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DE GIRONA
Pilota ba8ca

DIumenge al mati se celebrà la
~ona. tanda d el campIonat de
p ilota a p ala per parelles. Els resultats foren els següents :
Vila-Mass6 guanyen Batlle - Hors,
per 45-36.
Pujades-portell venceren ColomerP altré. per 45 - 31.
Bota _Segura glIany:lren IbàfiezOabarroques. per 45 -~.
Behi-perlch 11 Agustl-Garrlga, per

..

115-23.

pol-Gawda a. Oolomer-MUfioz,
45 -40.
MJgdall-GraU

It5 - 39.

p er tant, la classi1lcació actu
aquesta.:
Partits
;BelÚ - Perlch
2
'Vila - Massó
2
?ujades - Portell
2
P ol - Gau.-.¡!a
2
J30ta - segura.
2
!Batlle - Hors
2
Colomer • Mufioz
2
'Agustl - Garri
Thàñez - Cabarroques 2
Colomer M. - P;¡ltré
Oamps - Castelló
'Magdall - Grau
B ergareohe -

•

DE

actual
C. E . Malgrat
3 O O 9 S 6
U. E. Arenys
3 3 O O 16 4 6
U. E. Blanes
4 2 O 2 lO 9 4
Tordera F. C.
3 O O 3 5 16 O
Popular F. C.
3 O O 3 4 11 O
Comentaris de la. jornada
La Unió Esportiva arenys contInua
la seva marxa ascendent en el carn..
p ionat d'enguany. Diumenge va jugar-se al seu propI terreny el par
de ls m àxima rivalitat entre a
dós equips arenyencs.
La victòria va decantar-se pel m
llor, pel que demostrà en el terre
de joc la seva superioritat tècnIca
moral.
El partit va ésser interessantisslIil
en tot moment i els istes d'ambd
clubs es cansaren de cridar I anlm
els seus, sempre dintre la màxima
portivitat, la qual cosa celebrem.
El Popular, malgrat tenir un b
conjunt, no arribà a acoblar-se bé 1
suposem que no quedarà pas en bon
lloc el de cuista, podria anar-li bé, sl
el Tordera no s'hI oposa.
A Tordera, el titular perdé novament al segon temps un partit que a
la primera part tenia ben guanyat·
igual que amb el Malgrat, que amb
l'Arenys, el partit amb el Blanes ,..
ésser \gual. La. falta de fons i de •
tenir mig centre, fa que l'equip ~
derenc, compost de jovenalla, sucuJll:'
beixi amb partits que demostren
seva superioritat en el primer temps,:
però que a la part final, per es~
ment, per falta de mig centre, perdtD;
Molt sensible tot això. Cal tro1Iat
aquest home que falta., si l'equip-del
Tordera no vol quedar s la. cua..
La Unió EI\POrtlvs de Blanes. ~
B:@t la. ~va brlUsI\t *tòr1a per 5 11.
2, no va convèncer. La seva porta
es veIé constantment amenaçada per
falta d'una sòlida defensa, I si no hi
hagués hagut el factor esgotament en
les files torderanes, no creIem que
s'haguessin emportat els dos punts
tan necessaris que els feien per a conservar·se en lloc propici per estar a.
l'aguait de la primera ensopegada
dels líders.
Amb tot I això cal reconèixer que sl
segon temps sapigueren imposar-se i
decantar la victòria al seu favor, quan
la majoria també la donaven per
perduda. Bon auguri per als vinents
partits, però no amb el mateix equip.
BILLAR
I Campionat Social
Continuen celebrant-se amb gran
animació i afluència d'aficionats, al
magnlfic local del Wonder Bar, lloc
on té InstaUada la seva localitat el
Billar Club Blanes, el seu primer campionat social
La. llista de premis va. augmentant
cada dia més I més.
Result ats obt inguts en la darrera.
setmana:
Batlle guanya Romains, 150 a 136.
Batlle guanya Gibernau, 150 a 91.
Romans guanya Zurlta, 150 a 61.
Romans guanya Gibernau, 150 a 138
Zurlta guanya Batlle, 160 a 126.
Zurita guanya Fradera, 150 a 131.
Fradera guanya Romans, 150 a 131.
Batlle guanya Romans, 150 a 124.
La classificació actual és la següent:
J. G. P. P.
Batlle
'1 5 2 10
Romans
633 6
Fradera
5 3 2 6
Zurita
6 2 4 4
Gibernau
4 1 3 2
Com pot veure's la lluita per als
primers llocs es presenta Interessantfssima i es fa preveure una lluita. fio
nal per a l'obtenció del preat titoL
Joan Romans Riera

•

DE SALOU
Futbol i ciclisme
Per prImera vega.cla inIciem des
de les planes acollidores de l'avui
RAMBLA DE CATALUNYA el n06tre contacte e$Ortlu amb tota els
clubs 1 entitats e&POr't1ves 00lJlB.l'cals. els Quals saludem oordlalment.
Gran dia d'activitat esportiva. el
d 'ahir a Salou. de la qual cosa ens
hem de felicItar.
A! matí, organitzat per la P. C.
Sprint. es corregué el primer campionat local sobre un circuit enqUadrat i:ilntre el poble. que oferia
te d 'una pista. El recorregut
pranta voltes, I la classlfl;i~~ prlnts cada cInc voltes,
part deu OOITedors loes disputarPII eis primers
JIGd amb un braó exlra<lrdinar\, degut al ma.gnific lot de premls que
es concedien enLre ells la copo. "Cides Guiu", de Salou. i objectes d'altres cases cicllstes \ d'esportlus; es
reoorI"e!'en en total 2;l Quilòmetres.
La. classificació fou la. següent:
l, Devesa, 14 punts: 2, Joan Borràs.
13: 3, Esteve Girald, 11; es classIficaren fins a nou corredors.
L'entusiasme, gran, I l'organització. acurada, per la qual cosa cal
f.ellcltar la. P. C. Sprlnt.
A la tarda el Salou Deportiu disputà una magnifica copa cedida pel
senyor Miarnau, l Trofeu Mar i
Sol, al Casal Català d'Esports de
Tarragona, i guanyà l'equip local
per vuit a tres.
Malgrat el resultat, l'equip visitant lIg!I'adà molt pel seu joc de
conjunt, I no alxl el Salou Departiu, en el qual els de!.enses I rnltj06
jugaren desastrosament. .s0rtosament, però. aquest equip com.pta amb
una davantera formidable, el resultat de la qual són els vult gols aconseguits i que s'hagueren de preparar ells m.ateix06, sense cap ajut
dels mltj06. sinó amb la gran tasos.
dels Interiors Bertomeu 1 Mart!.
Tirà el klck-off el senyor T. MIMnau. - C.

!

DE LES BORGES BLANQUES

F, C. Borges, f
O, E. Ca&aJà de Cervera. z
Començada la partida, surt el Cervera, i en una a.vançada de Cardlne, és introd\Üda. la pilota per Gonzàlez a la xarxa del Borges, sense
que gairebé cap jugador local se n·ha.¡i donat compte.

Es anotat un fa.ut tirat per Mi-

Quel que produeix una situacIó confusa I compromesa davam la porta contrària., la qual es reprodueix
diverses vegades a consequència d'er
vançades locals que l1ca.ben sense resultat posItiu. segueix el domini l~
cal j el marcador registra l'empat
als 16 minuts de joc, en renu tar Llaguna una. passads de Belart II.
El cervera no de!all~1x I aprofita
un canvi de jugadors per lesió, per
a atacar de fenn. la Qual cosa origina una escapada perolllsisslma. de
Cerd1ne que és rematada per lnbert,
I a consegueix el segon gol per als
forans. Després de diverses jugades
al mig del terreny, finalitza. la primera part.
Represa la partida s'imposa tot
seguit l'equIp local que produeix mantes jugades de perill davant la porta forana que no tene!! efecte per
manca de deicis1ó en el xut. Veiem,
però, que el Borges no es desanimà,
1 continua atacant amb força entusiasme, fins que aconsegueix l'empat
als 25 minuts d'un xut formidable
de Belart I en rematar una passa-

D'ARTES

A , 1e t i • m e
El pass3 t dia 6 I al camp d'esprUI

1comEl poques
Valls jugà una ~ra part
n'hi hem vist fer, però

el no haver-hI xutadors a la davanlocal. tingué lloc una Interessant tera féu que es perdesln Infinitat de
competiciÓ atlètica entre l'eqULp del
jugadE's, en les quals el més dineU
C. E. Artesenc I un bon combinat
potser era marcar goL
del C. d'E. Manresa. Els equips eren :
Des del primer gol l'equIp atlèt.lc
C. E. Artesenc: Cardó, Datzlra,
tingué moments de tot 1 es destacà
De Pedro, oonzàlez I S311ent.
l'actuació del defensa dret, sense que
C. E. Manresa: Antonell, carol,
desmere ixés el seu company; el porOa.ses, Caselles, Daura, Lledó, ~ter jugà força, sense ésser culpable
teu. M&nOYo. MuntanYà, Roc, Serra de cap dels d06 gois que 11 marcaren:
I Sercs.
la llnla mitja na actuà amb r egulariResultats de les proves:
tat, la davan tera construl molt de
80 metres. - Lledó. 10 s.. 2-5; Car.
joc, però d ava!!t de porta no tingué
qui fes efectives les jugades.
rió Sallent I Manoyo.
300 metrea. - Carrló, 42 segons;
Resumint: un partit que a tenir
Manoyo, Carol I Sallent.
rematadors podia haver guanyat ben
800 metres. - Lledó, 2 Ol. 20 5.;
bé el Valls.
F. Magrlnyà
Cases 1 De Pedro.
DE VILANOVA I LA GELTRU
Pes. - Sercs. 10'50 metres; Carol,
catalunya (Vilanova), 1 • Vila..
9'30 metres; Datzlra., 9'08. 1 Roc,
franCl\, 1
8'60 metres.
Tal com estava anunciat, el diuDisc. - Carol, 29'46 metres; Daumenge passat la tarda va tenir efecra, 2'1 m.; [)atzlra, 24'60, i Roc. 24.
te al terreny de joc de la Rambla
Ja.vellna. - C:lrri6, 35'20 metres;
Samà el present encontre que lliuCarol, 34; De Pedro I Roc.
raren els equips Catalunya F. C. I
Perxa. Sallent, 2'80 metres;
Carrió i Roc, 2'70, I De Pedro, 2'65. el F . C. VUafranca.
L'encontre no va resultar mol t In·
A!çària.. - Sercs. 1'60 ol.; Munteressant. A despit que al començatanyà, 1'50; Manoyo I Can Ió.
ment de la pa r tida es veié jugar per
Llargària. - Carol, 5'15 ol.; Roc,
ambdues p 3rts, en canvi en la r esta
5'02 metres. 1 Gonzàlez. 4'95.
del primer temps hom presencIà una
4 per 100. - Primer, C. E. Manresa, U segons; C. E. Artesenc, classe de joc de baixa quali tat. àdhuc
arribà a l'ex trem d'ésser l'encontre
54 segons 9-10.
Puntuació final: C. E. Manresa, I Quelcom ensopIt. Però no obstant en
les oportunes ocasions que va tenir
55 punts; C. E. Artesenc. 42 punts.
La. manca d'Aguilar, S , bater I
el Catalunya va saber conqui. tar la
Carrló n es deixà sentir i minvà \ victòria.
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Casal E. C., I; Fúries F. e" 1
Al camp d 'esports del casal E. C.
es jugà el primer partit del campi~
nat amateur local entre els primers
equips del Casal E. C. i FúrIes F. S.
Sota. Ja direcció de l'àrbitre Esc1asans, es formaren els eqUlps de la
següent forma:
CI¡\.8aI E. 0.1 ~n, Mateu, S0lsona, Balaguer n, Raventós 11, carni n, Artal, Camí l, Raventós I,
Balaguer l 1 Regull
Fúries F. C.: Llonch, Galofré, Parrilla, Balanyà, Saumell, Montserrat,
Vicente, Mart!, Francès, Moliner 1
Mas.

Comença el partit. El ca.sa.l E. C.
juga contra el vent; domina lleuge,rament I les jugades de la seva davantera moren davant de la defensa contrària. per manca de coratge
dels davanters.
Al segon temps domin Intensament
el Fúries F. C., I gràcIes a. la mag.
nifica actuacIó de la defensa 1 del
porter del Casal E. C., no funcIons
el marcador.
Un free-klck contra el Fúries tira.t
per Solsona cau als peus de Raventós l, el qual d'un xut fort envia la
bala a la. xarxa.

Segueix doIn1nant el Fúries F. C.,
i en una avançada de l'ala dreta
camt II es veu obligat a ::€dir còr~
ner, el Qual és tirat molt bé per Vicente I rematat de cap per Francès,
el qual aconsegueix fer entrar la plIota a la xarxa, i ensems l'empat.
Ha estat un gQI fantàstic, aplaudit llargament pel nombrós públic
que presencià l'encontre, ja que per
a aconseguir-lo. Frances s'ha vist
obligat a. donar un cop de cap al
pal de la porta, s con:;eqüèneia de la.
qual cosa ha. resultat lesionat.
Domina. el Casal E. O., I una magnifica avançada es perd per la poca.
cobd1cia i no rematar a. temps els
seus davanters.
Pocs minuts després l'àrbItre anuncia la fi del partit amb el resultat
d'l al.
Corresponsal
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LLET
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11
la llet Condensoda morco "EI Niño'" per 10
const6ncia de lo seva alta calitat $egueb mereixent la més absoluta confianço dels seuI
Ilombrosos consumidors. Demani avui motei.
o SOCIEDAD LECHERA MONTANESA A E.

r.t;Q Laietana. 46· A. finterenant fgll.t6. ~
"Utilitats culinllrie. de lo
llet Condensada marco
"EI Niñou que

~tramè.

'i

.erà

gratuitament".

r ",,;, o, darrera d. fe.'
etiquetes. ja que moltes porten premi$ en metòl'¡"

tomprl lTeteol'lftêl'lsada HEI NIRo·

da de l'extrem local Baiget. ConUnua la pressió del Borges de tal manera., que obliga a. Ba.tce1ó a intervenir d'una. manera decidida per a.
fer~ amb la pilota. però malgrat
això, els locals, més ben compenetrats que a. la primera part, construeixen belles jugades i aconsegueixen en una. d'aquestes introduir a la
xarxa. de Barreló la. pilote. en rematar Belart lI, oportú, un xut fort~
sIm de Belart l, que el porter no ha
pogut blocar.
Anotem aegu1<1ament dIversos còrners a favor dels locals, a.Ix1 com
d'altres jUgades ben precises. Finalment, .quan mancaven 8 minuts per
a acabar el part.!t, en una avançada
de tota 1& davantera local, Llaguna. d'un xut ben coYocat, aconsegueix el qua.rt gol per als locals. Poc
després el Cervera tracta de rea.ccl~
na.r de ferm, però l'àrbitre assenya.la l'acabament del part1t..
L'àrbItre sl bé a criteri de molts
esportius ha patit d'a.lgunes equivocacions, ha estat ben imparclaL
Els equipa s'arrengleraren a.Ix1:
F. C. Berges: Albitos, FSrrà, Ferrer, Ferrer, Fort, Garsaball, Baiget,
Be1a.rt 1. Bela.rt li, Llaguna i Miquel
C. E. ca&aJà: Barcel6, Grlera. Pérez. Boladeres, Calafell, Vlladrosa
Inl>ert, Nogués, Gonzàlez, Alalx i
Cerdlne,
Celebrem aquesta. primera victòria
de l'equip local. el Qual hem vist ".n
aquest partit que ha. emprat molt
més entu.s1a.sme i ha. sctuat &mb
més moral. segurament degut a la
compenetració i composició de l'equip. Creiem Que refet de la moral
que sembla que li mancava, aconseguirà una bona puntuació en
aquest torneig.

--

A la segona part l'equIp vIsI~nt
l'actuació dels locals, que, altrament, haurien pogut escurçar la di- va animar-se i veiérem que notableferència. de punts, no obstant i re- I ment havia canvla.t la seva posIció 11
conèixer la gran vàlll4l. de l'equip la del temps anterior, és a dir, una
verItable recuperació en eis seus renvisitant.
gles. I no negarem que el Catalunya
NON
no fes un bon paper davant del ViDE VALLS
lafranca, puix que va sostenir en el
Valls A. C., O-C. E. Vllanova, 2
moment oportú les escomeses del seu
Corresponent al Campionat de Cer
contrincant.
talunya de segona categoria, el Valls
Eis gols es marca.ren: al primer
rebé la v1si~ dellider.
Contra el que tothom esperava, el temps, una passada de Guillamon a
Valls perdé novament al seu camp, 1 Esplnazo, i aquest bat Girona; seguidament el davanter centre Carb~
no fou pas perquè jugués un mal parnell s'apunta el segon gol d'un exUt, ans al contrari, jugà una primera
cellent oop de cap, 1 quan faltaven
part magnífica i no aconseguí marpocs moments per acabar el primer
car degut al poc encert en el xut.
temps altra vegada el jugador CarAl començament de Ja segona part
bOnell s'encarrega de marcar el terels visitants marcaren el primer gol
cer. l el gol favorable al VIlafrani semblava. ',alment que amb l'obtenca, obra de Parellada., es va produlrció d'aquest els vallencs haguessin
Se trOba.nt-se sol el porter Baldiris
quedat desmoralitzats, però ben avlat
allunyat dels seus companys.
reaccionaren, amb tan mala. fortuna.,
però, com bo feren durant 1& pri.
La formació dels equips era:
mera part.
Catalunya F. C.: Baldir!s, PalaEls de Vilanova continuaren ata- z6n, Gulllamon, Fernàndez, Domincant a. la porta va.llenca 1 després go, Bages, Arnàez, Venús, Carbonell.
d'algunes incursions a la porta acon· Espinazo i Torres.
seguiren el segon i últim gol. A parF. C. Vilafranca: Girona. Carretir d'aquest moment el joc fou més
res, Berrope, Marquès, Fernàndez,
viu 1 més fort. 1 com a conseqüènCia
d'aquest joc sovintejaren les lesions Masach.s, Escuder, Parellada., Surlol,
Mata 1 Rovira.-C.
i hagueren d'ésser assistits alguns jUgadors vall{Oncs.
DE FIGUERES
El partit acabà amb conste.nts
C. E. Manlleu, 1 - U. E. FIIUeres. S
atacs a la porta del Vilanova, sense,
El partit havia despertat un viu
però, que el Valls pogués estrenar el
1Dteres augmentat pel fet de presenseu marcador.
tar-ae l'onze local mancat de dos dels
Del Vilanova ca.l fer remarcar l'efi·
caç labor del seu interior dret. el1ual seus titulars: Miquel, castigat per
vuit dies, 1 Jacomet, malalt.
es troba ben secundat per la resta
Hom se sentia molt interessat pel
de la davantera; la mitjana, tot i
resulat que donana. la. davantera
jugant bé no fou prou per contenir
unionista, on actuava al centre Pala davantera atlètica en els molts
C<lps que arribar~'1 a porta. La dedilla en un lloc que no li és habituaL
fensa fou el més teble; el porter no
Sortosament l'actuació d'a.quest
Ungué ocasió de dem06tra.r llur qua..
fou més que acceptable I ell sol marI1ta~
cA ela a lOl,s fl¡uerenca.

D'altres ocasions i no poques per
cert foren desaprofi tades.
El Ma nlleu ma rcà ol gol d e l'honor en transf ormar Novoa un penalty amb què fou castigat el Fig¡¡eres.
Ens agradà l'entusiasme posat en
la lluIta per i'equip visitant. encara
que certs jugadors a busar en d'una
d uresa excess. va.
Malgra t la bona actuació de la
trIpleta central dels visitants. em
semblà veure en els rengles locals
molta més tècnIca.
El domini. a excepció dels darrers
minuts de la primera p art, corre:;.
pongué sempre a l'equ:p figuerenc,
que tingué en conjunt una actuació
acceptable, sobresortint Bussot. Padilla. Pagès í Monera
ArbItrà el colleg!at Oriol, que no
va a gradar-nos tant com en la temporada anterior. La seva actuacl6
ens semblà plena de bona voluntat,
però no d 'encerts.
Vila, Fabra, Gómez, Pla, Novo,
Em lllo, Horts. Rierola, Oriol. Vila n
i S errallonga defensaren els colors
del Manlleu , i Bru. Bussot. Ventura, Monera, Rosalench , Vila ta, Valls,
Pagès, Padilla, Colomer i Vila els
de la Unió Esportiva local
ClI8SÏficació després de la quarta.
jornada en el grup Girona i sense
comptar els punts assoliU! contra
l'Ausà, de VLch. r e tira t
J . G. E. P . F. C. Punt.
Ma nlleu
31027 7
2
Figueres
3300
7 16
32 0 1
75
4
Olot
Banyoles
31 0 2 7 8
2
Ripoll
4 1 O 3
'1 10
2
CICLl Sl\1E
Primer Gran Premi Club Ciclist a
Figuerenc
Per al proper diumenge, etia 20, a
dos qua rts d e tres de la ta rda, organitza. el Club Ciclista Figuerenc el
seu primer Gran Premi reservat als
corredors provincials principiants o
de qua r ta categoria.
La cursa es (orrerà per equips de
cinc corredors (se'n classificar an
tres). Es farà tres vegades el següent
recorregut: Figueres - P ont del Prlncep, Borrassà, Ordis, Vilafant i Figueres, amb un total de 66 quilòmetres.
P er a la classi!ilcaci6 per equips
han es tat establer ts els següents premis :
1. Copa Bar Parisenc.
2. Copa Joieria Pujol.
S'establirà, encars, una çlasslficació individual :
Primer pr emi: un quadre G imson
1 25 pessetes.
Segon premi : un canvi de velocitats Slmplex i 30 pessetes.
Tercer premi: un joc de carrets
"Royal CIem ens" i 2fi pessetes.
Quart premI: un tensor "Vitòria"
I 20 pessetes.
CInquè premi : un joc de llantes
"Gelada" 1 15 pessetes.
Sisè premi : un t ubular "Wolber"
1 10 pessetes.
Setè premI: una cadireta "UnlcImpermea ble" I 5 pessetes.
Vuitè premi: un manillar cromat
"Empòrium" 1 5 pessetes.
Novè premI : un fanal G1rald i 5
pessetes.
Desè premi: un joc bldoner es López I 5 pessetes.
Onzè premi: una ampolla "Brlck"
I 5 pessetes.
Per a la çlasslflcació socIal han estat assenyalats els següents premis :
l.-Un equip elèctric "Impex".
2.-Un canvi de marxes "Glòria".
3.- Un joc frens crom ats "Monneret".
4.-Un ma nillar cromat "Empònum".
5.-Un fanal Domènech .
6.-Una ampolla "Vi d e quina P ortolà".
El Cafè Progrés i Cicles Gelada
han ofert objectes destinats a primes.
Augurem al Club Ciclista Figuerenc un gran èxit en la se va primera
organitzacIó, molt merescut per la
tasca por tada a terme 1 per les fa.
cllltats i objectes cedits galantm ent
per les cases de com erç. interessades
en el Ciclisme, Que són s F igueres
molt nombroses,
Corresponsal
DEL VENDRELL

Tarragona, 5 - El Vendrell, 3
Una altra jornada. de campionat
va disputar-se el passat diumen ge al
nostre cercle. i una vegad a més el
triomf no va somriure pas a l'equip
local Tampoc en aquest e ncontre no
fou possible arrenglera r l'equip complet, puix que si en el passat en .
contre calgué arrenglerar dos nous
elements, en aquest foren tres les
baixes cobertes. Amb tot, en l'equip
local es notà aquella manca de voluntat a saber imposar-se a.l contrari, i més encara Quan en els 15
minuts primers de l'encontre porta.
ven dos gols d'avantatge, o sIgUi un
2 a O al seu favor. I després d 'ha ver
empatat els visitants, encara pogue-

ren obtenir el !le npat al s u favor.
Aid I tot. els \'lS.tan
'cr C:ugL1ercn el
triomf, I mb ell els dos punt per s
la cln ricac;ó.
L'eqUIp visitant tou duran~ el partit un noble ad\ersari. cas que pot
afegir.se als acompanyants de l'equlp. Celebrem p:lder anotar aquestes notes. I voldriem que es pogu
repetir qUlln el Vendrell torn! la vl!Ita als t rragonlns. El senyor puntés - l'àrbitre - actuà amb en"ert.
Cal dir que el partit no ofen cap dificultat.
Els equIps. - F C. Tarragona: Boronat. M~r{'a (F.). Santajullana,
Alegret. Avià. Perelló. Pol do. Garcia,
Oua' eh Pelegri. - F . C Vendrell: Vidal. Manyer. DOJT1ingo. Febrer, HIvern fartorell, Nin S ., Diaz, Colet,
GUej¡. Fuster.
Corresponsal.
DE BALAGUER
B o

a

JO

Comunica la Unió Esportiva Ba guerln3 Que el seu b:lxador Sadurní
Lo ha estat dem!lnat per la FedeTació Oatalana de Boxa per tal que
'Vsg¡ amb l'eqUIP catal amateur Que
es traslladarà a França. L6 nostra.
enhorabona.
OORRESPONSAL

................................•............•

MAJ EST e HO 1[ l
• RESTAURANT
Co berts a 10'50 ptes. t a la carta
Plats r eglo n a is - ExceHent cuina
Servei p erfecte - Salons per a

anQuets, i 8o~es ¡'es'es
...........................•.......... ,......

Orq uestra

Preus mode r a ts

A l'hora del
coneu
F. Tieó, de Balaguer, - Agraint
molt, en el que v31, la v06tra dUi~ènc!a. us preguem que us abstingueu dïnformar-nos d'altres actes
esportius que no siguin estrictament
els celebrats a Balaguer. Us preguem ensems que les quartilles les
escriviu sempre per un!!. sola cara,
:per tal de facilitar la tasca dels linotipistes.

Ramon Coll Taber ner
CAFÈ-BAR
3111 - Tel. 79220
BARCELONA

Muntaner,
DE

~RANCA

DEL

PL~EDES

CJUT A DA N TA
D E I,LINARS DEL VALLES
P ER LA FIRA D'ENGUA~
Indubtablement som en un poble
Que a través de qualseVOl cosa insignificant cerca l'originalitat. Fa uns
dies es passeja un ruc amb pantalons que és Objecte de vius I humorístics comentaris. Aneu a saber fins
a quin punt arriba l'afecte de llur
propIetari, i de quantes contrarietats
pot preservar-lo aquesta decorosa 1
xiroia innovació. La. sorpresa aci no
consisteix pas en la indumentària,
sinó en l'elegància que l'exhibeix. car
en el primer extrem ja té compet!dor.
Existeix un altre ase que camIna.
majestuosament (perquè és de C'!ISa.
bona I aquest porta "mamot" i. nat,uralment, tots els dies fa la seva.
sparidó a la piscina política, on pre.n
sem pre ~ la mateixa hora el saludable I CObejat bany. Té l'hàbit de banyar-se r:.ol I per això te cura d'ésser
'li"mpre l'últim, car 11 agraden les aigUes tèrboles i bracejar amb comodL
tat. S 'ltisfets els seus ollmplcs desigs.
torna a la quadra. on té, amb alfals
i grana abundoses provIsions. i alIí
l'esplai bucòlic li proporciona forces
per br amar eufòricament i malgrat
saber la dIta "que brams d'ase no
pugen al cel", té la impress ó ferotgement aterrada que tampoc partiran nI repartiran la terra. perqu~ si
::.enla aquest pressentiment emmud iria I {Os tornaria roll. o u QUe ultra
això té gran intnès q¡¡e el que posi
preu a la seva pell. tantes vegades
venuda. en doni ara la suma que
es mE:reix.
Hom té la ImP~ssió que si ¡'últim
bany no li donen amb aiguarrà:; p0.dria cotltzar,,~ a un preu molt elevat. Segons a qui correspongui el llegat, oorrerà més o Dlenys risc, a.IXÒ
sl que és lnnegabie. però ditxós qui
podr à r entar-se'n les mans.
J O!Ie p erra.

TISANA PECTORAL

.... ·-.&.-V-X
Venda: Farmàcies
RIERA DEL PI, 19

Herbolaria del Pi
Telèfons 22436-18228

losep Oan

SASTRE
Rebudes les novetats per a la present temporada
Carrer de Sant Pau, 10
Telèfon 22568
BARCELONA

la :-ambla de Catalunya
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Ara és quan començarà la veritable lluita entre tots els directors
a aquesta inesperada esbranzlda;
estigueu-ne segurs, respondran
tots amb un formidable "sprint"
Que els posarà en contacte i els
llançarà a efectuar una lluIta
aferrissada per tal de posar-se en
cap d'aquesta competicIó que tots
els aficionats n'esperem el resultat i amb ell l'èXit definitiu del
nostre cInema.
El premi rebut per tots aquells
Que Integren aquesta producciÓ
no ha pOgut ésser més eloqüent;
no han decaigut ni per un mo- tant el públiC com el més exigent
ment davant els assaigs no ex- dels crities han hagut de consIgcep tes de fracassos tant tècnics nar que amb "Nobleza batuIra"
com comercials, e:q;erlmentats s'ha aconseguit un bell film en
a través deis anys. Això, que tot3 conceptes. Aquest és el millor
sembla Que hauria hagut de fer elogi que se'n pot constatar.
Per tot el que portem dit, comtrontollar i abandonar els seus
treballs a qualsevol empresa, ha prendreu Que res no s'ha escatimat per part de la casa producest~ t possible de mantenir I superar, donada la comprenslvltat i tora, que és CIFESA. AiXi ha esconfiança dIpositada en l'esdeve- tat possible d'obtenir un film
nidor per alguns Que bé es me- digne I en el quai, mentre l'argument va teixint un drama, que
reixen el nom d'abnegats.
Ha estat suficient comprovar no arriba a la Intensitat per ferper aquests homes Que tots els hI jugar amb gran sentit la nota
elements Que Integren la conse- còmica i Iròn1ca, la cambra, per
cució d'un film han assolit una mltlà de belles I atractives imat,
acurada perfecció perquè es llan- ges, recull tot el sabor de la terr::.
cessin sense vaclHacló a una em- aragonesa, amb els seus costums.
presa sobrerament atrevIda 1 els seus cants, la seva jota ... , sota
ense altra confiança Que la fe la lluminositat del seu celatgl
posada en aliO Que a ells els lla, serè.
A remarcar, el treball d'Impe'ot esperant. per tant, esperanrlo Argentina, que es mou en tot
çats els resultats ...
Calla, com hem deIxat dit, tro- moment, segura I dominadora del
bar l'home I decidiren dipositar paper que 11 ha estat confiat, el
llur confiança amb Florian Rey, més d!flcU de tots els que 11 hem
dire¡:tor d'acusada personalitat vist Interpretar fins avui, donada
guanyada a pols, el Qual ens te- la. varIacIó de matisos que conté.
nia acostumats amb una visió i Bé, molt bé. Joan de OrdUl1a, no
un tacte de les coses en els seus desmereixent Mlguel Llgero, dafUms distint als altres que conei- munt del qual es recolza tota la
xem. i amb una superació accen- part còmica. Quant als altres,
tuada en cada nova presentació força encertats.
Resumint: Un fllm digne Que es
Que l'havien situat en primerissim pla entre els directors del fa preciso donat l'esforç que recinema pen1nsular, Ara bé: en presenta, que el públic hi aport!
virtut de l'obtenció acabada, I en el seu suport per tal de prossetot moment digna de lloa, que del guir, sense desmaiar, la marxa
film Que comentem n'ha fet, es ascendent Iniciada aquesta temdestaca visiblement dels altres, porada, prometedora de grans esels Quals sl volen
"lnsegulr-ho, deveniments per un futur no Uui d'això en tinc la certesa, caldrà nyà,
P. V. IV.
Que forc1n un xic llur marxa.

emes
e
Dreu omeutari ~els li ms ~ue bem flsl I
~atafun a~res nta
En fer el comentari amb motiu
de la pre entacló del ftlm pen1nsuI- r "Rumbo nI Cairo". escrlvIrem. entre altres coses, que haven t arribat tècnicament on
que tens tuava ja pod1em fer
co
bone . No hem hagut d'esperar gaire dies per comprovar
Que no anàvem equivocats. La
v r tat, sl bé ens emplena de satlsf cc ó el consIgnar-ho, hem de
dir Que no e peràvem la re:;posta
·S·S%SS%S·SS-%SS%SSShSS'

Mary and
vui, i cada dia, la gran
re\ elació de la temporada

"Carmen"
"Madame Butterfly
"La Travlnta"
S la deliciosa cançó
"Chlrlbtrlbi"

uperproducclÓ Columbia

.S·
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en una data ron breu. N'hi ha
prou amb veure "Nobleza. baturra" per donar-nos per satisfets.
¿Ja us feu càrrec del que representa. lector amic, l'obtenció d'un
lm com aquest? En primer lloc,
trobar una editora disposada a
:f r b ns dispendis més que crescuts, ex gera , tractant-se d'un
film espanyol; després, comptar
amb l'home Que oferis un màxim
de probabtlltats d'èxit. I tot aIxò,
que temps enrera no hauria passat d'ésser un somni. avul s'ha
:fet po ble gràcies a la voluntat
de ferro d'uns homes, els quals

om

Un gran triomf de la. gran
actriu

en la seva darrera i més gran
pellícula

Amb el seu concurs, Caterina
Bàrcena ha aportat ,al cinema
una nova modalitat de films, catalogats dintre el tipus de les comèdles, per ais quals el púbUc ha
demostrat, de bell antuvi, una
manl1esta predilecció.
Ei fet que en cada nova producció Interpretada per la prestigiOSa actriu s'observi un major
respecte a les eXigències cinematogràfiques, és a dir. que cada vegada resultin menys teatrals per
passar a ésser més cinematogràfiques, ens obl1ga a reconèixer el
mèrit I l'avanç que això representa; més encara, sl tenIm en compte que gairebé la totalitat de les
obres que Caterina Bàrcena protagonitza. procedeixen del teatre,
el mateix que ella, 1, per tant, és
més dUicll salvar aquest pIeluiei, motiu de moltes de les censures que ens hem vist precIsats a
formular respecte d'aitres cintes
de parla castellana.
"Julieta compra un hljo", la
darrera prodUCció de la Bàrcena,
Que es projecta des de divendres

I entre
Frankenstein ha tornat. Quan
crits esfereïdors I extra-

humans semblava que moria en
un moll envaït per les flames,
acorralat per la. multitud, Frankensteln estava preparant la. seva. reapariciÓ. Quan un personatge ha estat una troballa - o slgUI un èXit - no mor gairebé mai
al primer film. Han d'esgotar-se
totes les seves posslbLl1tats abans
de desaparèixer. Excepç$ODa1.....
ment, "El hombre in
morir en la seva primera .,rtlt"a.
rs
I potser ara els seus
s'estiren els cabells en
el
partit que haguessin pOgut
ure
de l'home de Wells en un altre segon episodi, sl la seva mort cinematogràflca no hagués estat tan
palmària..
En la seva segona aparició
Frankenstein és molt més humà,
Parla, s'emociona, riu, plora,
ConviU amb persones, pensa I desitja. Els seus moviments I les seves accions són més naturals...
Igual com una persona na.scuda
de vius i no de matèria morta,
com ell.
Es menys monstre, I aquesta
variant :ta que la seva presència
ja no impressionI a cap espectador. Però tot el que ha perdut
Frankenstein en el terreny paorós ho ha guanya.t en dramatisme i sinceritat humana..
Diríem que és un monstre simpàtic. El drama que viu almenys
excita la. compassIó, Veure com
la gent el rebutja i que fuig d'ell
horroritzada. La. persecució que
ha de sofrir, el seu isolament, el
seu odi a la seva pròpia cara espantosa, sense cap companya ...
Això sol és ja suficient perquè el
compadim.
I a la fi la seva mort a la torre
Artistes Associats ens oferei- palla I smoking, tan famlllar a
xen amb la presentació d'aquest tots, I que diu les cançons com sinistra, junt amb la "nòvia" 1 el
nou film , ultra una prOducció que vol, acompanyant-les d'aquells
posseeix la virtut de fer-vos te- gestos descompassats que li han
nir dibuixat en fI rostre el som- valgut per l'originalitat d'admIrls des del seu començ al seu fi- ració de tots els públics. AIxò no
nal la de presentar-nos dintre un vol dir, però, que aquest ens hagi
caire fins avui desconegut a Mau- estat escamotejat. No! Ningú no
La Colúmbla presenta a Grace
dic e Chevaller, el qual en aquest s'hi conformaria; el que passa és Moore en un film fet a mIda pernou aspecte es mou en forma cor- que s'ha confeccionat un argu- què pugui lluir les seves excepment i s'hi han fet encaixar els cionals qualitats de cantant. Un
dos Chevaliers.
film, en el qual la veu de Grace
Això dóna ocasió a què en pri- Moore justifica tots els elogis i
mer lloc admIrem el "chanson- ..................................... __•••••
passat al cinema Urqulnaona. és
nIer" en Za seva pròpia salsa, o
l'adaptacIó de la coneguda obra
A\'l'l G A EXIT
SIguI a. l'escena, el que ens proteatral escrita per GregorlQ MarTRr.S ESTRELI:ES E"S' UN FIL:\I
porciona sentir-li un seguit de
t1nez Sierra I Honorlo Maura, mobelles cançons, de les quals en sotiu pel qual creiem innecessari
M.t"o'Y.IJwYI\.-May." ~ CI.
bresurt una dedicada a la pluja,
referir-nos al seu argument. Cal
que segurament no trIgarem a
consignar, però, que l'adaptació
~-~ RAWJORD
, sentir
per places I cel-oberts, amb
ha estat realitzada amb força ene.t.M.:
~
acompanyament de conjunts cuginy I depuració de tècnica, ofeGABLE.M. TO MIRY rulls
de visualitat, vIda I de delirint-nos una peH1cula que reuneix
cIosa realització, l, de més a més,
totes les condicIons preCises per
com a Imitador de personalitats.
a fer passar una estona distreta
AIxò 11 proporciona un formidaI agradable a l'espectador.
ble èxit entre el públ1c, particuCaterina Bàrcena, admIrablelarment en copiar de manera
ment secundada per Gllbert Roperfecta
a un gran financer, el
land. el qual s'aj usta a la perfecbaró CasslnI, que es troba a Pació amb el personatge que repreris, essent-ne la figura del mosenta, palesa de nou les excelment per les seves conquestes I
lències del seu art exquisit, amb
la seva fortuna.
l'expressió de movIments 1 la subUna de les més admirades d'ajugadora modulacIó de veu que
questa
caracterització és la mupel' ¡cula
tant ha contribuït als seus grans
ller del propi baró, la qual fa tots
1 continuats èxits. Tot el pes de
espanyola
els possibles per conèixer l'artisl'obra recau damunt els dos esta I perquè li sIguI presentat; a
mentats artistes. De la resta cal
partir d'aquest moment comença
•
destacar Luana AlcafiIz, Juli Pel'embollc, que si bé tot ell és InEn aquest programa : 'Cinelocufia, Soledad J iménez i Bàrbara
ras núm. 2" (cinema retrospecversemblant, està aconseguit a::lb
Leonard, sl bé tots ells tenen un
tiu) , "Te'llf'ridad SGbre ruedas"
molta gràcIa I flnor, i es desenpaper molt secundari .
(proeses del volantl, "El culdado
volupa argumentalment amb molt tota la fama de què gaudeiX l'edel nene", Curiosos i còmic.s conde tacte, dintre un ambient minent soprano del Metropol1ta.n
sells a les mares
sumptuós I adient al moment I de Nova York. Veu càl1da, prodisItuacIó, la qual cosa proporciona gada, simpàtIca, Que arravata i
a Chevalier un triomf merescut delecta, que alegra 1 entristeix
per
la seva acurada interpretació alhora, que emocIona. Una veu
prestigi, com són Joan Crawford,
.,.. . . . . . . . . 0.....,0 1
en aquesta nova modalitat. Cal, que s'imposa sobre l'argument, el
Clark Gable i Robert Montgomealx! mateix, cal ressaltar el treball director, els protagonistes I sobre
rl, tan Identificats als personaten
tot moment digne d'elogi de la mateixa interpretació - tot I
ges que representen, que el call- recta i acompassada de gest
ésser exceHent - de Grace Moore.
f1catlu de naturalitat porques ve- usa, a més d'un blgotet i un mo- les seves companyes femenInes,
Sothern
I
Merle
Oberon.
Ann
El nervi de l'argument és semgades pOdria aplicar-se amb més nocle, un copalta, que 11 donen
blant
al de "Bolero", L'artlsta
propietat.
tot l'aspecte d'un acabat "gentleque s'enamora del seu professor a
El tema constitueix un verita- man". AQuest nou Cheval1er, com
desgrat de l'advertiment que li
ble tractat psicològic, puix que endevInareu, està completament
ha fet aquest que sl això succeeix
defineIx amb una preCisió admi- oposat amb aquell de barret de
trencaran les relacions artistiques. A la fi és el prOfessor el que
s'enamora de la seva deixebla 1
UN HOME MONSTRE! UNA DONA MONSTRE! UN AMOR
calla, fins que a la fi es posen de
ENTRE DOS MONSTRES! UN ESPECTACLE MONSTRE I
relleu els seus mutus sentiments.
VEGEU-LO!!
Es un Olm realitzat amb tota la
consciència artlst1ca d'un director. Els moments que Grace MooT
re canta no són provocats sense
to ni so, ans al contrari, porten
F
O
lligats entre ells mateixos difeO
rents situacions de l'argument.
T
R
I ac! d'endevina una mà experta 1 1nteHigent. Vlctor Scherz1nM
S
ger ens ha presentat una cinta
1
bella j flúlda, sense els enfarfeD
gaments tan gratuits en els fUms
E
Intervenen els artistes del
que
A
"bel canto".
L
B
Grace Moore canta una ària
L
S
dalt d'un balcó en mIg d'un pati
de veïnat I acompanyada per una
E
orquestra improvisada, que és
o
una petita meravella. d'exeCUCió.
È
També uns fragments de "CarI
men", "Madame Butterfly" I una
X
cançó en un restaurant, en les
I
E
quals palesa també una ductUltat escènica remarcable I Una
T
S
"souplesse" en la matisacIó plenament clnematogràtl.ca.
Un fllm agradable i digne de
veure's.
«CONOCE A TU
per Jack Holt
Hem de remarcar que ens sorSESSIO CONTINUA DE LES
A DOS QUARTS D'UNA
prèn que una peHicula com
~;;::s:c.:::¡;:¡;:c:::s;:;:;:¡;:s;::s;:::;:s:;:r.:;:::s;:¡;:js;::c::;;:¡:s.::s:sCli::l~s:;;:s;I;:::;;:::;:¡;:ja::;:¡::a=~r;;:;:s::;;:;;;::s¡:s::Io:::I;:r;::g¡¡:s:s;:;:s;:s!1 aquesta, de veritable qualitat, tZlS
• •••••• r • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

fantasio

presenta

t'fEL CA BALLERO DEL
F o LI E S B ERG E RE"
I

rabIe els caràcters dels tres esmentats personatges, sense que
llurs reaccions, contràriament al
que succeeix en moltes altres produccions, s'apartin mal de la lògica,
L'únic defecte que pot trobarse en aquest film és la Int1uèncla
que s'hi observa de l'obra teatral
de la qual ha estat adaptada,
malgrat els esforços Que per a
evitar-ho ha realitzat el seu director W. S. Van Dyke. Això dóna
lloc a diàlegs certament allargassats, que sl per la seva qualitat
poden passar desa.percebuts per
l'espectador famlllarItzat amb
l'idioma anglès, no ho resulten
tant pel públiC Que ha de conflar-se per complet amb els epígrafs en castellà.

doctor Pretor1us - un savi aJ.luciDant -, en veure Que la dona
que li han ;f~t a la. seva mida i
semblança també s'horroritza
amb el seu rostre, la desesperació
en comprovar-ho impeHeix a volar la torre per mitjà d'una palanca on moren sepultats.
Hem dit moren sepultats? PerdonIn els lectors; aquesta segona
mort de Frankenstein té tantes
posslb1lltats de resurrec~i6 com
l'altra, de forma que no ens estraDYarla veure un tercer epIsodI.
La real1tpcló d'aquest film, encprnanada • .rames Whale, és tot
un encert.
L'ambient del film, desdlbulxat en un Clar-obscur, es dilueix
entre ombres sIniStres, angles tenebrosos, rostres aguts, sorolls
estranys, crits d'angl1nia I de tots
els recursos del gènere, sembrats
al llarg de la producció amb s1nguIar discreció I perlcla..
Una fina comicitat, a càrrec
d'Una O'Connor, preserva al 111m
de la ridlcula truculència, prlvativa dels 1Ums a.nomenats de
"terror".
A remarcar una escena bellament realitzada que acredita a.
tot un director. Quan Frankenstein va a la cabana d'un ermità
cec, Que l'acull cordialment I que
11 fa sentir el gaudi d'una mf:lsica
trista 1 melodIosa amb el seu violli la desesperacIó del monstre en
veure que uns caçadors descobre1xen al vellet la seva identitat;
és una escena d'emoció senzillament Insuperable.
La interpretació és exce}lent.
De Boris Karloff ja no cal dir que
en els papers que l'han fet cèlebre br1lla a gran alçària. Els altres elements porten a cap el seu
paper amb tota propIetat.

Marfan~ preseola "Ona nocbe ~e amor"

e

•

sigu1 presentada de sobte I sense una publicitat ben dirIgida.
Tota preferència determinada
vers un sector especial de públlc,
en la presentació de films palesa
manca de sentit comercial. El dia
de l'estrena d'aquest bon film
quedà a bastament demostraL III <
que deixem dIt. Com es pogué
comprovar, fou migradIssima la
quantitat de públiC que hi assistl; Quantitat indigna d'un !11m
com "Una noche de amor".

,. Perfecta"

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

fèmina ~rGSeDta "~uan~o el ~ia~' o380ma"

AL MAGNIFIC LOCAL

~~n
SEGONA SETMANA

DE GRANS EXITS DE LA SUPER-JOIA, REINA DE LES MUSICALS, per

CAPITOL

LA

Secundada per GILBERT
.ROLAND (Luis AloJ1so)

Basada en la famosa obra
de Gregorio Martínez Sierra i Honorio Maura

~a~ilol presenla 'ta nom ~e Frankenstein!!

Orqu:naona preseola "Julela com~ra nn bro"

I

DNI

14 octubre de 1935
\

En conjunt, però, l'obra és vtsta amb gust I deixa satisfet el púbUc.
"Cuando el dlablo asoma", la
clnta que la Metro projecta al Fèmina des de divendres passat, ha
obtIngut, per part del nombrós
públiC que ha assistit a les seves
prImeres representacIons, un ac 0mment francament favorable 1,
.:;ense discussió dc cap mena, ben
merescut, puix que a l'interès de
l'assumpte que s'hi tracta cal afegir-hi la meravellosa interpretació que realitzen !laures de sòlid

IV

Cantada en espanyol per
RAUL ROULIEN
Reserveu les vostres localitats
amb anticipació
Un film RADIO ...
Naturalmentl

J

fE

14 octubre de 1935
seu autor, Frank Morgan, hagués
pensat mai de portar-la al llenç,
I despréS la interpretació de Gable, més fort i més segur d'ell
mateix que mal, I la de Robert
Montgomery, d'una fina comicItat veritablement genial... Em
sembla, com us he dit, que d'aquest film se'n parlarà molt ...
Al fons veig, en efecte, al simpàtic Robert assegut a un sofà
1 vestit de la més estrafolària
manera que en la meva vida hagués pogut imaginar.
En veure el meu sembiant d'estranyesa, Joan Crawford esclata
en una rialla "sonora", aquella
rlalla franca I alegre Que era la
seva millor caracterlstica quan
la valg conl>lxer I oue ja prodiga
en ben poques ocasions.

Una entrevista a1 vol
amb Joan Crawford
Valg conèixer Joan Crawford
l'any 1925. Em trobava jo aleshores a Los Angeles pel compte
d'una companyia d'assegurances
de vida 1 la meva missió con.s.!stia
a freqüentar els joves artistes
que ja començaven a destacar-o
se, amb el fi d'aconseguir pòlisses de segur, les quals, per regla
general, no assollen les sumes fabuloses d'aquests temps.
El meu treball consistia, quan
vaig començar, a visitar les estrelles famoses per aconseguir importantes assegurances; pero ben
aviat em vaig adonar de la quasi
inut1l1tat dels meus esforços.
Entre les persones que vaig conèixer a fons en aquella època
es comptaven el matrimoni Fairbanks-Pickford, veritables magnats de la colònia cinematogràfica; Pau11ne Frederick, les ger-

troba treballant al "set" n11mero I ..
I cap allà me'n vaig anar, freturós d'estrènyer la mà pàllda i
aristocràtica de "La Venus d'Hollywood".
Es necessari esperar un moment. Les làmpares vermelles i
els grans I menaçadors cartells
de "Silenci" impedeixen l'accés
al "plateau".
Al cap de poc trobo un vell
amic entranyable. El coronel W.
S. Van Dyke, que amb el seu gest
franc, la seva Indumentària descurada I amb la brillantor inconfusible dels seus ulls inteHigents, em somriu de lluny.
Després es posa de cap a l'estudi
de la pròxima escena, com volent
donar-se una tàcita conformitat
per a conversar un moment amb
els artistes. S'està rodant "Cuan-

L. B.

TOM BROWN

Tom Brown. populQrís.~1m astre, va
néixer a Nova York el di!!. 6 de gener
del 1913. Fill de HRrry Brown. famós
actor 1 productor novaiorquí I de M1lrie Francis. estrella. de la comèdia
musical. a sis mesos ja apare<rué a
les taules en braçoo de la seva mare.
L'Infant Brown f(\u educat R l'escola profl'~~lon!ll d'Infants I tlnf!11é
per comn~nvs en l'PDOC", de la ~ev"
In1antp'R Hpl>?np Ch'mdlpr, Li1Ian
Roth. Wllll~m .Jnmnev I Marg:qrlr:h
Churrh111. !'<trelles del Uenc I dI! lc~
t~1l1p<. A set7.E.' ~nvs ps va examinar
d'ln¡p-és a la UnivE.',.oit'lt sl bé no Arrlbi\ a fllrs~r llnq r"arrt'ffi. Rt~pt per
l'oferiment d'un empresqrl teat.rn1.
Les .eves nr1meres pa'SE" en l'art
foren slmu1t.~nl~me!1t cinp.,.,~to"~i\fi
ques I tentrnls, i nn~re"ll" en fI1m~
nrot~g:onit7qts p~r LloneI B'\lTvmore.
En clnC'unnta obrpo teRtr·" ~ {llle va
r{'prp.l'nt,~ r al Bro q clw3v una im'Jort~l't.f·~irnR C(\mnqn"h. aet'!'t el iove
P~"wn 'el'se abaròonflr el seu trpbqn ~1 llenç nI a les emissores radiofòniques.
El ~ru pMmer fl1rn onrlRt. ,,1 rp"'~t""
"mb Cl~llclpttl' Cnlbp'!"t. a Nova York.
T~nt alnN~ñ. l'I t.rph-ll del Jo,,~ !1Ttl~ta O1'e el ml'. cl~ rlro"",hrp rle ,~?~
va ~rrib~r R H"ll'"'\'ood de~it'6" (lp
òeòicor-· n pl~n~""Cnt. al ]11',,('. T~n~
dies de.Dt·p~ de la ~"va Arri\o¡"rl~ va
~ign'lr IIn l'"TI': contr"ctp ATI'b 1'\ UnIver.ml. i ràpidamcnt assolí roma i pr).
pularltat. Un cop flna1it7at el se·!
comp:-omfs amb la Universal, va sl~
n~r un altre contracte amb la Poàdio.
Brown pesa 75 quilos. amida 1'78.
té els ulls blaus I el cabell castany.
Es el president del Club d'RcWrs joves. Es un ardent aficionat als esports 1 un e:ml'ci'\l nficiom:t a la n:\tacló. Tom representa el tipic jo'·c
Ianqui. fort i ins.. nu alhora. No s·ha

Cinema CATALUNYA
Ex:it
enorme, sense precedents .en el cinema espanyol

NOBLEZA BAfURRA
Una superproducció CIFESA lIealitzada per
FLORIAN REY
amb
IMPERIO ARGENTINA
MIGUEL LIGERO
JUAN DE ORDURA

Oada d i a è:x:it
manes Talmadge, els germans
Owen i Tom Moore, i molts d'altres ja. oblidats; però repeteixo
que aquestes famoses persones
s'obstinaven a prendre'm de broma 1 em van dedicar els qualificatius més ofensius per a la meva dignitat professional, tals com
"Perm de mort", "La previs!ó de
la llar", "Algun dia se'n penedireu", etc., etc.
Aleshores vaig descobrir que
era infinitament més fàcil la meva. tasca dedicant-me als petits
artistes en franca ruta cap a l'èxit.
D'aquesta faisó vaig conèixer
una joveneta procedent de Nova
York, que acabava d'arrIbar a la
colònia cinematogràfica i de segUida que la vaig veure vaig experimentar la sensació que aquell« noia amb el temps- esttevindrla.
una possIble estrella. L'acabava
d'arrencar d e l s escenaris de
Broadway el directiu de MetroGoldwyn - Mayer senyor Harry
Ralph.
En aquell temps Joan Crawford
es deia senzillament Luc1lle le
Suer i ostentava aquest cognom
francès com una mena d'exotisme. Era una nola alegre I riallera, d'una alegria franca que la
feia esclatar en sorolloses riallades er la més petita cosa. ¿Que
sl vaig aconseguir el meu objectiu?, potser penseu. TInc davant
meu una anotació arrencada d'un
full d'un vell carnet que diu alxl:
"Blll1e Cassin (Lucille le Suer> ,
10.000 dòlars."
Des d'aquest punt, i 1l1gada a
la sort d'una modesta assegurança de vida, ben aviat ampliada
fins una suma InVerooslmll de
dòlars, data la meva amistat amb
la gran estrella Joan Crawford.
Fa poc temps que la valg trobar novament en plena feina als
estudis M. G. M. A la gran placeta dels estudis vaig trobar el
seu "Rolls" i a Jimmv, el seu
fidel xòfer. Aquest va dir-me:
--La. senyoreta Crawford es

do el diablo asoma". Uns moments després Joan Crawford
ve cap a mi vest1d.1. amb un elegant "pelgnoir" i m'allarga la seva mà, aquesta mà la pressiÓ càlida de la qual retrata tota la
cordialitat d'una ànima franca i
entusiasta. Recordant aqu-a1i.s
vells qualificatius que em va.n
penjar anys enrera, em diu a
guisa de salu'cacio:
-"Us en penedireu després".
Els minuts p3.ssen volant i no
és costum d'entret.enir als actors
entre la filmació de dues escenes;
però Van Dyke no s'apressa per
!:' •••••
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Cinema PARIS

lI • • •

p'.

~

'• ;' 81!.

- . . . . . . . . . . . . . . . . ,. • • • " • • •

~

. . . . ~".

1:. • • • • • • • • • • • • •

, ,

,

i~~~
ARTlHAS

A~O{lADOS

Teatre ca'alà al carrer Nou

El vinent dia 23. a l'Olympía

Josep Clapera ens conta 'es
seves intenclons,en possessio ..
nar.. se de fIad~cjonal Edèn

Gran homenatge popular
a Margarida Xirgu

Quan les llums del carrer Nou de
la Rambla comencen a encendre's
nosaltres traspassem el mndar dei
vell Edèn COncert. La sala està gairebé a les fosques. Per la ,eu reconeixem Josep Glapera. entre un grup
que parla. de parets, de bigues. d'embans ...
L'Edèn està en plena re10nna. Els
seus antics habituals no el coneixeran pas. una vegada el music-hall
tradicional estigui transformat en
una sala. confortable i elegant. ¿Petita? Fins a. cert punt; hom ens diu
que al pati hi hauran nou-centes butaques. Ara, afegiU les llotges i la
galeria. L'Edèn sera un teatre amb
tots els ets i u Ls. Ideal per a representar-hi comèdies.
-Per a comè(lles ¡;legres - ens diu
Clapera _. Vui bandejar del meu
teatre la. denominació de "vodevil",
que suscita en el pensa,nent de la.
gent visions de mal gust. de barroeria. Aqui es rcpresentari\n comèdies
alegres. lleugeres, ben escrites. Voldria atreure els autors joves, que són
els qui han de renovar el gènere.
-¿I teniu gaires comèdies en cartera?
-Algune.~. Debeu sabrr que obrirem amb '·Ktid·', de "luls Elles. Després, compto 11mb "Un 1'\1 d·or'·. d'Agust! COllado; "DarliI:g", de Collado
i Roig Guibernau; una. ccmèdia de
Lambert Escales. aut.or '¡'"xlts positius i que fa un gr2.pat d'anys no
ha estrenat res... I ler, comè1ies que
anira n ven in t, i que anirem estrenant seguint 1"orientació que ens
marqui el públic.
-Fareu només comMies alegres?
-Amb preferènc:a, si. Això 110 vol
dir que eo cultivem altres gèneres.
Podrem f~r. per exemple. aiguna c0mèdia amb una petita dQ.~i sentimenta 1. Però el qne p:roc Ur1 r~m no fer
mai és teatre pesat, el que hom {'n
diu "llauna".
-Aqu( rt<-~ comèdies inèditês de
Poal AregaU ...
-Si; C:l tltlC quatre. En OC3sió propk.a. penso donar-les a cO;Jèixer, car
m·hi ob1i?lI un deute d'amistat vers
Poal. i alguna. d·elles pot constituir
un b!m èxit de públic.
-Ten.iu els tíwls?
-P!"cu! AllOlcu: "Els mlnrures·',
obra d·in,splrac!6 social, que passa entre e's minaires de &ll1ent; "IN€'g¡·crs!", melodrama vuitc.:ntista, de
molt e~pectacle; ·'El dret del viure"
invectiva ("onra els monopolis, 1
aquell "Drama o com· ¡ a gustdel
púbIlc", obr!1. atrevida,
la qual ja
se n·ha parlat.
Parlant, parlant, ens hem ':tUedat
a. les fosques. Damunt d'una taula
hom ha plantat una espelma ence-

mor de les obres-, i és Illuminat
d'una manera fantasmagòrica que
Clapera continua. explicant-nos els
seus projectes d·empresarl.
sa. - l'electricitat està en pana, per

JOSEP CLAPERA

-Els divendres a. la tarda penso

fer teatre clàssic. Donarem obri!s de
reperwri, especialment li!S HO gaire
conegud~. El teatre cat'\là té algunes obres mestres que cal desenterrar de l'oblit.
- I de la companyia, ¿què ens en
dieu?
-Es fa. un xic dificU, car es fan
gestions per a. arrodonir el quadro
de primeres figures.
-Doneu-nos, però, algun nom ...
-Algun? Ac! van: Alexandre Nolla, com a un primer acwr; Laura
Bover, com a dama jove; de galant,
tindrem a Eduard Cabrer; de característica, vindrà Montserrat Faura.
Això, de moment. I. encara. detall
d'una gran importé.ncia donat el teatre que pensem fer, comptem amb
tres o quatre actrius Joves, algunes
inèdites, que faun sensació. Boniques, elegants...
-Magnífic!
-Aquí farem tots {'ls pooslbles per
a complaure el públic, procurant no
rebaixar ni una mica la dignitat art1stica que ha de presidir la nostra.
actuació.
-Una divisa magn1fl.ca.
-Doncs, què us creieu? Farem
una bella obra. amb el temps. Tinc

De molt temps ençà Catalunya té
contret un deute amb Margarida Xirgu. El nostre poble ha manifestat
::nanta vegada el desig de palesar
1'adm!rac1ó que sent envers aqu".. ta
gran artista catalana. que honora el
teatre espanyol. Actr1u d'un indiscutible primer pla. el teatre naclonal
arriba fins a Margarida Xirgu.
Ara, com abans, com sempre, ha
triomfat d ·una manera definitiva en
aquesta massa breu temporada que
ha l'ut a terme al teatre Barcelona.
Margarida X!rgu ha fet sempre teatre noble, d!glJe, teatre d·art en el
més alt sentit de la paraula. No sabem sl ara, donades les clrcum.stàncies qUe donen al moment una alenada d·inquletud i d'angúnia, la gran
actriu podrà emprendre el seu projectat viatge a Itàlia; no sabem si
restarà. al costat nostre o si partirà
vers noves terres per a portar-hi el
seu art magnífic.
Sigui com sigui, creiem que no hem
d'ajornar més l'acte d'adhesió i de
tervor que mereix Margarida x!rgu;
rreiem que aquesta és l"hora que Ca
ta.lunya ha de retre-li homenato:"
Amb ella I gràc.1es al seu art singul<'
han trie"'! t l"espiritualitat i la sensibi11tat ' la nostra. terra.
Creiem p_~ser Intèrprets fidels del
:;entir i voler del nostre poble - tan
a-mant sempre de tot el que significa
cultura, art. bellesa -en dir que és
arribada l'hora d'aquest homenat~
tan merescut, que és un deure i un
goig.
Bi\l'Celona vol fer ofrena de l'estuna
i l'admiració que sent envers la gran
actriu 1, amb aquesta finalitat. hom
ha organitzat una funció d'homenatge que tindrà lloc el dia 23 d'aquest
mes, al teatre Ol1mpia. L'homenatge

consistirà en una representacIó de
"f'uenteovejuna", la famosa comèdia.
de Lope de vega, interpretada per
Margarida. X1rgu i la seva. companyia. tan notable I digna d'elogis.
Hauria I:stat desig de la gran actriu,
I de to~. que l'acte del dla 23 hagués
pogut t'sser repre:::entant U"ll1 obra ca..talan'!. Això, però, no ha estat possible. per ent.endre que els dignes artistes que avui inl:RgTen la seva companyia "lO podrien coYabOrar er. la
represen tacló.
~nseu . C'lltalans. que és un goig 1
un dp1ll"e homenatjar una artista com
Margarida X!rgu.
Apclll'ro Mestres, Enric Morera, Salva.dor Alarma, Pau Casals, Josep
Clara. P. Bosch G:mpera. .Josep M.
8<>rt. FranCE"SC Matheu. del COmitè
d'H<>nor. i Lluís Capdevila, del c0mitè Executiu.

•••
Tot just publicada la eonvocatòria
per a l"hornenatge popular a la gran
actrl'l Ma.rgarida Xir~u. s·ha desvetllat un gran entusiasme i són moltes
l~s entltnts culturals 1 art1stlques 1
polítiques i les perwnalitats catala!les q:Je han manifestat llur desig
d'adh»rir-se a aquest acte tan slmpàtk. Recordem que les adhesions a.
l'Homenatge Popular a Margar:cta.
Xirgu han d·és<.er tI1lmeses a la .secretaria del COmitk Executiu, Installada a l'A.·nclaM6 de Teatre Selecte,
carrer de Borrell. 111.
L'acte consistirà. com ja s'ha dit,
~n una representaciÓ extraordinària.
de la gran obra de Lope de VCS1'
"Fuenteovejuna". adaptació de Rlvas
Cheri!, la qual tindrà lloc el dia 23
è'E\qu{'st mes. a la nit, al teatre Olimpla.

el local per vuit anys, 1 encara perquè la propietat no ha volgut arrendar-me'l , per deu.
-¿I és veritat que penseu canviar11 el nom?
-Ah! Vetacl una qüestl6 delicada,
que aquests dies m'ha fet pensar
molt. Voldria. treure al 10001 qualsevol regust equivoc...
-D'acord. Però això no és obstacle perquè li conservèu el nom d'Edèn. El públic el nO:Y'enarà aixi, encara que el bategeu de nou. Teatre
Edèn.
-Voleu dir?
-Jo no m'hi pensarla ni cinc minuts.
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AL NOVETATS
Dimecres s'estrena «Llibertat provisional»

/fUHANA!¡111811HE! l'8RANTf!

AVUI, COLISEUM

...............•.........................•.....................................................
a. prende la vinent presa de vistes. Aquest instant basta perquè
Joan, més jovenívola 1 més adorable que mal, em doni detalls de
la seva nova producció.
-D'aquesta pell1cula crec que
se'n parlarà molt de temp~m
digUé Joan Crawford-. M'han
destinat com a "partenaires" a
dos dels meus millors i més intelligents amics. C1ark Gable i
Robert Montgomery. El fet de
confiar la direccIó a Van Dyke
Significa l'extraordinària Importància que s'atribueix a aquest
nou film. Un dIàleg tan mogut,
enginyós i atrevit com segurament encara no se n'ha portat
cap al llenç, i un paper que sembla haver estat expressament
concebut per a ml, amb tot i que
el seu escenari està basat en una
famosa obra teatral, sense Que el

AVUI, ESTRENA
Els asos de la comicitat

van~ t mai dels seus èxits al llenç.
Posseeix un magnífic automòbil i viu
tan sols per al seu art. El seu oncle
és Ed Dunn, un famós periodista i
!itera t del Bost.on Post. Ha protagonitzat "El monstruo al acecho", amb
Jean Parker, i "Anita la Pelirroja".
amb Anne Shirley. Segueix efectuant
importants rodatges per compte de la
mateixa empresa.

BETTY GRABLE
Betty Grable, l'adorable rossa, va
néixer a Sant Louis el 18 de novembre del 1915. Qua.n encara era una
marreca, els seus pares es van traslladar a Los Angeles, on passaren
una temporada a la. llar d'uns parents seus que vivien en aquesta ciutat. En tornar el pare a Sant Louls
per tal d'atendre el seu ne¡roci. ella
i la seva mare es van quedar a Los
Angeles, ja que la nola demostrava
una gran predisposiCió per la. da.nsa.
Començà a estudiar els balls moderns
mentre tenia cura de la seva educació. Quan tingué 17 anys ingressà
com a. girI de conjunt en els estudis
Fox.
Amb tot i que Betty era. una nena
encara, no estava conforme amb la
poca. ?nPortà.ncla del seu paper als
EstudlS. Esser ballarina era únicament un element, un número més entre la legió de carn femenina. que
deambula per la Meca del Cinema
Aprofitant una oportunitat ab~n
donà el seu treball 1 se n'anà amb
l'orquestra Ted Fio Rito a realitzar
una "tournée" pels Estats Units.
Aprengué a. cantar música moderna i a dansar damunt les taules. Samuel Goldwyn la veié actuar en un
teatre de San Francisco 1 la contractà. L'estrella. no acceptà. S'estimà
més actuar en un film amb Wheeler
i Woolsey, com a protagonista. Després d'aquesta interpretació hagué
d'interrompre les seves activitats per
tal d'acabar els seus compromisos
amb Ted Fio Rlto i la seva orquestra, .seguint pel sud la "t.ournée" començada.
Tornà a Hollywood 1 fou contractada tot seguit. Betty és rossa platf,
molt bonica, 1 espir1tualisslma. Amida
l'54, pesa 48 quilos, l'encisen eis esports, 5Obret.ot l'equitaCió i el bas~
ball

E

ui

les més
recents
i alegres
creacions
de l'inimitable

CONVERTITS EN ASOS DE LA AVIA CIO I BATENT TOTS ELS

~..=:)RDS DE RIALLADES : UNA HORA DE DIVERSIO

•••

COMI:DIA MUSICAL
DE GRAN espectacle, amb
ta, esculturals ((girIs» i la

i TOVALLOLES

gràcia intencionada de

Preus mai YÏstos
CONSELL DE CENT, 347

CHEVALIER

i R, Catalunya)

I

•••

BELE LUGOSr, el cèlebre ptotagonista de la versió anglesa de
"Dràcula", ha rebut el paper de
"Comte Mora", l'estrany "homevampir" de "La marca del vampiro", nova prodUCCiÓ dirigida per
Tod Brownlng.
BroWning i Lugosi han treballat ja junts, puix que fou aquest
director el que va real1tzar "Dràcula", l'emocionant creació cinematogràfica del cèlebre Lugos!.
En el repartiment d'aquest fUm
figuren també Llonel Barrymore,
El1sabeth Allan i Jean Hersholt,
i l'argument està basat en les
aventures d'un detectIu encarregat de la tasca d 'Investigar cert
crim horripIlant J misteriós.

•••

MALA, el cèlebre actor esquimal, inobl1dable intèrpret de "Eskimo", està preparant-se actIvament per al paper que 11 correspon a "Typee", producció que s'ha
començat a rodar als estudis Metro Goldwyn-Mayer. Cada tarda
va Mala al Club Atlètic de Beverley IDlls, on dedica algunes
hores a diferents exercicis gimnàstics amb el fi de mantenir-se
en la perfecta condIció fisica que
exigeix el seu paper.
.

"Lllberta t provisional" és una comèdia divertida, d'aventura i d'interès. escrita amb tota la malicia tea..tral. A Paris se n'h.an fet centenara de representacions. amb un
èxit enorme. La companyia de Mercè Nicolau 1 Ramon Martorí ha.
assajat l'aora amb una gran illusió
i es proposen posar-la amb tota cura.
Es d'esperar, doncs, que demà.
passat, dimecres, la platea del Novetats oferirà un aspecte magn1f1c
i ja no cal dir com desitgem qU~
"Llibertat provisional" aconsegueJxl
un gran èxit.

' . .

".

,'-

,.. I continuarà amb èxit indiscutible les
projeccions de la primera p.ellicula comercial rusa, al

TIVOLI

Homenatge merescut

LLENÇOLS

Gr~cla

DIBUIXOS
DOCUMENTALS
SINFONIA EN AZUL

Dimecres a la nit tindrà. lloc al
Teatre català Novetats l'estrena de
la comèdla "Llibertat provisional",
traducció de l"obra lnncesa "Llberté
provisoire", de Michel Duran. La
traducció ha estat feta pel nostre
eompany Domènec de Bellmunt.

tada recentment 1 sortirà a.viat
cap a Hollywood.

NIA.

LOUISE REINER, cèlebre estrella de l'escena europea que fa
poc obtingué un indescriptible
èxit a Viena amb l'obra "Sels
personajes en busca de un autor", de Pirandello, tou contrac-

fantàstics quadros de revis-

(entre P.

~ WIr1AS NDIIClAS OEL MUNOD :

Avui, canvi de programa. Noticiari Luce. - F'rance Actuallté i
Fox. INFORMACIO D'ABISSI-

~-------------------'

DIPOSIT de MANTES

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

(li t!\'11 rA

produccions, acaba de signar un
nou contracte amb M. G. M. Fa
poc que va acabar el paper que
11 correspongué en "La tela <!e
arafta", pelUcUla de la qual són
protagOnistes William Powell i
Myrna Loy, la cèlebre parella de
"La cena de los acusados".

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

~
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ISABEL JEWELL, Que ha aparegut darrerament en diverses

(lnterpretaclón geomètrica de la
música)

,

CasaSabafê

ROBERT YOUNG, jove actor,
ha realitzat un dels primers papers en "Nido de àguilas", nova
pelHcUia el protagonista de la
qual és Wallace Beery. La major
part de les escenes d'aquest film
s'han rodat a la base aèrea de
Texas per un grup d'actors i fotògrafs encapçalats pel director
Richard Rosson.

Per al dia 28, a les nou del
vespre, i a l'Hotel Ritz, s'ha anunciat el banquet-homenatge Que
els elements cinematogràfics dediquen a Mr. Sidney S. Horen,
director d'Hispà.nia Fox1llm, S.
A. E., amb motiu del seu nomenament d'Oficial de l'Ordre de
la República pel Govern espanyol.
L'esmentat acte promet veure's
molt concorregut sj hom té en
compte el gran nombre d'assoclaclons, personalltats 1 particulars
que han ofert la seva adhesió.
Han estat POsats a la venda els
tiquets d'assistent, els quals poden retirar-se a les oficines de
Barcelona d'Hispània FOx1llm, S.
A. R., i a l'Hotel Rltz,
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La guerra abissínia
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dicació, ham reelx1t a rompre tots
rus in
perO tenaços que lliguen
homes i s GQnstrenyen a
ésser solldarls entre eDs en l'aflrnuLcló d quell sentit de justJcla sen~
el qual- a despIt de totes ks inJustícies que subsisteixen - no existebc
conv1vèocta c \11
El feixisme s'haVia revoltat contra
"res:üpld prejud1ci de la injusUC1a",
cont.m els" tIip1ds drets de la raó",
contra tot dret humà en general i en
favor de radoració fetitxista de la
força en partlcular. La d1niunlca de
la seva oratòria (la sola cosa en la
qual el ! ix1sme es dinàmIc són les
xerrameques, però amb la condidó
que s! e altres gOfX'n li demostrar-li
els eus errors, respondrà amb l'oli
de rtdl. la dinàmlca de l'oratòria Celxlsta. dè.pm, C!'a adequada. per atraure els ingenus. I el febdsme triomfava. El sen ideal l'bAlia imat a cer·
car entre les sut2lel.ats al safareig de
la hlstOria: l'havia espolsat, tret les
taques amb la benzina de la tècnica
moderna. i mostrat com una bandera
• les multItuds atònites, obligades a.
ap:audir &ata la v!g!làncla de la 1»-

L'home començava a

red.ll:nlr~

de

l'oprob secular i a impooar a la sacietat el respecte per la Cliatura
humana. Tot això no podia basar-se
més qlle 50bre la ra6, sobre el dret,
80bre la justicla i sobre la lllberta t.
El felXlsme tenia tot l'Interès (aquell
mateix interès que tenien els ban-

quers I els grans Industrials al serveI
dels quals s'havia posat) d'augmentar l'obra secular, i proclamà que no-

_......................................-.

més el fort tenia dret a imposar-se,
mentre que els febles només tenien

Un ministre del Govern ftalià deia l'altre dia (text de La
Vanguarclla) :
"Hemos conquistado Adua, 'V en
Adua continuarà Jtalta 1I.a.8úl el
ltn del mundo. Ocurra lo que
acuTTa. nadie nos la arrebatarà
mils."
Fa Z'electe que s'1w. precipitat.

..........................-... - .. -.. ... ...

guerra contra Abissínia•
Del

~

mlca,

•

Ha començat ja per la banda d'Eritrea i de Somàlia el pla d'Invasió
dels territoris del Negus. Els italians,
es llancen a una aventura
que a la llarga pot ésser de conseqüències nefastes per a elIs mateixos, això suposant que l"'lmbroglio"
no vagi prenent pròporcions més extraordinàries, fins al punt de compli.ar-hi una part d'Europa.
La tossuderia del cabdill feixista
italià no té explicació lògica, com
més hom examina el curs de l'afer.
No se li troba explicació (a no ésser que es mogui purament per raons
d'ordre interior, donada la difícil situació econòmica a què s'ha arribat
a Itàlia) en cap ordre. Examinem
només una mica a la lleugera, eIs
tres aspectes del problema, cadascun
deIs quals ens demostra la base falsa en què es mou Mussolini.

xtsme en tretze anys d'existèncIa,
amb la seva constnnt 1 d1nàm1ca pre-

perades i qu el dia que realment ho
fossin el món sencer es preclpita.rla
E'b un caos. Però no lInporta: aferrat
al poder, el feixisme escapi tot el seu
ver! damu.'lt tots els principIs qu_
havien donat .ncrement a la clvllltzació, i a t.mvés de lluites I revolucions havien reclxlt a posar la societat humana sobre el cam1 d'una millor justfcla SOCial. poli tia i econò-

usso in:i

L'abandonament constant de les colònies italianes d'Africa Oriental. - De quan el feix p laya d'Etiopia com una
«nació admirable». - El fraoà iplomàtio del feixisme

En aquest;) hora de dolor que
la veu del canó sufoca la de la raó,
hi ha, maJgrst tot, una onada de
fresc 1 5& Idealisme que recorre el
món.. Hom creia - o almenys n'hi havia molts q ho creien - que el fei-

llc:a.
La gent que no entén de subU1e&eS i acoep
corn a or de llei tot el
que li ve sota eIs ulls. creIa que el
f Ixlsme haVia rea1ment conquistat
el món. o pensava aquella brava
gent qu le idees de justlcia, de raó,
de eivllitzacl6 no pod n èsser mal su-

-

IXlsme
-

•

Del

'I.

D5tOAt.CIÓ MO&l5S Tl¡PISH~i¡;s UíMPAQkS
TAU.~IlS llUlli-afSSKII!2 'XPOSICIÓ P"D'GRAClA

ciu adania)

I

VICENÇ BERNADES

La suposada necessitat
d'expansió ,econòmica
El Feix, entre soroll de timbals
cornetes i el pas de bateries motoritzades i el brunzir dels motors d'aviació. ha exposat de tant en tant
la teoria de la necessitat d'expansió
econòmica d'Itàlia, que degut al s0brant de població i a la mísera condició del seu terreny, sofreix més que
cap altre pais del desnivell que li
crea un sobrant de braços.
Això és exacte, amb l'agravant, però, que el problema no és d'avui I no
¡¡".!.arda (BP relació amb l'l\Ctu&l depressIó que sofreix el món en l'ordre econòmic. PodrIa dir-se que la poHtica. iniciada pel feixisme en 1932
de restringir la seva emigraci6, no
féu més que agreujar un problema
d'ordre demogràfic. El feixisme Italià ha jugat sempre fort, cal reconèixer-ho, i quan en aquell temps
MUfiolinl posava el fonament del
nou règim totalitari - o sigui el començament d'un nou imperialisme no endebades deia en un fam6s discurs que dintre "deu anys Itàlia faria parlar d'ella a tot el món". El termini fixat s'ha allargat una mica més
de deu anys, però lbome ha complert la paraula al cap de tretze.
En aouell moment Itàlia restringí
remlgracló dels seus !llls, perquè el
seu honor nacional no li permetia
que aquells anessin a esmerçar llurs
pnergies en països estrangers. Es
cert que mes tard hagué de rectificar aquesta polftica, però aleshores
es troba amb les fronteres tancades

•. " ..

El Negus d'Abissinia, Haile Se1.L"",C: .l, .,.· ~~.u"
illU tl !''' 1(. 1J 11 r u al ,,"cn <.'USIa"
seu aniversari que coincideix amb la celebraci6 de la fi clel perfode de Iea

,

el deure d'obMr se!l3e discutir. Tot
això sembla monstruós. h<>rrlb'lc, a la
gent que pensa, però sembla. molt
bell a la gent preocupada en la deiensa dels seus interessO!> pr1vUet)ls,
i molt intere~nt a aquell\l altra
mena de gent que estima eis fets audaciosos com estima els exerc[clS tlE'..-filosos al circ eqüestre. D'aqu t:\
manera el feixlsmc tingué un gran
èxit... ¡I quines rill.llades a costa
nostra, quan provàvem d'expllcar
que havent el feix15me anon~at el
dret a l'Interior també tractaria d anorrear-lo a re~tcr·,.,r! ¡Amb qUllnta
ironia eren acollides ies 'lObtrés pa!sulest
I Ilrn heu-v05 aci ls. ¡ti'rra,
I q'¡è s'esde1lé? Que tot el món, sense distinció de nacio.lal tat, es commogut d'una onada. de menyspreu
contra l'agressor i dem n~ que ,sfgul
punit. ¡Aquest mÒIl no és, dOllcs, feixista! A penes la 'Iiolèncla fou 1»sada en acció. tota la conscL"'ocla del
món civilitzat es revoltà...

•••

Així qu~ Adua ha estat presa. el
feixlSllle ha embanderat i inundat de
di8cursos tota 1& Itàlia. Tot ah.iJ fa
un gran efecte.. ,
Mentre per tot Itàlia onegen al
wnt les banderes de la victòria, Mussolini no perdia el temps: treballava
per JK- fadI: el món d~ les seVI'S ho-

(l'oto Kè$'It;olle

1tre
nestes intencions. I enviava 8il 'l1Ü1i5-1 Oioobra. Punt 1 •
anglès de l'Exterior una. ca!.lda
estat servit,
crida per dema.nar-li de lr.calitl.a¡o la.
guerra a Africa perquè cU, 'V!'lssolln;,
evitarà tot el que pugui ferir la ~ll5ceptlbi1ltat o els interessos d'Angl~
terra, i proposava de resoldre les dlvergènci.'::s (?) a la Mediterrània amb
una reciproca co¡'laboracló. Mussolini
creu que Angla\erra no compren el
punt de vista italià., i és de parer que
per resoldre les qüestions etiòpiques
no cal consultar els clfops. Davant
una nota tan humil i afectuosa a la
vegada que tan cimca envers els abíssinls. Sir Hoare no podía respondre
sinó tal com ha nspost: Mussolini no
comprèn el criteri d'Anglaterra sobre
E'} confilc~ abissini; si el ~ngués, l'acció militar o no s'hauria produrt o sba1llia suspè5 munediatament, perquÈ' com més lluny sigui
duta l'empresa militar mf;s d1ficll e&devindrà l'acord,
Però sobre la qüestió de les naus

angleses a la Mediterrània - que és

la. que a M1lIlS011n1interessava més _
el m1n1stre anglès no diu ni una paraula, la qual cosa significa un miquel per a Mussolini El segon miquel
-el més gran _ és l'altre: Angla-

terra no accepta de tractar sep\Ndament la qüestió: això és cosl que
pertany a la S. D. N. i ha d'ésser
tractada a Ginebra i únicament a

part; lIÍII!Solin1 ha

A Ginebra ~a. qüestió tOll tractada
i hom aprovà les 1!8~IOD$.. excepcl~
dels ~os ~~tats fe1Jis1;í!8, Austria I
Hongna. Notem. 1ncl~~ent, que
éls representants de 1~ com els
de l'Hongria DO repl'é!IeIIten els pooies r~ctlU11, sinó ,têJament C<'xts
estats SOC.la.Ls q~ s'han emparat del
poder l shl lI'ItI!Itenen contra la. voluntat del ~. Era. donc 11l!!Ic
~ue els repre.JeUt&nts dé Schuschrugg
l de Horthy ~ com han votat.
_ ••
Mussolini diu que les colònies italianes són coutantQlent amenaçades
per Abisslni&r pem la prova que no
és verItat ~ " . cl\lrant la guerra,
deaguamidet! -«Dl estaven aquelles
colònIes, el Nt8U& se nbauria pogut
&poderar i DD ho va fer. El segon
motiu que MlfIIdin1 addueix per jUlltificar la guetra és la 5Obrepobladó
d'Itàlia; pe~ aleIbores. ¿per quc
aquella "ordre" donada per ell als
italians de fer fUla a gran tira~e,
com els diari&?
Itàlia va signar el pactoP. de la Societat de Nacions. i en vIolar-lo h<tura
de sofrir-n<: les conseqüències. Ca.p
de les r&Òns lIdd1ñ:des no pot ju.stificar-h, A més, cap pafs europe'! no

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

ha reei'tit encara a poblar de blancs
Irs colònles d'Africa, segons les eS,a¿1..tiql'€'S. en aquell roT; Unen t els
blancs són un 3 ó 4 per mil en relació als ~I
Per a MuSaoIlni tot això no compta: els italiana IIÓD tots forts i proilllcs i en poca anys són capaços de
convertir un CQIlt.1nent negre en continent blanc .. , C&1 tenlr en compte
que segallS els entesos hl ha dues me_
n'eS de ~enys a l'Abissinia: els
completament improductius (deeerts)
1 el¡¡ que ~ poden ésser
CUltivats per ~ ja que els blancs
no podrien relliatir-ne el clima. Dos
grans trerba.lls haurien d'emprendre-'
s'hi: !lll.nI1Icar el terrenY i dest.ru1r
la ))Oblació necra! Aleshores els
blancs s'hi J)OdrieD establir.
Adhuc admetent que aixO a!go.ll p0ssible, aIeshQftS ena trob&rielll que elS
propietaris de tenenys haurt~n de
pagar tan cara la mà d'obra blanca
en relaclÓ a la necra. que es Lroba
rlen davant un pMB1u tan espantós
que en defin!tiva la colonització seria
liIl fracàs absolut, En efecte, un negre trebaDa per 60 lires al mes: on
canvi, un Jornaler italià no es llc~
per menys de 40 Urea dlàr1e,.
'
ReSta encara la possibilitat de l'or
I i del pétrQU; peIÒ el cert és que ningú DO l!Iit8 ~ 4e l'exisi'..éncia d'or
i de petroli en el SUbeòl abissini. Pe:il
àdhuc- lli n'hi haf'iaés, resulta que Italla no"técapltàJsperamuntaruna. ex.
Plot&c1ó a i'ênI1'!'Je. I en definitIva els
bene1!eLs serien Per ¡¡¡ capital E'stranger.
,
AlesIIons ¿val la pena d'anar a
f _ matar i a matar negres a U.·
frlca? No, no i mU vegades no!
8e¡ons les e.tadistlques feIxistes. la
JlIhIPiètat italiana es classifica aIxí:
~ hisendes, 2.314.3'14 amb
,......,.. bectt.rlee (33 per cent del

Mac Donald acaba de dir:
-Quan una nació s'obstina a
voler atacar, es neca a negociar
i fa valer a tot preu la
voluntat de dominació mllltar,
¿quina actitud, doncs, haurem de
prendre? ¿Es que estarem obUpts a admetre-ho quan algú
ataqui i vulgui recluir a enlTllDes
l'edifici de la Pau? L'opinió púbUca internacional, quan això
s'esdevé, ha d'unir-se per protegir
la terra contra l'agressor.

I.................................-.......--

Gaerren aWainhi en servei de vIdlàncla. a l'apaI' de l'aparJd6 dels

ikliam

,<Foto Keyatono)

total) ; hisendes mitjanes, 151.548
amb 3.411.081 hectàries (23 per cent
tota!): ip"ans hisendes, 12.499 amb
7,049.682 hectàries.
Aquestes xifres indiquen que hi ha
12.420 propietaris que posseeixen gai-

rebé la meitat de les terres cUltivades
a la. pen1nsula itallana,
Si el felx1srne en comptes de sacrificar els diners i la sang dels italians per anar a cavar-se un abisme
a l'Abissínia pensés B... colonitzar
una mica la Itàlia, ¿no seria potser
millor per als italians i per a la civUitzacló?
Però ale;hores el feixisme no seria ".uat!"iòtlc" i-sobretot! -no se·
rla feixista!

Els etiops defensen pam a pam la seva terra de la invasió febriista
que, a pcsar de comptar amb tots els mitjans modernS de destrucció inventats per la ciència, fa una setmana que no pot
donar un pas
(Foto Keystone)
per als immIgrants, degut a la crtsi
I el sobrant demogràfic a Itàlia ~
que travessaven tots els Estats.
anualment de 400 mil.
L'absurd, de Ja DeCl!lllitat d'expan¿Per que, ~oncs, Itàlia no d1rli1 de
seguida el1l Wus ~CII"p vera 14 ~
lonitzacl6 dels lje\l6 territoris .trifres ho diuen tot..
cans? ¿Si de bona fe creu que les
allplanfcles de l'Etiopia són propi(P8S118 a la pàgina 4.)
cies per a establir-hi colònies nacionals perquè no ha començat a ferho à l'Eritrea? Aquesta colònia, que
Itàlia té des de 1885, reuneix preci- I
sament les mateixes caracteristiques
d'altitud 1 amb clima més benefactor que el de les regions de Tigre i
Ablssinia. Té una superficie de 5.000
quilOmetres quadrats; la. gent és pacmca i no ha exigit mai un exèrcit
d'ocupació. S'hi pot treballar sense
preoeupació ni temença a un alçament. Dones bé, ni en règim liberal
ni en règim feixista, Itàlia no ha fet
res en aquest sentit durant els 50
anys que posseeix Eritrea. En l'any
1931 vivien a Eritrea 4.200 italians.
deIs quals 1.650 eren empleats: 550
d'oficis liberals; 650 de ¡'administració de rEstat. No hi havia més que
50 obrers del camp 1 600 obrers indI1&trials,
Cal tenir en compte que les tres
cinquenes parts d'aquests italians vivíen concentrats a. Asmara, capital
de la colònia. Podieu recórrer milers
de quilòmetres, sense trobar un Italià. Monfreid, que ha viscut prop de
Sir . Anthony Eden ha dit per
30 anys a Abissínia i que ha coneràcllo, adreçant-se al poble britàgut tot el pafs, explica coses delinic:
cioses de l'abandonament d'Eritrea
"Fa una setmana que va coper part dels Italians. (Es cert que
ara Monfreid ~ un furibund italia- mençar la guerra i avui cinquannòfil, però el que té valor documen- ta nacions han donat l'expressió
tal és el que havia escrit abans del
pràctica de llur deure collectiu 4e
conflicte actuaU.
posar fi a aquesta guerra. No estem ara en condicions d'admeDavant de la brutal realitat d'aquestes xifres que 1Jluatren prou bé tre terminis I pròrrogues, perquè
sobre l'oblit Italià dels seus recursos en aquests moments els homes
colonials, ¿poden prendre's seriosa- s'estan fent matar 1 les llars són
ment les afirmacions CIIf tendeixen arrasades,
a demostrar que la campanya. d'AL'acció ha d'ésser ràpida sl
bissínia és dictada per una necessltat d'expansió i un mitjà per a col- es vol que la Societat de Nacions
locnr-hi braços que aVUi estan ple- arribi al resultat per al qual fou
creada. No tenim cap dIvergèngats?
cia amb Ità.IIa, Que és per a nosPerò fins admetent que el Duce
altres un vell amic. En cap part
aconseguís colonitzar la part habis'alegraran tant de veure com
table d'Etiopla (mig milió de quilòItàlia torna als mètodes paclfics
metres quadrats) en la mateixa dencom en el Regne Unit; però vam
sitat del Transvaal - que és la més
sotscriure unes obllgac!ons solem»Oblada per europeus - , ¿quants colons italians hi tindrien cabuda? Ti- nes 1 no hem de dei~ de comrant llarg, 600.000 homes,
plir aquestes obligacions,"

r:n~~ ;gri=~,i~·
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El MussoUoi ~'ara fa 2l aoys
«Posem-nos, doncs, enfront de la Itàlia naoionalista.
oonsenadora, olerical, que pretén fer de l'espasa la seva
llei i de l'uèPait l'esoola de la naoió. Nosaltres havíem
p'8Yist aquesta pe.nrsiÓ moral i per això no ens sorprèn.
Però .'equiyoq1Ml1 ela que pen&~m que aquesta preponderànoia del mflitarisme sigui un signe de força. Els pobles
forta no ténen ne0e68itat de lliurar..e a l'estúpid Carnayal de què dóna mostra amb gran lleugeresa la Premsa
italiana. Els pobles forts tenen oapacitat d'auto-controlar-se. La Itàlia nacionalista i militarista demostra qhe
no el posseeix. Per això niem oom una petita guerra de
conquesta és celebrada oom un triomf romà.
Renito Mussolini.»
Publicat a ccAvantil>ll. el 21 de gener de 1912,

