que cris queden; la
incultura és altre deis flagells que
ens celpencm. Ella és la miles arma
que poden emprar aquests desapren
sin, propietaria per a ingemar el
iOU sobre 1 treballador inofensiu i
pacient, que gairehé sernpre ruperta
'

amb

un

corneses

atencitene insuperable les
deis seus "virtuosos"

es

se

nyors.
I ara

pregunto: ?voleu dictadura
més absoluta que la que exerceixen
aquests a-aparadors de la tersa? ?Co
neixeu un jou mes ignominia que el

proporcionat

per

tan

gran

ignoran

cia?
Es per anta que noseitres també
veddriern dir: I .nsb m'a dietadara es
tmedern len hé prou! Mes— ?podrern
is?
die-ho airi
JOAN ROCA I GIRALT
Olest de Idansattés.

Senyor governador:
"Todo detenido será
puesto en ifbertad o entre
gado a la autr14ted jrdi
siai denoté* de las vekati
cuatro horu slgaleatee al
acto de la detestada."
(Conetatusid de allas& atilde leart)

petiteses

que

integren el

car

aixl

les condieions d'higiene amb qti
ea
fue, 1 eps ingaiete

ifortarnent

el

reflexionar n'eleboració. hines' mi que es
produirá
;el tensire esprit femeni
que tan dejorn: veta truncas .els seo
irles 1 el; sena drets ntilantilse per la
sesea anta delires mott atendibles,
en

,

contessam :bastara, l.

pera ha he.m de
!ates.
D'una
tet de
molt

,

ateste Oren.. sobre
familia nombrosa, Tuit mane
de

nena

justificedarnent

que

del

eurs

a

relar no n'assisteix mes catelO menal.
Despees, als dntze o tretse aten. en.

l'Escola: la rati
mellen un (+Ir; n un techen, 1. I'Esenis
ja. el fred, la calor, són altres tantes
ha prrdut per sempre. una demema
absencies de
causes que detertrdnen
el nnstre pnbile cemnta areb ene sea,
classe; provar-se un vestit, acompa
lescent mes; que en ..cami dedinns
nyar la mare al cinema, anar a casa
una Iler sera upa ,are pee nreeerds
del perruquer, són així mateix motius
'ion (amad:arta cl'educadó ?Vira trac,5
per deixar d'anar a l'Escola. I aix6
defirient.
hn permeten les families de sets els
LES
estaments socials, sense distinció. I el
temps passa, les tioies acaben el s anys
han pensat eti gill aldria
releen,
d'escelaritat i 8.mb un bagatge cultu
aquest mecate de la 'formació edues
per tant de
ral, trencat i reanusat
emprenen Ilur
cinnel de len seves filies? ?Han pe,.
poca consistancia
sat en que la llar obrera, potser
fan gairebé sernpre amb
tasca que
que cap altra, necestita mese:tse
poca estabilitat per desequilibri entre
de casa eonscients dell seus eitiurm
la valoració del que cal fer i les pos
sibintats a fer. Metates causes. pera. *per a supnr per capar-nació el que ce
mitjans mona:mies fa trienya assequit•t i molt dignes d'esser centrolades,
no
temen le importancia de les que
assenya'arem mes encievant, pesque
fet catira, que per la ene
tadania de les dones obrems, sempre,
serien ficilment correeides si els pa
majoria. el nivel! cultural d'un peine
res, captingutmde la pérdua de temps
que representen, avesesnn llurs filies a
pet asentir una remareabIe abran
Es intmeable que tot anea les nenes
vea assisténea
regular i constant
l'Encela. considerant-1a com un Ilec de
han de trober-ho en una Escala en
techan himen
tant mes humaquan
mida. serosa. orientarla de cara a la
&mili infante per' al s euaIs tete ten
vida, fonameritalment humarm, pera
pera evi
frettfientade asiduament, diáriernem
dresa i tet airee és pee
deennent de series aererentatge de la
per un centingent d'alumnes optimia
vide laneicament perlant, un heme
entrebancs esairinnels ini
tes serme
una
dena tse deixaran Ilurs quefers
rimel% de la sera edat i seasuFin ten
pergul la pluje caleui snbre la eitrat,
els drets inherents a la infantesa ree
nl pergul els caleui rendar el daten;
nesaltres coneretariem aixf: llar ane
ann meteix un pent }rima d'anar-se
pluig de privacinns. Escena: hinienia
andstmeant al que li calará fey en' es
humana jees a raer i ansbient soenn
ser K-an 1.
per trina a ne marear a
a ella nrocilei 3 d'elle nrenentiat.
nassistancia a la qual a, nu
jis sebem que resoldre equestp dret.
men
la infantesa, el seu mes gran
infantils seria tant comas haver rema
trefe:.
abans moltes qüestions sedal. encara
Ti hm, perb,
nitres motín§ d'in
embrinnaries per?) asairem a qua ein,
insistencia esenTar que tener un cane
aquesta gesteen!, hi hagi con.: a ele
social nue velen posar de relleu.
ment vital la narierdinea de la llar
de la dona que l'ha de dirigir.
LES NOTES OBRERES...
Eta tenis anca en memaria al costat
falten molt a l'Escota. Per qué? Per
de
justes aspirecions de millares de la
gen ultra els agents atmosferies dits
obrera. h hauria la reelamenam
classe
i les causes remarcades, que també Ip
ció
del
trenall femen1 per la dona
inesixen, hi ha el paper 'de petites
mare, nergalització d'institucions .so
u'
sses de casa que se'll assigna.
dais a base d'atenclens maten:1,11s als
alel'es mares del proletariat surten
nadons que entre altres caes perme
de casa per guanyar un jornal suples
trien a la nn'a una assistancia recula
tori. Les nedes gratis
grans volem
da a l'F.senlai per tant l'assonment
din. en mmest cas, de den a dotze
d'una cultura mes anusada 1 més com
anys
les han de :suplir. I al matí,
pleta ente nectuel, ultra un allane-a
&seres de vestir el germá petit i en
ment del pessiensme que supo* sen
drenar la casa, han de posar l'olla al
tir l'eselavitun d'uns eures que tío
foc i tenir cura de tnt el taranna fa
tienen Ilen 'a cap tires i que fin,s' pot
miliar, perdent, és elan unes hores
arribar a ésser origen d'un renuncia
d'Escala.
ment a la maternitat luan la nena., ja
El fet es repeteix sovint, mes inten
diana, erinstitueixi -familia per l'agre
sament eTs ?es de la setmana nue la
reenrd oye 11 déixaren els germans que
mere té bugada per rentar i "dissab
llenes
tema a la infantesa i que antes
tes" per a fer. 1 l'ensenyament queda
li van robar.
i
jugar
d!Escola
de
trermat i la nena amasada en un am
NO S'HAN DE DEFUGIR
mancaments

a

ble??S'han

acostumats

sofrir les calamitats 1 vexacions
deis esbirros de la primera dictadu
ra. que ni tan solament s'han donat
a

regut i que fina i tot, s'es mota el seu
cabdill i principal responsable.
?Pera és possible, cm direu, que a
Catalunya en pie any 30 quedi en
cara
el
caliu
a
tot hora
odiós

tilo

ens

•

din de molts altres indrets de
la riostra mina catalana), on en nos

tres

mes

—

nostra

nostra

d'aquesta

que dintre

—

poguéssim,
dissortadament
casa

una

tel' de

més ben dit, si

aixó no ene és possible a
(i consti que diem a casa

com

bient de materiadisme ben pee propia
a noptimisme
i molt endinsat en' le
astroneria xafardera i valgas de are
rer í de airea
amaelnern per altra banda les meta
dieions en que actuén matutes nenes.
Sabem d'algunes que han de'prepatar
biberons i tenir cura del darrer
nadó
de la familia. Ens esborrema peinas
.

a

CAUSES QUE LA DETERMINEN
No volem aturar-nos a analit-zar les

queden

també ho !tríen:. pesó

que tot afian

?'original-Se

ha

interesse és el
dalitat el
les
paper que hi pugui fer la dona,
nostres observacions tenen com a base
primordial l'actuació femenina durant
l'escolaritat. Es per anua que pensem
avui ocupar-nos de la freqüentació de
cosa,
les nenes a les escales. la qual
perfeecierutment
de
la
vistes
a
un
en
riostra cultura, constitueix, al nostre
entendre, un problema que cal plante
jar. ectudiar i resoldre.

tAmb una dictadura en teníem ben
bé prou 1—poden din eh del nostre
ben amat setmanari LA RAMBLA
DE CATALUNYA—. Nosaltres si

gosétsine

I

que

MANUEL GABARRA
Director d'Indústries Electriques

que

com estem

l'Escoda

a

l'Escola primaria, a ella ems adreeem
que
quan volem inquirir les causes del
l'educació
del
Ilast
per
a
signifiqui un

l'ancló

desenvolupernent del

port és avul un problema completa
psent reselt, Je que lelbue en molts
aconseamit ministrar les
Casos s'ha

Convencuts

on

Coses

L'obrerla
mment cultural

poder practicar algun esport,
dele que. qui més qui merma, tots
desitgem dedicar-nos degut al nostre
esperit de millorament
superació
f ísice.
tes

••¦•¦•••••¦¦•¦••••••......

ASSISTENCIA A L'ESCOLA
PRIMARIA

del nostre poble a la práctica del..
esports. Considereu l'enorme confin
gent de públic que després de les
hora de treball, per pasar el sen
temps es fica a Boa infectes i em
brutidors, que segurament abando
naria quan disposés de camps i pis

perqué

cocperant amb venuntat
•terma en l'obra que tan bons ciuta
dan* pot (en, m'he trobat amb la man
ca d'entusiasme I resistencia de molts
parea que- npoeant-se rodonament •
la fortaleció física deis seus infanta.
lar-ped•leen tengrandirnent de l'entitat

Catalana de Fu bol

l'amansen disposem de clubs amb
campa illuminats
convenienttnent,
augrnentará

CIUTADANIA FEMENINA

Com funciona la Federad&

cap al tard, a les horca que co
mença a fer-se fose, que és a les
que poden dedicar-se a l'esport les
classes que treballen, precisament les
més necessitades d'aquest element de

millorament físie.
El dia que en forma semblant

kfb,

Via Laietana avall, a mi dreta,
el número 47, segon. segnna. té
la Federació Catalana de Futbol
Associació el seu estatge. A la casa
hl ha ascensor, un aseenser que.
contráriament al que mal pasmar a
les cases que en tenen, no snspetlla
mai. La casa deis F. C. de F. A.
és luxosa. en la qual reselendetx
una
gran netsclat. Al •segon segona,
el malea que a nacela; us hi erice
la Cara. No ea, és ciar. el palau de
dos, anys entera. quan la .Federació
esteva instanacia on ara hi ha la
"Jefatura Superior de
Tarnpoc
pera. el piset petit. es
i fose del Portal de l'Angel on
•tren
eqnvivien la Federació, el Collegi
d'Arbitres i la familia Arévalo...
L'estarge de la nosira Federadó
té al metí i a primeres hores de la
tarda. una fesomia: al vespre, de set
a
non. una altea.
Durant ageelles
es treballa:
és quen s'estudien els
afees, quan es pasen cometes, quan
es copien les actea giren a té cura
de l'arxiu. quan es poden atentare
degudament les visites_ En les dar.
reses llores de la tarda ninga no fa
res, ningú no s'entere tothom mida
i enraona alaora i tothom es erru
en

tenir raó; és quan circulen les ver
51015$ mes absurdes i es diuen i es
mil disbarats. San les untes
deis delegats que fan les vuit hora
al despatx. la fábrica o el taller, i
emiten

abans d'anar a sopar
cause ,pels
passadiseos
rant els sofás de la sala
que

es

enyo
del Con

tot

—

sell

assabentar-se del

—a

denten

que

no

entendí. Són les hores de l'aperi
tiu federatiu, un aperitiu que quan
no els pesa a
l'estómac. ele puja al
cap i ds fa veure coses absurdes.
estranyes, que agreuja el Reglarnent
amb eis scus nombrosos anides i
apartats i les continua circulars

aclaratóries...

"Pardal", de rígorós incemnit, com
princeps de l'India quan van a

els

Paris,

un
metí de
la Federació.
Era l'hora del mehala Nemés hi ha
via Cis dependents de la casa. Quie
tud i silenci. Claredat i netedat.
llar oles, parsimoniós, copiava la
darrera acta... Fore, en el seu recó
sentara tenia el "Mayor" al enmante.
F'arcerisses escrivia a máltsina, a no
sé quin club. el vuitanté aclara
mente. Cruells, a la giba del fitxer
descomunal. es desesperava amb els
retrats del "Photomaton" desengan
xats... Monjo, finahrient, rellegia la
darrera circular aclatória de no sé
quin articlees No gane Ileny, a la
sala le la presidencia, un retrat de
bust d'En Ricard Cabot, sembla pre
sidir enrasa la tasca deis dep-ndents.
Segurement no hi ha a la Pen
fnsula—a excepció de la "Nacional",
ni á Pu
modei en el seu genere
ropa, una Federació com la Cata
lana. Organimarió que té m'in de
perfeete, ordre admirable. personsl
abundant i espeeialitzat. krtó en
una Federació petisa, gairebé nothit
dria importancia. Peró a la sierra,
que camote arnb prole de dos-e m

la

va

setmana

presentar-se

passada

a

--

eltibs adberits. que porte tan raMss'
tre ele Inés ele cine
rail Iliedmities,
que rep i ~tata diáriament des
de cartee, qve be frentendre
assmatert•s e,omplicadtssima, que
una
vida de releen> extensa a

:enea
ea

té

quelcom, cecial-1w, free esigoix
oreaaització burocritiu.
Sean **ay d'aqueas tepe

ama

que

els federattus es reunien en havent
sopat, í melare !'un eserivie quatre
cartes, 'nitre passava dues partí
sietes al ilibre de caixa; mentre un
tercer segellava unes dotteres de
tacs d'entrndes per als partas del din
menge vietent, un
quart repassava
les migradíssimes liquidacions del
passat... En que l'Arévalo era, al
hora, ecnserge, secretad, comptable,
cap de personal al camp i arbitse de
reeurs. si calia....
L'evedució formidable que ha fet
el futh,o1 a casa nostra ges no la pa
!esa tant com l'estat drls principan
camps on es practica. D'agudas del
carrer
de la Indústria
Barcelona
i Espanyol a l'esquema de l'Eixam
pla, !'Europa a la dreta —i del car
ees de Córsega
Espaima i Univers
sitary— s'ha passat ah rnagnífics
de Les Cnrts, Guinardó i Can Ra
—

bia ilEstadi municipal, finalment.
S'ha passat tarnbe, d'aquells higa
dors i dnectius que els diumenees
al metí posaren cadires al vonant
deis camps descoberts i plantaven
els pals deis gola i marcaven el
canee. als jugaders professionals
anal ?lamines crescudíssimes i di
lectius que tener: a llurs ordres per
sonal especialitzat. Les federacions
no
podien pas quedar enrera. I la
Catalana rtmuys encara. La intensa
Inda futbolística de la costra ciutat
ha exígit aIs bornes que l'han dirn

girla l'obfigació de posar-la a to.
L'obra deis senyors Cabot, Rossich,
Suemol—amb els consellers per ells
presidits— ha donat fruits magna

tothom. Val

a
dir que en relució
deis conferenciants hi ha un tacte
exqunit. Partem escoltats Manuel
de la Sota, josep Maria de Segarra,

"doctor Tarruella, Fernández Prida,
Valentl Castanys... I s'anuncien, en
tre aitres, el doctor Blanco •Aibe
ríela el rnestre Vives, Caries Solde
mla, doctor Mar:alió:e l'Angel Osso
rio i Gallardo, Josep Torrents...
La Fetteració Catalana la dirigeix
un
Consell directiu compost de cinc
iedividus. El president, que elegei
xen
els delegets de tots els clubs
reunits er. IA.ssemblea general ordi
nária; dos individue votats pels clubs
de la primera categoría, un pels de
la segona nreferent i un pels clubs
amateurs. Aquest presideix, a la ve
gada, la Lliga Amateur de la F. C.
•

de F. A.
Hi ha un Comité d'Apenada> ele
git d rectament per l'Assemblea i
uns
Comités de Competició que
s'elegeixen abans de comenear cada

campionat o torneig pels clubs que
han de jugar-lo. El. dits Comités
de Competida, resolen en primera
instancia les protestes que consten
les actes deis partits i que són
purarnent esportives. Quan es trac
ta d'altres assumptes en filiadó de
jugadors, ordre i policia deis par
tits i de carácter general— hi entén
el Cense]] directiu.
a

El Comité

ment

vist

*

*

La Federació també té les
Més

encara

seves

la nostra, que

fa les zOgel acose planyer-hi res.
A part les despeses eme podrían dita
ne
'set-erais
llorier. dependénra,
altotes. subvencions, pm:temió fut
hol amateur, premie. datmesee gene
rats, etc., etc.
la Pederaein Came
len* ha tingut l'encera per lene ini
dativa del que en fon presiden* i Es
bon nene resta, En losen Sinstrol
efarrire, d'amarinar nns rieles de
••nleréneies ea les asado mn 4.
—

—.

la

de

en

resurta el funciona

de la Federad& Cocas haureu
despeé; del que he dit, a la

Federada,

les

fan tal com
slan de fer. segons el.
reglament
en cada cas, ro corrí velen els
clubs
que es facin. Res no
hi valen pre
feral-teles
que en futbol tothom
té
les seves
ni settimentalismes. Per
datnunt de tot hi ha un s preceptes
coses

mi, UssoparabIamont,

.sport i
dallan pro

—

reglamentaris

a

ells s'han d'aten

dre' els clubs i els federatius.
Arnb tet,

no

manea,

pera, qui,

rediant aquella den nostres
passats

pa
avant

que de tots els
seus
rnals
donaven la culpa al clero, culpi
de tnt el que de dolent
ti passa al
5 el, club.
a la
Federaeió. No hi ha
rrela serme excepció, pecó
el fet
ae que el tiptm
dassle de delegat
Intrinneix sempre bona part dels
has del set: debo i carrega
el
dels fraeasses a la Federadas, mort
que
mantes vegaaes fa el papa
de man
xaire. Com que no manca
qui ho
eregui, ha será que diguem que
avui,
dia, seguint al peu de la
ladra la
reglamentació actual— que si bé té
les deficiéneies
lógiques duna obra
encara en
en

perlada

.de

construeció,

ha fet donar un aran pas
vers
ezirfeeeié
tet quen es
presenta
Censell pel set
fallament o
Cesmnés de Competició o va
al

ene

d'Apelada,

lni va
deguelament in
fermat per Secretaria, fent
constar
temes 1 amantes
reglamentaria. I
eorn ente
alumna els tetan
aempre,
en
e/ seu degut temps
el s clubs, en
tet mement poden
vare ei
1115tt4 itiNtieta o •'Obra per s'ideen
favori.,
abra.. si que pasta, pecó,
Es que
sosia

Inés

d'amtabentar-se

de les en
de eritieac-lea. I
vee palcaes
que
que els espectiats so
gallee-he ningú n latea, eom
noma
a'obhden fruti de la cultura al dele
reeerdee de Santa
itirbara quite
amas
deurea de cantada:fe. Aquestes
tcana. Llavors tot sérn
emasnItes, ea
eonferéntem haa aseresent sa tet
tranyeses 1 malrvartar de la
Jizedere,
mesetas l'alinde 1 la tenavetia 4. I cié si ;lee
elativocat.
tecleare, da

a

?ir,

os

se

tes

que

•

—

no pea

*

es

—

La Federació Catalana té un pres
strpost de despeees i ingressos cal
eulat en mermo pessetes per aquesta
temporada raetnia31. U Federada
es nodreix de les quedes ,deis clubs
adherits: 400 pessetes anual. els
clubs de primera categern: zoo el;
de la segona preferent. i roo els de
la segona ordinána. Els rano: adhc
rits a la Lliga Amateu:
:a la C
de F. A. psgurn trer pemsles a!
mese. Simeea un gros 'enrés psr a
la rimel:ció el conecte esteblert amb
els clubs de la primera categoría per
partit oficial que celebren al seu
ame. sigui de competida, regional
o.
nacional... També propordona
boa ingressos el despatx de 'licen
cies amateurs i professionals, i. no
cal dir-ho, els partits de selecei6 re
gional que anualment organitzam

despeses.

en

so

-

•

Aquest és,

seus

*

resol

Coninct'ció.

fics.. La

del senyor Plantada i els
companye. suma comentada. és
de desitjar que n_o ha sigui menys.
Mentrestant. parlen-) de l'organaza
ció federativa. Crelem interessant
que la coneguin els nostres lector..

d'Apellació

segone instinela les apellacions
bre falls emesos pels Comités

—

1

a

RESPONSABILÍTATS

*

propósit de delegats, "Pardal"

vol acabar aquest repprtatge invi
tant-vos a reeórrer amb ell. un ves
pre qualsevol, de set a nou, els pas
sadissos de la Federació, perqué els
conegueu. N'hi ha de Ilestos i eixe

rits, assabentats

sempre de tot, que
estan a la que salta de qualsevol di,.
tracció. N'hi ha que ha san pel sou.
Per deu duros al mes fan el "sacri
fici" d'anar cada vespre a la Fede

raeió. Cerquen partits, cerquen ju
gadors, cerquen recomanacions. Ge
neralment, o no troben res o troben
molt poe, peró ells van tirant
de
la ganguea deis deu duros cada
mes...
N'hi ha d'altres, amateurs
purs, nois de casa bona, que
són
delegats perqué vesteix, perque anti
alternen i saben coses 1 es relacio
nen amb els
"asen" i amb els se
nyors del Consell. Són els
de MéS
bona fe. Sempre estan contenta
i
anne
doni

un

copet

un

federatiu

a

l'espatIla
o

un

que

sena
pre fan mala cera, fan
si guanyen

si perden.

estan

Recelosos,

mai

tal que el

seu

cenfabulacions,

club

no

Aqueste delegats,
eisilseitle'aels, Miró, en
capta
fa

d'invitadeas
dementes, tela

per

vagi endavant.

a

l'engraname social
Per tant, .cal
toqui
que

movem.

nlarne.rlt

en

qie

miO

de rulaa

,

i

cercar re

Tant de bo que per tal de tronar
al
una snlucin adetruada mis narres
el
dagngs i seeinlegs convergisnrs en
farailies
á
les
d'organitear
trebell
per:facie') que, ínicliat
se d'un sentit d
fa:lamentada de, la
educació
en una
Catalanya.
dé catan:
dona, perneta
Pulís
cul,t"
llars
obreres
de
tan amb
i civicament conscients.
e

JORDI

oetMubra

Clutat, octubre 1930.
EL IDAS DEL O. A. D. C.

del

La
de veur e,

II

en

unal Supr e4

aoinista

de
urtie.
la lindústrift, "nt"
la supesada reial ordre de la

diversos,

tan

cesa. La
pele pectina. Tata
una

ea 'volea, tete
es
trence amb dret a
teniv-ne. Val a
?fr. Pe•<5, que en atinó
ele acosa
»rayen •ls federatins i

el. ex-federa
tina. Les vinfl'es deba
partita és una
Gris. Per als
Barcelona- Espanyol
tasara hl lea aust...

PARDAL
a.

ens

a

ase

tranquila, sempre viuen amb
l'ail al ces, tement no
saben quinte
qtlines

miliar i

els

"as" selee

cionat, són felices. Ni ha,
finalment,
els delegats que ha sein per
fanatis
me del seu club.
Aquests sén els
pitjers. Sernpre citan enindats,
ceras

dones, de l'es
cultural de les dones obre
cs
cas
res no és de l'Escota, ep aquest
fa
l'orgatiitiaciét
coneret: corrapon a

responsabilitat,

11

leal d'Adyneate

1
Medrid,...0-

et,afle

1980
so d'octubre de

la rambla de Catalunva

\

*

~lesasaManee

»ocinalb

.111110*.as e_ .......""7"9"*Irm

Coda Penal

AprOlitelll la

ganga, que
els paguen be

el
home que va asar a beber
gfri id o in
que
i
a al
Mala,
general
nul tok eis policies secretes i d'uní
forma d'a:Meya, i ti va explicar que
r1 comandara Franco havia compras
bombea o Bilbao, Manita a Andorra
! paella a Haidayo, el general Moka
ii va for dona bitlio-bitik cinc-cestos
pesseles. El caz urja d'un lo cómic
!jisiiptrabis, ei al malas ton» no fos
00

•

gyermena
Que 41,! fot la es" ha araban pel
nimio general Meda, que ho vo exPeor al tomasident Franco abans de
fer-lo detone, 1 tan aquel: qui diu
per fer veas que s'excusaos. Franco
/30 ha relata! amb fas el; detalle.
.....14 vida ea mas dura fi* el ge
Mola —i per zoo duros un morí
aI, aeuse he ha gringa a serrar Sol:
lambes, dinamita, fusells... —1 vós, és
l'atar, no bes pegue comProvar res
S e a.
r-asco, entre alarma$ i odmirat
lama intiocinda t.--, No he pomo
~ovar ro, Piad arti ~ti: us
54 de dar o la presa.
formidable! No es comProva res,
ilard a lasquen. El país, la tranque
IIiitti deis eitdadans, la pau do les fa
'poilits, tot Plega no estd en les Inatts
que jo faria mitja
lie la poikia
paa —, sitió que tistd en les mans
pea aanf!dents. tí quin: confidenta'
ps primas que es Presentís, ~are
im detono, una d'in•entada. Amb un
girara Mola que es ves que té la
>1040 t'Urge, i que no s'amaina a
—

t'urea

pi!!

—

,

'

—

,gempramer
',Aplicar

ros,

jo

sortiran, ja,

en

a

histbries. Quina vinyea,

...J'arana!"
re*Venia

va•

a

dg.

* Seguridad."

direaor, OrWral

pase.*

...-"Hact otorgas y •elm horas que
Iso he probado nodo. Estoy muerto de
hambre, pero yo le Puedo contar..."
'

...milonga, venga."
1 okshorts expliquen... Expliquen
id el que tes doni la gano. Sí nomas
da qieslió de reuniera dandestines i
cjo pistoles, us donaras zoo pessetes.
si da mas a més hi .rfegiu un "alijo"
(tamos, potser us donaran fina a so
duros« Si hi ha, do tr-és a més, bom
i dinamita, scki zoo duros. Si hi
poseu unes metralladores ben repartí..
de. és possible que tu paguin lira a
750 pesseees. I aiel, segons /a fanta
sia, el prea. Poden tirar al dret, per
qué no es Lomprova res, i aixf que
•os

la

,

coslidésecks muda registrada

a

la

Direcció General de Semiretat, i pren
estas oficial, !a és (Miele de fe -corn
el mateix Evangeli. El fet és fer el
totort de gana penedit, i parlar-se tos
sal ben pie.
Testan un ande qua és se barra
en aquest man un homo s'ha de fer
amb tothehn—, que en O preparada
una...I Díti que lord el vicage a Ma
drid expressament per vendre-se-la, i
assegurs que ti general Mota no n'ha
sestil mai cap de tan bona. Hi sur
ten enutiaseamts que han de segrestar
'el general Berengmer a les tres de la
platinado; motre avions que surten de
imatinet, a punta d'alba, cap al: quotre
lunar ardistals d'Espanya a donar or
élres; un euirassat que se subleva en
'alto mar i després de fondejar devane
les illes Meeks hi proclama la RePúbika; la Preso, per sorpresa, de dos
¦•
lanOss de la guara de Cuba que no
asta» genes vigilas, al Museu; un mo
lí aoaular a Carabanchei Bajo, i la
manso sobro Madrid amb entrada per
la porta de Tekdo; el 'encamote her
Miele das miteisteris pela revolucio
naria per la MI de foro, mentre per
la lart de "s'ea e.t as una gres es
—

;

osenjuis de gasas
*raja rish tuba de
a»

El senyor
i

Romigosa (de

la firma
venir a
París per qüeiticess de negrea Venia
a reaallir el
bendita que li hastíen pro
duit les /melosas de fosfat de la Ci
znon's Company".

Bonhensen)

Aprofisa 1'ocasi6

que

va

se

tava per fer totes

U presen

aquelles coses que
després explicara a l'Ateneu, en mig
de

l'admiraci6

Romigosa,

general.
que era bo

oasis el pa, li
agradava de passar per murri.
Era un d'quells senyors que fan el
viu i que els surt
bastant bé.
Els flCj j havien prosperat que
ni ell mate
se n'haela donas comp.
fe, i ara, que es trobava ric i

considerada social,

ta

ama cer

creia, veri
tablement, un borne intelligent.
De jove havia ar.at
coNegi de

Sarriá,

es

als

jesuites, on varen ensenyar
li (me la
caritas cristiana cornemava
Per un

matear' Havia admira
amabilitat ga5lva, Ilefacosa 1 aquella
gama
elefs llames de sa casa que
només es
preocupa.' dels seus.
.

a'a

dolent,

era

que

Aresentes i dius:
—Per meny. 4. a.000 pessetes no
tne'l vera.
L'abre dime
—"Por 1.750, queda mío.°
Aleshores féu l'ofés;
—Qué s'ha petisa! Abans de re
baixar-ne un duro, cm tallo la !len
gua "y me como la lista de los com

a

la boca,

con:

fiqueu
oquell qui

se

de !libres volts erran heu estat discu
tito mitja hora un rol de difer?ncia.
—* Van t..s 2.000"
Uy fa el ge
neral.
I akahores xerreu, i dones la ins
ta. Pague st creguin »tés, a la !lista
ai hm de posar, entremig deis pai
—

-

sana,

almenya

un

capita

o

un

coman

das«. / si Id pudro afegir un ser
gent, millar quo tn4llor. Procureu no
posar-hi mica vostres, p erg:a sem
pro u molest que et faces llevar a
les tres de la matinada.
Permsa la falla que déiens que té Fo
lia de fabricar complots és, precisa
ment, que algú s'enomori de vós, i us
posi a la !lista que doni al general
Molo. Imagineu que a algun enemic
nostre se li °cut d'atar a xerrar que
estem enibolicats en aixd i en olla, i
que tenim un submari preparas per a
la revolució, en aigiles del Pantano de
Terrassa! Com que el general Mota
ell mateix diu que no comprova res,
resulta que t'agoten, i quan et deixen
asar, ja Osa sortit una barba que t'ar
rossega per terra.
De toles menores, és qiiestió d'a
profitar la ganga, ara que el director
general és el general Mota, que en
aquest mán avui hi sotn i dernd no
hi som, i msi sap si demd n'hi posaran
un altre que filard més prim. Aprofi
teu-vos, que hi ha diners a ter.
.T. VENTALLO

finor que solament perceben els lla
de joventut tumultuosa.
Eh, que havia passat una joventut
austera i que no havia conegut més
que la seva doria, veia l'amor amb la
cruesa pecaminosa deis salvatges.
Empaitava les criades tiolentament
amb la boca oberta i la Ilengua pas
tosa.

Tenia por de les situacions ridícu
les. Peró .quan hi havia caient era
conseqüent fins a la tragadia.
El senyor Rotn'gosa era de la Pa
tronal.
A París, aquell rnatí, amara Mime
com un
ocell. Es passejava pels car
rera, la gabardina al braç, cap deseo
bert, un somriure a la boca mirant-se
satisfet al blau deis aparadors.
Després, per indicació d'un ama seu,
de

Barcelona,

aná ches Ca
un restaurant net i barat, Ilarg

i emmirallat com un saló de vaxell.
En entrar-hi, afecta noeament el seu
aire serias d'home de negocia; no fas
que afgana dels innombrables catalana
que freqüerrten aquests Roes el corte

rinte duna carta de restaurant fran
cas,
Le Aravonin sur pommes, el Ch&isostirriond val pré, len crormertes

real'

histar'es
gracia.
Era
ses

h kevia una sotana ter
reasaass, timba enfiesta*
•ascenes— grelleres
'elige

incapaç
es
de l'amas, deelittingir
agua« miede I

les coimpuse

de desmai polític, i ales
hores qualsevol ministre— el de
Gracia i Justicia, per exemple— de
clara en una de les seves cursis me
táfores que "están fumando sobre
un polvorín". El cert és que si
fu
men no fumen tranquillament, sinó
que són victimes del majar nervio
sisme. El polvorí existeix, i qualse
vol dia arrencará de socarrel el re
gins, al qual falten polítics, force dis
ciplinada, popularitat i seguretat eco
natnica.
Sembla que ene trobem ja en el
moment deis reeneis
heroics. Les
gestiona governamentals d'aquests
dies s'adreçaven a buscar un home
propici per a establir una dictadura
una

mena

económica, ja

que

aquest

senyor

Wais ha donat els mateixos eesul
tats que el senyor Argüelles, i tot
el que se li ha ocorregut és trame
tre una comissió d'economistes a
l'estranger a acure si convencen el
món que Espanya és una sucursal
del Paradis. Pera, resulta pintoresc
pensar en l'home que els monas
quics creuen capaç d'exercir una dic
tadura económica: no res menys que
el senyor Cierva. Al senyor Cierva,

1

El que sattsfit

a

**

e.

COMPANYIA GENERAL
D'AUTOMNIBUS DE BARCE
LONA, S. A.

Rectificant al senyor
Santamaría
Hem rebut de la Gerbncia de
la Companyia General d'Autbm
nibus de Barcelona, S. A., la
següent carta, pregant-nos la
seva inserció:
"Barcelona, 18 de octubre
de 1930.
Sr. Director de LA PUBLI
CITAT.
Presente.
Muy distinguido senor mío:
En gran número de los perió
dicos que se publican en esta
ciudad se ha dado cuenta de la
cenferencia que el actual te
niente d'alcalde senor Santa
maría dió el pasado sábado en
el Círculo Republicano de la
calle de la Puertaferrisa.
En dicha conferencia afirmó
el senor Santamaría que:
los tributos municipales
gravitaban sobre los ciuda
danos,
las
mientras que
grandes Companías no satis
coeficientes que dan tributa
ciones ridículas",
y en apoyo de esta tesis, al
referirle a la Companía Gene
ral de Autobuses de Barce
lona, S. A., de mi Gerencia,
"

dijo:

"que en el ano 1929, o lo que
es igual el ano de la
Exposi
ción, de mayores ingresos,
esta Companía pagó 40.517
pesetas, pero además no pagó
el arbitrio sobre la gasolina, I

1. Rielkiku Ti feren talar el cap re
cordant-li el seo temas de collegal.

Je, al san cestat, ando refinaistrnt,
majan 1 asagaífie Mafia íe tenal

manera

vitible deci

—Perdona jove--em aigué—,

supo

que vosté és espanyol i per aix5
nahe pernils molestar-lo. Un servidor
arriba de Barcelona: parla i compran
molt bé el francas, pera no entén un
mot del que diu aquesta carta.
Fóra
tan amable d'indicar-mato.
so

Jo va:g explicar-li tan el minuciós
em fou possible aquest
trenca

com

colls

les seves últimes esperances!
Un altre deis remeis heroica és el
de les eleccions. Pera en aquest re
mei no hi creu ningú mes que el
general Berenguer, entossudit a
ficar el rei en la legalitat constitu
cional, sense que se n'adoni el país.
Sortosarnent, el país se n'adon., i
encara
que les eleccions san molt
temptadores, ádhuc per a alguna
caps republicans, aquestes eleccions
no es verificaran. Més aviat es pen
sara en qua l'obstinas general Be
renguer accedeixi a donar entrada
a una situació
de concentració mo

nárquica, en la qual figurin molts
deis polítics vexats en els relata de
de la dictadura.
Aix6 de la. concentració monár
quica és un truc tan descobert coas
els de la U. M., per desviar la irri
tabilitat del país que es descarre
crets

que hasta la fecha

no

In O

dustriales".
Como que dichas manifesta
ciones pueden influir equivo
cadamente en el ánimo de la
opinión pública, per no ajus
tarse a la realidad, me creo en
ei deber de rectificarlas, expre
sando que el teniente d'alcalde
senor Santamaría sufrió error
en sus dichas manifestaciones
y que la Companyia de mi Ge
rencia ha tributado por arbi
trios municipales en el trans
curso
de 1929, además de la
cantidad indicada por dicho
senor de 46.517 pesetas, las
siguientes cantidades:
Por impuesto' municipal sobre
la gasolina, 116.800 pesetas.
Por arbitrios extraordinarios
Exposición, 81.065'70 pele
tas.
Por otros arbitrios municipales
de menor cuantía, 24.216'45

pessetas;
o

sea

en

conjunto

268.599'15

pesetas. Además la Cempanía
General de Autobuses de Bar
celona, S. A., presta gratuita
mente los servicios municipales
de Escuelas y Colonias Escola
res cuyo coste excede de 21.000
pesetas al ano. Creo, a mi en
tender, que no necesita comen
tario alguno la ccmparación de
estas cifras con la indicada por
el senor Santamaría.
En cuanto a la manifestación
de que hasta la fecha la Com
panía General de Autobuses de
Barcelona, S. A., no ha satis
fecho el" arbitrio sobre la ga
solina, he de hacer constar
asimisme el error que en ello
ha sufrido el senor Santamaría,

representa per a un catalá
una carta de
restaurant. °meterte fi
nes herbes no és res més que tru 'a
amb julivert; pommes de tarre robe de
chambre, petates bull:des amb pell i
tot; pommes de torre avec des hari
cots, malgrat del seis nom pompas, pe
tates i mangases. No se ti acudi mal
de desnatar Une tartine flatnande per

i indestructibles.
Parlaren de coses indiferents, de la
vida de Barcelona, dels avalots de Pa
rís, etc., etc...
Pel meu lasta (pesqué ajara es co
neix en el laxa) es dona compte que
jo era "catalan sta",
LA PUBLICITAT que cm aorta
de la butxaca Ii confiará les seves im

pressions.
—Vosté és catalanista ?— demaná
amb ults tendríssirns—. Vet ací pesqué
és tan

siMpatic!..,

—Vosta també és catalanista?
va:g preguntar intencionat.
—I ara, quines preguntes de fer!
Que no el caneas vosté el senyor Ro
migosa, un deis primers subscriptors
de l'"Aveng"?

que

qua li donaran

un

carquiyoli.

La cuata francesa, com una mi de
ceses d'aquest simpitic país. és feta a
crits i serolls de tabal.
A fi de comptes, el que ti coman
dria més fóra res sortir de la tradici6
demanar un estafas amb vedella, es
el qua!, almenre, šnds1 mal de re
ear-Iti el pa eme vulend.
Va seguir els reme ~melle expe
riat•ntats, 'reduces dama série de des
ahija». Va ~matar qua en la eri
na esas sor test. "roda el amirt 1 torna

—Dones, jo mateix.
—He vingut
per

una

a París
paseisament
d'açuestes qüestions diaué,

abaixant la veu i prenent un aire aa
misteriosa responsalalitat—. No cm
podria indicar os; viu el seny-or Ma
cla? Tino una m'asió important a con
fiar-li.
—Jo mateix l'hi acompanyaré—a-aig
dir de la manera més natural d'aqueas
asen—.
Aquesta tarda, precisament.
m'ha demastat una entrevista a Bois
Colembes.
El senyor Romigosa, en donar-se
cerniste

que

parlava

amb

un

"gros",

de'xi el Mea el diera les ulleres i s'e
areola ami, mi, ansb rimares visibles
dateleaireció 1 simpatia.
—Aixf, dones, 'és veritat que Ea
Urea se mama/ Peaasu mama

d'ella. Coas els velas
liberals
i conservadors,
el

conserven

seu

cinisme

peculiar,

inconvenient a entrar en
relació amb els pupins, per tal de
tenen

veure

per

quin majá

arriba el Poder

les seves mans. La campanya d'a
questa concentració es Higa amb una
altra que samba* ha estat iniciada
a

pels pupins,

per tal que l'atenció de
les anomenades forces d'ordre s'allu
nyi d'ella definitivament: cm refe
reixo a la campanya contra el co

munisme. "La Nación" ha deseo
hert aquesta cosa sensacional: que
els Sindicats Unics són comunistes.
Per a amiests socialegs de la U. P.
tots els que no siguin locals de la
plutocracia 56n comunistes que sa
ben l'or de Moscou. Peró no s'ado
nen
que ni tan sois als elements
burgesos els fa efecte l'argurnent. La
vida espanyola és tan engoixosa i
tan desesperada, que els de bala i
els de dalt fan que abans que ning6
la

monarquia responsable

está passant, i

ningú

coas

del

tampoc ja

que
no

aquestes ximpleries
del "caos soviétic" i "l'infern rus".
sitia que totes les persones de cona
eiéncia neta i mentalitat desperta
saben que ara és quan nefx una nova
civilització i una nava moral. Heus
aef con, ele argumenta contra el
comunisme no faran altra cosa que
reforçar la posició revolucionaria de
les masses espanyoles.
creu

bells
de

politics
no

resplcndent

Massa "democracia"

gaya damunt

en

JOSE DIAZ FERNANDEZ
Madrid.

lo ha

satisfecho, aunqUe lo paguen
todos los particulares e In

al llora" era un principi qtue el seny
havia estalalert damunt de bases escales

que havia demanat. A les mirades fur
tives que onava al meu plat i amb la
pressa que recorria la huta de la car
ta comprenguí les seves angúnies.
Al cap d'un moment es dona comp
te d'un munt de diara de Barcelona
que jo tenia al damunt de la taula.

Respirant d'una
dí parlar-me:

que pel que sembla és capal de ma
nar fusellar tots eIs banquers i es
peculadors i salvar d'aquesta ma
nera
el nostre signe monetari. El
Poincaré espanyol no sabrá una pa
raula d'economia, ni de política in
ternacional, ni d'histaria, ni de so
ciologia, ni de res. Peras sap mader
a la força pública que
dispari con
tra el poble, corn va demostrar
l'any sqog. Es autantic que s'ha
pensat en el senyor Cierva per a
la cartera de Finances, i se segueix
pensant en ell per a tota mena de
futur govern, en els quals, pel que
sembla, caldrá donar el pit. !Com
deu anar d'homes la monarquia que
el senyor Cierva constitueixi una de

l'Ajuntament la

Romigosa

mes

banquer
poulade,

destacadei

que tots han perdut la con
en ells mateixos
i que cada
dia que passa es traben sotmesos a
una total desmoralització. El
ma
teix Govern sofreix de tant en tant

l'em

paseo. I preneu la porta de la Direc
ció General, i sortiu al corren
Quan sou a/ correr, el general Mota
nert a en:dar-vos, com a les pararles

perso
per ado

seves

fiarme,

el paper

us

les

nar-se

Aquest nou negoci de fabricar com
plots i amor-loa a explicar al general
Mola, homo de cor que es fa cdrrec
de seguida que la vida te molt dura,
i
aliaga Wkf quanta bitilets, té les
:evos falles. Tu !'inventes, el complot,
i fas la !lista deis compromesos. Et

Es torriava.
Pera, soatestament
verme!!
mira pi
pels %harta
renees,

nalitats més

intervenció de lotes les armes, i si
aquesta mena d. complots es comenfa
ven a donar a cap preu, aviat no
val
dría la peno de fabricar-se.

gués.
S'assegué precisarnent al meu cos
tat, serias, reservat, posa les mana
curte! i pelndes al danmet de la taula
i es perdé, anguniosament, en ei labe

aela

premsa i escoltar

setos no ?'explica, i fa be, perqW no
es tracto pas d'un complot
znilgar, si
tió que Es Sol un gran complot amb

seaho es necessitasempre que per és
tina
actívitat.
Aras easat i amb mamada, ja sisa
va emancipas. Fins i
tot, per demos
trar que s'alivia
sestret a les antigues

in/a/Incita

L'ala:ama polialca deis elements
monárquica toca aquests dies el pa
nie. No cal més que llegir la seva

s

El senyor
Ronsigosa

calqacció,

momeas

prometidos".
I, en dir airb,

.0

nárqui es

kurlendgens, y>er
la

0.

4.

•
mi

•

pánie.dels

El

donad són dissanula
domo« abotactes per personal coms
prosas en el moviment.
El ;sastre ~sic té tota la ?lista dek
compromeaos en si movintent, que si
esclatés no podria fallar de cap me
sera, Pirar que amb les
dependéncies
ofíciak hermeticament tancades i la
gran acampada de gasas lacrimdgens,
eta revolucionaria no haurien de fer
sitió *aperar a veure COM les !lagri
mas comencen d'escórrer's Per sota
de
les portes, i akshores obren, i troben
fas gis ministres inanimats
mig se
gota en la mar de !lagrimes. Criden
la Creo Roja 1 els bombees, i la re
volució ha triomfat sense vessament
ds sangl
No cal que diguem quo el complot
és ben preparas, ! que el nostre amic
POS toral, un éxit esciatant en expli
cnr-lo, i sobretot un éxit econbmic.
Ell diu que per menys de i5.00o pes
en

ir

CURTA ILIL ~Lit

4.11et de JeartsmccAcos

rif

*
nurt.

Endevinalla:

?Qui ordená la detenció
deis dinou ciutadans que
hi ha a la Presó?
pues desde su implantación lo
viene satisfaciendo la Companía
de mi Gerencia.
Hizo mención el senor San
tamaría en su conferencia a los
pequenos coeficientes por que
tributan las grandeS Empresas.
y, por lo que a la de Autobuses
se refiere, he de censignar que
la cifra satisfecha corresponde
a la recaudación efectuada por
las líneas de concesión muni
cipal, que asciénde e.n 1929 a
4.463.727 pesetas, o sea que la
Companía de Autobuses satis
fizo este ano más de un seis
por ciento de su recaudación
bruta por el solo concepte de
arbitrios
municipales, tanto
por ciento muy superior al que
satisface cualquier Empresa de
transportes urbanos en las ciu
dades del extranjero.
Sólo desconociende estos da
tos se comprende que el senor
Santamaría expusiera su razón
de la desigualdad
tributaria
que, a su juicio, existe entre
los ciudadanos y las grandes

Les nits d'estrena en els teatros de
Barcelona tenen un segell tot particu
lar. En els grans éxits, coas en els

fracassos, els autors, el públic
i els coutediants tenen una manera de
produir-se que no és veu enlloe mes
del món. Hi ho una tradició local de
Isits d'estrena que han: respecta amb
el maxim fervor.
Del nostre record, una de les figu
res que brilla amb una glimia mes per
sonal és la del senyor Manuel Sugra
*yes. L'ex-producer del Cdunic va
asaugurar amb éxit remarcable les sor
lides a escena en mancgues de camisa
i amb una barba de tres dies. Pagues
revistes del Cómic varen salvar-se d'a
questa l'entibie aparició del senyor Su
granyes. Ja se sabia: quan una cortina
no queja a ?'hora, o bé les girls no es
posaven d'aeord, o be el públie s'aya
lotava cosa per art de bruixeria, aire
la per l'atmosfcra carregada de l'es
tanda!, la silueta del proaucer, amb
gran:

les espardenyes a retaló,
lívide, darrera la batería,

pintades pcls

mes,

cus, ti queien

colors

dreçava,
!lagri
soists del, le
es
i

les

Era un mo
d'emoció. El Públic del Parallel
s'entendria davant la figura del pro
ducer crucificat, ama:nava Pescando!,
feien cent rePresentacions de la re
vista..
cara

ment

sor

eficacia del procediment no
desapercebuda per la gent

va

pos

de

tea

de

democracia i

collocats
rebut amb

curosament

quinze,

era

a

eh s

ca

quarts
éxit sem

tres

un

blant.

Qué passava? Per primera vegada,
espectadors es resistien a la chas
deis producers desespe
me desolada
rats... Den ésser que el piíblic ja está
ele

d'aquestes lamentables exhibi

cansat

dones,

cions. Cal esperar,
sera aprofitada.

que la

Ilicó

L'estrena d'una obra pos amar be o
molatnent. En el segon deis casos,

l'empresari no han de sortir
Nalga no ea demane. No
obstant, si eh s és impo.rsible de resistir
la temproció de plantar N'Ira a ka tour
pesta, el menys que poden fer ?a Ove
?'autor ni

per

res.

sent°r-se vestits duna forma correcto.
Per respecte a ells mateixos i Per res
pecte al públic.

Un bon mot
—

Com hem dit, !'e-Sirena de l'Olympia
resulta copiosament accidentada. Va
haver-hi una mica de tot, sobre eh s fans
constant de la indignació—despropor
cionada?—del priblic. Alguna estona
acabar
va semblar que la cosa podio
molt malament.
A la sortida, un espectador va dir el
millor mot d'esprit de la vealada.
perqué
—Ara comprenc— va fer
han desarmat les armeries...

El crític Bernat

Amichatis,

sobretot. ha estat, en
aquest asPecte, un deixeble fidel i apro
tse.

fitat.

Amichatis comença

d'ésser un
bou eiPecialista en ter entrades melo
dramiltiques al moment de maxim es
canda, i tenim l'esperança que acaba_
rd Per superar !es aparicíons mes re
tixides del propi Sugranyes. Dissabte,
a l'Dlympia, fins els mes escéptics se'n
pogueren convencer. L'estrena d'As
lántic City passava en mig d'una tem
Pesto creixent. La indignació del pú
blic anava agafant aquell So de fero
eitat que notnés coneiren els habituals
de les nits d'estrena. Quan l'escandol
era mes gros—la representació suspe
sa, les llagrints de les vedettes regant
abundosament la písta— heus aci que
el senyor Amichatis fa la seva apari
ció. Anava, ben entes, en manegues de
camisa, i amb la barba de tres dies que
assenyala el protocol..Si En Sugra
nyes l'hagues vist s'hauria mort d'en

veja.

Ja que brin començat de parlar de
de !catre no valen: c'esaprofitar
l'av'nentesa de fer constar la satistfac
ció arnb qué hem v:.s1 una nava fui
grano del crític senyor Bernal i Duran.
En la seva crítica 'de la darrera obra
de Ségarra, La corona d'espines, l'in
oblidable autor de La répl ca es de
mana, amb un punt de sornegueria, Si
a finals del regle divuit la gent ja por
lava dents d'or...
El gran murri d'En Bernal !savia
descobert que un deis actors de La co
rona
a'espines tenia alguna peca d'or
a
la dentadura. Naturalment, un actor,
quan fa una obra d'éPoca, s'ha d'ar
rencor lotes les dcnts que puguin des
figurar la veritat hist?rica del persa
natge. Es un afer de sentit comú, ni,
coses

Bernal?
De toles

maneres. ens

pertnet eln

senyalar

gloriós

de La

al

autor

no
li escau d'ésser massa
qüestinns de dentadura. En agur
aspecte, ell va beneficiar d'un Sra
de favor quan va entrar al Noticie
Del trae-fe de favor que pnta aqu
odagi d'En Rossend Llates:
A crític regalat
no li miris el dentat.
JOSEP MARIA

que

Pera el públic no va deixar parlar
ti senyar Amichatis. Per que? Perqué
la barba encara no era prou crescuda?
Perqúe la camisa no tenia un brut prou
cenvincent f Aneu a saber. El jet ar
que !'autor no ene va poder fer el sen

discurs. Deu mimas després, l'empre
sari senyor Giben!, malora' el sueter

as.

réplic-,
exiger

en

Companías.
Permítame, Sr. Director, le
suplique la inserción de las

presentes líneas en el periódico
de su digna dirección en aten
ción al asunto de que se trata,
y reciba el agradecimiento
su afrne. s. s., q. e. s. m.

1'1.1

kagrlaf

de

so¦

'adte11zz

ALFREDO ARRUGA
Gerente

Consejero

de la
General de Auto
buses de Barcelona, S. A.",
-

Companía

-ts molt epargig el senyor Berenguer,
—No te'n recordas?...
-

(Per Jaurne Passarell.)
Z32101111111~111~11111

fer alguna cosa? Ja tersas armes?
Creieu que el poble us seguirá?
Jo Ii vaig can pausadament, que sí.
Hi havia una organització, armes,
gent jove i decidida... Ja ha acunen!
El senyor Romigosa, les mans tre
moloses, els ulls molls, sospirá i per
dé la vista en direcció vaga...
Vaig respectar aquell recolliment
vaig decidir aprofitar l'ocasió que
sean presentava de Parlar amb sin
heme sincer.
—I, dones, qué fan els catalans' per
Barcelona?—li vaig demanar amb
aquella arruga escéptica deis professors
-

•

vells.

—O, bé, molt bé! L'esperit de
nostra

no

casa

ha pas estas destruía Dar

les caree impávidas s'endevina la
convicci6 continguda. Amic, puc asse
gurar-vos, com el poeta, que l'anima
cera

és

»ostra.

—Si, bé, pera, i les possibilitats de
fer alguna cosa? Ja fa tres anys que
dural...
—Je vena; aix6 ja és diferent. Pra
mera i principal, la gent encara rnenja.
A més, és tan difícil' Són tan forts!
per6 un dia tot esclatará. No pot anar
d'altra manera. Ja n'bi ha prou
pressions i d'eselavatges! A la gent
seas veu a la cara que pateixen. Dar
rera els fronts
Irsos germinen les
idees de revolta... Miri. un exemple en
tre mil: a casa, de vegades estem re
units tots alegres i tranquila; tot ?un
plegat es fa un silenci anguniós. «Pe
ret—diu la mera senyora—, son, un
poble d'eselaus!" Lí juro que ha:g de
ter un esferc per aguantar-me,
\Tosté potser no sato creará--con
anua el senver Rorniaosa—. pecó l'al
tre dia, a tetilla earlant d'aquestes co
ses. no ene viren+ poder acabar el po

El senyor

Romigosa, peró,

impacient

estava

i dearava per anar a veure
el seny-or Maciá.
Cada el mosso i pagá, també el meu
dinar. Amablement vaig remerciar

li-ho.
—No val la

pena—exclama—. Al
cm fan tres pessetes.
Prenguérem un taxi fins a Saint
Lazare. Allí un tren elactric ens con
cluí a Bois-C,olombes.
El senyor Romigosa esteva visible
nsent
nerviós. Aquella visita era un
deis fets més transcendents de la seva
,:da—i un deis més imprudents, pen
saya
a l'interior.
Pel camí ern demanava com era el
senyor Maciá, "l'Avi", que li dalein
canvi

encara

no

nosaltres,
Va'g fer-li la detallada aescripció
•

de circumstancies.
Arabárem a casa de l'Avi, un ample
casal, planta haixa, voltat de jardass.
Una mena de residancia presidencial.
El senyor Romilosa tremoIava d'e
moció. En acure al 'lindar de la por
ta la venerable figura de l'Avi—cabe
llera blanca, tills de foc—se
Harma
als breaos sang'otant.
L'Avi ern mira una mica sorprZa.
Jo vaig fer-li un gest que volia dir:
"Deixeu-lo assossegarl".
El senyor Romigosa, tot transpor
tat s'exclamara:
a-Vosté és el nostre pare, el nostre
germá, el nostre salvador!
L'Avi, lentament, picant-li l'esque
na. amb 'aquella
arnabilitat cansada
deis meters l'acompanyá a l'ample mera

jadea

El senyor Romigosa sassegué amb
els silla vermells 1 inflats. Poc a per
?ama tranquilliteint sota la influln
cia clama tassa de te amb pastes.

Tots el mirávern amb ulls indife
amb el convenciment que
s'aca
bava de proauir un esdeveniment
apro
ximadament rídícul.
L'Ata també ti demaná noticies de
Barcelona. El senyor Romigosa Ii con
testa el mateix que a mi, pesó
arnb
molta més decisió. En
sentir-ha, horn
hauria cregut que tot crernava i que
al cap de tres das hi hauria un
gran
rents

enrenou.

L'Av', com en altres ocasiona, en
tregué la meitat Sabia prou bé que
la gent ciavant d'ell sentía coas una
necessitat damposatase, de treure's
damunt la ronya del seu egoisme i co
vardia.
—Senyor Macla, mani, disposi de
mi. Qué cal fer ? Esa disposat a tot!
—Home—li va dir l'Avi, som
rient—... Cal agafar el fusell i enge
gar trets...
El senyor Romigosa es lleva dret.
Tota la boira que li entrava al cap

s'esbargí.
—Treta jo? Vol dir

que és aquest
el meu lloc? Pensi que soc casat i em
mainadat; que dirigeixo un negoci;•
que tinc una
responsabilitat social..
Potser podrla fer una altra feina mía
indicada...
L'Avi, mirant-lo fixarnent,
sever:

—Miri, dones, subscriguas
prastit d'alliberament. Compri

a

l'em

una

as

ció... Són mil franca.
E senyor Romigosa d.rigi una m
rada circular, i enfilant el pamela
sortida exclama:

—Qua carai
segar trets!„.
París

e:, n:tres
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MIAU RENACIMIENTO
presenten
e

EL AMOR

SOLFEANDO

"

Protagontstas: imperio Ar
gentina, Jaba Lejos, Florelle.

Alady. Valentl Petera i Ortiz de
Mrata.
Interpretació Discreta. Cal
que noaaltrea
que adverttrn
actor
ha d'esser
un
cremen% que
és.
no
genial, la "diem-eche"patriratni
al
és
elogi,
dones. un
del* •ctor*.
larecció: Robert
lauperviaió: Xavier Gdell.
ktstleg: J. L. Balado.
Decoran): Boreody.
Comentari: "El amor gol
ando" es un» produrció que
•teniente. El
,¦nipta anib grana
dela pretagemeree da
dteeret. El
tosta pellicula ee
el
bolinee Alady. MoU be, lambe.
fueres...be v•rotabte de cant
••

.

lea lee nt,MATI.

Impere Argentina.

pasea

nu

%alentt Pereira este.

1

eeusillam•nt. deeeticertat.
L'argument d'aqueeta obra

cc m

S

Teléf on 11882

un

une

•aperanya

que las

produrerons editadas
eapttal dat. perb a lee

elerrore

amb

frangote 11 havten n'era. din
d•eietudie animas,
-a I 'mero%
amb sr
1 er tal de podar donar
trullo!s
tren sashiieetonata
toterpretaeinna, ja que. eern

ver
tele saberte, obre* per fer
ene en
samos 1 bono autora no
manquee..

Agiotista produootó
••een.* el deaenllae de

queda Incomprensiu

moneo
lasi guata
per la re

lerltat amb qu> as pasea d'un
mottes erutes
tema e raltre. Té

A

puguin

tenir-hf

actor*.

l'ot ala& naturalment. ta un
interea paró egipcia queda esig
cal
mental un ront per cibal
gil* emprem la aleases peraula
del. "talkies"--arnb la peroo
nalitat ittronfueibla de ebnol.
del rapen •xtraple
Busbisr Krelore petem
segura que "E•frelledow" tarta
honor al pan tftol Amb riquesi
egeellont ohmio. "Estrellarles"
él una cosa •enzillament (lamer
tidieslma.
M'OCIA [MUR
—

re*

part d'aquilates petitee

•El amor solfeo nido
*Wat scolIlt amb pimpalta pet
públic que gap apreciar lote ele
estofen* que ele productor*
dad faeln per eomplaure'l.

METRO OOLCIWYN MAVIER

presenta
ESTRELLADOS

Protagonlelas:

u'

Rea

Buater

Ter
ten. Don Alvarado. Raquel
ne. Marta Calvo 1 tote ele ar
fletes 1 alguna direotore de Me
tro Goldwin.

Interprefació: Mareeellosa per
part de Blister. I molt eneartat
el treball de Raquel 1 liarla
Calvo:

Alvarado.

•ns ha

satlefet.

en

canal,

no

Argument: En la primera
part de la palita:1a l'argument
interessant 1 distret; desprée
Je be

una

revista amb toco

C111-Ile ,41

ta
he

re*.

een

L'esotondol número 1 l'ha du
nat Line Basquette su Intentar
•uicidar-se. Tor Ilollpwood Gap
que la familia eVarner fa ben
teL en prendre-li la filleta de
Sane Warner, rnort fa temps;
perb ella inatateix que si no Li
donen la seva fila es metate.
Per méa que laecendol hagi
meresout el número 1, no és el
primer que dóna la divorciada
espesa de Sam Warner, 1 Par
elyai Marley.
• • •

Que la dona de Maurice Che
yalier, Ivonne Valide ~el» ~vela per les "talkies", 1 inter
pretara el paper de "leadIng
leady" en la pellioula de MU
rÍos
Playbol of Parle"—
•

•

•

be curiós que tots ele ga
lana que treballen amb Greta
Garbo •'enamorin d'ella. Pel

so400~~..00~00000~444~.~».
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El AMOR
Un ayune' petit por a una peHícula gran, que
assenyala l'era de la producció nacional
81 haguéasim de reproduir en ele anuncis les
frases d'elogi de la critica, necessitadem espais

Incalculables

Per :ab

Ihnitem a aconsellar-vos que vegeu
EL AMOR SOLFEANDO

al TIVOLI

Primera producció parlada
-

espanyol, de
RENACIMIENTO
en

111~1111110301..11~~~0.

I CELEBRADA PARODIA
D'UN 'BALL APATXE
Tarda a les 5

KAKAKAKAM
pm (-tapir. 1 airartiu du
quesas dona arriba me* enllti
que
de

es

lee

paritatles

eir11111 ATO
strellad
eN

•

una

sembla que l'arpen de Re:
Leas, pel nyanyo fet a Viyien
Duncan, s'ha sollucionat. Tam
bé sembla que eh l va presentar
Mickey Neilan i Jack Mulhall
ccm a testimonie de certee de
claracions que comprometien a
algt1, 1 l'assumpte teha arranjat
amb 50 dblars.
El més trist ée que els nois
de la premsa s'assabentaren de
l'arranjament després d'erran
jet, 1 no han pogut xafardejar
*

cial que

444~1144411~4~4~

TIIATRE NOVETATS
ComPanYI•
DI reoct

sense

Ml

Demi,

Una meravella de
Ln portent de tecnicisme

lotogritfic

EXCLUSIVA RENAIXEMENT FILMS
e

lea deu. El

gran

SEGARRA

•

MAMA

no

LA

•

LI. CHAMBRES 51.1..;UBLES.

DEL

BARRAR°
Bancrott.

PARIS
AQUES-TA NIT, A LES DEU:
PROGRAMA SONOR
Revine& Gaumont; Flle en el bos
que (ufbuIxos)
1 l'éxIt da GINA
MANES

Teatre Catalá Romea

en

NOCHE DE PRINC1PES
se.41144*~~~13-11+1,114»

tquesta

nit,

lotes les

1

exIt d

riure de

MIL

el

Ga.ston

A

ROSSELLO CINEMA

Mintua.

AQUESTA

La %Tina del terrat

de

Unes les tardes, grane funclons.
D,Jous,

l'hall

per

e
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TEA.TRE NOU
Comeanyle

SAUS

Director:
Divo

tenor:

DE

ROSSICH

sense

LA

tarda.

DUQUESA

NitL>
E

PACA,

les

3

precedente

SENOR
LA

4'45:

TABARIN
.0AQN
1
UI

DEL

1

TELEFONISTA

R.estattrant La..onya
al

públic

en

SOPA DELS PESCADORS

sums.

rim

entin agudez

abre

sinee.

r.

interferénc. Tot
demostrar el fratás
•

ta' de

per

provea de

lea
ders
i per tal que
da ipelisi a

d

ere sigui despossee

no

tota

mena de
procede.
debocar se en escrepols.
Aquesta ea l'obra radiodifusora d/
A.
ies. prove,
menta

sense

simultaneitat. i tothom que ring,,
de !plena aelect;lis podr.,
naile.dment, seleceemar l'entiasor

apaCell,

Tilvi'hbo

de la de l'Associacie
i com rtie gairelié
tO'i
eti rUo oienti ga/enistes tete
aperen* •'aquieta
ço qt.
1„,,' pe, demosti ara que -la s
mult;
nedtat én possiltle i natural. ara

Radio,

atao;iieennt
rb

learre'ona trarta

cele:refna

de

croe

a

Iii davant tires pnbres (-crome,
guata vol ter prendre pan en u
maniobre vergr.nycina. Uniéin R.
ha feo' vcitt• que ;'en
lie"1" é`
dentar

•

•
com

vence

ea

de Unión Radio
Barcelona es el fet que mentre po
gueren tetar el peu al coll de l'As
sociació, no es bellugaren poc ai
miot, 1 ara que s'ademen que l'Aseó
ciació es redreca i ea fi respectar
no
saben com ter-ho per fer-le tan
mal .com puguin.
Quan han vist que no podien en
dossar l'estació Radio Catalana as
aquests

valenciana, perque aquests, advertits
que anaven a ésser, víctimea d'una
maniobra "financiera.", digueren que
de diner per endavant .no en dona
ven
cap, ara 'l'han decidit a aug
mentar
la Potencia d'aquesta esta
ció del earrer de París, amb el pro
pesit idhue de ruspendre el fun
cionament de l'ernissora del Tibi
debo, i aje' aleshores Radio Cata
lana, que eSti instalhda Més a la
vora de l'emissora
de l'Aisociació,
com que seria enormetnent Més po
tent que aquesta, l'efegaria, i ele
ridlooients catalana haurien
us

pian

per

forcae-els

anun

cie de Peinissora Unión Radio Cata
lana, que interferida E A J is.
Tanta por el.; fa l'Associació. que
en
vista que anab armes de mala
Ilei no podien obstruir la seva obra,
en l'hora
que han vist que triomfa.
voten ofegar-la fent veure que dona
ran millor servei
en
interés del'
redio-oients, quan el seu objecte és
sinaplement no permetre que els rá
dio-oients catalans escoltin la seea
eraissora prépia.
*

• *

Es compren, pelee aquest pánic
que tenen els de Unión Radio Bar
celona, que els mou ádlouc a inten
tar ofegar EA j T5 augmentant la
potencia d'E A j i3. Saben prou bé
que a l'A.ssociació tenen elemento
técnies molt superiora
aeus, que
només

Per6

a

van

a

la

cacera

del gran

sou.

l'Assoriació es trepitja ter
fer, i no tardaran a &mar

reny molt

ala cultailans rpie
de galena vells. és

tina,
a

mi.;
a

un

dir,

'apare]
no

radi

sala

es

les

rases

(nmenunLo

i

Itirti)nwilmiatilis

d'apare% d(
ele ceguets 110 e
...abrien manejar- Si, sft El que ere
és fer una escampada de trastol
vells pei qué el dia de len provea ele
vl

iu

lArriPares, perqué

aentin res de ho, i poder
ole taStinaiinis, fent
los signar documenta de protesta
fent-las bailar al so de Urenn Ra•
dio Barcelona iQuona vergonya que
re bao qui ajudi aquesta gen'
de: tan poca escrepels1 Quin fástic'
regueta
tos lar

corlare

no

servir

.

•

Fa

tio

l'Hospital

• *

any que eta leprosos de
de Sant Lliteer no podre

sentir la rádin, yergue tenint l'apa
tell de 7. blinpares espatIlat; :tej
ieren a Unión Radio i Unión Radie
léu el snrd. L'aparen es va espanta
ner l'oetubre de 1020, i .quao a. eópia
d'exclamar-se aeonseguiren que ;t.
maig de teeo lii eroviessee una ope

aquests comportaren arme
aparen auperheterodí i hi deixaren
al seo lloc un aparell petit i trona:
atnb el qual els leprosos seguirey
raria,

sentir res. Cansat de tanta bor
la el eapellá de l'Hospital de San:
Llitzer es va adrecar -aleshores a
l'Associació, que en presentar-tele
es trobe amb qué tapare!! de 7 lene
pares que ella havia installat ame
ele diners ?lela rádio-oients ahilare
Unión Radio Barcelona l'havia fet
desaparéixer. No volgué tocar res,
i denuncie el fet a la Junta .cle
l'Hospital. La Junta de l'Hospital
adreeat en termes una mica
picata al senyor Sincher Cordovés,
director de Unión Radio Barcelona.
Tindrem al corrent els nostres lec
tora del final d'aquIst succés. De
continuen sen
moment els leprosos
escoltar.
se poder
Aquesta és l'obra radiobeneeress ele
Aquest
Unión
Radio Barcelona.
le
pobres
comportament envere eta
viu,
molt
qualificatiu
té
un
prosos
lectora
respecte
ne
per
d ala
a
sense

equs

aricel AwPark
les

Vista Incomparable. Totes
atraocions obertes fina a les set
del vespre
IMM11110•111

DE
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PALAU MUSICA

El film que fa ornplir ely trena
que es dirigelxen a Barcelona.

d'IlECTOR AE111.10?
diumenge vInent. a dos quena de
511 de la tarda. amb ele
tnatelxes
Inierprets
tata per a aguest desraiun
caneen a la
atusleal espere-ola. P de,Grieia,Unte'
Des

d'avul

Pc

141444~4.444-0,54~1111
Plaea,Catalunya. 4-Earcelon5
Reta-imana a la seva distin
general; la 'insuperable
Plat °reacia de la oasa

La fama de

Cuatro de infantería
ha

arribar fins al

eoble

més lluiiya

AVVI, al

CAPITOL
SI és una eitelusiVa'Febrer i

Bley

é

garantia

de

l

dele cagueta que ho dt

CON CERTS

LA DAMNACIO
DE FAUST

1.4444~,~4444.04444

(Oda clientela i

1,1EDTEE.

En vista del i;randiós
exu asso.
lit en el coneert d'abtr. s'be
declitt
donar una segona 1 darrerá
audletó
de

Paca. la telefon ist
Denla

a les deu.
ESTRENA
de la
superproctucció
casa
ALMIRA FILMS

11ARBY

(loe de ter eaa del* taus
digueren de tan grui
sermons n'hi
xudes que sentint-se acornear no va
trobar letra exc.usa. per a sincerar
se del paper
que fria. que dir que
defensava Unión Radio Bareehe
na, al capdavall no era sitió perqué
li paguen 300 duros al mes per cer
rar davant
del micriefon
Toresky
s'ha trohat impopular idhue entre
els seas paisana.
en

Orquestra Pau Casals

Aquella nit, a les drui EL Duo
DE eis eemeruee, pei.dee JOAN
1101.S1cl1, que cantaré "Ladons
l'ex11

seva

CATALANA

CABALLO

P. SEGURA
JOAN

la

ver

La flor del lliri blau

I

NIT.

AMOR ENTRE NIEVE

Infanta

I- Restaurant M A RTIN
ele nullors Haneuete
%des. Selecto coleen, des de
6 pessetes. Servei a DOMIC/-

PAIICINACIOR
par Georges

de

•.4~•.~444.•

d'espines

corona

5

Que Jack Ptckford. contagiar
per l'exit de le boda de Bebé
Daniel* i Ben Lyon ha decidir
enser-se amb Mary Mulhern.
i
alz matei ho feu a Monterev.
<IP mornent han1f1xat Ja eva
-residencia.
Lflaés una ex-actriu. de 'ea
!re.

DEU:

tinta:

1141111444~11111144.9401~114

tre

Tashman. la bella
done d'Edmund Lowe. din:
"El nostre metrimoni és i
serb Inseparable per IMIS que la
llei ene doni mistó per anular
le. Noealtres ens hem casal. no
per ter una boda. einó per ob
tenir la perfecta companyonin
entre en horno i una dona, i
aquest és rúnie cenit perfecte
per a obtenir-la....

.ES

1 ESTRENA

casen

;hidria

A

SONORA PARAMOUNT
DIbutioe animal.*

POLITICA

toles lee

La

AQUESTA NI?,
REVISTA

tarda;

LA
Ntt,

jo".

•

1

catalana
CAP DEV ILA

C.

LA CORONA D'ESPINES

Diuen que el rogar está
fet d'amor... Aixb no és cert
quan es tractn d'una
dona

•

:

AQUeltIl alt, a
eles trIonat d'En

tren

Linean

presentació

METRO-GOLDWYN-MAYER

TEATRESCINEMES

dona de In

és tan

•5

Tarakanova

Vegeu avui raateix, el gran éxit del dia

grandlós

prtfessul,

•

asirremmolo~

sil bria.
una

d

FARSA COMICA TOTALMENT PARLADA EN ESPANYOL

*

imporfant. perb

mayor

tOtatrentnie
en
'epa...

le dona fatal de tantee
grane pelEculee Foz, la bella
elary Duncan dio que l'amor no
és una enlodó eslellea... sinó

L'amor, per

producoon

MetroSokkeyn

prou.

percluts

~RO SEDGWICIC

•

acaba de tentr un disgunt
visita a 0:esa, el san
país d'origen, on comptava que tota
ele &runa el seto:frien mm un ra
mar de bens t es dona-ten de l'aire
I Associarie despres de sentir les
,eves pd• uies. per ellintar se a l'en..
Unión Radio Bar.
1.151 madrilenya
i e1 tret l

Toreeky

•

RA01.11TORRiS

I

e

Un shooptoma de

con'

•

elérla Lloyd, la filleta de Ha
rold 1 Idildred Daviee esta guar
dada cola una princesa. La casa
de Ilarold Lleyd (seta com en
una mena d'eetat de eiti amb
gwirdiane i tot que impedeizen
l'entrada ala que no renguea un
certifIcat d'eecellent ealut. Aixt,
°corre des de que a Hollywood
s'ha declarat la parallei infan
til. Fina la pellfeula de Harold
hastié d'éser auspesa perqué
Sam Taylor, el director, tenia
una ftlleta melena 1 tots esti
gueren de quarentena...

•

Ca.

-

"Bie transa Gloria Mar
quia". ditien ele coematariatne
infardere de Hollywood euvu
perd
re com le gloriosa Olbria
el seu Marques. Per cert, qui
l'arribada d'aguas' e Filandit,
Fou ben Mercal de guaro arribe
amb <Menea. Tota manera Fa,
companyrove una coneguda ac
triu el nom de la qual des de fa
alguna meseta pe se separa del
del marqués de les boquea mur
muradoree.
Olórla, perb, ha decidit con
servar la seva pose davant d'a
queal nou eonflicte eonjugal.

cap les

a

ar.er(S c(,Inqu: sne(r)tti:rixpre:

18-302, 23
Barcelona.
Metro Goldwyn Mayer
Saludo amigos espanoles agradeciendo éxito "E3TRE
LLADOS". Pronto conocerán otras Película* espanolas
qua harán relr hasta los jueces.
BLISTER K EA TON

• •

•

.1

RADIOGRAMA
Holtywood

•

arnh la

AVUI: EXIT INCOMPARABLE

as dir
el.
len Gotilert
que té el cor midan de e de que
ha tretraleil snob Orea. i qua
ella ša la yea gran pescó.

meya

*Tiesta nictitn venlanctt
nerm4Ti bote afee/orbe, el nernei..
eerreeire ara

-

Cabria

no

cose

10

mi

4,

El aeu darte: t'ocupa:te d'u:
terpretricie en -newee,•.,.- oee

una

I

a

:E

p

1 del trame, dé.

porten

viceversa.

N,t

-

una

"Unión Radio da

del

mazazzáztrar..

.Admlindors. nnimen-se.

DABRERES PROJECCIONS

1

mée. infririgere e!

a

desesol doodniesI, nérnué redlari eta
dintel§ a tes ene del netet (pian rota
enrt4r cap Miele
la prernite rbg nnt
lenes rle Tes set de' vesnre.

AMB LA SEVA EXTRAORDINAIIIA

com

KURSAAL

"ta Palabree,

teri-

que

que el

reebildieCt."

nÇYQîIII

comnrar

Bux

onh

...

ens

CINAES

RALLAR' EXCENTRIC

han de Huila, ele dele ese
tina offiee" amb el* aspirante

bonita. peral una dos' d'Infeenur
ele me.
tat prou gran perque nt

meralletes
a t'ir.

A L'Eb()ENA. ENTRE ALTRES
ATRACCIONS, EL FORMIDABLE

maree"
erre ditt eurn uo sempre ola pri
mera prenote de belleea trouni

a

tOX

FILM

u:\

s

gracia,

e

veu

Tibidabo. 1 aleehores Tnresky. entro
armen fui no din res, diu: "De esta
a
ocho
manera rada ni/diana, de ocho
su Can,
cual
desde
cada
y media.
mientras este heciéndorie le "toilette",
todas las noticias del
se informare de
diario radiadn
paletira".
dfa por •Ia
cuando
de Unilin Radio Barcelona. y
de
tendri
neeenirted
ralle
no
Idea a la

JOSEPH WAGSTAFF
SHARON LYNN i LOLA LANE

i

ro

es

Interpretada per

:

principal§

Se1

que encara porten tra
reguero.
que amb absolu
carnpanya
vessada la
la premsa batee
uranimitat
ha
fet
ta
lenina en contra d'aquesta empresa
l'estare6 del
d'anuncia per tedio que té

Tenorio

Tenor 1

"Estrellados» erie presenta
la vista dele estudie. les exigen
imposi
cia* del* directora 1 lee

nsotas,

els

l'oresky

yes.

feo.
veleta cono es digueitoen
ele arriates i director* amb ves
tir d'altar per casa. Velen,' lam
be cono es (titilee la sonerrei I

1-enlozada ala estudia
acetre
ere bueses ha reporta' al

'SUCCESSIUS
EGAD
PER PRIMERA
LA MAGNIFICA PRODUCCIO
CINEMATOGRAFICA SONORA
I DIES

tfeelm, pifie que el aeu papar
l'obliga a henar 1 cantar. la pri
mera de les quals coses fa me
ravelloearnent be. Aqueate pro
&cele feta a basa de Blister ás
una .pellfrola Interessant; tre
bareu. prrh, que quan ell lo
eelk en escena l'interés deeau
d'une metiera lamentable, reví
fant-ee tot ergult que el gran
cómic torna a fer de lee (le

clon* de "lea estrelle*

AVUI, DILLUNS,

comple

actor

un ho
ew. al lamiere entendre. d
distret
miró
relattn.
tetes molt
primera prodoeció ~e

La

enei Toresky
D'uns guares diey•
cates que aviat sor
anuncia ah s seu§
diari radiar des de
palabra",
tire "La
Barcelorui.
l'emissora Unión Radio
per derná.
debut
s'anuncia
el
t:inalment
quali
gratis
de
les
eerfectarnent. Una
precisament aquel
radio
és
la
-es de
informar milions de per
1 de poder
succés, als pocs segons
..nes sobre un
esdevingut.
si s'eseau. Per?)
'haver

PALACE

~antele a carree de l'inimita
ble Keaten.
Direcció Edward Segwidg.
produceió
Comentan: Una
parlade en espanyol per Butiter
Keaton, i en americh pela altree
actor*. Blister. amb tot 1 el *su
aceent anglée. dona encara més
aguda la nota cómica amb el aeu
parlar. i en aquesta producen%
velera

Sense parasits

qualitat
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La tragédía del "II. 101"
heu-vos ací que els dirigibles
l'espai de n.onera tan for
solear
en
midable, andven convertnit-se pau a
dament din-re la convicció de la bu
manitat, per ll.i. seguretat i efectivi
fins els in
tat; guau els escéptics í
que
reconeixien una
semblava
creduls

Quan

supremacia

lleugera

damunt els

deis mes lleugers

les pesats que l'aire, heu'

act també aquesta esperançadora
confianea d'Jn brillant esdevenidor de
l'aviac.ó, frustrada de manera trági
i limitada pel dramátic accident
c
ocorregut al "R. rot ".
En aquests moments de triotnf i de
Iluites admirables, un desenllag tris
tíssim ha ingut a posar fi a aquesta
serie de victóries, com obeint a an
tecedents comentad* que s'havien f et,
abans de 11a:19,r-se a l'espai els tres
famosos
"L '27", "R. too"
R. lot", preconitzant futura acci
denta inevitables deis supergeganta
vos

zeppelíns.
Aquesta confianla viva i aquest am
bient d'optimisnie, fina ara constatat
per la palestra descabdellada per lea

i alemanya,
enfront deis contratemps de la Natura,
grans

aeronaus

angleses

s'han vist, de manera brusca. inter
embranzida empresa
romputs en
pel pessimisme sempre encoratjador.
L'ambient d'optimisme esmentat,
amb la tragédia del "R. hm", verita
ble niu de coordinacions entre la in
relligéncia i l'esfore, s'ha convertit en
retrocedir tan ostentosament, en la,
contrarietat més ,depriment.
S'ha dit en comentar la pérdua del
dirigible anglés, que ha exercit un papen
preponderant la inexperiencia de la
tripulació. S'ha aventurat a din que,
al comandament d'un Eckener o bé
d'un Lerrthann, la tragédia no hauria

tingut

'loc.
Peró davant aquesta, en., hem d'in
clinar favorables a la tripulad& sen
el més petit dubte de
se guardar-ne
la seva bona actuado, ja que un Ec
kener

cas

en

semblant, difícilMent

vaven.

Van ésser tantes les interrupcion, i
avaries, després de dos anys de tre
ball de quatre-cents bornes, que els
anglesos preveien, abans de les provea
el fracás.
1Quantes reparacions va sofrir el
"R. roo" molt abans de realítzar la
travessia de l'Atlántic ! 1 guantes n'ha
hagut de passar el "R. roí" abans,
també, del seu vol darrer a les In
dies.
Les innovacions, els perfecciona.
metas, la modernitat del "R. rol", no
han servit pas de gaire. Les innova
cions eren diverses: el volum del di
rigible era de cinc milions de peus
cúbica, constituint l'aparell més Ileu
ger que l'aire, de tné3 gran capacitat.
Els motora havien estat canviats,
adaptant-se una dispositius de com
pressió per posar en marxa Ibirs mo
tors, anullant d'aquesta manera el pe
rill d'incendi, e,specialment en el viat
ge que anava a portar a terme a les
'ies angleses, durant el qual havia
de passar per paisos de climes cálids
en extrem. A més, els
motors anaven
alimentats amb olis pesats, que refer
maven la convicció de seguretat, l'es
guard de l'incendi.
Tot estava previst i curosament
preparas, i .ro obstant les esperances
que en el giandiós zeppelín hom
posava, s'han vist contrariades pel do
lorós final.
Ha estat un cop dur aquesta ter
rible epopeia per a la navegació ae
ra
els més lleugers que l'aire.
Peró no és pa., la primera vegada.
D'altres tan greus com aquest n'ha
sofert, si tenim en compte les dolo
Toses catástrofes deis "R.34". "R.38",
"Italia" i d'altres imposible d'esmen
així, arreu, no han
tar. D'accider
•

o

niel

trobat el re
necessari per alliberar del nau

CHEVROLET
Reparacions
AUTO EQUIPS, Corts, 499

fragi el 'R. soz".
Van ésser tanta i tants els

LA ME SOLIDA

contra

sició

veureu

la quantitat de models i

com

eón de raonables els nostres preus
11~~11•11•1111•1111111111111111•11111

CHENARD-WALKER
3181

Km.
a

24 hores sense parada
132-577 de promedi
en

--

Erpeciol

rece/6

Espanla do

502 Y 304
aernxuawcurourmiv+1,,

preu fix 1

a

"

ha batut

PRYNCE.s,

.per

a

mínim so gratas

asstrs

de yolum reduTt, el seu ús no oca
siona cap molestia en portar-se fácil
ment sota de la roba. Demaneu opus
cles a l'I—STITUT ORrOPEDIC
Sabaté i Alemany. Canuda.- y. Bar

Xafarderies

a

cent per

hora
—En

Molist,

del "Studebaker",
vol rebre mes visite* fins que
la Iliura estigui a 28. Ja n'hi' ha
per estonal
—Si la cosa ,continua així, Cam.
palana, a méa del "Cheviolet", es
treurá la microscópica corbata.
—La tan esperada revoluc:ó.
la
"fará" el marqués de Ferrara.: arnb
no

(Seeció especal de

CHEVROLET?
AUTO EQUIPS, Corts, 449

On compraren el

a

usats)

eotxes

'

sorpresa que dintre poc donará
ala aficionats a 1es coses de l'auto
una

14444,

•444•444~

abundat en tanta quantitat com els
ocorreguts .1s aeroplans, degut a qué

dirigibles

el nombre de

ha

En benefici vostre,

petit.

greus

haurá aprofitat
temes
esser

Per a diumenge vinent, dia 26,
hom prepara un interessant
programa de reobertura, els de
talls
del
qua' s'anunciaran

-a

oportunament.

so

trobat,
tudis

i

va

aquest darrer accident ha estera res
tímul mes poderós i fecund per posar
límit al descabdelament de les acti
vitats económiques.
Per aix6 creiem que tornará a re
néixer aviat i refer-se la navegació
aéria per dirigibles i, sobretot, estan
construcció ab Estats Units d'al
en
tres tres, en els quals, poc repercu
; rá
la catástrofe del dirigible an

i

=

raig d'una
trehalls, una
en

i que

gran Iluita d'es
malaurada i no

L'homenatge

adversitat.

majcstuosa

nau

e

en

del motor.

port

5

obtingut

AU—CIMNIBUS

carreres

.

cal afegir avui la nota patent

"SAWTOOH TREDLOCK"
(pany de dents de serra)
Les patentádes característiques

a

1

•

en

de

la

diverses importants
temporada recent

JOAN
rc,nerit,

FLOTATS
55 i e:7

-

315.."7,

que

cotxe de
porta el

fan possible la fabricació en exclusiva de
l'article
de la més alta _qualitat que la industria
coneix

E: dit w.te i.-,rs'stirá en un so
par a l'hote Rrts, on podran re
collir-se els f.rinets al preu de 3 pes
setes des d'avui.
de

..011C,,510larl per a
es orovincles
ae
arresmai de CIrnidi

nou

norn.

Són

•

superior al_ millor

.

P.

sen

•

saz

com

pasada amb el
construeció- naciona:

l'atmos

ger

les seves or
per a cele
brar la cooperació donada i
l'éxit
per

ganitzacions, a'xi

tea

No podem
adireire el possib`e
:orni deis dirigibles o zep:¦elins Es
inadns-ble. I més qua!) l'aerop'á

ah

Definitivament ha estat fixada la
data de dijous vinent, dia 23, per
a
la celebració de lacte que "Pe
nya Rhin" organitza a
honor del
senyor Raúl Pateras Pescara i
el
seu
germá Enric, a l'objecte de
testimoniar-los la general simpatia
afecte amb qué entre l'element es
portiu ha estat acollida la seva 'li
beral gesta d'oferir l'Autódrom de
Terramar novament a les entitats
que a Catalunya practiquen
l'es

astessramm~isaisaaa'~aarearearasa~

e's tenias, no está pas destinada a
ubstituir tots els mitjans.,de : !eterno
ei ó NO fará de.,aparei;er i'automb
con,
tarnpoc el tren 1: ni pOtser els
vaixells, per ó e,tá
c-ist que .els mes
eis Wdimavi(ns
pesats que la
temps
lvions. han d'ésser, en tilts

l'esdevcnidot. e:, unics

,

Pateras Pescara

mana

ment

la

que

conegudes'caractens
determinen l'extra-qualitat del'
NEUMATIC

La reunid aéria que havia de
celebrar-se ahir al camp Canu
des nc pogué tenir lloc perqué
els aparells d'aquest Aeródrom
es desplaçaren a Saragossa per
tal de donar uns festivals aero
nautics.

mantes

A les deu notabilíssirn. es

tiques

A l'aer?drom Canudes

I

Teléfon
11065
ESPECIALITAT EN LA MIDA

en

A. SANTJAUME I GUASCH

Ara, mirant enfora, de cap a cap
aeronáutica, és mon
la ind Inri
iierent. La pérdua sensible de!
f .cilitara, majorment,
el
R. jw
triomf deis mes pesats. l'éxit deis
eisah roman latent, peró sense cris
esperant, aisd. que- aquests
confirmaran el prestigi de qué anen

—

P-4

totes les époques, ha estat
el mes temible i audae de la Natura,
i en els nostres temps, aixecant la se
va
intelligéncia al mes alt de l'infi
nit, ha volgut descobrir novament el
misten i de la navegació aéria, go que
encara no I,stá
del tot esclarit, i ha

pez

despesa fabulosa,

multitud de sis
.

l'home,

`'

una

una

és el que necessita per

que

una
veritable .nati.
Perla cal esperar, ja que amb teinps,
arribará la solució a tot.
Protestatari de la seva ignorancia,

^a la indústria aeronáutica. El mateix
decaiment deis aparells que s'empren
l'aviada, constitueix un obstacle
en
perqué aquesta no es posi en el ter
reny de la ruina. La construcció del
R. roo" i "R. sol", ha reportat a

Anglaterra

a

Teléfon 74755
Aneu malarnent de llums per carretera? No deixeu de visitar-me

com

consegüencies

móbil,
—Dintre de poc ternpa hi haur:a
traspasaos molt interessants els quals
afectaran a dnes firmes' de recone
guda solidesa fins ara.
—En Vizcaya (F.) enyora aquells
deliciosos temps que els Iscords
eren
per a ell —Un
"misto".
—Tenim Casanoves erifadat per
qua cada dia hl ha menys cotxes
vells. Aquesta utopia per a ell es
devé una
reta terial:

lila-asas

BALMES, 126

,

tenen

deixeu de consultar preus

ne

López

J.

S'ha donat també un descabdella
molt més gran a la navegació
amb els més Ileugeri, que amb els
mes peJats que l'aire. Aissó ha fet
que aquests no es trobin tampoc en el
limit del perfeccionarnent.
Molts diners inútilment s'han des
pés amb el dirigible, 'mentre que arnb
els avions s'han escatimat en ex

no

NUM. 11

A UTO310131 LISTA

ben

estas

JAUME

moltes
pres7izioses

les

inscripcions

que

pe:sonalitats i re
nresrntarions de gran nombre d'en
titats no tan snls mntnciclistes i
mntoristes
ó també dels altres
esports, inri:sitien el just i oportú de
!a sn'cia¦-'va d'aquest arte que será.
sens

dubte

de gran sellen.

Representant general

per

E
E
7-==

PASS'EIG

a-Espanya.:

a.

Ak. 31E111
DE

GRACIA,

Teléfon 73992.

--

99

--

ROSSELLO.

,

234k

BARCELONA

en

catalá.

Assisteix als teátres

la carta

lans.

-

Pensa, parla

i actua

catalá.

Plaga

d'Antoni López, 15

se

nyores
1
se
nyors. De pes

Llegeix

Orquestra Salons especlals
Bodas, banquete i restos

BARCELONA:

nena:

Ciutadá:

1

a

nostre

adreçador

reo,,AnTtilf`...WINAR,11.-.1fm"als.5›..11~091/~01111~~4~11.1rr.^/It

Majestic Note
RESTAURANT
Coberts

Sol

BARCELONA-MADRID

e

LA.-

Carlea
moto
Mi
"

una

el

zeu

Milá,

•

L'aeroplá,

d' Aulas- irdi ()carió

c.c.,

El pit cnfonsat éa causa de grans
maialttes, la base de tota salut és res
pirar bé Utílit

era:
24 minuta, in segona.. 4-5 de
segon.
so trilles: 38 minuts, 38 segons,
3-5 de segon, a un promedi de
124.036 quilómetres per hora. L'an
tic récord era: 28 minuta. 46 se
gons. 3-5 de segon.
.A bans de correr Fuma galli in
tenta fer-hn Armand Pizzion el qua)
caigué i es va trencar la clavícula.

Unyes distribuidors:

,:iefensat.

el cotxe utilitari per excellincia

de

No aneu corbat

—

precedits

6 HP.

CATALUNYA. NUMERO 123

mines.
La boira impedí continuar l'intent
fins
100 quilÓmetres.
El tempa i promedia obtinguts
són:
So quilómetres: 24 m.. 4 4., 1-5 de
segon, a un promedi de 124.636
quilómetres per hora. L'antic-récord

•

IIAN0111AG

l'antddrom

kil 3ill1111113

so

"

automail perfecte, 4 i 5 litres cilindrada

ain•ois

els recorría
mundials deis so quilómetres i les

.e

HOR C

GARANTIA

Fumagalli, pilotant

frir,

Magatzem-Expo

RAMBLA DE

nes" sas

Moments crítics dintre l'aviació
aeuest duríssim cop que acaba de

nostre

Allmábils,

A

trem.

VISITANT el

DOIIG•E Oíd

El rIcord mundial deis
50 quilómetres i de les
30 milles ha estat batut

ment

impossiblement hauria

I

A

ternps, durant la construcció deis dos
zeppeiins britanics, que els tnateixos
técnics perderen el convencirnent en
l'éxit que fins a l'acabannent conaer

Telefon

,

1 6 5 5 6

•
•?

•

d'octubre de 1930

20

la rambla de Catalunya

jo
•

"na.,:_a_.a-astaaa--

11~

:u
dele

•

• ••
At

quan

mana

seroexa

torni

ee

fabricante
despataar-lo per alld de

abrir

a

alguno

-Une

impetrar cona
11 mulorme aquesta mena de barreta.

Universitet,

demi

pensil

qeFhosne

-sempre
esti per gorrea

no

primer

tra

"qui

aristocri
en
"nues

amb
camp

4t-

que dad vol di:, entre altres
coses, que cada dia ens acostem a

aquella enyorada "norualitat"
panyola.

„Alee el dador Días dimitida
• •

tonio

•

• e

SSS

que per la piala de la Deriver.
hi havia el dia deis "foca" al
gar prono: de la Lliga.

[las

• •

_coa

„ama,.

ha

l'ir—imeosa.

isksa

-.

•

per poc

no

sa

te.

er-a.
•

SSS

h

es

volee de deitats

•

que és una dernostraci6 que
el réairri disoosa d'un contingent
d'heme:1 inesgotables I tots ella none

de
:Lp. Maese
imr tema.

vo

....

saLer el ami«

va

que aqueet bon *cayo«. den
ler-se trencar l'altea cama.

visia la eonodr.

• •

"*"St g'2"."/11°r De9P111'51

-

mensa de sorber- el que eón

ca

"giran.

des constitucionals".

• • •

•

tielet oportunament en
carna al proba Teixidor Comes
ho ha arreght tot.

7...epseu

•

-quo al

llat", aleehores

e

•

• •

republicana ~vol

que encara no ella aclarit qui
va ordenar la detenció dele ciuta
dana que hi ha a la Model.
'SS
-

enquesta.

una

•

gas seguiran

• e

que

...

anirem tan bé.

ara

•

ara

...

• • is

que d'ad • moit poca
li dha., amablement:

'4Jer

SSS
•

Wais,

que

_

Rivera
sitata

lada
• •

dele

un

is

mica.

-.

• • •

...epae al cap de
entrar-se • 6o.

a

•

lb

•

tres

dies ?amara

era

pu

•

que tot

...

•

• •

bé de l'analfa

en

SS.

pensa que
ene trobern a Carnastoltes, els al
Sant Joan.
mea crean que acm a
es

Le primera tongada de

l'actual

d'empresonaments- governa
tius, és ciar; per tant, normalíssims.
Berenguer continua la normalitat

rauxa

constituida

SS.

Fex-governador Miami del
linseb encara és president (IJ Co
«suite Perdedor de Cotona.
„.que

Lluís Companys, diputat, regidor per
Barcelona (el fet de no haver ves
possessió del arree, per altra banda
irrenunciable, no li'n tren pas la

representació)

advocat

i

en

Alvarez de la Campa hagi dimitit
la presidéncia del Consorci del Port
Frene.

exer

cici; Angel Pestanya; el doctor To
más Tusó; J. Lluhí i Vallescá, con
siderat director de "L'Opinió" per
"las autoridades bien informadas",
quan fa prou d'un any que ha deixat
d'ésser-ho legalment i de fet; Sebas
tia Clara i Pece Foix (qui signa
"Delaville"), ambdós redactors de

SSS

el no hi ha novetat pro
bbrari ésser-ho molts anya.
-.que,

• • *

LA

ja

el senyor "conde"
ha apras de fer l'orna
*

•

as.

*

POLITICA I LA MODA

"Solidaridad Obrera"; finalment,
l'estudiant Escrich Gozalvo, alhora
telegrafista, detingut amb ele dos
darrers a la redacció susdita, i el
cronista. L'endemia n'han entras una
altra colla, fins a dinou, el nom dele
quals és ja públic. Tots aquests són
companys de l'organització obrera.
De més a més, he rntrobat Helios
Gómez.
De bell antuvi ja ens tracten com
a persones: "Don Luis", "Don An
gel", "Senor Granier"... Abans so
!len ?ir: "Oye, tú. gabardina, ponte
bien en !a fila. !Y a ver si sales an
tes para el recuento!" Aleshores com
ara, érem empresonats per motius-política; i els
no diem per delictes
carcellers eren també, si fa no fa,
e's rnateixos.
.Ens han dut a la galeria de pre
feréncia (cenes de pagament), sense
que ens calgui desemborsar res.
Abans d'ingressar, ens han estat ne
tejades curosament les celles res
pectives; ens hi han posat mide
gues noves per a substituir els clás
-

"petates"; manta nava; dos
llenes:51s neta; una tovallola nova...
Tot plegat ordinari, és ciar, pecó
aci dais confortable. Llencole i coi
xinera duen, al voraviu, un segell
completament burocrátic.
Passegem. Quatre horca i maja
al die, amh la resta de la població
penal. Pntser és poc, per6 tenme
sics

hagi estat oberta previa
pera almenys no el retenen

A darrera hora hem estat tras
lladats al departament de política
"nostre" per antonomasia. Ha cal
gut acondicionar-lo, cae feia ja dos
arista que no hi duied ningú. Abans,
durant les repressions de Primo, ha
via servit per a incornunicacions jo
dicials, policíaques i d'altres imposa
des com a cástig per Don Eracllo.
Allí sofrí Jaume Comte una part
de la seva odissea d'incomunicacions
perlloagades i doloroses. Allí el doc
tor Baltá, aquest home admirable i
estimadíssim, romaugué isolat com
pletament per espai de seixanta-cinc
dice (és un detall que sempre ele
fregarem pela nassos). Nosaltres
mateixos també hi várern estar al
gun cop, incomunicats, tan cigoto
sament que ni lectura no ene dona
nom...
Potser el vinet rase agreja
una punta, pesó es pot beure, tan
mateix. Quant al ranxo, no ene ha
vell
ven. Adhuc ele trossos de diari
que embolicaven la roba neta de
Després
casa ens eren arrabassats...
utílitzat
fou
pavelló,
desinlectat,
el
per a dormir-hi alguna cartellers
-

tivament-ai lasl-escaients; tenim
aigua corrent, la finestra reixada és
baixa (la resta de les cebes la tenen
arran de sastre)... Aquestes fines
tres donen, per una banda, als paye
llons deis funcionaria. Segons a qui
nes hoces, una remos de veinat ens
omple la ceHa amb ploralles d'in
fant i xerroteig de dones. Un am
pie fineatral, també amb filigrana
de reixes, dóna al carrer. Ele ma
ting contemplem, sovint, el lalont
juic redima perdut entre boites...
L'altre dia cris varern exilo:amar
va.ent
passal un
utomnibus. Pel
la presó sol alterar sen
siblement el concepte de l'es.anca.
Deu ésser per uxi aue ene fa a go:g
les monges.

que

es

'

-

-

Ben cert. tot plegat no és pas
d'extraordlnari. No fan res que

055011.

de bis bOili

tgons la idea del senyor Eat.aaa. Ladascú el

El rnenjar. El menjar és bo. No
direm suculent, per6 bo. Un menjar
mengIvol, velgui la redundancia.
I ecanatnie. Per cm paren de peste
tes. dinar arnh dos plata. un panet
i postres. L'economat comenca

res
no

estigui en el reglament. Ele persa.
guits polítics d'arreu de'• món no
cal que hi afegim "civilitzat"
en
gaudeixen. Pera en aquest país, on
-

-

tots ele funcionaria tenen per cos
tul/1 de negligir les lleis que ele en
gavanyen, cal senyalar amb pedra
blanca aquest ces: el funcionar; que
mostra el desig de servir com cal el
poble que el paga.

Per altra banda. el régim espanyol
fins i tot apli
presó política
cant-lo legalment com ara a nos.
de

-

Quan

al tracte general, i encara que
deixéssim de banda els casos de per
secució obcecada com el del nostre
digníssim amic Jaume Comte, no
val la pena de parlar-ne. Per altra
banda, ja se lila parlas prou. Ah!
I, no cal dir-ho, cada trasllat ens
costava, si és que volímn viure mig
decentment, de fer netejar a expen
ses nostres la celta que ene designa
ven.
•

•

•

Ara coro abans. hem dit, estero
empresonats per causes politiquea.
No ja solament, doncs, els regla
menta i les lleis, sinó el dret humá
el santa comú diuen que haurtern
d'haver tingut un régim idéntic ara
adés. Ens han concedit, ccrt, el
régim polític; pera ho han fet tar
danament i a contracor. Ha calgut
una
campanya violentíssima
tan
violenta coro justa- contra un fun
cionari cruel i venal; ha calgut que
-

la premsa es jugués alguna cosa per
cridar fort sota un govern protector
de contubernis, i que nosaares, en
ella -nosaltres-, alcéssim l'opinió
contra un seguit de crims que dura
ven
anys.

?Durará tant aquest régim de po
litice, foreat i precari malgra; les
i les lleis que l'estatueixen?
Cal procurar mantenir-lo, sobretot
quan el régim sembla disposat a una
repressió cruel- i per torna inútil.
Hi ha dos detalls, pera, que ens fan
raons

•

Ara fa bo, i el sol no eçcalfeeix les
parets grubtudes; les asestes del vent
gelat no eaga.rrinxen la péll 1 ele

ŠE sigui setil)

te

di

,

pl

.

al

_

ni

1

paitt5
dep

re

úic

ré

,

enregistrat Leopold Stokowsky,

veo,

a jure
menjar,
tela laata
dormir. rentar-se, anar a comunicar
arnh els nostres; apamar, de vega
des, les cinc passes i mitja del sal,
omplen les dinou horas restante.

salaurf

cosa

les guárdies nocturnes.
Aquest departament és petit, iso
lat; les ceiles, més espaioses i rela

de Gilell

Que només Ii faltava abra.

es

jlibreters, ele
torea física de I
que encara tenitn la
!
tná.
la
ploma
a
tenir una
1
veiem
zis
apaEa per aireó que
maradora de les nostres botaguesfigures
niquins que representen les
Inés simpatiques del cinema universal. A Franea, aquestes figures representen el presldent Doumergue i
altrcs personalitats que governen. A
seguint aquesta moda,
casa nostra,
hi haurien masses vidres trencats i
de cap manera ala
•oden entrar a aix6 no convé
familia 1 els au.
comerciants.
honorables
nostres
detinguts,
les mateixes caes deis
de
discos, peral, no
fabricante
Els
romandre-hi tot el dia, menjar amb necessiten cap propaganda d'agucedeten
secoells... 1 és que, naturalment, la
tes, perqué llur indústria es
es
mes,
ció política (sobretot si no és no
mana per ella mateixa. Cada
virtut de condemna) ha d'ésser,
sortir
tota una coHecció de disfan
més, una simple i estricta privada
gent de mal
coa hons i doler:te. La
de alerta.
darrers i ele refiele
gust
compra
*
*
*
nase compren ele almea. Tothom queAbans... D. Eraclio mana. Ele car
da content i les botigues especialitcellers tulegen eis detaiguts, política
sedes fan net i net de llur mercahavíem
i no politice. Tanmateix, no
es torna ni agre,
decía. El disc
,cap
pas menjat amb cap d'ells en
ranci, ni es podreix. Les ratea,
ni
tavernota... Ens posaven amb ele
acostumades a tnenjar llibres, sobredetinguts comuna: 'ladres, assassing,
tot deis clássics, ja ha han provat
invertits, etc., 1 ene negligien cona també de rossegar discos, i toses
elle. Sovint no ens deixaven pas
a
hi han deixat aquelles dentetes, ende
sar, ni pagant, al departament
veja de les noies de quinze anys.
preferancia. Més sovint encara, ene
Del disc, encara que sigui negre,
tenien separats els uns deis albas;
pot dir-se'n el pa espiritual de rho
adhuc separaren companys de pro
me í pot servir a donar-li una majar
cés. Ens feien anar sempre d'ad
cultura.
d'allá per tota la casa; no ens dei
El darrer suplement de "La Veu
un mas
xaven mai gaires mesos en
del seu Amo" justifica aix6 que aca+t'in lloc. Cada vegada, des del pri
bo d'escriure; encara que jo me'n
brotes,
mer dia„ ene donaven ceHes
faré solament de les coses que traban
atrotinades, plenes de parásits, amb
semblat bones.
marfegotes pudentes de tabac i de
A la primera plana, hl trobem
la ferum de mil quinzenaires. Ni
Pan Casals, que toca música de
l'encola, ni coixl, ni coixinera, ni
Bochcrini. Emir Camus. que canta
tovallola, ni 'libres, ni premsa, ni
Lullly. El pianista Mischa Levitzky
a
l'hora (una felicitada) de
interpreta Chopin. Quan aquests
correu
emincnts virtuosos toquen música
Nadal datada a Rubí el 23 de de
sembre de 1926 fou rebuda pel cros
dolenta, Ilurs discos resulten, malnista el 23 de gener de l'any segiient,
grat d'aixo, agradables. Inútil insisamb genyals evidente d'haver estat
tic en la magnificéncia d'aque,as dardesclosa); l'economat, cae i péssitn; rece registraments, ja que s'hi acobien els millora autors, amb els micalia un certificat del metge per a
banyar-se (rigorosament exacte!!)...
llore executants.
Ele tres discos de la 'Suite de
l'Arlesiana" és d'alta, més ha que ha

durant

*

Que

-

senyades.

SSS

és veritat que el senyor

•

sis

me

motiu. Podem fer-nos entrar
llei de periódica. Tenim Ilum
eléctrica durant quatre llores diás
rica, radio algun dia, bany...
El personal de presons ens tracta,
del cas, sinó
no solament com és
amb deferencia. El director actual,
senyor Navas, atén dl mateix les
nostres peticiona i les satisfá total
ment o en part gairebé sempre. Per
exemple, de moment ens donaven
Ilum eléctrica només fins a les set
del vespre. Una simple indicació, i
ens la donen Va quatre hores res

puguin.

*

reunió

tense

ha excitat eta conductora dele seus
tramvies perqué eaclafin tants estu

no

va

la

tota

vuit hornea:

per

no

ment

SSS

Que

Romero;
sota

que

no

cota

vora

Ea deia An
ésser empreso

pasta: ara
en Ilibertat també
mateix, a Castell6 d'Empúries, Jau
Comte no pot rehre cap lletra
me

solament ha enviat un
telegrama de desgreuge, sin6 que

diante

cn.crófonque
d'u Leopold

s

di

enregistramee,--,
evireguaes

que

que el senyor marques de Po
ronda eati tan indignat amb els es
tudiante, ah quals ja mirava mala
ment fa temps.
que

d'aquest bruixot del

ta

tthnrnde Berlin. Joan Szraus asWagner
n
sn
Gluck, dir.gits per Koussts1,imliic que
corCoatcs i Leo Blech, respectner,.
vaa
assisteix a les processons, a les
,!Qué d:r d'aquests
futde
als
partits
de braus,
traben ele m llora instru.
on sli
a
les barbol I que dtma assistiráIlihres, permente, amb es minare, autor ! ja.
compra
ricades sí cal,
arruina ele 1 térprets?
qué es pensa que a:al
En aquest suplement de "La yeu
editors i ele autore, 1

nostre.

l'intervinguin iHegalment

no

•

...

cos

t'
Stokowskiióniques
a
s
delb ra:
o

hora, gairebé sola nosaltres.
Rebesn el correo bé. No direm que

betieme.

• e

„que ele eettaants i el eerryor
Pum:3°1 van una mica desorientase
amb ajad de lee festivitats.
...que mentm l'un

sigui

troba que la
descabellada com

,

finr

a

VI

.,

'mane d.scos per les Orquestres Sial
Boston,
de
de

rant una

...

tsicnés compleixen amb la
Selva obligael6 de ftmeionaris i arnb
el am deure d'hornea

•

tan

•

e4e funcionaris de ht Model
fan h farina moh blana.
••

•

Berenguer

que

idea no
ala&

de Primo de

cruce

el de clausurar univer.

era

„.que elabores la !hura balear&

Iba

l'autorrólal cellular alguna deis
qui b asmarrm públicament. no fa
gaire el ragi n imperara cota Don
Eladio en aatiesta troteixa presó.
la natura/ dancs. que una cunomat
legitima i justificada ens ernpenyi,
des del mamen? de l'Ir:gres, a vigi
lar-ho (si la paraula val id), a ob
servar-ho tot. A cercar el resultas de
la nostra campanya, per a descriu
re', en el mateix terreny dels fets.
Valdrá més que adopten+ un or
dre narratiu- és a dir objectiu. Des
prés, com a coronad, evocarem l'at
mostees dantesca de les nostres es
tades anteriors, a fi que el lector
estableixi comparances i dedueixi lea
Iligons del cas.
en

era

e

que a Berenguer 11 féu malta
grlcla el "recordatori" publicar per
un
batallador setmanari catali.

se

potser (o,

-

SS.

-que el wenyor Wats per
apre'..a pera actarnent

presó.

la

a

eEdel

Els seus companys van estat
nosaltres quatre anys!). El
entre
record és tot emocionas pel
meu
vellet entusiasta 1 generós, víctima
ignorada d'aquell Primo que "no
fou sanguinari". (!Que la pau de la
mort sigui dolo per al camarada!)
Podem comunicar cada día du

SS.

fina que la
estigui aclarida, els detin

no

les.

•gi

més mudestament, de qualsel o' se
nyor fill de policia). ha agermanat

•

que mentrestant,

cosa

-que el gowernader Despujol i el
«mayor Estrada volen de totee pu
badea que el país mi =che.

que ajume punt és tan interese
qr e el governador Despujol

fari cbnr
...

• • •

e

del Go

...

sant

ho fa porqué el día de de
n* dar no el purui confondre arnb

-

menten

SSS

.4m el moya Estrada penal ad.
tabir un gran "stock" de corbates.

pana,

el

civil.

vera

•

pronoi Teixidor promet

kalit

ben "etapa

n'retigui

que quin

ha salvat aquesta obra d'un oblit
just, Per no dit !Inmoral, ! da
endavant no podrá mancar a cal
discoteca ele tres meravellosos da_

,

l'estineig completa- i
que arriben de
I

eres.

...

que d'anhele aviat

ple

inculpació de
clandestina (pena máxima:
nat

es

que Cierva, el de :gin, seri mi
nistre molt avfat

• e

1926,

en

SSS

dbniteix.

ni

de ciutat inventen
!vulneres
de propaganda, a
totes les
compradors,
l'objecte de decidir els

Ele comerciants

corcats-, petates,

Meajar une quitas meso s només
d'alld, repreeentava una tisi segura
Encara recordo un camperol anda
lús, vell i ingeau, anarquIsta sen
timental, que va morir "de gana"

_

SS.

se

eigrons

nansa

•

,....que posar seri rfirlea manera
bis salvar alga mea de la crema.

era:

go

ni
ta

,

ele instrumenta empresa
•lin la ti;stola 1 la tercerola.

SS.

_qeeg,

practica

es

SS.
_

no

fet,

data

malta afici6. cada metí. en un
de tir del barri de La Salut.

de les minore* que hm
bi nema .rriplantar a la tInlversitat
ea
d'un s.n-ver penuanent de bota
una

...que no, que

la

que

_.

e

sap

e

e

policla

abano,

rnongetes i arreas inferiors, tot
gat en una aigua que semblava bru
ta, cuit amb alls, una mica de can
salada rinda i una gran quantitat
de pebre yermen que semblava pols
de rajola. De vegades hi havia, tarn
bé, fragmente de xorisso ranec o es
pines de bacallá. El repartien, com
ara, en cossis enormes. Aquella reci
piente. a llur pes. empudegaven 'ea

dan..

• • •

_que

un

rana°,

indefectiblement

• • •

que el desarmament es
a/menye el desarmarneat de

era

pera?).

•

al d'altres
altea -él molt inferior
per
no par
mateix,
palios. A Frenes
senos
llunyes,
més
lar ad de terres
calefacció,
escriptoris,
biblioteques.
arreu, les
etcétera. Gairehé a tot

horal-a justificar el seu
vagat de tastar-lo aquesta vegada
(d'altres ene hl hem vist toreas).
Per l'aspecte extern, sembla igual
que abano. No direm que ho sigui,

ja

(El

serern".

on

docente".

centro

la

gocen

no

„.

do-

-a

•

*

governador Deapujol

*I

colla

una

.-que vint-l-cine mil peesetee eón
vint-i-cinc mil peseetee.

co.

•

...qate Id

Ja
presó

*out -som:

de bell nou. Després de les
facécies de les desencions, les relate
pesante de les canceiles dobles tor
a
obrir-se davant nostre. El
nen

Me fabricante de barren:
atea d'enhorabona.

taima

vr

.00v

e Pl.

régim

Un canvi de

b a

dubtar

V,

mica de la perseveranea
a complir el reglament.
En primer
'loc, melaras les atencions innega
sbles que ens ha angla el nou di
rector d'aauest establiment, no van+
una

ésser duts al departament de poli
tice de bell antuvi. 'la calgut, per
a fer-ho, les reclamacions raonadea
justes deis senyors Abadal i Mar
tínez• Domingo, degá del Collegi
d'Advocats i alcalde, respectivament,
de Baree'ona.

Després hi ha el

cas-molt més

Provocativa

tristament

arnb

-

potent per a defensar-se
lleialment,
cara a cara, donant
comptes ciara

d'una gestió neta, intenta d'acudir en
darrera instancia a procedttnents ter!.
dencíosos
coactius per trobar
algun suport. Per a ell, reclamar el
régim a qué tenia! dret era valer
obtenir "trato de favor", i protestar
contra el seu Iladronici i contra el
seo régim
(l'actual director ene ha
dit: "He encontrado la cárcel hecha
una porquería")
representava éster
separatista. (En efecte: el document
reproduit, en facsímil, en aquesta
mateixa pagina, loo compost a la
impremta de la presó quan el sumecí contra D. Eraclio ja era obert.
Tanniateix, no va éster a temps de
fer el tiratge: el trasllat inev'tab'e
vingué abans -bé
veritat que
compensat després... N'hem pogut
obtenir una fotograiia per vertable
atzar. Estem segurs de la
seva autent:citat per les típiques faltes de gra-

mática.)

•

?Ha de atiedar així rafe,- de
D. Eraclio? E's perseguits, que
veiem reconegut fina:ment el "régim polític, ?l'hem de tenir a
precari 1 com una grác'a. depenent de
peticions i d'influenc'es i de prestigis de noms? ?I, mentrestant, l'home

qui

ha

de

ens

el negá i

PC

re:

re
to

pi

qt

p,

.

ha

sempre apartat
d'aquestes "capelletes" que han fet de
la música catalana un can de zafarders i d'arrivistes. Es per aixo que
miste cataa

Baltasar

jo sóc

viscut

Samper ha estat per a imita,
d'ells, una veritable !ten-

un

lacio.
Els tres d'scos d'aquesta "suite sitn
fónica" son molt ben enregistrats sota
la direcció de l'autor i amb la coHa
boració del nostre pianista Joan Gi
bert Camina que voldriem també sen
tir mes sov,nt, ja esui al concert
encara millor al disc, on hi fan falla
músics intelligents.
L'últim suplement de Regal-Colum
biaés fet com ele altres, amb el mejor
eclectisme. Les "Carmona Populars
Espanyoles", de M. de Falla, cantade,
per C,onchita Velázquez. Ea parla-.
un
altre d a, puax que no conec e
cara les rnatelxes cançons, enregistr:
des per la casa "Odeon" i cantad
per C,onchha Supervia, acompanya
al piano per Franck Marshall.
Un disc de l'Orquestra Simión
de Madr d, amb la "Pantomima ch.
Les golondrines" d'Usandizaga i un
altre, molt millar de la Filharmónica
de Berlín, dirig:da per Bruno Walter.
amb la "Dança deis set veis", de Ri
cart Straus.
Tota una aérie de sardanes, que si
no són de les malora, san vibrants i
de aonoritats exuberante. Les cobtes
de Barcelona-Albert Martí, de Barce
lona, de La Bisbal i de Perelada ritra
litzen en aquel! cataleg, coro si es
trobessin en una piala de l'Empordá
i en plena festa mejor.
Espero que en un proper article po
dré parlar-vos del suplement extra
ordinari de la casa Odeon, dédicat a
la música orquestral.
JOSEP FONTBERNAT

N

se

lis

positivament de
qüestió ca
talana no podrá trobar
Está

mostrat que !a

mai
lleial

solució digna i
la monarquia...

una
en

Miguel
at

Maura

garantia de

nous

famas

-

•

ri

posar-se en un lloc envejable. Li
devem l'enreg strament de les
cons i clanses at la lila de Mallorca",
de Ba tasar samper. Aquest erninent

Don Eraclio (cense h), autor de
molts delictes efectius per bé que
no prepari cap revolució.
De D. Eraascendit i traslladat glorificat, da-km pel régim; de D. Eraclio, que gasa, encara, envilir Barcelona passejant-slú (un dia d'aquests va ésser a la presé, per tara:
segons molts psicólegs. els definqüents tenen tenclIncia a anar al 'loe
que bu teatre de Ilurs
crims).
De D. Eraclio, encara, que, im-

•

ca

a

impunitat manifesta i

del

bt

del seu Amo" no hi ha
aixta que en diuen música gran. E1
jjazz, aquesta mena d e cobla arnericana, hi és ben representat per Paul
Wh:teman, per Rudy Vallée i per la
famosa orquestra Víctor, que ens
fa conéixer el vals "LOve me", raa.
del de música americana per la seva sena Ilesa, feta de tendresa infantívola i de complicació refinada.
"Regal-Colúmbia" fa grane esforcos per portar dignament aquest nom
tan pie de prestigi dintre el món musical, i en aquest pas no trigará gairc

la seva famosa orquestes de Filadelfia. L'obra de Bizet és poc coneguda a Catalunya, malgrat d'haver-hi una magnífica traducció catalana del drama d'Alfons Daudet, que
inspira d'una manera tan forta a
l'immortal autor de "Carmen". Fóra
difícil dir quin deis tres discos és
el tnillor. En el preludi, hi ha la més
popular de les cançons provençals,
tractada d'una manera, que ja vol
di-km nosaltres que els música catalans, tan amics de servir-se del
folk-lore, en prenguessin model.
En Bizet va vendre en una época
de vaques magres la partitura de
"L'Arlesiana". Per aix6 és tan difícil donar-la al teatre amb la seva
música genial. La música mecánica
greu- de la

a

ene tu-menta
continuar impunit? Aquesta

El poder de la premsa-que preper aquest alt poder es ven
perseguida-ha de garantir el ré
gim de política en tota la integri
tat. Que tots, des del Diputat Nacio
nal fins al més obscur deis obrers
cisament

sindicats, quan siguim en preso
veure
raons politiquee, puguem

per
ga

rantides tothora les prerrogatives
humanes i ciutadanes que aquesta
condició ene atorga. 1 que- el botad
de la primera dictadura a Barcelona,
el paradoxalment ascendit Eraolio
Iglesias Somoza, sigui cast:gat en
a davant el tornaveu poderos
de l'opinió pública enardida pe' nosun camí senyPlat
pel deure. Vetad alió que tots bern
procurar.

No pas precisam.ent per les nost-es
bé
persones, avesades a tot si cal
pqdem din-ho sense émfasi-. sino
per dret i per justicia. El s'stema dt
presons governatives no és més on
-

1:11

't-

c¦:ie+al, si

vnleu.

ra

gatiu i tense solta, pero costará mol
de suprimir conservant el régin
Tots plegats tenirn sempre, dones
P
TENIU, VOSALTRES
a
la preso, per ara.
Almenys, pero, que tots els pres
política- est:gu'n sempre coro a qua

s vmo ésalntroe.

3

deman
a'xo, hem d'insistir tots a
exemPlar
el
ben fort pia
acrecbtr
D. Eraclio, perseguidor

ripresos
BARREE

EMILI GRAN IERBarcelona, Preso, octubre de 19.-

actui
(En els gravats, alguns deis
Li
dalt,
governatus:
a
detinguts
C.<7j.

pVaci

(Fotos Cases i Segar''
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