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PANORAMA DICTATORIAL

aass

cooperació

La

CIUTADANIA FEMENINA

a

Berenguer

El govern

Acció pro afinfants

contra la premsa
Cal insistir. Al Govern
dor de

norrnalifat,

la

funcionament del Govern i de les
Corts aleshores existents (segona
condició de la definició que dóna
d'aquest delicte el Codi de Galo
Ponte) i d'exercir un acte d'odi i de

restaura

li fa

nosa

la

Premsa

'hure i insubornable i és
per abró que manté en vigencia el
Codi penal de Galo Ponte.
Aquest Codi —cal insistir-h, tam
be----, que és relativament decent en
la materia penal general, que no té
relació amb la

delinqüent,

no

venjanea

"galopante")

se

autobiográfic. "Injuria— diu l'arti
cle 627— és tota expressió profe

no

rida o acció executada en deshonra,
descrédit o menyspreu d'altra per
sona." L'article 629 castiga les in
júries greus, "tetes amb publicitat",
amb la pena de dos meses i un dia

sois s'hagués tractat, com diu l'ex
posició de modus, de posarlo al
dia, hom hauria arribat al mateix
resultat modificant-ne alguns ani
des. Pera!) es tractava d'enviar a
la preso tots els bornes honrats i
liberals del país, que no es resig
acuita a callar les vergonyes de la
dictadura; es tractava d'inutilitzar
tots els que denunciessin els nego
cia bruta que signifiquen les conces
sions del ferrocarril Ontaneda-Ca
lataynd, de les salines de Torreve
11a, de la Telefónica, deis Petrolis...
Es per aixó que fou promulgat i és
per alzó que el govern actual se
n'aprofita i no el deroga.
Per& nusaltres hem d'insistir, per
esperit de justicia 1 per instint de

sis meses d'empresonament, o un
any a dos d'exili. (L'article no diu
si cal tirar a cara o creu, per a sa
ber quina és, en cada cas, la pena
aplicable.) A més, en tots els
casos, multa de mil a den mil pcs
setes. El general Primo de Rivera
va injuriar públicament i de manera
greu els antics polítics
l'Alba d'u
na manera especial—, sense que mal
no
U hagi passat res. En canvi,
grácies al Codi governatiu mantin
a

—

en vigor pel general Berenguer,
qualsevol publicista liberal que vul
gui posar en ciar el régim de con

gut

ponservaci&

cessions, les accions liberals, els

En aquest Codi afria, la Religió
oficial gaudeix d'una protecció es
pecialíssima. Si hom la ultratja
Taneu a saber quin será el criteri
de cada jutge en aquesta material
de paraula o per escrit, és castigat
arab una pena que pot arribar a
dos anys de presó. (Art. 274.) !Po
bre Voltaire, si publiques ara el
"Diccionari filosófic" dina l'Estat

retatges

espanyoll
L'ordre
el seu ordre
preocu
pava molt la primera dictadura; 'per
aix6 "la inducció i la provocació per
a la sedició, "sigui quin sigui el
anitjá que hora empri", es castiga
amb quatre a vuit anys de presó i
inhabilitació especial per a arree
"públic, cas que l'autor sigui Auto
ritat. (Art. 294.) Doncs, bé: el ge
neral Primo de Rivera, exercint au
toritat, cometé un delicte de se
—

el

propósit d'impedir

el

,

illegals,

normalitat, aquestal La normalitat
de la injusticia, de l'arbitrarietat i
de la persecució sistemática.
ARTUR PERUCHO

LA' CACERA DEL PERIODISTA
Celebrem que, finalment, la Premsa
conuenci a prendre's seriosarnent la

persecució

de

qué

la fa

objecte

la

"normalitat" de B.erenguer. Aixt) ja
no podia durar més. Es hora ja que
els periodistes liberals de Cataluny-a
i d'Espanya pensin a prendre una
actitud decidida i resolta davant l'atro
pell continuat que en les formes més
variades i rnés revoltants ha de so
frir dikriarnent en la seva dignitat 1
interessos.
en els seus
*La Libertad", de Madrid, "El
Pueblo Gallego", de Vigo, i les re
vistes "Nueva Espana" i "Nosotros",
propugnen ja un acord collectiu per
tal d'afrontar d'una vegada la situa
ció i realitzar una obra de defensa.
LA RAMBLA DE CATALUNYA,
que ha hagut de sofrir tota mena de
persecucions i d'atropells per part del

governador Despujol,

primer, i,

en

forma legal després, per part del fis
cal i del jutge, posa la seva veu i les
seves forces al costat de les deis col
que es
legues
els que siguin
trobin disposats a actuar en aquest
sentit.
—

—

Per aixel avui ens complaem a pu
blicar la carta que hem rebut de la
Redacció del setmanari "Nosotros", de

dor collega

la reunió que el batalla
organitza per al dia 29

d'aquest

a

a

En Mira-valles fugí de Catalunya
essent encara un iníant.
Ara hi torna fet un home i amb
pot te
t -As els honors que un home
frontera uns policies amb
-1 r. A la
ics dents esmolades l'esperaven i
portar-lo dret a la preso de
aren
Figueres, ja honorada per altres ciu

se

trifulgues deis Balcans; sabia De
gir els noms deis generals xinesos;
estic segur que amb totes les mino
descobria
ell
ries nacionals que
s'hauria.pogut fer un país més gran
les

que

Europa.

per a halar-1 oconcgut.
—LEs un d'aquells que apedrega.
va
els tramvies, que repartia fulles,
que es bellugava com un dimoni din
tre una pica craigua beneita...!, que

que he viscut a París gairebé seno
pre ami) ell, he tingut ocasió de veu
re
que el nostre "Met" és un em
pordanés cent per cent, que li agra
da menjar bé, beure molt i bo, ba

ves

per

tot
era

l'extensió

arreu
un

anava

estudiant

al curs,

en

tota

del mot.

—I a París, ?qué feia En Mira
vitlles? A París, per a mi, En Mi
ravitlles ja era "El Met-. L'heme
que es divertia Inés, que s'avorria
Inés, que treballava com un desespe
rat i que feia el gandul amb el ma
teix desesperament.
r.n "Met" Ilegia la premsa inter
nacional, i jo confesso que in'hi
quedava badant. Comprenia totes

Aix6

no

llar, cantar, festejar, al punt de vis

platónic

i realista. En un mot:
heme que es gasta la vida
gencr6s, pes
con' si fos un capital
qué ha perdut l'esperanea que en
un
altre de millar Ii puguin pagar
interessos menjant pcts de monja
ta

és

un

i bevent vi
nyor.

de les vinyes del Se

Miravitlles no pateix ni del
,fetge ni de l'estómac. És un home
de bou humor, i deis que ha com
pres que rarnabilitat és un deure
social.
En

set

o

l'esdevenidor es mereixen.
Per a molts pares, els petits són des
torbs, el millor lloc deis quals és
a
casa, reduits en una cambra, quan
la familia es pot permetre aquest luxe,
millor
dres" o
o

en

un

internat

on

uns

"pa

"madres", amb vot de
castedat, malgrat aquest apellatiu, per
unes

unes
guantes pessetes, es comprome
ten a donar (go que no vol dir que els
educa
en donin) als nois, instrucció,
ció, i eximeixen els pares de tota res
ponsabilitat i de molta feina, les quals

ja són més certes.
Si la familia pertany al proletariat,

coses

carrer on envien els fills per treu
rels de casa, fa el paper crinternat
barat, pel que fa referencia a qué els
pares eludeixen Ilur acció educativa.
Aquests nois, peró, són els matei
xos que la mare breeolava !ilusionada
i que el pare rebia als seus braeos

el

humitejats els ulls, en donar la pri
mera
petjada; solament que ara l'in
fant porta diris seu un escreix de vida
que ha de demostrar amb crits, i salts,

jocs,

i un esperit que avid d'assaben
del món iriquirelx, cerca arreo,
i amb la seva natural.inquietud, tras
balsa tot el que sigui el sossegament
deis grans.
I els grans, pee preparats per a
resistir l'empenta d'aquestes energies,
que es despleguen amb tota la poten
cia d'un viure nou, Ii °posen un mur
de contenció que regularrnent está
format per la mitja pensió, rinternat
í

tar-se

ritual del noi per tal

pensen molts pa
res, no cal dir que el comú dels ciu
tadans tampoc se'n sentiran més in
teressats ; i així hem pogut observar

nosaltres, entre altres coses, com són
rebuts els nois quan fent aprenentatge
de la vida

tengui,

conformidad y asis
muy grato repetirme de
su

amigo

y

compafiero

s.

(a)

Met

?Qui no coneix la seva activitat
LA RAMBLA DE
a les planes de
CATALUNYA, de "L'Opinió", de
"Treball"; de "Mirador", del "D'Ací
d'Allá", de rAtnic de les Arts",
sense comptar-hi totes les publica
cions comarcals que s'honoren amb
la seva prosa?
?I de qué tracta aquest home en
aquests periódics, tan diferents, fins
de tencléncies?
En Isliravitlles és ex-campió de
futbol i neda com un 'pacana. Pot
parlar d'esport amb coneixement de
causa.

En Miravitlles és un borne que
viu amb el seo temps, i tot el que
passa dintre l'esfera, on el temps
hi corre i l'espai s'hi estila, li in
teressa i

a

la

plataforma

esguar

l'espai".

Raonament que

a

nosaltres ens sembla alil a tot res
pecte cívic per estar basat en el dret
del més fort i en la covardia del que
sap que no trobara oposició.
I és el cobrador del tramvia que
increpa la mestra pesqué amb la idea
educativa que els ciutadans que for
ma sápiguen d'anar pel món, acostu
risa
els seus deixebles a demanar bit

m.—Nosotros.
Por el Comité de Redacción, César
Falcón."
e.

resta

tot

nester

efecto me dirijo hoy mismo al
senor presidente del Ateneo de Ma
drid solicitándole el local para cele

q.

i

iradament la pobra mestra,
inductora d'aquell aternptat contra la
llegir el día
seva plácida habitud de
ri, assegut, al tramvia. Puja també
la senyora que mira els petits "ma
ternalment", avangant, pera, ardida
mena amb la rialla als Ilavis i enquí
bint-se en un deis seients "pesque les
dues nenes que !ocupen no han de me

este

es

pel món.
exemple el

dant

do la iniciativa de invitarle a una re
unión en Madrid de toda la Prensa
espanola de izquierda de todos los
matices políticos, para estudiar el caso
y adoptar, sin carácter político ningu
no, una actitud de conjunto en defen
la seguridad del
sa de la libertad y
periodismo. Esta reunión puede cele
brarse el sábado 29 del presente y a

atento

van

d'una
cas
Citarem per
escota que surti de visita a un taller,
o a
una
fábrica, o d'excursió. Supo
sem que el tramvia -que ataitzen, pres
a punt de sortida, resti ocupas tot per
la quitxalla. Han pagat el seo passat
ge com tothom, perqué encara que a
molts pobles europeus el sortir una
escola d'excursió signifiqui dret a ob
tenir bitllets de tramvia a preus re
duits, aquí, per dissort, el civisme de
les empreses tramviáries no arriba a
tal grau de depuració. Tenen, doncs,
dret a ocupar un seient;
un perfecte
trajecte enlia puja un senyor d'aires
aqueferats, amb el diari a la ma, i en
veure que no hi ha seient "toca el mat
xo", mira de cua d'ull els infants, mor
mola quelcom, que millor que no s'en

periodistas y las empresas periodísti
de Esparta.
En esta emergencia de suma gra
vedad para la Prensa, "Nosotros"
cumple un deber de conciencia sumien

me

uns

d'aquesta faisó

Si

cas

usted

seves

ACCIO CIUTADANA

Ilet,

a

fins l'apassiona, permal

considera tot formant part de la
seva vida.
En Miravitlles és un crític esti
mable, perqué er a ell l'ull és el
camí que va dret al cor í al cervell;
l'ull no enganya. La gran qüestió
és, pena, saber mirar. Fou Mira
vitlles que des ,`a París va iniciar
el cinema por a Barcelona. La seva

pagar-lo,

a

retenir-lo,

les

quals

troba el dit funcionan i compli
cadíssirnes, i •dóna una fórmula sim
plificada, fent de professor a la mes
tra: "Si vós compreu tots els bitilets
acabariern abans". En baixar és el
conductor el que protesta perque els
infants van poc a poc i amb el peo
sobre la campana va marcant els graus
de la seva impaciencia, amb tocs acce
lerats.
I al final és la mestra, emparadora
coses

sent una gran pietat
diari, per la senyora
pel
que sap incabir-se, pel cobrador for
mulista i pel conductor impaciest, per
que no saben veure en tota aquella
poncellada ciutadana més que un des
torb al viure i al trafec de la urbs, i

deis

tencia,

les

honoraris hi ha
gent que s'empren la tasca, o inhibint
calen cabories
se també es pasa, no
i el món també anira endavant.

si per

trament

el carrer.
Sense aquests elements la familia
hauria de,respectar els jocs sorollosos
dels nois per necessaris al seu desen
volupatnent, i es veuria obligada a
collaborar en l'acció de recerca espi

brarla.
En espera de

que

tinguess:n una valorada,
moral de cultura i d'enrobustiment de
la personalitat.
Aixó, evidentment, dóna feina; al
percepcions

•o

contra el dictamen constante del fis
cal del Supremo y, en algunos casos
como
en
las recogidas anticipadas a
la fecha de salida de los números, así
como en las multas, las fianzas me
tálicas y las suspensiones de los pe
riódicos y la prisión preventiva de
sus directores, redactores y colabora
dores, han creado un estado de extre
para la prensa, los
ma peligrosidad

—Qui és En Miravitlles?, sovint
cm (Imanen amics meus, massa jo

tadans.

peroné

vuit anys, de rexclusiu tute
latge de la llar, s'ha posat en contacte
amb la seva minúscula collectivitat
—Fescola—i
free deis homes, la lí
rica, resta recluida, en qüestions in
fantils, a la mínima expressió i limi
tada a un petit grup d'esperits selec
tes que donen a l'actuació deis infants
la justa valor i el positiu valer. Diem
aixó pesque hem pogut observar en
freqüents casos que els infants no
gaudeixen conectivament d'aquella cío
sió que els poetes canten, ni tan sois
del respecte que com a ciutadans de

dice,

vol dir que En "Met"
sigui un home jove, preocupat de
coses que semblen a cop d'un des
tinades a gent que usa colls i punys
de celiuloide. Tot al contrari. Jo,

era

als

311iravit11es

Jaume

i fins

sensible; aquests lirismes,
peró, han reixit ben poc en fer am
bient, perqué quan l'infant alliberat,

Mi distinguido companero.
Las recientes medidas represivas
contra los periódicos y escritores de

izquierda, adoptadas, según

:

ciutadá

Madrid:
"Senor director de LA RAMBLA
DE CATALUNA.
Barcelona.
mes

:

S'ha fet molta literatura

Madrid, a la qual hem contestat ja
particularment per ?ir l'afecte amb
qué veiem la seva civil iniciativa i
per anunciar el viatge d'un delegat
nostre per

:

infants; un fill
mare
breeolant;

cor

la subscripció "po
pular" per a ofrenar una casa al
dictador i tantes d'altres coses bru
tes
de l'anterior dictadura, risca
d'ésser víctima del castic esmentat,
amb l'agravant que el Codi no ad
met, a l'acusat d'aqucst dclicte, la
prova sobre la veritat de les innata.
tacions que hagi fet.
Amb aquest Codi a la má, vol
restablir la normalitat el govern Be
renguer: amb un Codi que tanca el
camí a la veritat i fa impossibles
les responsabilitats de la Dictadura;
amb un Codi que, davant una con
creta acusació de robatori (com les
que han formulat Unamuno i Orte
ga Gasset) no permet demostrar si
he= ha robai o no, i castiga dura
ment el denunciant. !Es una bella

—

4jçjauub

va

l'inoblidable general.
Els articles que tracten de la in
júria, fa l'efecte que tenen valor

aportava cap extraordinaria novetat
damtant el Codi penal de 1870. Si

—

li

contra la Constitució, contra les
Corts i contra el Consell de Minis
tres, deis quals també n'era autor

La idiota producció de Galo Pon
dit

no

tes

pnblicistes d'esquerra.
(aLtrament

persona d'un
condició), i malgrat

:

entorn deis
que ve al món, la
la primera dent, el
primer pas, la carta dels Reis, són
temes que han emprat gairebé tots
els litcrats per als seus lirismes amb
els quals han fet Ilagrirnejar més d'un

aplicar l'article aa del Codi penal
de 1870, ni cap de les penes que
aquest Codi (vigent a !'época de la
cossa d'Estas) assignava als delic

del
finalitat

que defensar la primera dictadura
contra els atacs que algun dia Ii
haurien jet els bornes dignes i lliu
res del país, tan bon
punt hagués
estat aixecada la censura. Era un
Codi contra la Premsa i contra els

te

la

ministre (quarta
aixó, que és tan palés,

ideología política
tenia altra

contra

LA FAMILIA

petits, que
senyor del

el seu cor d'educadora s'arrapa
fortament el desig que a la nostra
Barcelona la ciutadania perdi aquests

inicial don
que albira alshores el punt
déria
moviment pro-infanta. Amb la
corrent,
cal
intensificant
aquest
d'anar
sigui.
cercar estímul allá on
anar a
explicar
I és per aixó que avui volem
el que fa un...

MUNICIPI PRO-INFANTS
Fa uns. quants meses que érem a
Saragossa; cercávem una església en
barroc
la qual volíem veure un altar
molt interessant, i, tot cercant-la, ens

pedra
xi, turnada pel civisme, els
torns

i

adquirei

suaus

con

que sois dl pot donar i que

se

tant
més arrodonits com més
fonamcnti en una conscient ten
dresa pels infants finament percebuda
i un ferm respecte a la seva persona
ran

es

litat.

L'exemple posas sevinteja més del
pot creure; en la forma dita
o en altres de
similars que podríem
detallar. No tothom, és ciar, té tan
pocs miraments amb la mamada, i en

que

es

aquest cas una illusió esperaneadora
eixiribeix l'esperit de tot educador

a

passar per davant de

l'Escola "Joaquín Costa". L'edifici esta
ubicat en lloc de transa; carros, tram
vies, cotxes, autos, de tot hi passa pel
huma
davant. I el Municipi saragossaa
po
ha
fet
infants,
i amorós amb els
Ilocs visibles per als conduc
sar en
de vehicles grossos rétols, molt
una i
abans d'arribar a l'Escota, per
ladinicanient:
diuen
que
altra direcció,
"Atención. Escuela". Nosaltres va
tors

entendre, en Ilegirlos, que el Mu
de Saragossa, amb un civísme
bona
Ilei, advertia a tot el tráfec
de
tuba que una Escota és quelcom tan
gible i viu que mereix atenció i res
pecte, perque mirant per sobre de te
valors educatives hi ha
tes les altres
infants. I ens va
la de les vides deis
semblar que el nostre Municipi bar
cebra, tan preocupas ara amb la cul
empren,
tura, que tantes i tantes obrel
tan in
orientació
demostra
una
i que
tellectiva, no faria sinó posar en la
seva
actuació la gracia i la finor
i copiar
duna exquisida sensibilitat,
Saragossa
da
que
avisos
té
cívics
els
centre educatiu.
vant del seo millor
També fóra aixa en la nostra opi
nió un allieonatnent calid i energic a
encarrilant
la consciencia ciutadana,
rem

nicipi

la

pro-infants.

1

ja

hem dit

com

?Per qué no hem, dones, sabut for
mar cooperatives,
com
ho han fet

exposar
no

ara

passa

tot arreu?
Ja se n'han formades. Adhuc po
dríem dir que, després d'Anglaterra,

a

precur
timista d'aquells gloriosos
deis quals
record
el
noms
i
els
sors,
profund respecte.
es conserven amb
d'un ideal
No es tracta ja avui
d'una
bell;
es tracta
menys
més o
con
forga
del
palpable.
La
realitat
nona de Coo
sota
el
organitzat
stan
influen
peració deixa sentir la seva podríem
mundial;
cia en l'economia

hem estat deis primers a formar-ne.
El que no hern sabut fer és perfec
cionar-les i seguir el ritme de la
Cooperació mundial. Mentre que les
gratis ciutats d'Europa tenen coo
peratives magnifiques que estenen
les seves sucursals per tots els bar
ris, organitzades segons les normes
més rigass -s de la tacnica comer

exemples eloqüents, pera
parlar del que
es tracta de
foca, sinó del que tenim

a

a

nostra.

casa

Catalunya la Coope
a
endarreriment
troba
en un
rada:,
no fos
el cas
que,
si
tan accentuat
general d'Espanya, constituiría una
trista i vergonyosa excepció?
expli
No volem pas admetre corrí
deis
ca
inferioritat
racial
una
cació
talans; ni volem acceptar tampoc

ens

MONTSERRAT JORDI
Ciutat, novembre 1930.

Festivals popul.ars i benéfica pro-sirustrats
Tarragona
Tindran lloc a Badalona al
Centre Catalanista avui, di
marts, dia 18, i a Sabadell, a
l'Euterpe, el divendres dia, 21,
Hl prendran part els .100 ho
mes de l'Orfeó Llevant, dirigits
per En Fontbernat; les cobles
Emphrium i La Principal .del
Vallés i els illustres tarrage
nins A. Rovira i Virgili, J. Puig
Ferreter, Ventura Gassol,
i
Ll. Bertran 1 Pijoan i Angel
Grau.
A Barcelona tindrá lloc el
diumenge 30 de novembre, a les
onze.del matf, al Saló de Belles
Arts. amb els mateixos ele
ments.
•

ESPORT I CIUTADANIA

?Ter qué
es

la

Ilegenda

A S.'ant Martí es consti
tucix el "Ca"al d'Esport
i Ciutadania"
comuniquen
Provengals ho

que a Sant Martí
mfa treballs per
a constituir una societat obrera que
actuará amb la denominació de "Ca
sal d'Esport i Ciutadania".
Aquesta entitat
els organitza
dors de la qual catan animats d'un
gran entusiasme—actuará d'acord
amb l'ideari d'Estat Catala.
Entre el grup dels organitzadors
cal remarcar que s'hi troba un ho
Ens

—

que cantava les cangona catalanes,
amistat amb Jean Painlevé u perme
i que nosaltres haviem convidat, per
tia de posar-se al corrent del que
representava la darrera paraula del
que ella tambó s'avorria en aquells
cinema mundial.
clics de festassa burgesa i clerical.
Inútil dir que, pobra dona!, va ces
I després de tot aixó al nostre
tar-li molt d'acostumar-se a aquell
"Met" encara li quedava temps per
menjar, on el pare "Met" hi havía
viure enamorat com un "Amante
posat tots els ressorts de l'art culina
de Teruel". Li quedava temps per
chorista meu, fins quan va
ri catalá.
a ésser
exigir-Ii que es naturalitzés
En Miravitlles és, peró, un borne
ren
de ciencia, malgrat i aquest ven-as
auverniá, i hagué d'aprendre de ba
de bohemi, sovint lluent com una
llar "La Bourrée" amb unes noies
grasses i vermelles, que el trobaven
calaixera nova. Ha cursat els scus
estudis d'enginyer a Barcelona i va
molt "drdle".
acabar-los a París, grácies, evident
Li quedava temps per anar pels
ment, al seo esfore, peró també a un
cafés de Montparnasse, per cert
borne que cm plau d'anomenar i vol
amb mi, i allá cantavem tangos i fla
dria que pel sol fet de fer-lo sortir
menco,
que acabaven sempre amb
a les planes
l'"Hereu Riera".
del nostre estimas set
manan i constituís un
En "Met" tenia sempre una 'lá
homenatge mo
grima a l'un que no acabava de
destissim deis catalans, puix que n'hi
ha d'altres que En Miratvitiles que
cause
mal Cada any per Nadal el
ji estan agraits. El professor Sudriá,
seu pare, que havia pres el nom del
puix que no l'anomenávem
aquest eminent cataiá. de Llers, que
seu fin,
ha arribat a ésser una de les per.
altrament que Pare Met, el venia
trobavem encara un
sonalitats científiques de Franga de
a veure, i allá
més relleu i que, director d'una Es
altre Miravitlles.
cota Superior d'Emainyers, hi aco
Pare i fin havien resolt en ab
lija amb els bralos oberts homes
solut i favorablement el problema
com
Miravittles i el fill d'En Rafel
del respecte.
Rarnis. de qui parlarem un dia, car
Com enyoraré aquest any aquell
plat de conill amb xocolata que va En Raid Ramis era aquesta forga in
terior loe posava en moviment
fer-nos el pare "Met" per obse
quiar una illustre cantatriu russa aquestes simpaties.

del nostre

individualis

feréstec en el sentit d'hostilitat
me
collectiva.
a la vida
Una quants meses d'estada a
Franca estudiant Cooperació a l'Es
cola Tecnica de París i en el si
d'algunes gran cooperatives ens han
donat la impressió que els trance
pas en con
sos no ens avantatgen
dicions naturals, sinó que tenen
minen escotes i una formada) so
cial mes completa que la nostra.
Fins estem conveneuts que nosal
tres som superiors en dues condi
cions: en una digna moderació en
l'ús de l'alcohol, i en una tendén
cia manifesta a formar societats de
diferents menes.
Per altra part, a París s'hi troba
el contacte amb bornes de tots els
indrets de la terca, i s'hi percep
el pols de la civilització de tots els
pobles. I la relació directa ami) an
glesos, amb alemanys, amb russos,
amb belgues, amb suissos i amb bo
d'altres paisos ens han cqn
rnes
vengut encara més que, heme per

cial i competeixen amb avantatge
amb el comere capitalista, hi ha a
Barcelona més de quaranta petitea
cooperatives, la majoria de les qua
funcionen de la manera més prima
tiva i rudimentaria i viuen aclaa-a
rades pels seus compromisos ceo
nómics.
Es que no és el mateix crear so
cietats de ball o d'esports o d'esbar
jos d'altres menes que crear coope
ratives. Per crear j sostenir les so
cietats d'esbarjo n'hi ha prou amb
el desig de divertir-se, amb un es
tere económic més o menys pesat
i amb uns quants individus capalos
per a formar les juntes directives;
mentre que les cooperatives, orga
nitzades com cal i segons les im

honre,

valem tant com ells.
Si és així, dones, ?per qué els
talana no hem sabut crear una

ganització cooperativa

ca
or

la que
existeix a tot arreu? La resposta
fácil i convincent: es
ens sembla
tracta solament d'un jet d'educació.
La nostra pobresa d'escotes ha
com

prodult

a casa
nostra unes genera
cions d'analfabets i semianalfabets,
sobretot entre les classes treballa
dores; i els que posseeixen una cer
ta cultura es troben en un medi que
no
els ajuda, i ve sovint el cansa
mcnt
i la decepció. Per altra
part, ens han faltat els quadros de

minories d;rigents

pacitades

per

a

degudament

ca

l'educació
obrers, i així

formar

social deis nostres
hem pogut veure com oscillaven
constantment entre l'exaltació sen
timental i infecunda i l'abandó més
lamentable de Sota activitat social;
entre el servilisme i la rebellió, com
va dir En Salmeron.
Hem dit que trobem a casa nos
tra una tendencia manifesta a for
mar

de

arreu

des una importancia
d'un segle el movi
ria. En menys
económico-social inidat a
ment
Rochdale per una quants modestos
com
teixidors ha adquirit una fiarla op
més
imaginar
el
podia
no se la

endinsar-nos per aquests vía-

en

cantelis de bloc de

escaure

van

Catalunya

d'Europa la Coope
els nostres
sació de consum té en extraordina
A tot

societats

de diferents

menes.

de tan prestigi com Puig i Fer
reter, al qual— segons ens diuen
ha estat oferta la presidencia.
Entre la classe treballadora de la
popular barriada ha desvetllat vio
interes aquesta orientació que vol
donar-se a la societat en organit
zació.
No cal dir que nosaltres remar
quem amb satisfacció aquesta ini
ciativa, que és d'esperar que acon
seguirá reeixir com mereix la seva
tanica obrerista, patriótica i espor
tiva.

me

—I

un

home així,

de cons4....m

tan

complex,

amb activitats quasi oposades, ?qué
fará si Catalunya, país de tranquil
litat forlosa, que la gent no corre
pesqué té por de cauce?

I bé, En Miravitlles sortirá de la
presó, el vestiran de soldas i tor
nara a ésser aquell "Met" merave
llós. El veurem amb un casc de dra
gó o amb un plomer de l'artilleria a
la Plaea de Catalunya els diumenges
a
la tarda. Será el "terror de las
nineras" i trobará mil coses per di
vertir els infants, i així tara conei
xenea amb les senyores. El veurem
a
l'Ateneu donant conferencies de
coses que encara no hi
hem pensat
ningú de nosaltres, i no mourá cap
escándol públic, puix que En Mira
vitiles és en el fons un borne pon
derat pel desig de complaure.
El veurem cantant amb el meu
Chor Catala, i sera el primer de
vestir-se de Don Joan de Serrallon
ga, o d'Hereu Riera o de Comte
Arnau. Em seguirá a Tifflis i a
Sidney, i com jo mateix s'atinará a
Terrassa.
El veurem pels dancings, bri
cant-se com una serp de casa bona
i el redant les meuques i les
altres,
balase passar per conae o per mar_
qués. En el fons, els comtes i els
marqueses no són pas més distingits
que el fin del botiguer del carrer de

posicions del temps, exigeixen mol
ta Inés capacitat.
L'educació escolar

provisar-se;

quan

pot pas im

no

creen

es

les

es

coles no se'n toquen pas els re
sultats tot seguit; és qüestió d'anys.
Els que fan escotes sembren per a
l'esdevenidor; és el que fa ara
l'Ajuntament de Barcelona.
En canvi, l'educació social post
escolar, més o menys perfecta, és
d'uns resultats més inmediata. Es
qiiestió que eis dirigents de les
masses
obreres sapiguen donar-hi
un
sentit de les realitats económi
ques i espirituals de la vida i unes
normes d'actuació adequades. El cas
de Bélgica, on hi ha l'ensenyanea
obligatória des de 1954 solament,
és un bell exemple del que pot treu
re's d'un poble ben dirigit, fins no
sabent de Iletra. Pecó els seus di
rectors es diuen Vandervelde, An

seebe,

etc.

A casa nostra s'ha practicat mé
la que En Pla i Armengol en diu
política d'espetec. Els partits polítics

s'han alimentat d'illusions més o
menys emocionants i d'efectes tea
trals, i els sindicats han actuat en
un
pla de rebellió més o menys
inconscient. Feina constructiva com
a
Belgica, gens ni mica. I els re
sultats els tenim a la vipta.
No volera allargar més aquest
treball. Anem a una conclusió pre
cisa. La Cooperació no és altra cosa
que l'aspecte econamico-construc
tiu de l'actuació social de les clas
ses treballadores, que són les que en
la seva gran majoria nodreixen les
cooperat:ves. No és que aquestes
signin ja únicament obreres, com
ja no ho és el mateix socialisme;
d'obreres han esdevingut humanes,
com a concreció d'un desig d'eman
cipació económica de tota la huma
nitat; pecó és natural que siguin les
classes explotades les que vagin a
'

refugiar-s'hi com
llur emancipació.

a

un

ajut

per

a

Ara bé: per a arribar a aquesta
actuada, de realitats económiques
cal educar convenientment les clas
ses treballadores, donant-los el sen
tit de responsabilitat i de realitat
que els és necessari.
No és pas una cosa impossible.
El poble que posseeix l'instint d'as
sociació del nostre pot arribar a és
ser

poble

un

d'una

gran

capacitat

cooperativa. Es qüestió que sor
geixin els bornes que sápiguen do
nar-li l'educació convenient i cide
sápiguen aprofitar les seves quali
tats naturals.

JOSEP COIL CREIXELL
i segurament no són pas
més tiestos.
Fara teatre d'avanguarda, cinema

Peralada,

quan els renecs hi secan to
anira a les carreres de braus,
als matchs de boza i el dia que con
vingui el nostre "Met" tornará a la
sonor

lerats,

Torres amb el sornriure als l'avis,
cim si anés a un "rendez-vous amou
reux" I
car
Ciutat de Figueres! Pels teus
lliber
la
camina
de
rers passen els
tat. Encara la flaira de l'honor i de

dignitat

la

embaumen

l'Emporda.

teves
El passatge de l'Avi per les pedres
amb
queda
gravat
places
Aquestes darreres

blanques

i negres.
companyia
les trepitjades per la
nostre !I
al
deshonorable imposada
guarda
lustre Home. Les primeres, tombes
les
florir
les; 1 en lloc de
amb flors, que es moren i es Po
eren

dreixen com nosaltres mateixos, iah
a
ciutat de Figueresl, porta-les
represen
únic
civil,
aquel! cementiri
el mos
tant
de l'eternitat, i aixeca
ten
muntanyes,
nument fort ce' m les
Vilanova,

dre com la mar, a Martí
el tribut
que fou la darrera víctima,
pagar
feren
a
la llibertat que ens
heretat
aquella gent, deis quals hem
tanquen a
aquesta altra gent, que
la

presó

el nostre

Iles.

JOSEP

Jaume
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Les anucínacions
Pol no curard mai.
Es veu que En Lliga, célebre pels
la
El matemdt.c deelectorals que permepronastics
seus
amb
mes d'avançada,
ticn endevinar
montés amb un Petit error d'uns quants
ntzlers, el nombre exacte de vots que
obtindrien els candidats regionalistes
tanta precisió, pergul-sempre
—no amb
hi ha ,mprevistos—el nombre de ducostana
cada candidat
ros que a
tu pino
encara
per
la
célebre
Pelecció,
en l'abril de 1923
da de Sans realitzada
per tal que !'Emiliano Iglesias pogués
anar al Parlament a defensor els drets
de Catalunya al costat de la minoría de
Ilustre matentatic, ver
la Lliga, aquest
soire i autor de libres de cuna, conti
nua renzenant els números de la ma
teixa manera que remenaria un parell
d'aus a la graella Per fer un revoltillo
amb tomdtec.

gastaren dos llenguatges distints,
la Porta del Sol i un altre a la
Rambla.
—Imagínese—dird el general Beren
guer a una elevada personalztat
que
estaban acusando a los de Acc ó Ca
talana que conspiraban con los anar

quistas

no

Miren que insaginar-se que a la La
es trencava, amb lapropaganda de
l'acodó directa, el tradicional programa
del seny, aquest seny benaurat qué ha
permes que durant vint-i-cinc anys els
catalanistes sapiguessin esquivar valen
tament a corredisses tote., les cdrregues
i cops de sobre de la policia, sense tor
nar-s'hi, donant aixa mostres de dig
nitat civil i d'un gran interés a demos
trar que l'existénc?a deis dispensaris és
inecessária. I ara, per fer quatre fra
ses, creure's que un home ton equanime
como l'abadal
era capal de trencar
la
tradició siamés que per donar gust al
pa

magina
que

i que adrelant-se a la joventut
reunida li deia: "Cal véncer els obs

Lago"

es fa mestres
i senyora del país en un tres i no res.
Es vez: que aquest senyor Pol ha veu
tan perdut ai.ro de la Lliga que ja no
ma se lz acuden Procediments radicals

bon casament.
Imagine:4, dones, si és possible que
donem crédit al que En Pol ha dit des
de La Veu, que fAbadal havia dit—re
ferint-se als enemics de la Lliga—que
caria suprimir-los. No ho torni pos a
un

senyor

Agulló, Per-qué

a

Ma
!mi

no

Per a frr-la sortir d'aquest mal pos i si
el creguessin seria caPal crencendre-ho
tot. No tant, senyor Pol, no tant. Sap
que li aconsellem7 Que no vagi
a pelt
re películes de !ladres i serenos. Aixd
el

perjudica i després

li

fa

veure

i

tir coses que no són.
Assabentats que les

nostres
han senzblat

sen

DE
LA
HOTEL

DIA 22 DE

mor" amb

d'América,
referir-nos

a

vol
tots

dir que volguem
els altres. Sabem

prou bé que, com ací, a América !mi
ha catalans bons i exemplars en tots
sentits i que n'hi ha de senyors Este
ves. I que merare aquests tenen sovint
contactes fins ami, cls elements esta
nyolitzants de la Colania, aquells han
fet sacrificis de iota
Per a ajudar
els que han veillat per !'honor i la
dignitat de Catalunya. Tant de bo els
catalans n'haguessin pres exemple!

fer constar que entre
aquests catalans exemplars ?'América
sabem que s'hi. traba En Pere Rafe
ques, al qual tampoc haurícm volgut
Tumbé volem

molestar.—J. V.

FOURRUR.E
RITZ

NOVEMBRE, A LES ONZE DE LA NIT.
organitzat per la

,

PELLETERIA SOLSONA, S.
a

eleccions,

ni Parlament no poclrien
portar-se a, cap davant d'aquesta in
tolerable actitud del

les

car

cional

no

mornents sagnants. Resuita ridicul
parlar d'eleccions i de normalitat, quan
l'anormal está en tots els esperits
i basta un incident qualsevol per a
provocar trágiques reaccions. A aques
tes
hores Madrid está sota l'acció
d'una tempesta espiritual que vana

pretén

esbiaixar el Govern amb
una
aparenea de sereni, t. El de
menys importancia és la vaga; alió
important és la tensió deis esperits,
en
en

no veuen solució política possible
l'obra governamental, millor dit,
la propia ob.a del regim.

Fóra pueril d'amagar que l'origen
deis successos de divendres passat no
ha estat el canvi de rutes d'un enter
rament ni l'excitació momentania deis
obrers que veuen morir els seus ca
marades davant la indiferencia del
Poder. La causa d'aquesta tragedia
civil no és altra que la duresa amb
qué el Poder respon a tot mornent

sincerament responsabilista. Els guare,
dies i la policia tenen ordres tan se
veres que els mateixos caps wanquen,
sekons sembla, de tot rnarge de fle
xibilitat per interpretar-les segons es
descabdellin els esdeveniments. En
aquestes ordres és on es revela la na
turalesa dictatorial del Govern Beren
guer, que és la segona etapa d'una

Poder,
no

seves

que amb
fa altra cosa

provocacion,

hauria prou amb
aquests simptornes perque el Govern
no
s'obstines a parlar de normalitat
política. La nota oficiosa que ha pu
blicat la Prenisa demo tra un deseo
neixement absoiut de la realitat es
panyola. •I el que encara és pitjor : el
pla preconcebut de pensar que tot pot
fer-se des del Poder irnpunement, ad
huc donar-li al poble una representa
do facciosa que continui la farsa ini
ciada en la Restauració.
A aquestes es comprenen menys
que mai aquestes eleccions en les quals
ningú no creo des del comeneament.
Realitzades entre piquets de guardia
civil, coro han anat les despulles deis
infortunats obrers del carrer d'Alon
so
Cano, no estarien malament cona
a
exemple de pacificado des esperits,
frase que passará a la história com
a
rríodel d'incongruencia. Peró el re
gim hauria de sabor que aixó no es
resol amb una crisi. Perque tots els
que es prestin a servir-lo des del Po
der hauran d'utilitzar la mateixa tác
tica : el recurs de l'autoritat contra les

els

que

vioiéncies

que continuar les
contra el poble.

aa.

Bascón.a, a Barcelona i la continua a
Madrid, talment com si el destií d'a
quest Gabinet, d'enea que ha apare
gut al Poder, sigui el de presidir

ment

seves

aspiracions populars.
Es molt possible que quan aquesta
carta es publiqui hagi canviat la fe
somia política d'Espanya. Canviará de
i fins potser que renaixés
la calma, peró com que subsistiran les
causes, els efectes no es faran esperar
molt de temps. Els oligarques d'avui
no haurien de posar-ho tot a la carta de
moment

BERENGUER
dictadura exercida per la monarquía.
La monarquia no té ja recursos per
governar,

com

no

siguin

toritat abrivada fins

a

els de l'au

rextremisme.

la inhibició popular. Es una postura
perillosa perque a la historia l'atzar
no pesa mai decisivament.
JOSEP DIAZ FERNANDEZ
Madrid.

tickets: HOTEL RITZ i PELLETERIA
fins al .dia 20

A.

SOLSONA,

Sota aquest tito!, i

La preséncia de Primo Carnero i de
Paulino Uscudun pele carrers de Bar
celona provoca aquests elles une mo
viments de curiositat que ni els ur
bans ni /a maquinaria deis 1/14s:seta
de colors pot c-ontenir. Apesta tendro
badoqueria deis barcelonins no té res
a envejar a Vexpectació que en ele po
blets de mala mort produeix !'arribada
deis "niúsics de fora", el: dies de !es

majar.
Segons per qui,

mica humitiant de

que

no

deis voluntaris catalans que lluitaren

a

la Legió Estrangera de l'exércit

francas durant la gran guerra
,1•••••-

111 p radis feixista
S
41

e

gloria d'aquests

gueren a asseure's a /a taula del nos
tre costat. Immediatament la voravia
estar envaida
per una multitud
creixent de curiosos. L'espectacle va
tenir la virtut ?'indignar el nostre veí
de l'altra taula.
—Quin escanda! Com voleu fer res
de bo en un país així?
Etcétera. Va seguir tot aquell
curs
que en eircumstancies semblants
va

fer

el ciutada progressista; que
ens hauria de caure
/a cara de ver
gonya que mentre el: gratis savis i els
grans escriptors es moren de fdstig i
d'oblit, al públic Ii caigui la baba cla
van! del primer ximPle que sap do
nar cops de puny; que si n'hi hauria
perqué els artistes i els inventors ti
rcssin el barret al foc...; que si és
aix.3 el que haurien de ?ir els diaris
en ttoc de fer el caldo gras a la idio
sol

general...

tesa

com sói de resPectables
indignació i les teories del ciutadd
progressista. Pera els que escriuen els
diaris, i els que els llegeixen, saben
perfectament que si una feina inútil !mi
ha per fer, és una campanya en aquest

No cal dir

la

sentit. Encara ha.de néixer la perso
na
que sigui caPaç de convéncer la
massa, el gran públic, que és més
important, més Practic i atractivo! un

centració de presoners de la gran
guerra, on la fugida era castigada
ami) la mort. Surtir d'Italia és molt
difícil; els estrangers poden aban
donar fácilment el territori italiá,
cosa que resulta del tot impossible
als seus habitants. Els milicians fei
xistes tenen ordre de fer foc contra
tota aquella persona que intenti tra
vessar les fronteres, sense el corres
ponent permís polític.
A Italia circulen clandestinament
un

gran

nombre d'opuscles, fulles i

setmanaris

antifeiristes,

que són lle
gits ávidament per una gran part
de ciutadans contraris al regim do

minador.
Una gran part d'aquesta propa
ganda escrita procedeix de París,
un els emigrats
política italians són
nombrosíssims.
Diu "Romulus" que Mussolini ha
assolit infiltrar en l'anima del poble
italiá l'odi profund a Franea. Man
cats de colónies riques i floreixents,
somnien restablir el vast imperi
roma, damunt les ruines de la veina
república. L'imperialistne feixista vol
dria noves terres per poder donar
sortida a l'excés de població que pot
constituir una amenaea seriosa en
monionts difícils.
La prernsa oficial i semi-oficial
a

fila d'un multimilionari. Sembla que
aquest se serveix de la seva im
fortuna per augmentar la se
entre els camises ne
gres, cosa que ha fet posar en guar
dia el dictador.
Farinacci, perillós aspirant a la
dictadura, té una popularitat consi
derable en el nord d'Italia, sobretot
a Milis, on ha Iluitat victoriosament
contra la corrupció municipal.
Per altra part el feixisme té con
trets graos compromisos financiers
amb el Vaticá, que en un moment
donat poden precipitar la seva total
ruina. El Papa té dos mil milions
de lires en acciona de l'Estat i set
cents milions de lires en efectiu, els
quals, segons les clausules del con
cordat, ha de fer efectius al Tresor
papal el Banc d'Italia. El Vatica va
prometre extraoficialment, ja que no
ho menciona el tractat de Letra,
que no disposaria de cap quantitat
important, tant en paper com en
efectiu, sense avisar-ho préviament
al Govern italiá.
El cas duna possible crisi o rup
mensa
va

popularitat

cicle de conferencies que s'aniran ce
lebrant successivament al seu estat
ge social, amb els temes i a arree
deis senyors que es detallen a conti
nuado:
"Renaixement actual de les lletres
valencianes", per V. Calvo Acacio
(aquesta se celebra ja divendres dar.
Ter, día 7 del corrent, i fou un éxit

de relacions, la decisió de l'Es
tat papal podria ésser definitiva per
la seguretat del régim feixista.
Finalitza "Romulus" el seu escrit
amb aquestes reflexions: el feixisme,
resultat d'aquell breu assaig bolxe
vitzant de l'any 1922, ha començat
tura

la seva lenta o rápida davallada, se
gneis els moments i circumstancies
especials que concorrin al seu pro
cés evolutiu. No és pas probable
que el feixisme caigui per l'agitació
exterior. La descomposició i la des
integració deis seus membres prin
cipals seran les causes que moti
la desaparició d'aquest régim
excepcional de força, amenaça cons
tant per a la pau d'Europa.
JOSEP CONTEL
varan

Novembre, 1930.

a

l'orador, puix

que

es

va

veure

molt concorreguda).
"Atracció turística", per Robert J.

Zaragoza.
"História de Valencia", per Emili
Lluch Arnal.
"Biografía d'un mestre de l'Art
Majas de la Seda del seg:e XVIII a
Valencia", per Josep Duato.
"Fonts de riquesa valenciana", per
Agustí Alamar Ruiz.
"Diferencies entre socialisme i ca
tolicisme social", per Francesc Bar
rachina.
"L'ensenyament i els idiomes", per
Jesús Morante Borras.
"Figures del Renaixement valencia:
Llorente", per Josep Cervera Avinyó.
"Origen i descabdellament del tea
tre valencia", per R. Gayano Lluch.
"Orientació social agraria", per Jo
sep

^

Castanyer.

"Les grans ciutats i l'organització

"Una injusticia feta a un
sol home és una amenaça
feta a tothom."
(Montesquieu)

sanitaria",

per Ramon Tarazona.
"L'evolució social-política de l'o
brer valencia des de 1914 fins avui",
per Josep Esteve Victoria.
"El moviment agrari social i p011
tic del segle XX a Espanya", per

Joan Pujades Montón.
"Bibliografia valenciana", per Lluís
García Guijarro.
"Organització política del rei En
Jaume I", per Manuel 011er Celda.
"Els partits polítics moderns", per
Lluis Lucia.
A aquests conferenciants en segui
ran d'altres, de temes
no menys inte
ressants.
•

*

Sembla que el tribunal d'honor

nomenat

mises 'legres pels carrers de les ciu
tats italianes i els parlaments agres
sius i violents del Duce, tracten
desviar l'atenció nacional del pes.in
estat de l'economia italiana. La so
Ine-producció, l'escassedat le capi
tals, raugment de fallides financie
res
i l'augment també cada dia
creixent deis sense-feina, tots aquests
factors determinen en les altes es
feres polítiques mundials una gran
desconfianea moral i material, envers

a

la modo del

un
país on aquestés seixanta
mil persones es congregubssin per a
escoltar una conferéncia científica?
Seria horrible!

ginco

Pa, vi i cobeas crargent
Placa Reial !mi havia hagut
fa pas molts anys, un restau
famas i confortable
"Çhes

A la

fins

no

rant

—

que era un deis /loe,se pre
dilectes per al: dpats polítics. De ma
nera que el "maitre" de restabliment

Justin"

•

—

havia vis: desfilar per les

seves

taules

el més brillani i el sisé: contradictori
del món polític barceloní d'aquells
temps. El nostre hotne, que devia Es
ser
un "coge" i
un
bou observador,
treure la següent conseqüencia:
en va
—Q :tan vénen el catalanistes—deia—.
s'acaba el pa. Quan vénen el: lerrou
xistes, s'acaba el vi. I quan vénen els

cacics, s'acaben el: coberts d'argent...
Si el Restaurant fustin existís ovni

dio, seria curiós de saber a quin partit
polític correspondria el "rol" deis ca
cics...
JOSEP MARIA PLANES

Demá, dimarts,
L'Agrupado Valencianista, dita
de la Dreta, ha organitzat el següent
*

la difusió d'a
ca

herois

dio. Al: que el: interessi seguir aqueo
camí, Poden imitar la o,onducta del
doctor Afuero_
Ni la ciéncia, md l'art, wt el progrés,
s'han de ressentir que en slna tarda es
reuneixin seixanta mil persones per a
presenciar un combat de boxa. Us ima

la qual s'estrenará la interessan
'ssima producció d'En Prudenci
lertrana "El fantasma de Mont
orb", comedia en tres actes, esce
nificado d'un conte d'Oscar Wilde.

per

Hem llegit en un important ma
gazine arnericá un interessant re
portatge sobre la situació que tra
vessa
la Italia actual, que signa
"Romulus".
El país del feix—comenea aquest—,
hem recorda aquells camps de con

Dios el mateix partit feixista, re
porta l'e sm entat articulista, existei
profundes antipaties i grans
xen
ambicions. Hi ha dos bornes que són
els més temibles rivals de Musso
lini: l'un és Baibo, el cap de l'a
viació italiana, i l'altre és Farinacci,
general del partit lel
ex-s .cretari
feix.
Balbo és un deis bornes més rics
d'Italia, per haver-se casat amb la

"botariem"?1

nostres

pública projectada cap aquesta mena
de fenomens de barraca... L'altra nit,
en una terrassa de café. Uzeudun i el
seu seguici de buscos i de boine.s vin

pel

Col4egi d'Advopts

Barcelona, que havia de

collegiat

jutjal-

el

de
seu

pupí

senyor Vía Ventalló,
l'ha condemnat a la inhabilitado du
l'exercici de la
rant vuit mesos de
meya

professió.

Ens sembla molta benvolença per
part del tribunal.

vespre, tindrá lloc

a

a

les vuit del

Poly

l'Ateneu

technicum (Alt de Sant Pere, 27.
principal) una interessant conferen
cia a arree del senyor Millas Rau
rell, el qual dissertará sobre "El
teatre a la Rússia soviética".
Aquesta conferencia és pública
i l'organitza l'Associació Obrera de
Teatre.
*
Está fixada per al día 7 del
vinent desembre la data de la inau
guració a Palamós de les tasques
de "Palestra", la benemérita insti
tució catalana.
S'espera que l'acte inaugural re
vestirá gran exit, per l'animació que
hi ha entre els organitzadors.

Jaume Comte donará

el vi
divendres, al Centre Democri

*

nent

Republica (Manan Aguiló, 21)

tic

del Poble Nou una conferencia
bre el tema "Coses viscudes".

Dijous

*

a

la

nit,

tal

com

so

estava

anunciada, la Unió Socialista de
Catalunya celebra la seva assexn
blea, amb nombrossísima assisten
cia.

Aquest acte representa la represa
d'activitats del socialisme catala i
l'enunciat del programa que es pro
posa desenvolupar, cosa que féu, de
magistral, Manuel Serra 1
manera
Moret, en nom del Consell del par
tit. Es

impossible,

en

una

breu nota,

reportar el parlament de Serra i
Moret, que, d'altea banda, sabern
que la U. S. de C. té el projecte
d'editar i escampar profusament.
Abans d'acabar la sessió, el vice
president, senyor Josep Xirau, anun
cia la celebració d'una propera as

l'objecte d'organitzar i
a
posar en contacte tots els Comités
de la U. S. de Barcelona i la resta
de Catalunya.
semblea,

*
L'acte inaugural de "Pales
tra" tindrá lloc al Palau de la Mú
sica Catalana, el diumenge dia 30,
a les
ohze del matí.
El president, senyor Pompeu Fa
bra, fará el discurs inaugural, i des

prés parlaran

els quatre

presidenta

"Palestra", senyors
Raimon d'Abadal, Jaume Aignader
i Miró, Ll. Nicolau d'Olwer i A. Ro.
vira i Virgili.
Dintre de poc secan repartides en
tre els socis de "Palestra" i a les
entitats catalanes les invitacions
honoraris

d'aquest

de

acte

inaugural

que

tant

d'interls ha desvetllat.
*

A Alonsegui (Biscaia),

a

tida d'un míting, bu detingut
dividu per haver donat el crit

la
un

sor

in

patrio

tic "Gora Euzkadi".

l'Estat italiá.

deia

Per Gis() ,ti el nostres savis ni el:
artistes no han d'enyetar la

ha de resultar una
veure tota l'atenció

a

questa carnpanya imperialista.
Les desfilades imponents de

ho

pas un 1s.v-1i esportiu o
no
cinematográfic. Altrament. seria qiies
tió de saber fins a quin pura els gratis
"asas" de la intelligIncia necessiten
rescalf d'aquesta grosso popularitat.
Ens imaginen: difícilment el senyor
Bosch Gimpera o el doctor Ferro*
passant pels corren s amb
brillant
?un torejador que fa la "vuelta a!
ruedo". La glária auténtica s'arrepen
ja sobre una cosa una mica Més játí
da i ntés doradora que la badaquera
i la moltoneria generals.
savi que

Popularitat

to

fl¦

en

partir de la setmana entrant, LA RAMBLA DE
CATALUNYApublicará una série dereportatges del seu nou coRaborador
"Lucien", que constitueixen una suggestiva i punyent pintura de la vida

ajuda eficaement

?1s

,4,11144

Coeli Penal
dic Juriscilhaiions

Voluntaris eatalans 1914-18

iniciativa d'un catald

una
no

pels

anaincicuelb

Amb fets com aquests es demostra
que per al regim no hi ha altra for
ma de Govern que la de repre sió. Ni

La jornada constitu
pot és_er més bril.ant. Be
renguer la ha iniciada a Galicia, a
rers

darreres craniques
a algrí
feridores per als catalans d'América,
creiem oportú de fer constar que res
nsés /lusty de la nostra voluntat. El
que nosaltres hagim fet un .ric d' hu

L'ESDEVENIMENT DE L'ANY

Per

ametrallat

dues

..PlíliTTIMillIltr111111~1111151191111111~111M

¦4141'%' o.„

BALL

poble, cau
de Madrid.,

sa

perqué si ha són els
algun empleo i po

drid s'escamaran i els diran que

suprimir el

sabe

«.'••

UENCIA

1Bon estirabot ha posat el Govern
Berenguer al seu decret d'eleccions1
Quan les tertulies politiques vessaren
la ,eva entraiélia sobre les paraules
oficial§ i eis politics de l'encaseilat co
mença¦Ten a mob:litzar la seva in
fluencia per tal d'aconseguir elá f a
vprs de Governació, el poble, el ven

practicar l'acció directa

ermeti que
no ens ho creguetn.
Miri que é.s molt
gros. Miri que aixe) és racció direc
ta. Es l'acodó directe deis sindicalistes,
dels anarquistes, deis comunistes i, se
gons vostés mateixos, deis de La Pu
bl:citat i de la RAMBLA DE CA
TALUNYA. Aixa de suprimir els obs
facies, no ha estat mai en el progra
ma de la ',liga, ni en els discursos del
senyor Gambó. I no voten: creure que
l'Abadal ho vagi dir quan precisament
tots els oradors s'acabaven d'expressar
en tons menor:, preconitzant els avan
tatges del seny, i s'acabava de llegir
encara la célebre carta
de don Fran
cesc
recomanant al pomell de joventut
de la Lliga molta ponderad& enteni
ment, cordura, que fessin bondat, que
no fessin enfadar
els papes i que fos

repetir,

a

sigui. Homo,

senyor Pol, ni una
reunió de Soviets deis més entusiastest
.PC424i que a l'Assenzbla que va prece
dir l'assalt al Palau
i el des
bordament de la revolució russa ni al
nyler arribaven els assistents. No pas
saven d'uns guatas centenars. Els ?ja
que la Diga aconseguelxi reunir mis
guatas milers de ciutadans disposats a

suprimir-los".
senyor Aguiló,

dre,: fer

que somnia trets i s'i
la sala de la Lliga amb milers

d'entusiastes disposats

En Raimon d'Abadal liancava 'un
desafiament heroic, al: enemics de la

sin bons minyons,
Rcis els portaran

Agulló,

senyor

con:

o

eos,

son

perjudicar.

DesPrés de trabar-se amb la sala i al
tera atapeida
de milers d'entusiastas
i si són entusiastes ja se sap que ocu
pen ntés lloc que no pos si són repo
sets, puix que necessiten més espai per
aplaudir i fer voleiar mocadors i tirar
barras en l'aire—, diu que va veure

Hontc,

que

alarmista donada per En Pol, del dis
curs de
l'Abada!, i que tant els pot

teníem sis de raó
treure el nas un d'aquells dies d'efer
vescéncza electoral en els quals sortíen
diPutats els Aunós i els Riu. Tots re
cordem aquella sala i alcova converti
da en saló d'actes, en hi caben dues
centes persones tirant liara...
Dues-centes persones? Es coneix
que no heu vist En Pol fent números:
"L'acte de dissabte a la Lliga Regio
nalista té malta més importancia de la
que hi donaren els xardorosos aplau
diments de tnilers d'entusiastes que s'e
nardiren davant l'afirmació de cata
lanitat i de consagració de la nostra
lític-a."
actuadó social i
La sao i alcova de la Lliga, amb
milers d'entusiastes... Ara mateix din si
jeff Dickson vol doxar córner de fer
match Uzeudun-Carnera a l'Estadi,
perqué resulta que el local de la Lliga
té més caPacitat.
Pera es ven ben ciar que En Pol de
vio ésser víctima d'alguna alucimició.

lactes,

y

Pera aixa no pot ésser. I tots els
que s'han anat a inscriure a Unió Ca
talana perque els donin alguna cosa
quan els toqui el torn, cal que facin
rectifscar de seguida aquesta versió

o

encara

resulta

los de la
Veis y la Lliga. Si ya tenía razón el
general Milans del Bosch cuando de
cía que los de la Publicitat le estaban
resultando tan separatistas como los
de la Vcu. Claro, como que los sepa
ratistas han sido siempre'escs que quie
ren disimularlo. Figúrese que
predicar
la acción directa, igual igual que los
de la

qui més, qui menys, hent estat
altre a l'estatge de la Diga.
Ni hen: estat un dia o altre, potser
quan

a

411

TRAGICA

A

INCONG

d'En Pol

que

Tots,

día

1

ha res del tracte, i els acusaran del
que fins ara els han etstat acusant t
un

A„,„,

CALIFALL

1

un

7

la rambla de Catalunya

na

Com es veu, estem igual qu en ple
dictadura del difunt Primo de Ri

Segons noticies, dintre el

*

vi
de desembre els elements
esquerrans de Canet de Mar comen
çaran la publicado del peribdic "La
Flama". dirigít pel senyor Franeesc
Arnau Cortina.
nent

mes

vera.

La "normalitat" de Berenguer

wIrozwozw.1•111¦111

és

Indiscutible.
*
Enríe Jiménez tindra cura de
la direcció escénica en la vuitena
sessió d'Associklió de Teatre Se
lecte que, com és sabut, se celebra
rá el propvinent dijous al teatre de
Gracienc (Astúries, 83), i

Senyor governador:
?No li sembla convenient
l'edició d'una fulla diária
amb una Ilisteta deis arti
cles del Codi que aquell dia

vigor?
Li brindem la idea.

estaran

en

-

19 de novembre de

la rambla de Catalunya

pemiNEMA
La ínestabilitat deis "parlants"
Pel que hern pogut observar d'un
tetnps a aquesta part l'ase cinemato
grafic és d'aquells que interessa a
tothona. Istentre els produrtors fran
cesos no fan sinó exclamar-se que
l'Estas no fa gens de cas d'ua art
toril és el cinema, tot i cobrant deis
impostos al cinema sumes molt :es
pectables, nosaltres hem pogut cans
tatar com grans hornea d'Estas i en
'en»

les

grans

nostres

peditat

amb

treball :cmuneratiu
a una
important editorial, i té un di
rector. de gran prestigi Pterari i de
poética prosa, que censura no tan sois
la nova modalitat pel que de des
nacionalització de l'art cinennatográ
un

fia' comporta, -sin& tanibé les produc

cions editades

en

espanyol deficient.

per bones que sigui!' argumental
ment, i les que tenen l'espanyol cor
recte i són bírries argumentals.

financien, s'ocupen de
probabilitats cinernato

cinematográfic és un art ple
de prestigi. Fixett-vos que molts
grana escriptors que no s'atrevirien
a
donar una opini6 respecte a un
tema musical, una figura escultórica
o una pintura, es veucn amb cor de
comentar les probabilitats d'aquest
art i encara més, d'assenyalar camins
encertats o erronis, pero que demos
L'art

gráfiques

al soo per soo.
Crea que podern dir soo per toa
i que el públic ens entendra com si

diguéssirn pellícula totalment parla
da. cantada i atusicada.
Literas% i artistes teatrals donen la
quant a la nova mo
seva opinió
dalitat, a tots, penó, els porta no la
idea de l'art, sinó la idea o:te la pro
bable valorització o desvalorització
de l'idioma, i cis punts de vista co
me:dais deis fjrns.
Eis crítics i periodistes cinemato
gráfics, de tensps cnçá, es vénen ocu
para d'aquest assumpte. El públic,
és d'opinió
aes del comeaçament,
ccntriria als parlants, sobretot se
goas quina parlants. Pera entre la
anajoria deis cr,Itics i periodistes ci
nematográfics ht campanya "pro pro
ducció nacional" ha estat duna ben
volença tan excepcional que sTan
trobat paliatius fins per peHícules
decididament detestables, i precisa
ment algnn d'aquests critics que han
aprovat certes peRicules pcc reco
manables des del punt de vista ar
tístic
troben excellents la majoria
de les produccions foranes está su

tren

la

que alió ha ocupat

seva

iatensament

opinió.

pesant tot el que ens man
ca a nosaltres per a prodair bo i bé,
que el primer i principal,
veurem
és haber estat badant tant de temps.
Si

anem

Els que actualment produeixen bo
amb bons artistes és que
han lluitat inolt quan el cinema no

nes sonores

requeria

tanta extensió de detalla
auditius. Després ens manca espera
d'obediencia. De primer antuvi tris
trobem amb un artista,
excellent
per cera que pr test
le la domi
nació deis directors americans. I,
dones, ?és que potser es creien que
allí no hi havia més artista que el
que emergia de les ombrcs i Ilumi
nositats pantallesques? En l'obscu

hagut

ritat sempre hi ha

el

nador deis personatges i aix6 no ha
imptclit que bornes corn Bancroft i
Barryznore, i dones com Lillyan
Gihs i Norma Talmadge, dernostres

fer
els
•

1/‘

sin la seva indomable personalitat
dintre de la mateixa obediencia. Un
deis factors necessaris, dones, és que
els nostres artistes sapiguen obeir, i
després bons selecionadors de mate
rial filmable, d'artistes, bons estudis

Lubitsch.
Veureu, peró, com les revistes

tor

les famoses "estrelles" són quatrc
de
o cinc lliçons matrimonials. Des
l'any aso la "soi dissant espagnole"
Lola Montes detenta el "record"*

Mary Doran és una nova be
Ilesa contractada per Metro Gold
wyn, la qual cosa dernostra que te
nen
un seleccionador colossal...

ame

fius als darrers limits del
"decórum artístic". Veiem venir una
altra crisi com la que precedí la in
venció o adaptació del sonorisme, i
aa

xen

lógic després d'une llar
temporada d'explotació intensa

si alió
ga

*

com

...

ricanes estan ja profetitzant una cri
si dintre de la producció parlada
"perqué—segons diuen ells" els ar
guments i les produccions no passen
de vulgars quant a qualitat, sino

era

d'un art, aix6 és inversemblant trae
tant-se duna
madalitat nava i que
tantes esperances havia fet néixer en
els productors.
Aixó, pela:a no ha de desanimar els
nostres realitzadors. D'una manera o
aura el rnillor és seguir endavant
amb la idea que hozo s'hagi imposat
realitzar. Es ben cert el que diuen
que "qui sembra cull", ara que l'ú
nica cosa amb qué s'Iza de tenis
cura és que la Ilavor sigui
de bona

qualitat.
ARICIA BRUN

coma

*

*

•

nou

prodult

i bell

ara

en

technycolor,

Semb7a que

tant

históricament

cinematográficament

com

els

ame

consideren que "Abraliam
Linceln" és un fracás. Ens plaurá

ricans

veure-ho.4..

de

*

*

*

...

qua

*

*

Mary Jo Eugers

ha estat

l'éxit teatral d'aquesta temporada...
Si la veiéssiu tapant-se amb dos
pams de blonda ho comprendríeu
fácilment. Nosaltres proposem que
la revista "Sketb Book", amb Mary
Jo i el seu vestit, es facin en versó
També creiem oportú de
sonora...

deixeu de

veure

i

admirar

Jeannette MacDonald

AL.

*

Ben
que Ann Harding, Connie
dis
estan
Tascnmen
nett i Lillian
putant-se amistosament, i amb l'a

en

felices
una

protagonistes

nova

faceta

de

del

..

Mona

art

...

DENNIS KING
públic

ame'riCh

AVUI, al local deis Ixits espectaculars
ES EN

FILM

SONOR

PARAMOUNT

FOX

película muda

la gran

ti

Insupe

Shakespeare, Ibsen,
com
Tolstoi, Shaw, Wilde, Bjornson i
D'Annunzio.
*

*

*

que Bruce Winton és un cómic
importat directament de Londres,
que pesa 345 lliures i que és un deis

ORQUESTRINA GATTZ-HAr

protagonistes, malgrat la seva
"gran" personalitat, de "Children
of Dreams" (Criatures de somni),

Mutua

*

*

domestiques

Tel. 1655
MIDA

J.

Reynés

-

Tapineria, 36,

I»

*

*

*

*

"Billy the Kid" és una pro
ducci6 parlant de la Metro Gold
wyn
que interpreten John
Mc.
Brown, Wallace Beery, Kay John
son
i Karl Dane, dirigits pel gran
King Vidor...
*

*

•

*

que segons ens comen és una
producció de gran bellesa la que
ha realitzat Paramount amb Jackie
Cocgan i 3.1itzi Greco, basada en
l'obra del gran Mark Twain "Torn
...

Cal que defenseu el vostre
cos

que

en

*

en

parlant

la
Lila

as1 LLANA TEM:OGENA DELS
PIREIMUS NIAROA "LA PAS
TORA" donará al vostre
cocfcrtabilitat extraord
una
nária i una grata sensació
henes I a r

*

re

tragicomedia "El
Lee, Joe Frisco

en
els papers,
aqucsts darrers, deis detectius Mu
llygan i Garrity. La direcció és a
arree de Bryan Fox...
*

*

*

BARCELONA

2-

diuen, Colman
treballa actualment en la produc
ei° Metro "El Pródig"' en June
...

que segons

PA

LA PA

=
=

deis rigors de l'hivern

L'hivern perta
sempre una
amenaça constant
contra la
nostra salut. Enigueu degu
dament preparat
El millor preventiu contra mol
-s
malaltics consisteix en tin
n vestit inlerior de llana. PeT
triar-lo
cal estar segm
d'adquii i r ei millor

estudis.
5**

eas

11111111111111111~~~

LA

.

gorila", amb
i Harry Gribbon,
saa

eloqiiencia del silenci

Exclusiva BALART I SIMO

II

frustrat
la vídua
de
d'un deis germans Warner, ha de
terrninat obrir una botiga de modes
per tal d'oblidar
les seves penes

edita

que demostra

--

I,

ESPECIALITAT A

Després del seu intent
suicidi, Lina Basquette,

*

per HEINRICH GEORGE i EVELIN HOLT

el famós tenor que té subjugat el

qne
Més
stnyosas
són sempre les
rables
MITGES
Ji C
13 A R ft Y.
De venda a toles les
bones botigues de gene
res
de punt.

"Tom Sawyer" troba
rern un nou i jove actor, Durkin Ju
nior, en la interpretació de "Bluck
leberry Finn", i que John Cromwell
diuque és el treball més definitiu
del popular Coogan la seva interpretació de "Tora Sawyer"...

EL HOMBRE
!I
DE LA RANA
La

L'obsequt
agraelxen les

d'autors

...

11

AMOR,
incomparable, arnb

l'artista alemanya Marlenc Ditch
trich, no tan sois una competidora
bellesa
de Greta Carbo amb una
gran ar
sinó
una
semblant,
molt
eclip
tista amb prou qualitats per a
la interessant Greta...
sar

que diuen que Elvira
ha triomfat cinematográficament en
producció
el cinema parlant amb la
"Olympia", de la Metro Goldwyn.
Mona
Hem de recordar que Elvira
és una actriu excellent espanyola,
germana del notable escriptor va
lencia Ricard Baeza, i fundadora del
Teatre Atenea, de Madrid, on pre
europees
senta les obres clássiques

2

EL DESFILE DEL

seu

*5*

que segons ens diuen de Nova
York, Paramount ha trobat ami)

cia"...

també que Firts National
les

en

thers.

provació deis modistes internado
nals el títol de "reina de l'elegán

seus

Lido- Cinema

Lithan Roth

,

Mar:e "ressler treballen junts
"Dark Stas", per la Metro, i que
Richara Cortez és el protagonista
Warner Bro
de "IHícit", per la

res...
*

en

la Colúmb:

Sawyer" Aquest és el primer film
parlant de Ccogan i la primera pel
lícula que fa després d'acabats els

triomfa diáriament al

COLISEUM

principal!

espectado

i les

editada per Warner Brothers...

*

que per més que la premsa dad
i de França ha protestat qttan sha
dit que a Lon Chaney l'havien ma
tat les "talkies", els americans es
pregunten: "Chaney ha estat un
mártir de les pellícules?...". Indub
tablement 'tris o altres tenen raó...

ESTRENA

és

vagabundo

El rei
que

fins

espectadors...

un
deis papers
"La tia de Caries.", per
que Wallace Beery i

Collier interpreta

del que diran

...

........¦••••¦••¦•••••¦••-•¦¦¦•¦•.........m...~.¦••••••

IX mes

sonora

...

...

lar que doni els quantiosos beneficis
de "El desfile del amor". El que
costará més és de trobar un direc

versió

*

ignoren que
que potser malta
abría de que les artistes americanes
no han estat pas les primeres a ba
tre el -récord" deis divorcis. La fa
Montes va es
mosa bailarina Lola
tar casada amb tretze marits i en
tedr temps per a ésser la
cara va
favorita de Istuls de Baviera i d'al
tres. Ron, sap que la que més di
vorcis té en el seu compte de totes

i bons directors Tots aquests factors
són fácils de trobar quan l'crganit
zació ve de Duma peró dificilíssims
quan Ola de fer de pressa i corrent.
Tots els paisos tenen probabilitats
de trabar una obra prou espectacu

una

1930

ens
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en
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Apta

per

a
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a les
Alo
i Bermudes.
Alguna posen poques' probabili
tats d•exit en aquest raid.
Aquest
rena.ixement del més pesat que l'ai
re no l'interromprá,
és d'esperar
la resistencia oposada al triomf. Al
guns técnics experts han precon't
zat confidencizIment la victória del
"Do. X". Cal esperar, i mentres
tant el nostre comentad és favora
ble a qué l'hidroavió qeennt triom
t'ara netament de
i del
"Graff", que tan fortn dables vols
ha portat a cap.
El sistema eeonómic -trontolla
per mornents
la industria aeronáu
tica. i el "Dornier X". coordina
ció de ciencia fecunda i d'esplen
dorós avene, és l'unic que pot sal
var-lo amb la seva ombra, i l'unic
que pot accelerar la prosperitat de
les invesfgacions científiques del
domini de l'aire.

res

jis avions gegants
•

EL RAID DEL "DO X"

un

quals

no s'In fet pos-esperar. I ara,
el raid transaf-nt:c, es ,efer
mera l'experiencia, precisa per a
deixar defin tivament el "Do. X", en
estat de poder efectuar v;atges r
gulars damunt l'Atlantic, encara que
r
fos més que temporalment.
La invasió del
ha restat
sobtadament estancada, i és de pre
veure l'afany de superació de l'apa
rell del doctor alemany per a con
vencer-se altra vegada duna sur
rioritat que s'ha posat de manifest
en
diverses proves en les quals,

cop de la
ha minvat

L'aviació, amb el greu
catástrofe del "R. sol",

en

d'optimisme en el
xic d'interés i
de les activitats

desenvolupament

técniques.
Anglaterra ha abandonat de sobte,
aquests dice de desconcert i de
en
dolorosos fracassos dintre la tragela qual
dia del dirigible británic, en
ha consla tnés sensible desgracia

-

la tri
tituit la irreparable perdna de
gesta
heroina
duna
pulado, que,
gloriosa, recluirá una part de l'experiéncia deis estudis técnics i de
la ciencia reunida per aquests valerosos bornes de glória indiscuti-

ble.
Els malaurats ocntratemps no esperen a cercar les noves conquistes
del progrés, peró aquest, intrép'd
incessant, no s'espanta per les contrarietats•més depriments que ti pu
guirioferir, i després de Iluites inconcebibles, en elles veuen els homes mes enérgica i escrutadors Hure
afanys enrunats, Ilurs treballs inutilitzats i 11nrs esforços desfets.
Bella gesta de rneravellós triomf
ha de constituir el vol transoceánic
del "Do. X". Aquest viatge ha de
confirmar la possible utilitat deis
Inés pesats, per a serveis de transport regulara per damunt de les
mars, i ha de respondre tota l'eficacia de seguretat en contra el mal
temps, de les pessimes condicions
atmosfériques i contra el persistent
pessimisme que la majoria de profans hi posen. Una prova semblant
a la que va realitzar el "Graff Zeppelin" en aquests darrers•temps, digna
de Iloança, i a la qual creiem
respondrá el "Do. X" amb un vol

rabent, regular, segur
equivaldrá en aquestl

i

rapid,

que

moments

a

técnica a
una veritable revolució
través de la indústria aeronáutica.
Almenys Dornier hi té totes les
esperances
-ades i la confiança
mes viva en l'éxit del seu aparell.
Ja ft tetnps que el doctor Dornier, junt amb especialistes experts,
ha esbrinat constantment a la recerca de noves modificacions i noves
realitzacions per part del viatge de
l'hidroavió gegant. Les provea han
estat moltissimes i en totes elles de
resultats formidables, s'han trobat
petits defectes, la correcció deis
,

sable en aques
mena de competi
cions, ja que els cotxes arraniats

Lisboa, seguint el viatge

AVIACIO

pel rendiment donat per l'aparell,
no ha hagut d'envejar el deis graos
zeppelins, l'idol dcls nostres temps.
amb els joiosos triomfs aconseguits
per aquests.
De no succeir la dolorosa desgra
cia del "R. ira", clifícilment el vol
del "Do. X" hauria desvetilat inte.
rés i curiositat per part del páblic,
ávid de seguir el desenvolupament
del gran raid. El convenciment i la
confianea posada e. els més Ileu
gers allunyaven sist,knát;cament la
import&ncia deis vols portats a ter

1

CAMIONS
AUTOMNIBUS

luso '101,1
,

.

sa

i

a

a

valéncia, 295

Tenen l'honor de comunicar
clientela
a la seva estimada
i als automobilistes en ge
neral, que per a més como

ditat de llurs afaVcridors
han trastladat llurs Tailers
de Reparació de

CARROSSERIA, PIN
TURA, PLANXISTE

•

carrer
a

de

per avions i hidroavions; pera
que les rauxes de parlar deis
més pesats no tenien lloc més que
quan es realitzava alguna proesa, la
que ha d'efectuar el "Do. X" atrau

JOAN

fiateres mundial. L'aparell alemany
és de suposar que marca una su
perabundancia técnica. I la trmu

Tamarit, 96 1 97 Ti 31506
BARCELONA
-

constructors se sera
tca encoratjats i opt:mistes i creuen
en la veritable fal duna nova orien
lació i els

seus

EllillATICS

tació.
Entretant, mentre no fineixi el
vol, la incógnita més fosca roman
fulgent, lliscant en l'exit i en el
fracás.
El raid és innegablement difícil,
que vindrá a representar-. una de
mostració i a la vegada una adqui
sició de certs coneixements i ex
periencies. Ele dotze motors que
accionen l'aparell seran el, suficient
per

garantir

pie

vol

~ancla, 492,

l'ediflol de

Avd. d'Alfons XIII, 295
on, com de costura', els tin
dran a la seva disposició
per a, preví pressupost.

es

el

viatge, puix

que

sense

pot fácilment arribar
cap

mena

Carreres de cotxes vells
A Anglaterra hš

na

Service

-

Station

S. A.
ARAGO, 270 272
PASSEIG DE< GRACIA, 46
-

en

Telafon 11550

a

Maiestic Hotel
I RESTAURANT
Coberts

Posteriorment al que s'havia dit,
les etapes han estat canviácIes. La
primera será La Corunya, i després

a

preu fix 1

a

descent,

un

un

la carta

Orquestra Sajona especlals
Bodas, banqueta 1 fastos
-

"Daimler"

per tub incan
"Bollée" de la matei

época i alguns "Rolla", "Beuz",
etcétera, tots ells del segle passat
o de primera d'aquest.
Que hi ha molta afició per tal de
la

triomfar de les dificultats mecáni
ques que presenten aquests' vells

fet que hi ha un senyor Bromheak
que anuncia la venda per a aquesta
carrera
d'un prehistóric tricicle a
motor marca "Bellée", comprat cap
a
fany 1897, amb totes les seves
peces

completes— requisit indispen

3
ec2lea
olmo

TRANSPORTISTES:
Amb motiu de la baixa del dol'ar
es produeix autornáticament una

E

B AIXA

E

Quintana, que van
pilotatge del planejador
i

Dintre de poca dies s'obrira
ciclo de conferencies de motor.
benzina i oh. La primera ha estat
encarregada a En "Juanitu" Roma
gosa, el qual ha escollit el segiient
tema:
"La benxina i el carbo, dos
—

-

*

*

Contráriament al que deiem
paseada, podem assegu
rar que
"Tanu" Alegre no deixa el
Citroen, al qual ja li ha posat gai
rebé la mateixa est:mació que al
"Talbot".
—

la

setmana

*

*

Es ja

—

*

articles de primera necessitat".
*

tindrá Roe -I dia 28 del mes en
trapa en una de les sales més dis
tingides de la nostra ciutat. Les
inscripcions es reben des d'avui fins
al dia 27, a les dotze de la nit.

*

*

Bastús, del "Renault",
se'n vol anar une quants
dies a Trernp a reposar. L'excés de
treball que en la venda d'automó
En

—

fet la celebraciódel
mascle. L'acte

un

d'elegancia

concurs

diu

que

bits ha
darrera

hagut
meses

de fer durant aquests
l'ha deixat aclaparat.
*

*

*

Hem rebut

una carta d'un co
automobilista en la qual
ens•din que s'inscriurá al concurs
d'elegancia mascle, sernpre que En
Márquez no hi prengui part, puix
que en aquest .as está segur que
l'únic elegit seria felegantissim ge
rent de la casa "Chysler".
—

negudíssim
En Garriga Nogués—l'agent
d'assegurances d-Omnia"— en sa
—

ber que Camera
córrer

rar-lo

a

a

era

Barcelona

trobar-lo per tal

"qualsevol" atropella

contra

que pugui tenir durant la
estada a la nostra capital.
*

Hl ha

va

d'assegu

ment

*

seva

*

qui diu
hagi

que, per tal que
de fer més de
"Ilauçadora", el més encertat se
ria la fusió de les cases Bigues i
—

En Güell

no

Abadal.
*

*

*

En Pere Hivern, preparant
per al concurs d'elegancia mas
el- ha encarregat dos vestits nous
i tres pipes.
—

se

LOCALITATS GRATUITEr
s'obtenen coMeccionant
ESTAMPILLES-TEATRE
que, d'acord amb l'Associat
d'Empresaria de Catalunya, s
lliurecles a llurs comprad,
per infinitat d'establimen'
Exigiu-les als vostres proN
dors, j assegurareu les di\
sions gratis

DODGE B OTHEM
Andbils, Camions 1 Au ómnibus
RAMBLA

CATALUNYA, NUMERO 123

DE

van fer diversos
deis quals, els

4•4.1,10*
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Taxis AgrPmiació
Demanant els seus cot
domicili sense mar,

,iéfon

van a

.xímetre

pla
se

bons temps i
c or regueren distancies de 600 i 700
van

•~1~.11011.10..1.11.0~10.p.

de l'Aero

laments.
El día següent, els ,elements de
l'A. C. B. van recorrer els voltants
de la capital Ileidatana, per cercar
adequat al vol a vela, esco
un lloc
llint la vall Llobera, entre Leida
Alarnús. Del cim dels pendents que
circunden la planúria, Constantino,#
Armenguer i Lletjós van fer vols,
.nalgrat l'abséncia absoluta de vent,
es

•

.¦•••••••••¦••••••¦••¦/...

en

Alvarez Pallas,
Penyarro
dona, del Consell Directiu de l'Aero
Club local, van assajar alguna llan

cronometrar

a

33050 :Telfs.:
Important: A fi d'atendre amb més rapides
aquest servei, hem insta•lat 10 linies directe
a

diferents llocs de la ciutat

Central i ofieines: URGELL, 153, ent. segonz:

1111111111111111111•3111111:11111M

.etres.

L'eficacia demos'.rat.va d'aquesta
gona diada, va ésser tal, que l'Aero
lb de Lleida adquirirá aviat" un
anejador per als seus socis, i és
olt pr)baly:e que el movim..tat a
vol; del vol a •.-rla assoleixi a la
,ovíncia veina una gran embranzi

ramal

degut
e,

1 'est.-Iv qtr aíxó represri
ta és inoit consider,.. ble

,71.1

turnar

nyors

E

~~1

terror

organitzadors.
L'Aeródrom Civit, palestra de te
tes les manifestacions aeronautiques
lleidatanes, es veié concorregut, el
diumenge, com els dies de les graos

neigs, després

•

sena.

ell sap que és tan mal
ells i es creu ésser el
de les perdius.
com

seus

Club Barcelona,

Camions

af•

QUINIELES

és que

DUES
JORNADES DE VOL
SENSE MOTOR, A LLEIDA
Sota el patrocini de l'Aero -Club
de Lleida, diumenge j dilluns pas
sats, la Seccíó de Vnl sense Motor
d el'Aero Club Barcelona, va fer
una demostració
de vol a vela, l'e
xit de la qual va constituir el rna
jor premi a qué podien aspirar els

el

m

deis famosos

1

calador

L'acte transcorregué en mig
d'un entusiasme gran, 1 es fe
ren
chbales i es planejaren
projectes per a l'esdevenidor.
Sembla que entre els elements
d l'entitat tu h ael propbsit de
donar molta actIvitat a Dure
prepósits, i a tal fi és probable
que dintre poc poguem donar
noticies d'una interessantíssi
ma manifestació motorista, que
tindrá, lloc molt aviat.
A. F.

forre

PREUS

DE

RAG NS PARI.

—

solemnitats.
Un cop començada la festa, el
públic va simpatitzar immediatament
amb la demostració, i s'entusialma
a
mesura
que els vcds augmenta
ven
en
distancia i durada. Lletjós,
I Armenguer, Muntanyés, Sainz de la,

~su=
ame.
ocie

MOMO
n196111=

....

En Ruiz, de la casa "Nag",
está molestat per la xafarderia d'En
Fabra i d•En Riera del "Chevrolet".

ments.

"trastos", pel que tenen de primi
tius i envellits, ens ho demostra el

de

marar.

gran afi

una

ció_ a les carreres de cotxes primi
tiva. Tots els anys, i a diverses ciu
tats, se n'organitzen, prenent-hi part
concursants de la regló. Per al dia
23 d'aquest mes está anunciada una
"carrera per a cotxes veterana", a
Brighton, organitzada pel Reial Au
tomóbil Club Angles, per a la qual
hi havia a darrers d'octubre 14 ins

cripcions, entre elles
de 1896, amb encesa

perill, cosa
que fa possible l'apariament en cas
d'avaria, i exclou la necessitat d'a
ells,

FLOTATS

CADA DIA

-~“.*

*

me

concessionari per a les promete.
de Eareelona 1 de dirona

,...

Dissabte a ia nit, al Restau
rant Llon d'Or tingué lloc" un
sopar, en acabar-se el qual es
procedí al repartiment de pre
tais ala motcristes que ele 01)tingueren en la paseada carre
ra a VaIlvidrera.
La tir.lia va ésser presidida
per "Retos", el simpatic re
cordman, la excellent actuació
del qual en l'esport motorista
tothom recorda, i els de la
Junta directiva Porthos, Rena
lias, Servet, Bou, Carrasco, So
lano, Virgili, Aspa. Al cestat
del president hi havia el tre
sorer de Penya Rhin, Garda
Pérez del Injerto.
En acabar-se el sopar es pro
cedí al repartiment del premis
essent saludats els motoris'tes
llorejats amb forte aplaudi

10144110..

ara

'.<'

un

fer-los els treballa que ne
cessitin amb la cura 1 ra
pidesa que els han acreditat
(Els tallere de reparació
mecánica continuen Instal
late al carrer Valéncia, 320)
Parcelona, novembre 1930

.4•0•

lit•411",

El Motorista Club Bar
celona reparteix els pre
mis de la II Carrera en
-Costa a Vallvidrera

RIA i GUARNIMENT
del

FRONTO NOVETA

canviades no hi son ad
raonable i amb
mesos —, a
u npreu
descabdellar ve
el cotxe apte per
locitats de 19 a 20 quilómetres per
hora. Hi ha algunes ofertes de gent
entusiasta que vol comprar-lo.
amb peces

per

a
a

les condicions orogra
la practica de 4 gran

,1ii?at
.1.zada•i

ganan.,

preu rao
ible, són la caracte
•stica deis tres nou:
models rafflo

E
7•45,5,-!*'1••••••±•••••I

adquirir

un

magnífic

1931

col:

MINERY
12 HP.

32 l-i.

un

reeeptors

Passeig

Si voleu

l'enorme augment del
aranzel, decidiu-vos abans que
sense

bem

l'stock

nou
aca

importats amb

deis

l'aranzel anterior

Gr
41.410

mlafa
•

—

a'a

9

-15;la

4101011~:i

aaal

cia, núm. 99

Automóvil

Posselló, 234
Tel ton

73992
B
1

a

Salón

PASSEIG DE SANT
BAIRCL LONA,

«.¦

ala

8

,

155

19 de novembre de

10

la rambla de Catalunya

1930

"tomes 1 leetures
Ara que les psesons estan de mo
normalitat, norrnalitat, a:nyor
Berenguer
volern parlar d'un 'li
bre nou. L'ha publicat "Zenit" i el
signa Víctor Serge. Es un llibre

Serge, un romant;c, un idealista,
cregué veure en Bonnot el rebel, el
lluitador, l'enemic frene duna so
cietat corrompuda pel diner, pel
vici i per l'odi al poble i al trebala
Ilador. El gest d'aquel' borne
lluita, desigual 1 desesperada, amb
un món cada vegada més formida
blernent armat per a la defensa del
diner
Ii semblá admirable. I en
la premsa i en conferéncies defensa
ele perseguits, els rebele
Abra), eom és de suposar, no li
valgué pas la simpatia de la poli
cia, que veía en dl un apologista

per un igual ala
coneixen la presó i ala que
no
la coneixer. encara. Avui corn
avui cap persona honrada pot estar
segura de no anar a la presó.
L'autor d'aquest Ilibre. "Els ho
mes a la presó", es diu Víctor Ser
ge, i us volem parlar d'ell perqué
paga el tret: no toas els escriptors,
Ilastimosament, tenen la vida in

Delnitivament, Monsieur
Pau;
no té raó, proclamant com
Valtre dia ho feia al Conferentia

Ihevalier
Club,
rit, i

que no es fa res per a l'espe
que solament per al cos s'in
venten tota rnena de coses. En un
mot, denunciava la decadencia de
Vintelleetuaiissne i el triomf de l'es
port, que és com si d;guéssim la
narn i de ossos del progrés.

Per

.

nostra, M. Paul Cheva

sort

s'equivoca,. El progrés al servei
e Vesperit ha donat, entre altres
ltes coses, el fonegraf i la per
•6 de 1 enregistrament de discos.
?Que a Barcelona no hi ha con
simfanics, ni vocals, malgrat
nostres bons rnúsics i la pluja
.nava a dir la plaga) d'orfeons?
r

I bé:

,

ara

abra

no

té cap

importancia, perqué les

cases

mena

pro

de discos han compres, i
mig de totea les inépcies, que
*at ningt1 no comprará, figuren
millors discos vinguts de tot
en.
Mirant aquests catálegs us
en compte
que Barcelona, i qui
'u Barcelona din Madrid o Sevilla
Bilbao, encara són d'Europa. El
pel
stre europeisme és defensas
ctores

ogrés
Aquest

pel pairalisme.
mes Polydor, que fa fu
mar la seva xemeneia a la plana de
Sant Adral, ens presenta la "Cin
qnéne simfonia de Schubert", amb
VOrquestra Filharrramica de Berlín,
dir;gida per Sascha-Horenstein. Ja
i

-

no

t't

estem acostumata

a

trobar aquests
Berlín 1 acabats

discos comenlats a
Barcelona, sernpre bona de totes
les qualitats. Peró tractant-se de
hubert, tan malarnent interpretat
r
osquestres por escrupoloses,
usant de la seva facilitat exterior,
1 la pena de dir de quina manera
rquestra de Berlín ha fos les soats per tal d'arribar davant del
'crafon com una pasta generosa
a

-

dolla i ha quedat gravada a la
aquella música escrita per un
me
de dinou anyil Al tercer
el "Minuetto". hi ha tota
de Mozart i l'energia hu
Beethoven. La simfonia
na de
acaba arnb el desig de tornar a
ençar aquesta obra tan plena de
ut.
ps,

en

gracia

la

Abans les cases semblava que
tessin d'acord per publicar les
teixes obres i aquestes eren sem
e d'un
gust molt dubtós. Ara és
contrata. La Cornpanyia del Gra
fon ens ha donat aquest mes la
ebre
"Simfonia
inacabada
de
nbert", que porta el número 8.
esta és interpretada per la no
ya célebre Orquestra de Fila
que dirigeix Leopold Sto
ski. He de dir quelcom Inés,
tractant-se d'aquest director d'or
questra, que és mes que un direc
tor, és un animador, una força mag
netice davant els seus músics.
La "Simfonia inacabada de Schu,

,

Hiló

francesa

El gran
silenciós
Vet ací com la França anomena
sen exércit magnific. Mentre creu
tort o a dret
que el
cara—a
cessita,
reconeix la força i el
Peró, precisament per
specta.
uest alt respecte, el decapita po-

bert" és segurament la més popu
lar, la rnés coneguda d'aquest mú
la casa Colúmbia
sic. Fa un any
va obrir un concurs molt important,
ami) premia de quantitats conside
rables, per al músic modem que

irnmortal, i
mi, paradoxaltnent, m'agrada

acabaria aquesta
que

a

obra

d'anornenar la simfonia mas com
pleta i rnés acabada. Jo he tingut
ocasió d'escoltar la música que va

escriure per a tal cosa els mes
tres Frank Menick, Henry Kider i
Gustave Guillemoteau, i que obtin
gueren els premis promesos. Mal
grat d'aisca, la Simfonia de Schu
bert quedará l'obra inacabada per
ren

músic, perca completada

al

per

la

a

immortalitat.

Polydor

ha enregistrat

una

"Over

Bienal", per l'Orquestra
Staats-Ópera. de Berlín, dirigida per
tura

de

Leo Blech. L'he comparada de se
guida amb un altre enregistrament
més antic, que va donar-nos "La
Voz de su Amo", dirigit per Sto
kowski. El primer és segurament
més dintre la tradició wagneriana,
és interpretat amb aquella ponde
ració i eloqüéncia germániques. Les
sonoritats hi són més ordenades.
En el segon hi ha el tumulte ge
nial del músic polonés, que sembla
que vulgui passar al davant de tot,
imposant el set entusiasme. Les
sonoritats s'escapen de l'Orquestra
de Filadelfia, com una coltunna de
foc s'escapa d'un vota
"La Voz de su Amo" ens clóna
aquest mes dos discos molt bona
amb la "Sonata apasionada de
Beethoven", que interpreta Harold
Bauer. La mateixa que no fa gaire
ens denava
la casa Polyalor i to
cada per Wilhelm Kempff.
Heus ací un altre cas d'abundan
cia de bona música. Harold Bauer
i Wilhern Kempîf, tots dos !'un mi
llor que l'altrel L'enregistrament de
la Companyia del Gramófon, molt
més violent, més directe. La casa
Polydor pren com a táctiaa en la

técnica d'enregistrament una
dolçor i un avellutat de sonoritats,
seva

el

que

piano

no

ritats reservades

passa mai de soto
a la força de l'ins

trurnent.
I la 'lista de coses bones no és
pas acabada. Avui no sine ni prou
temps per a escoltar discos ni prou
temps per a explicar-vos les meves
impressions de la manera més re
posada i sincera.

JOSEP FONTBERNAT

recomanem

ja

tensa

—

d'aquest.

Víctor Sergi Kibaltxitxe,
aquest és el seu nom veritable,
deu tenir uns quaranta-quatre o
quaranta-cinc anys. Es nat a Brus
fill d'un intellectual rus sani
grat per revolucionara Un ocie seu,
Sergi Kibaltxitxe, fou penjat a Sant
Petersburg —Rayara era encara el
terrible i fastuós Sant Petersburgl
per haver pees part en un atemp
set
que costa la vida a Alexan
dre III.
Educat a Brusaelles, en l'abran
dada societat deis emigrats russos,
esdevingué anarquista. Els anys
1907-8 dirigí el petabdic 'Le revol
té". Poc tempa després, en cerca
d'un camp d'acció més gran, mamá
a
París, on destaca entre la bohe
mia revolucionaria de Montmartre
i del Barri Llatí,
En 191x, Lorulot, l'autor de "En
tre els llops", deisca la direcció de
que

"L'anarchie",

que

passá

a

mana

amb altres russos ernigrats,
canviats per presoners civils fran
celos, sortí del camp de concentra
ció i arriba a Petrograd, on ha vis
cut tota la revolució.
L'any 1919 ipgressá al partit co
munista rus. Defensa la ciutat de
Petrograd contra els dos ataca del
general Olane Indenitx, que avan
vic

—

Avai

de la

En

insurgencia.
escorcoll efer

un

Jet

a

la

re

impremta de "L'Anarchie"
les portes de les estals eren sem
pre obertes a tothom, des deis més
pues idealistes fins sis indesitjables
dacció i

de

policía

"Comcedia", esdevingua

de

L'exércit que ha guany-at :a guer
més gran es resigna com cal al
noble silenci. Declina, de dalt a
isaix, la facultas civil de tenir opi
nions. Boulanger és avui, només,
Napoleó
un record grotesc i llunyá.
el
Gran, un fantasma
históric.
tatexércit és tan sois alió que ha
'étiSer: un instrument de guerra al
ei de la dernocráa; una ga
tia de la democracia contra les
essions exteriors. Patria i 'li
t troben una defensa en el gran
dós submís i formidable. No
-troben mai, peró, una arma de

talla,
a

un

les

enginy preciós

que

mans.

cuantos compatriotas nuestros
motivó, desgraciadamente, tanta
indignación oficial y "diplomática".
unos

Por el hecho de haberse declarado
ya no
es admisible que se le reconozca en

republicano Ramón Franco

El régim, enfadat
D'un article de R. Sánchez
Guerra:
"Una carta puramente particular,
de carácter técnico, recibida por el
comandante Franco, ha sido causa
de una enérgica reclamación de Es
pana a Aletnan a, por vía diplomá
tica. Es muy probable que a estas
horas, si las explicaciones del go
bierno alemán no llegan a satisfa
cernos,
hubiéramos roto nuestras
relaciones con aquel país, Afortuna
damente todo se ha arreglado sin
necesidad de guerras, asnlamientos
ni fieros 1. ales. Asusta pensar en lo
que huaiese podido cuceder. El inci
dente tuvo "tal gravedad" que en
las altas esferas gubernamentales se
han vivido estos días, estoy casi se
guro de ello, momentos de verdadera

inquietud.

el extranjero como un as de la avia
ción mundial. El vuelo glorioso del
"Plus Ultra" ha dejado de parecer
les, por lo visto, a los elementos mo
nárquicos una hazafia de perdurable
recuerdo. Los aviadores que la rea
lizaron no merecen ya
la admira
ción ni el respeto de nuestros visi
'

ILlegim

extranjeros.
Brios contundente, rotunda, de
cisiva, ha sido esta vez la reclama
ción espaflola. ?Qué les habrá pa
tantes

recido a los familiares de las víc
timas del "Baden"? Seguramente
que es triste que se gasten en esas

el seu
menge

nuestras energías na
cionales y que fué una lástima no
emplear el mismo acento de protesta

puerilidades

viril cuando la tragedia motivada
por el brutal canoneo de un fuerte
militar. Entonces, también, natural
mente, nos quejamos, pero en tono

••••

9../r

'

teralment "armada". El Gran Si
lenció*, "La Grande Muette", agafa
:Igena cosa d'aquesta condició fe:.a. Passiu, administra el remas
nomes que actuen: dosifica
el
•r de la confian ea. El silenci, ja
sn femeni, araba de posar-lo en
condició d'un vell servidor dis
•

cret.

A Espanya, Ferran VII, contem
porani de Napoleó, viu i regeix en
rara. Res no ha eanviat en un segle.
Fis servidors, per una subversió
paradoxal i anárquica, dominen i go
vernea la casa.
Per a arribar a posar l'Espanya
decrépita al nivel' de la França
'ara— conservadora. malgrat tot
una
Revoluci6 és urgent. Ni que
seceneguem tots els inconvenicnts
L mocrácia
:
limitada que gau
ça, l'haver posat l'exércit
aaver-lo reduit a un
si:
aaany
f--aida
—

,

el

coRega "La

nostre

Districte",

.unciá per al dita

proppassat un miting d'ex
posició de l'ideari d'Acalló Republi
cana de Catalunya,
al seu estatge
social, i foren invitats els altres po
bles del districte.
Poc abano d'arribar els oradora
que havien de prendre part a l'acte,
fou suspés per ordre governativa, al
legant el senyor Pastor que l'auto
rització havia d'é,sser concedida pel
ministre de la Governació. Aixó
passava el dissabte, poc abans d'ar
ribar de Barcelona els nostres amics,
als quals els elements del Consell
del Círcol Republicá notificava la
impossibilitat que existia per cele
brar el

míting.

La indignació fou manifesta contra
el senyor Pastor, i davant la nega
tiva d'autoritzar l'acte, s'acordá sus

pendre'l i ajornar-lo per a un altre
dia; peró no fou pas petita l'estra
-lairellbr.

°

1

ote*
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GRANIER-B ARRERA

Narbona.

,

nyesa que causa l'endemá al matí
la noticia que per fi estava autorit
zat lacte, peró que el pregoner del
poble o nunci fou allunyat de la
pohlació de Trernp per a no prego
nar al poble
que se celebrava l'acte
anunciat. També per les carreteres
i camins veinals es destinaren per
sones per a notificar que
el míting
cava suspés,
i així, amb aquesta
a' ,tracció, preparaven el fracás de
ta

Nosaltres diem...
~la

?Qué ha passat amb

1.

l'afer Maca?

.1

_—

°`Ift
%-'i

S'instrueix sumad per la demanda

presentada

per un ciutadá.
Ea prenen dec•aracions.
Es realitzen diverses diligencies.
Arriba un moment que els diaris
publiquen una simple gasetilla dient
que el sumará ha quedas enllestit
perqua s'ha esbrinat que les ordrea
de deportac16 (?) de l'Avi han sor
tit del ministeri de la Governació.
Despras, res més.
Tothom ha callat. Es veu que en
la "normalitat" de Berenguer hi ha
més d'una persona irresponsable.

Aqueates formes
..

910 ...aso.%

'

1.1.1.1t*
°

re

tan

caciquistes

trionden davant la voluntat d'un
poble liberal i demócrata, que sent
en la seva ánima el neguit de lliber
no

z;h4

/

organitzat pels catalanistes

acans de Tremp i el seu distric
Peró a despit de tantes menes
sneres
de voler fer fracassar
aquest se celebra amb axit
.11A..t.

t

4111•1111

tat; aquestes formes tan antiquades
dels honres que procuren posar obs
tacles a tot alió que contraria llur
vanitat personal i representativa, i
no s'hi miren a pactar amb altres que
menyspreen la nostra Ilengua i la
nostra bandera. Homes així no han
d'ésser els nostres representants."

Un elogi del rei
•

11

Felicitacions

en

Nau" la segilent curiosíssima infor
mació:
"El "Circo! Republicá de Tremp i

.,

45
A

Que

La dictadura—la dicta
dura de qui ?—a la "pro
víncia" de Lleida

'

A. B. 609-ro-11; Sonata apasionada
de Beethoven, D. B. 1293-1294-

Es al poder civil de la Franea
d'ara, no al seu exércit, a qui cal
imputar les fallides d'aquella de
macrada, malgrat tos forta. En
fraseas, exércit és femení: diuen li

'li

de sangre

no

—

ra

semi

perill"

el mar re Sitia ea día
inocente ni tiene tanta
Importancia como el elogio escrito
a
un comandante
republicano. La
tinta ha llegado a tener para los
gobernantes actrales más valor que
la sangre. ;Es un síntoma! El ca
noneo del "Baden" y la carta a
Franco, correspondientes, senalan
una nueva orientación del Régimen,
muy digna de tenerse en cuenta."
menor.

—

"cament.

en

vhilngtts
esiteu..

canoneo del "Baden" en la
bahía de Río Janeiro no produjo el
revuelo de esa carta. La muerte de

Iii

Discos "La Voz de su Amo".
Simfonia inacabada de Schubert,

EM ILI

l'ha des

Es un M'are que tia recomanern:
per sí heu estat a la presa, per si
algun dia. Cal estar pre-

IEl

Beethoven,

ble i bel!. L'exercit, pagat pel po
ble, ha d'ésser un instrument del
poble i per al poble. I el seu alt
privilegi ha d'ésser nornés el de sa
ber callar quan els altres parlen. Es
alió que li escau, d'acord amb la
Hiló que la França dóna.

els

Dostoiewsky.

—

apasionada
66681-682-683.

en

ELLTIS CAPDE \PILA

Discos Polydor.
Cinquena sim
fonia de Schubert, 66932-933-934;
Obertura de Rienzi, 66398-399; So
nata

dies

i "Petra.
grad en l'any II de la revolució".
Ara "Zenit" acava d'editar un 'li
bre de Víctor Serge, un 'libre que
d'actualitat: "Els
a
casa nostra és
bornes a la presó". Ja aabeu qui él
!'autor, com és !'autor. Cal ara que
sapigueu com és el 'libre. No us
deixaril pas decebuts la Eava lec
tura. Es un 'libre fofa intens, apas
sionant; un Ilibre d'angúnia, de pie
tat, de dolor revoltant; un llibre no
inferior a "La casa deis morts" de

el seu defensor, i organitzá entre els
intellectuals una campanya que no
tingué resultats.
A final, de mg, Víctor Sergi XI
baltxitxe, després d'acomplerta la
condemna, fou posat en llibertat.
Llavors, exilias de França, vingué a
Barcelona. Acf freqüentá eta centres

se

(Estónia).

Varna

de

bres "La ciutat

trobá una
pistola, la marca de la qual corres
ponía a un stock que fou robat al
carrer de La Fayette. Detingut, pro
ceesat per encobridor i encartat en
l'afer Bonnot, Víctor Serge fou con
demnat a cine anys de presidí.
Pavlowsky, el que havia estat di
rector

des

L'épopeia d'aquells
crita magnificarnent

.e•

1

Amb motiu de la dimissló (?)
del célebre governador de Lleida,
el !lastre company Dotnénec de
Bellmunt rep innombrables felicita

AREL

cions.
En canvi, el senyor Rodés i el
dictadores Bosch i Pinyol estan de

dol.

El fa "El Debate" en un edito
rial.
Es aquest
"Una vez más su majestad el Rey
ha resuelto, en un instante crítico de
nuestra política.
lo más conforme
con el interés público y con el sen
tir de la mayoría de la nación. Al
ratificarle ayer su confianza al ge
neral Berenguer cumplió sus supre

funciones políticas con la mis
ma clarividencia que mostró en se
tiembre de 5923 o en enero de soao."
las hi fixeu bé?: "...setiembre de
1923 o en enero de roya"
mas

vi

.41

pcssimista

del nostre poble, també
tenia ganes de censurar-ho pública

Contesta i réplica

junt

çava

—

més euténties —la

r.

—

actuar

—

que
que

obren i treballa a la imprenua que
o
un germá
Soledat Vilafranca
seu—regentava al carrer d'Aragó,
xarrifre a Casanova, i a l'Editorial
Auber i Pta.
La tardor de 1916 l'agafá sense
feina i delicat de salut. Llavors tor
na a París, on fou detingut i portat
rgi8,
a un camp de concentració. En
reclamat pel primer govern volee

Fou Ilavori quan començá a
la banda de Bonnot. Víctor

ves.

da

A

Martí

Castells

En. Joan

La lectura del vostre comentad,
CA
aparegut a LA RAMBLA DE
passat,
dilluns
TALUN'VA del
hi es
dia ro del que som, en qué
la
solemnes
com
coses
tan
menteu
dignitat d'un poble i altres concep
el meu amor propi
tes que toquen
g
rn m'obliga a contestari el d'altres,
'aquest
m ai
des
d
degudaent,
vosvos

teix setmanari, popular, puix
Director hi
puc dubtar que el Sr.
que
abusi
de la se
encara
accedirá,
va benvolença.
En la lectura de la premsa, de
'libres d'actualitat i assisténcia a di
versos actea polítics, h e ns pos
gut notar com amb la caiguda de
la Dictadura d'En Primo de Rivera
hi coincidí el desvetllament d'un
estol de joves de totes les contra
des de Catalunya; i arnb l'enveja
noble que fa sentir un ideal hm m mi
rat com clemente joves es reanima
dintre la maese
ven i reviscolaven
ciutadana, 1 somoguts per un ideal
felen sentir la seva veu, feien córrer
la seva ploma per demostrar que
aquella maleida dictadura, que liar
cotitzl gran part dele política que
en aquella temps es deatacaven per
Ilur escandalosa veu i voleiadissa
ploma, no els havia desviat del sets
noble ideal, tot just nat.
En el vostre article censuren !'ac
titud del nostre poble, peral jo en
ten que cesan un hom censura un
fet, i principalment de la categoria
d'aquest, és necessari que es doni

soltsció,

el
vostre eomentari posen la nostra
vila en un lloc que vós no teniu
cap dret a posar-la-hi; si anem peis
entreveure

a

una

i

en

fets actuals, a Santa Coloma la ma
joria de dones han demanat l'am
nistia i la llibertat dele nostres ger
mans
catalans; hi ha hagut ciuta
dans que en totes les manifesta
cions i subscripcions de sentit hu
manitari i piadós que s'han orga
nitzat a la costra vila i han contri
buit; hi ha hagut entitat que ha pro
com cal del cas Maciá. Vós
sé si ho heu fet, perca sí que sé
que interveniu en Roas i en conver
ses que dintre deis una i de les al
tres s'han burlat un dia de la colla
cació del nostre símbol a la Casa
testat
no

Consistorial, que han escarnit una
entitat catalana i colomina, i que
oh paradoxal—han imitat algun deis
seise actes, el dia abans escarnits,
finalment, dues o tres vegades jo
mateix us vaig trabar per a parlar
de l'intent de formar una delegació
en aquesta vila de "Palestra", i vós
cm manifestáreu que aquí no s'hi
podia fer res, que no hi havia am
hiena que no hi ha ningú que sen
tís un ideal. Jo no sé si s'hi pot fer
o no. ha haig de
provar; és verítat
que he t: ngut algun desengany, pena
no per la
part deis joves, sinó per
la part de l'entitat de la asnal vo
liem formar delegació; pera no em
desanimo i confiem jo i els meus

—

companys que sortirem amb la
tra.

Jo,

com

nos.

vós, veia i veig l'actitud

A un President li és
sempre difícil traicionar
la legalitat si els partits
d'ordre no s'adormen. Un
rei, inamovible i irrespon
sable, pot fer-ho molt més
ficilment si manca del sen
tinient de l'honor i si no

(Mita molta impon:Inda
la paraula donada..."

a

'uglielmo Ferrero

00110.
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L'Assemblea extraordi
nitria del Sindicat de
Periodites Esportius
Dissabte celebrá. el Sindicat
de Periodistes Esportius l'anun
ciada assemblea extraordinária
per aprovar ele nous Estatuts.
La discussió de Particulat
fou !larga i entretinguda. Tant,
que a quarts de tres de la ma
tinada hom decidí aixecar la
sessió i centinuar-la dijous vi
nent, cija 20, a les deu de la
nit.

Dissabte quedaren
20 articles del

tat

a

aprovats

projecle

presen

l'assemblea:

Un gran concert
al Casal deis Esports
Demás dimarts, dia 18,
deu de la nit, al local de
titat Casal deis Esports,
sell de Cent, núm. 263, se
brará un concert en el
prenciran

part

les
l'en
Con
cele
a

qual
Roseta Rodés,

MAGIC

COM ES FA CALLAR UN
Film sonor en cinc parta, de la "Bas

PLORAIPE
ofill Pictures"

troba

mancada

per

Paraules

mancades

fonament,

de

puix

que a la nostra vila hi ha ha-'
mes
que tenen aquest esperit col
lectits, que és un deis principals fac
tors per a proclamar la dignitat
la ciutadania d'un poble, la dignitat
que uns altres tirem per terra, que
dient la veritat a Santa Colotna són
els més. En un altre lloc dieu: "da
munt nostre pesa la resignació deis

pobles sense ánima"; més avall:
"Que arrenquéssim la carcassa del
rnigrat egoisme que ens cobreix per
posar la

nostra vila

al nivell dels
i al
paraules que esmenteu en el
tres
vostre comentad tenen el sets pro
i -el seu contra, pera tot el que es
menteu no ha corregirem procla

pol-Iss conscients". Aquestes

mant-ho, sinó treballant enérgica
rnent per a fer-ho desaparéixer; si
un poble o una societat no tenen he
prou aptes per a exercir fun
cions de govern, no en formaren'
i no se'n formaran d'antes censurar
Ilurs faltes, sinó que es formara
treballant enargicament
eran
!
dit abans
per a formar-ne d'altr
que substituiran açuells inaptes
mes

—

—

guiaran el poble cap
peritas moral i material.
que

Unim-nos

a

una

pro

els que sentim
amb les inacaba
bles forces que ens dóna la cultura,
la instrucció i la força interna de
l'esperit, i així sí que formarem un
poble, per a vós digne, per a mi
exemplar, puix que ja considero
proa digne el nostre poble; el que
no considero amb prou sentit prac
tic ni digne són les actituds d'aque
tots

ideal, treballem

Iles persones que

censuren tots els
actes deis ,seus convilatans que tre
hallen per la reinvidicació d'un po

ble, fonamentant-se aquells

en

qué

Santa Colonia res no s'hi pot fer.
VIDAL BALCELLS
Santa Colonia de Queralt, 13 de
novembre de soo.
a

catala
triomfar fa poc al
Maester-Sal, de Berlín; denles,
els famosos liederistes Rosa
Mitjavila, tiple, i V. Capdevila.
tencr, cantaran un extens i
escollit, repertari de cançons, i
seran
acompanyats al piano
per Diana Pey.
va

Un homenatge al pro
fessor Blanco

a

Mataró

Diumenge i dilluns vinents,
Mataró homenátjará el profes
sor Enric Blanco Alberich.
La Comissió organitzadora,
integrada per l'Iluro Esport
i Excur

siens de la Societat Iris, Agru
pació Esportiva, Club Gimnás
tic, Centre Excursionista Laie
tÉtnia, Agrupació Científico
d'Eseacs
excursionista,
Club
Mataró i Penya Lievant, ha fet
una gran propaganda dels ac
tes a celebrar—el "clou" deis
quals és la conferáncia que el
professor Blanco donará el di
lluns—i tot fa preveure
que s'ha d'esperar d'una ciufat
com Matará.

Giran assortit

pública!

Sunyol i Garriga
a

"La

Rambla")

Acaba d'apareixer

NELIDA

o

"es

(IFEJ"
a

"BIBERON"

Dieu:

complet d'aquest sentiment collec
tiu que diana dignitat als pobles",

Club, Secció d'Esports

:

EL

nar-nos.

na, que

Monarquia? República?
Catalunya. 1, per tant, Re

•

catalá.
Si, amic Castells, abans de criti
car entenc jo que s'ha de
mirar per
una solució; en el vos
comentad
demostreu el vostre ideal en les me
ves recerques per a formar una de
legacaa de "Palestra"; he pogut
trobar quatre joves 1 les esperan
ces auficients per a poder formar, el
dia que l'ocasió es presenti, una
agrupació que treballará intensa
ment per la formació deis ciutadans
que el día de demá han de gover

l'exquisida guitarrista

DIJOU8 CONTINUARA...

aa.)
"

mena penó no he gosat a fer-ho,
puix que encara no hi veia cap so
lució; avui cm cree que aquesta
solució la tinc, no per proclamar-la
ni per a fer-ne una doctrina, sinó
per a exposar-la perque es discu
teixi entre tots els que santim un
ideal, i per tant tinguem esperit
per lluítar per la ciutadania del po
ble colomí i per ajuntar-nos amb els
altres que ho sentin, i treballar
junts per a conquerir la del poble

Quia de Barcelona
La Gula Original 1 Perfec%a
Demaneu-la a tot arreu

4.1

S. A.C.

reekler
-
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