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El Club Natació Reus "Ploms",

ca.m

pió

comarcal, en batre definitiva
el Ghnnástic de Tarragona
Des de l'any 1924. que varen co
mermar els Campionats comarcals,
el Club Gimnástic de Tarragona ha
via ostentat la supremacia atlética,
any darrera any, fine avul que la
joventut entusiasta que s'arreplega
dintre aquest Club modest 1 entu
siasta que és conegut arreu de Ca
talunya pel nom de "Ploms", els ha
barrat el pas en una Iluita matee,
puix que cal remarcar que ni la
més -petlta protesta s'ha presentat
en el transcurs de les tres jornades
del Campionat. Felicitem, doncs, els
novells campions i tinguern també
uns mote per ala amics del
Club
Gimnástic de Tarragona, que han
sabut perdre amb tot l'honor espor
tiu. després de dotze anys de gua
nyar.
Els resultats técnics de la ter
cera jornada han estat els següents:
1.500 metres llisos
Primer, Ba
llesteros I (P.), 4' 33"; segon, Be
son, (P.). 4' 33" 1-5; tercer, Agulló
(G.); quart, Mas (P.); cinqué, Os
car (G.); sisé, Zabalo (G.).
Primer. Ve
Salt de llargária.
ciana (G.), 603 m.; segon. Pujol
(13•), 6'01 m.; tercer. Huguet (G.).
5•95 me quart, Felip (P.). 578 m.;
cinqué. Garrete (G.), 575 m.; sisé,
Soler (P.), 5'45 m.
Primer, Pu
400 metres tanques.
jol .(P.), l' 7"; segon, Felip (P.),
l' 9" 1-5; tercer, Blanch (G.), l' 9"
-4-5; quert, Besora (P.), l' 10"; cm
qué. Zabalo (G.), l' 12" 4-5; sisé,
Serrano (G.), l' 16" 3-5.
Llaneament del pes.
Primer,
Barna- (P.), 10'90 me segon, Soler
(P.), 10'24 me tercer, Lloren1 (G.),
9'72 m.; quart, Huguet (G.). 911 m.:
chique. Pujol (P.), 902 me sisé, Car
reres (G.), 9'01 m.
10.000 metres 'lisos.
Primer,
Ballesteros II (P.), 36' 44"; segon,
Ballesteros I (P.), 36' 49"; tercer,
Soler I (G.); quart, Marco (G.).
Rellevaments 4 per 100—Primer,
Ploms (Vernet
Soler
Mas i Pu
jol), 50"; segon, Girrinástic de Tar
ragona (Garrete
Nadal
Huguet i
Veciana). 52" 4-5.
Puntuació final:
Club Natació Reus Plorns, 194'5.
Club Gimnástic Tarragona, 1645.
Lluís Mas
ment

—

—

Jo cree que la directiva del Club.
si vol conservar la poca anejó oue
queda, després de les actuacions po
brissimes fetes en aquest eampionat.
haurá de confeccionar un bon equip
duna vegada.
Jo cree que s'hauria de posar -un
a tot alece, que passa i fa l'equip, que
per l'historial i bon nom blanenc es
mereix.
No sha d'anar a buscar jugadors
caducats. se n'han de buscar de
boris, que serveixin, ja que de no
fer-ho així, no sé on anirent a parar.
joan Romeu Riu
DE BONMATI
TORNEIG COMARCAL AMATEUR
El día 24 del mes passat va jugar
se el segon partit d'aquest tornee;
contra el titular i l'Anglés, el re.sul
tat del qual fou dos jocs a un favo
rable a l'Anglés.
El primer gol bou marcat als pece
mimas de començat el parta en un
centre de Font II. malt ben rematas
de cap per Ferrer, i el Legon, en en
córner tirat per Clapés. que remate.
endinsant la pilota a la :cana Font
II, tambo d'una capcinada. El gol
del Bonmati fou a consequencia d un
free-kick contra l'Angles, molt ben
tirat pel defensa esquerra.
Pel Bonmatí es distingiren el de
fensa esquerra i el mig centre.
Per l'Angles tots jugaren nolt bé.
especialment Oriol,
Carreiras, Vi
nyets. Font II i Ferrer.

L'árbitre,

Rigau. regular.
Corresponsal

senyor

—

—

—

-

-

-
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DE GERONA
CAMPIONAT AMATEUR
DE LES COMARQUES GIRONINES
Corresponent a aquest Campionat
ahir se celebreel parta La Bisbal
Pigueres. Va guanyar el primer per
2 gols a O.
Ens assabentern que el Comité de
Competició ha fallat el plet. Port
bou-Girona; han tornat a celebrar
el partit, la qual cosa ha fet que
la classificació establerta sigui aques
ta:
La Bisbal, 4 partits, 8 punta.
.Portbou, 2 partits, 2 punta.
Girona, 2 partits, 2 punta.
Figueres, 4 partits, O punta.
El parta Girona-Portbou, anunciat
per a ahir, va ésser suspés sense que
en sapiguem la causa.
•

,

B O X A.
Es un fet la celebració de vetlla
'des de boxa d'una manera periódica
a
la riostra ciutat. La primera está
anunciada per al divendres, dia 6, a
les deu de la nit, al Teatro Muni
cipal, sota el següent programa:
Puaté contra Preter, Berga contra
López, Canals I contra Mufioz i Ca
nals /I contra Tormo. Els quatre
prithers són del G. E. 1 E. G. i els
restants del Poblet Boxing club.
Els combats professionals anun
ciats són Jim Terry contra Habir
i Alemany contra Cobacho. Aquest
últim a 8 represes de tres minuts.
Hl ha molta expectació
sexi-rala
que será un éxit, perque el progra
ma está molt bé.
DE BLANES
FESTIVAL BILLANISTIC
-Amb gran conctugéncia va tenir
Doce el dipous passat, al local del
Wonder Bar, del Billar Club Blanes,
el grandiós festival billanístic anun
ciat.
La actuació deis senyors Domin
go, Guinjoan, Calvet, Puigvert, Es
tIvill 1 Martínez Sagi en el ram
'amateur va ésser molt aplaudida, i
el mestre Isidre Ribes, en fatalista
eleseica va tenir un exit formidable.
Podem dir que va ésser una eetna
.da magnifica.
L'eche de repartiment de premia
del. I Campionat Social, carambola
lliure, va ésser una cosa magnifica.
El senyor Pulgvere president de la
F. C. A. B., volgué associar-se a lac
te i fou en qui llene, els premis ala
jugadora; després féu ús de la pa
raula, i encoratjá els directius cei
B. C. Bienes per latedia gesta, pa
raules que foren ovacionades lees
nombrosos aficionats allí reunes.
Els premios foren repartits de la
.

•

.
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següent

D'OLOT
Olot F. C., 2
Manlleu F. C., 4
A benefici del jugador Aureli, que
está cornplint el servei militar, ha
tingut 'loe aquest encontre amistós.
A les ordres de Torres, els equips
s'han arrenglerat de la següent ma
-

--

D'AGULLANA
C. d'Esports d'Agullana, 4
Joventut F. C., O
Ami.stosament jugaren éls locals
contra l'equip de la Joventut de Fi
gueres.

Con) el resultat ja indica, fou fá
cilment guanyat per l'o= local, ja
que durant l'encontre es marcaren

quatre gols.
L'equip figuerenc. pie e voluntat,
no posseeix pas un conjunt prou sol
vent per enfrontar-se contra els agu
llanencs i prendre'ls la victreria.
Aquest partit ja havien de jugar
lo el diumenge abans, peró degut el
mal temps no es desplaçá ecquip

figuerenc.

Corresponsal

Olot F. C.: Boix, Curt, Pau, Pons,
Han, Plana II, Galceran, Plana,
Encinas, Valentí i Cervantes.
Manlleu F. C.: Vila, Gómez, Pica,
Jaumira, Vela, Emilio, Parés, No
voa, Oriol III
i Serrallonga.
El primer termas ha estat de lleu
ger domini local, com així ho asse
nyalá el marcador al final amb el
resultat de dos gola a un a favor

d'aquests.
En ésser représ el joc el Manlleu
empata tot seguit i aconsegueix por
tar més perilla a la porta de l'Olot,
en la quel Boix fa una tasca excel
lent, peró no pot evitar que li mar
quin dos gola més degut al desen
cert de la defensa, que ha estat la
Unía més fluixa de l'equip.
El resultat ha demostrat la supe
rioritat del Manneu en aquest par
tit, en el qual l'Olot s'ha arrengle
rat mancat de titulars i amb
des
plaeament de lloc.
ELs gola han estat aconseguits per
Valenti els de l'Olot, i per Oriol 1
Pares els del Maullen.
Corres
—

ponsal.
DE RUBI
C. D. Olesa, O U. É.

Rubí,

1

L'equip

local en el present cam
plonat ha assolit meritóries victó
ries en terreny propi i, ha perdut
honorablernent en camps contraria,
en els ristras no ha
pogut resistir
l'empenta dels jugadors contraria i
Eambient localista que sempre, en
poc o en mole perjudica els• vise
tanta. En vuit partes ha a.ssolit
nou
panes, i no ha perdut ni un
sol parta en terreny propi.
Aquest que avui tractem de res
senyar tingue lloc el passat diumen
ge al camp local, i era eúltim del
Campionat, per tal com en l'última
data requip local reposa.
L'Olesa, malgrat que pot li inte
ressava el resultat del
partit, sor
prengué tothom pel seu joc entu
siestic, i en aquest sentit superaren,
podem dir, els jugadors locals. Dir
que els visitants mereixien la vic
tória potser no reflectiria la veritat,
per tal com. ara com ara, l'equip
rubinenc té més classe, peró sí que
podem afirmar que un empat re
flectiria mes exactament el decurs
del partit.
La primera part acaba sense que
ni els una ni els altres inaugures
sin el marcador, i no fou fina ben
entrada la segona quan una mala
intelligencia de la part defensiva
de l'Olesa permeté ala locals asse
gurar-se la victória que estigueren a
punt de veure esfumar.
Ens agradaren la línia de mit
jos, el portee el defensa esquerra
i l'interior dreta de l'Olesa i deis
rubinencs. Vam trobar-los t,ots a un
nivell més baix que Eacostumat.
L'alineació de l'Olesa no ens és
poesible anunciar-la, per desconéi
xer-la.
La Unió Esportiva presentá: Cas
telló. Rosés. Seises, Marín, Márquez,
Viladiu, Gandia, Arnau, Tronxoni,
Fontanet i Cota.
Arbitrá el senyor Bayés, del Col

DE GARRIGUELLA
F. C. Garriguella, 5
P. V. de Vilainachlum, O
Malgrat que l'equip vilarnacolu
menc venia precedit d'une serie de
bons resultats, i malgrat també ve
nir aquests reforeats axnb ettgadors
de Sant Pere Pescador, hagueren,
malgrat tot, de sucumbir davant deis
locals. 1 no precisamerit per un re
sultat minim. sitió per Eample mar
ge de cinc gols en contra per cap al
seu favor.

D'aquests jugadors s'esperava quel
més de superior. ta que els re

com

sultats assolits anteriorment Mita ho
feien preveure.
El partit fou sempre mogut i in
teressant per les jugarles eels Ineals
en terreny contrari, el qual, com ja
hem indicat. acaba amb la victeria
garriguellenca per cinc gols a zero.

Corresponsal
VILLAERANCA DEL PENEDES
Casal E. C., 5; P. Serra-Carnes, 2
El dennenge, dia 24, ts jugá el
tercer parta del Campionat local
amateur, entre el Casal E. C. i la
Penya Serra-Cames, al camp de l'e
quip esmentat en primer terme.
El partit fou deficient, encara que
en ell es veieren algunes tugades
afilades de força emoció, peró en ge
neral es jugá amb apatia per part
d'ambdós equips, ja que el Casal
E. C. és molt superior en técnica
joc al seu contrari. Gairebé tot
rencontre fou de doraini del Casal
E. C.. destacant-se el portar Via, de
la P. Serra-Cames. el qual defensát
magníficament la seva porta, i salvá
al seu equip duna desfeta mes co
DE

-

piosa.
Arbitrá, imparcialment, Feliu.
Els equips:
Casal

E.

C.: Anton, Camí II. Sol

Balaguer II, Mateu. Regull, Ca
mí I. Balaguer I, Raventós, Boada i
sona,

Carbó.
P. Serra-Cames: Via, Balaguer, Ge
ner, Mangó, Hill, Catalá, Domenech,
Plans, Amador, Perera i Carbó.
CICLISME
El diumenge, dia 24. es corregue
el Primer Campionat Social Ciclis
ta d'aquesta vila, amb un recorre
gut total de 40 quilómetres; Vila
franca-Vendrell-Vilafranca i 10 vol
tes al Velódrom Vilafranquí.
Hi prengueren part dotze corre
dora; la sortida es doná a les 1350,
amb 3 minuta de diferencia de la
sortida d'un corredor a l'altre, ja aue
la dita cursa era contra rellotge,.
Els corredors es Ilançaren a una
velocitat bastant remarcable, ja que

Florenci, que arribe primer, assoli
una
veloc1tat de 35 quilómetres ner
hora; va fer el reeorregut en 1 ho
ra 9 minuta 30 segons.
El resultat fou .el segiient:
1. A. Florence 1 h. 9' 30".
2. R. Fortuny. 1 h. 11' 31".
3.
F. Duric. ttt.12' 27".
Segueixen els classificats fina a set
corredors mes.
e

-

d'Felre;:
Sincerament, des de

Segona categoría:
Senyors Estile, Romana, Pradera,
Gibernau i Zurita.
Tercera categoria:

Bibeloni, Bo

net 1 Pérez.

Quarta categoria:
Carretero, Batiste, Dellouder, (lar
rige, Abril, Ayats 1 Bravo.
En ésser lliurats els prernis pis ju
gadora de mana del senyor Puigvert,
foren Ilargament ovacionats.
Una festa magnífica, de la qual
esperem deis directius del B. C. Bla
nes la
repetiran en una propera
data. Ealhorabona.
FUTBOL
Banyoles F. C., 4; U. E. Blanes, 3
Els aficionatss que anárem al camp
cam quedar defraudats. elris ereiens
veure un bon equip
ens referim
al blanenc —1 no veiérem res. Veié
rem un defensa ja conegut de tots,
que val molt, 1 veiérem una nullitat
de porter. la qual nullitat és
entretenir cls que
4. "inr)
I la viethria bu

1P,

Pasqual, Continente, Tobenas,
rús i Vidal.—C.

Piay.rt

Fer

DE LA CELLERA DE TER
Torneig Comarcar Amateur
Resultats de la segona data:
Unió Saltence, 1
Bescanó, 4.
Bonmate, 1
Anglés, 2.
La Genera, 1
Joventut d'Ara, 1.
Puntuació
2 2 0 0 9 3 4
Bescanó
2
2 0 0 5 1 4
Angles
2
0 2 0 1 1 2
Joventut d'Ara
2 0 1 1 1 2 1
Bonrnatí
La Cellera
2 0 1 1 3 6 1
2 0 0 2 1 7 0
Unió Saltenca
El partit jugat en terreny local
contra el Joventut d'Ara, de
Sale
fou duríssim, cosa que és de lamen
tar, ja que aixi en lloc de fomentar
l'esport, se'l tira per terra, com vul
garment es diu.
S'hauria de castigar severament
els provocadors de tala dureses, car
així tal vegada s'acabarla amb Fan
-

-

celebrará una cursa ciclista per a
la qual hi ha un magnific lot de pro
mis. Cal fer res.saltar la gesta de la
Casa Abadal. de Barcelona, que is
organitzat una caravana de catorze
automóbils, la qual donará une més
marcada brillantor a la cursa. A la
tarda. l'equip de futbol fara el seu
debut jugant contra un potent equip
de la comarca. Seguidament al local
del centre l'efectuará el ball d'inaugu
ració.
Desitgem un complet exit a aquests
nous
esportiuse tot desitjant-los que
no decaiguin en
les hores difícils de
l'esport.
F. MAGRINYA.
se

-

pat.

Ero

que

creure

els navarelins

quedaran contenta tant de l'ambient
com de Várbitre, el qual va mostrar
més que benévol amb ells. Només
cal din que de cada deu árbitres.
nou no haurien concedit el penalty
que els valgué l'empat. Tot i en mi
llora de l'esport per ben donat si

se

gui!...
Preguem

totes aquel/es persones
excessivarnent nervio,ses, neurbtiques
o poca-soltes, deixin de concórrer ala
campa d'esport amb el fi d'evitar es
pectacles deplorables i no sentir es
garips dignes de qualsevol femella
histérica.

com
hem indicat,
acaba amb un empat a un gol.
Els gola marcats en aquesta se
gona
data en tots els encontres
coincideixen arrea es de la primera,
puix que en una
raltra es mar
caren deu gols.
F. B. V.

DE VALLS
El diumenge vínent, día 8, tindrá
lloc la inauguració de les tasques es
portives del Centre d'Esports suara
copstitrat.
Aquesta entitat es proposa practi
car gairebé
tots els esports, princi
palment futbol, basquet, atletisme
ciclisme, per al qual hi ha projectada
la construcció duna pista.
El programa per a la inauguració
promet ésser molt brillant. Al matí

a

ALTRES RESULTATS
F. C. Avinyó, 1; C. E.

váIn iyó:

LloAArenç

A Monistrol: U. E. Monistrolenca,
3; C. E. Sampedor, 6.
PUNTUACIO
C. E. Sampedor 2 2 0 0 7 3 4
C. E. Llorenn.
2 1 1 0 8 2 3
C.
F.
U.
C.

E.
C.
E.
E.

Artesenc

2

Avinyó

2

Monist.
Navarcles

2
2

0
0
0
0

2
1
1
1

0

5

1

1

1
1

7
2

5
2

2

10

1

8

1

DE GIRONA
EXPOSICIO DE CARICATURES
PARDINAS
El diumenge el metí, presentat
per "Els Intime", Pardifias inaugu
rá una expasició de caricatures a la
Biblioteca Municipal.
En el difícil art de la caricatura,
on
són moles els cridats i pocs els
escolles, Pardinas ha sabut armo
nitzar la ironia de la Unía deforma
da. amb l'elegáncia de procedirnent.
i la seva exposició fou acollida pel
nombrós públic que la visite, amb
mostres de franca complaenga.

GRACIA, 18

GRAN BASAR DE SASTRERIA I CA
MISERIA SISTEMA NORD-AMERICA
En ocasie de formidables compres amb balees de preus Ii
permeten oferir-vos aquesta temporada grans avantatges
en VEST1TS 1 ABRICS.
Els nostres aparadors són els mes graos i mes ben presen
tats de tot Barcelona d'indumenteria masculina i us dona
ran refiex exaete de la moda per eseollir l'elegancia que
mes us convingui.
Amb la CASA BASTIDA no hi poden res els seus conspe
tidors. Es Púnica casa que cada any veu augmentada la
seva clientela i la xifra de negoei des de la seva fundacio.
p
els gustos mes moderns als sorprenents

4

-

1

grreecuis

10.000

Impermeables Plomes, Trinxeres

i

Txecs des de

100.009 Vestits de 20 a
60 a 70 pessetes.
100.000 Ahrics de 25 a
60 a 75 pessetes.
100.000 Pantalons de 5
Pessetes.

50

pessetes

i classe

mes

superior

50

pessetes

i

elasse

mes

superior de

a

10

pessetes

i

classe

SECul() A MIDA
Tenim una seecio que ens permet, en cas de qualsevol
comprornis, que necessiteu un vestit de carrer, dol
escollintlo al mato el podreu tse& llest a la tarda.
Vestits i Abrics a mida des de 60 peesetes i amb classe superan des de 85 pessetes
Vestits etiqueta a mida, Fracs, Xaqués i
Smokings des de 100 pessetes
Vestits i Abrics de nen a mida, Lotee- tormes,
des de 30 pessetes
SECCIO DE GAiVIISERIA
GENERES DE PUNT
100.000 Cerrases confectionades. a 4, 5. 6. 7 8
pessetes. n'oh super ors
100.000 Pijames contecetonats, des de 6 pessetes i Bates des de 15 pessetes
100.000 Mitjons de fantasia 1 camisetes de de
pessesa

mes

o

de

superior

etiqueta,

•

Un

entusiasme del gUal fOU frUit

Obsequiem

amb segelis d'Estalvi Popular de la calza de
poro eaub I Inipert de el compra,

Persions

per

a

la Venez »! d'Estalvi 1 altres

presents a

29.82;
Buchans
Bride
Suena:
groom, .Negus, Burning Busch, Se
wardstene Blue Bar, Saba.
Spedy,
Setena: Canguro,
35.16;
Zulú, Tristan, Mainstay, Boy.
Vuitena: Botaion, 20.09; Isard, Ar
mero. Hidra, Anvil. Tone, Nauta.
Novena: Katty, 20.50; Sonny, Ola
Moralita, Drumcarn, Tarta
Totes les curses foren de 300 me
tres, a excepció de la setena, que
fou de 525.
Tarda:

Malí:
Primera cursa: Madrilena, 27; Mo
reno. No collocats, Bienvenida, Tu
rne', Maldeventre, Gamba.
Segona: Bohemio, 26 2-5; Mai
menjo. No collocats, Cascabel, Kudo,
Croquis, Addis Abebas
Terceras Canari, 26 1-6; WantIty.
No collocats. Jaqueline, Meren, Di
putado, andino.
Quarta: Guajin, 26 1-5; Lliga
Kama. Io collocats, Lapebie, Tor
menta, Upata. Timor.
Cinquena: Set Soles, 30 4-5; Fan
tasma. No collocats, Blanca, Dolfi
na, Bacarrá, Diamand Noir.
Sisena: Chispa II, 25 1-5; Ki Ki.
No collocats, Sanguijuela, Flor de
Alba, Saeta, Lila.
Setena: ,St- Roce°, 20 2-5; Whinmo
Marmaduke,
re Rangs. No collocats,
Hallenstand, Ben Hur, Gran Expec
a

tation.
Vuitena: Confitero, 26 1-6; Pres;
ses.
No collocats, Barbas III, Ca
llao, Chtspa, Flecha.
Novena: Careto, 30 4-5; Tibírim
bi. No collocats, lenockmore, Torije
na, Dulia, Demia.
Tarda:
28
Primera cursa: Maldeventre,

Dissabte, tarda i nit; diumenge, matí i tarda
INTERESSANTS

DE

CURSES

LLEBRERS

Autámnibus lietra P i Taxis collectius des de Piala Catalanya
1-5: Tuney. No collocats, Madrilena,

Primera cursa: Torrejón, 21.10;
Trotzki, Ligtening, Dandy, Barbas.
Certainmarvel.

Esparreguera, Mundana, Siboney.
Segon: Mal Menjo, 27 1-5; Nova,
Bienvenida, Black
No collocats,
Bill, Moreno, Chimenea.
Tercera: Sandmo, 27; AddLs Abe
ba. No collocats, Silva-Aren, Crouis,
Guapa, Cascabel.
Quarta: Monta, 26 3-6: Presumida
i Gitana ILempatats. No collocats,
Gimkans, Tormenta, Upata.
Cinquena: Set Soles, 31; Rucletai
No collocats, Baby, Blanca, Xateta,
Rasputin.
Sisena: -Careto, 30 3-5; Tibirímnie
No collocats, Torijena, Barbas III,

Segona: Bonita IV, 20.78; Ponde
rado. Alf The Battlle, Witty Prime
ce, Moro, Blueruin.
Tercera:
Botalón, 20.33; Celta,
Frien in Need. Curro, Mehari, Dora.
'Quarta: Armero, 20.27; Megate
rio, PaPiro, Diógenes, Solón, Cen
tauro.
Cinquena: Celeste, 34.90; Vitesse.
Conf ucio, Sagitario, Savage
Sally,
Cant'Be.
Sisena: Plum Tree, 19.72; Lictor,
Brumel, Pubilla, Boira, Robinson.

-

Gorrión II, Kaiman.
Setena: Bolero, 26 1-5;
Guajira,
Dolfina.,
No collocats, Fantasma,
Hats, Timor.
Vuitena: Kakatua, 30 3-5:- Ki Ki,
No collocats, Dolla, Banquete, Toa
wood Mick.
Novena: Ben Hur, 29 4-5; Ortega,
No collocats, Chico, Aguilillo, Can
grejo, Granate.
Desena: Sanguijuela, 30 3-5;• Loa
ga Nixaa. No collocats, Dulia, ?lee

Chingford Joe,
19.66;
Turquesa, Mistinguette, Zorro, Ra
ton, Raja.
Vuitena: Duskie, 34.12; Pipa, Tar
tarín, Isis, Alimón, Jaguar.
Alarico,
Novena: Espiga, 1980:.
Pulgarcito, Pompoff, Zagal, Dalia.
Desena: Bataclan, 1930; Ulises,
Perseo Babieca, Onix, Lisistrata.
Onzena : Tof tod Mixture, 20.12:
Hugonote, Anvil Tone, Mosquetero,
Setena:

.

cha,

Red Hot Totem.
Totes les curses foren de 300 me
tres llisos, a excepció de la cinque
na 1 la vuitena, que correspongueren
a
525.
La propera reunió se celebrará el
dijous vinent a la nit.

L'exposició consta •le 50 obres de
persones conegudes de la 'ostra ca
pital. En democrática barreja. hotel
hi pot admirar eta diversos sectors
politics, culturals i artística sense
Mancar-he és clase la nota gentills
sima de la feminitat, sempre refrac
tária a aquesta mena de nianifesta,
cions de Eart, peró que aquesta tres
gada ha estat vençuda per la can
tat de l'artista que l'ha tractat amb
molt de tacto 1 encert.
"Els Intima" en portar a Girona
la nota intelligent de l'art de Perdí
leas, s'han acreditat una vegada. Inés
de la seva finor espiritual i amor a
e:ata manifestació artística.
En resum, pot din-se que la inau
guració de l'exposició Pardinas cona
tam
un
esdeveniment important
dintre la quieta vida artística giro
nina i un éxit que cal remarcar cc-ni
a
estímul per a futures actuadons.

1

sistorial han estat exposades lea
instes del Cens electoral per a les
rectificacions, exclusions t inclu
sions que calguin i que ola electora
podrán. apreciar fins al dia 20 del
present mes. Les llistes poden con
sultar-se de sol a sol, segons un
edicte de l'Alcaldia, i les hores d'o
ficina són les concites a la Casa
Gran.
•

Ultra les entitats polítiques afec
tes al régim actual. cal consignar
que els voltants trobaran oficines
per a consultar les Mistes al Cen
tre d'Esquerra del carrer de la Bar
ca, número 5, i el Centre Republi
cá Federal Adrianenc, del carrer
d'Andreu Vidal. 3 i 5, els quals, en
cara,
faciliten d'eetnenar tot alió
que calgui, ja que ella ho cursaran
al Municipi.

DE LLINARS DELS VALLES
La nostra ofrena.
El partit d'Esquerra local sha adhe.
rit a l'homenatge póstum que Cata
lunya acaba de retre a Francesc Lay
ret i Salvador Seguí.
Una representació del partit es
traslladá a Barcelona i porte uns ra
mells de flors a la tomba dels plorats
lluitadors, caiguts sota les bales del
pistolerisme mercenari en les horca
d'oprobí que enrogiren de sang els
carrera de la gran ciutat.
En el testimoniatge 1 commemo
ració d'aquesta data es projecta (en
la més noble i digna manifestació que
pot presidir-la) la gratitud duna po
ble que no oblida, 1 amb aquest sentit
homenatge construeix una monumen
tal corona amb formoses flors que
tenen perfum d'immortalitat gloriosa,
espurnejades de llágrimes de preat
record. Tenen, peró. aquestes llágre
mes una doble expressió; el dolor pre
gon per la irreparable pérdua. i l'ira
del poble perqué no s'ha efectuat un
escarment. Unánimement clama jus
ticia 1 caldrá fer-la d'una faisó exem

plar.
Perqué ho sigui cal mutilar el doble
bral, inductor 1 executor del crim po
lític 1 social, que en ajuntar-se pro
dueix l'alineada que mata l'home
lliure. per donar carn al monstre de
la reacció.
Prodigar el nostre esforç per acon
seguir aquesta necessária 1 saluda
ble neteja. i procurar que la seva Ila
vor fructifiqui
en el teigeny de les
idees polítiques 1 reivindicacions 'o
dais, és la millor manera d'honorar
la memória d'aquests precursors de
la pátria alliberada i redimida. qur
amb patriótic i abnegat impuls exer
ciren virtuós mestratge. L'escomesa
brutal que els va cloure els ulls a la
vida, és el tribut aue imposá a la se
va tasca la crueltat enemiga. Abo
minem aquests procediments per la
vilesa que enclouen i ner la renlica
que justiflauen.
JOSrP SleRRA.
SANT ADRIA

DE

BESOS

Notes diverses
Des del proppassat día 25 de no
vernbre; az baixoe de la Oriete C tge

Tom.

Onsena: Cronwell, 25 4-5; Zulitua,
No collocats, Saeta, Pressese
Confitero.
Dotzena: Diputado, 31 3-5; Vals,
NO collocats, Corso, Chispa, Marcha,*
malo, Kudo.
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D'ARTES
C. E. Artesenc, 1; C. E. Navarcles, 1
Partit jugat el dia 24 proppassat
i que acabe ainb un inesperat em
Es de

Mínnima.

Cinquena: Getafe, 20.70; Caribe,
Fígaro Epsilon, Ciel, Alba.

DE TORTOSA
Dertusa F. C., 2; F. C. Amposta, 1
Per fi hem vist un bon parta en
quantitat 1 calitat de joc, ja que des
de que comença. fina al final es veie
ren molt
bones jugades portades
terme per arnledós bándois. La línia
mitjana local s'ha atipat durant la
primera part de tallar joc 1 servir pi
lotes a la seva davantera, 1 el fruit
sha trobat, ja que quan portaven
poca minuts de joc ja tenien dos gola
a
favor seu. Les altres untes també
han actuat molt be. sobresortint el
defensa esquerra Vidal; el portee
molt segur en les aoves acteacions.
A la segona part res ampostins
s'han emprat a fons i han dominat
molt més que els locals, ja que bus
caven rempat. i almenys el gol Ce
l'honor, i també fruit de llurs perse
verants jugades
a
un córner tirat
per Rebull i fallat inexpliceblement
per Miralles. Fornós rosa el peu i
marca l'únic gol per als colors d'Am
posta. Així sha acabat el partit, amb
el resultat de dos a un a favor deis
de Tortosa.
.1. Sánchez

tiesportieitat.
El partit, tal

DE MONISTROL DE CALDEES
A. E. Monistrolenra, 3
Sampedor F. C., 6
Amb motiu de la competició co
marcal que s'está celebrant, el dia
24 de novembre Li correspongué a
l'equip local rebre la visita del Sam
peclor F. C.
El resultat de l'encorare bou de
sis gola a tres a favor de l'equip
visitant. Es.sent la noetra norma la
imparcialitat. farem .constar que el
resultat bou justarnent d'acord amb
el desenrotliament• de
l'encorare,
que si eé en alguna moments bu
anivellat, en la major part el Sam
pedor palesá superioritat de joc so
bre l'equip local.
Al nostre modeitt entendre, con
vindria que l'A.; E. Monistrolenc,a
reformes la liniaedavantera, substi
tuint algun meinfle que, avui per
avui, no dóna prou rendiment en el
lloc que ocupa, i que potser en al
gun altre en donaria més.
Ultra
aixó, l'equip local -necessita un fort
entrenament per tal de Venir més
cohesió entre totse ala seus compo
nents.
L'arbitratge, just i imparcial, aná
a cárrec del senyor J. Vilaclara.

gra,

—
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molt

Nosaltres, en aletins momentss de
l'encontre, teniem la convicció que un
altre equip hauria apuntat algun
o
pura. peró nou fou aixi. perqué re
parts evidentment
sultaren dues
igualades. i que al mateix temps s
defensaren força. Pere no obtant en
el Vilanova se li inclinava la vic
tória, puix que en el Móra d'Ebre
se li va dispensar un clarissim pe
nalty. Tot l'encontre es jugá amb
molta correcció. i. a més, va ésser
excellentment arbitrat.
L'alineació deis equips fou aquesta:
C. E. Vilanova: Ferret. Cuenca. Ji
Del
Valle, Frias,
ménez. Pedro,
Ríos, Valcárcel, Bertran, Saura
i
Ponce.
F. C. Móra d'Ebre: Pucho, Marti,
Bonfill, Anglés, Echevarria. Fondo,

4.

—

feia

temps que no hetriein presenciat un
partit tan be cona el que ens ocupa.

Bride,
Primera cursa: Knovill
Ranger Lad, Careto, Ligte
ning, Lindrum, Coloma.
Segona: Tricornel Brige, 21.07;
Confucio, Bolido, Landa, Bizca, Ca
lígula.
Tercera: Torero, 0.87; Planchyto,
Sewardstone Blue Boy, Colombina,
Barbicany, Silillos.
Quarta: •Rayo, 20.90; Sewardstone
Jim, Spa Hill Boy, Simcoe, Tana
21.97;

GRANS LICUDACIONS 1 REBA1XES DE

legi, regularment.

BISBAL
C. E. Blsbalenc, 3
Girona (B), 2
Un bell encontre, ple d'emoció i
interes, fou el que niuraren en el
camp local bisbalencs 1 gironins. No
emprarem cap frase estereotipada,
si diem que fou de veritable cam
Monee S'hi veieren jugades bri
nants, per llur execució i rapidesa;
es
eme, a un tren bastant fort,
i per acabar de donar interés a la
partida, el resultat es mostrá in
cert fina que Bota n'assenyalava el
final. Sense cap mena de dubte.
es pot afirmar rodonament que es
velé la millor partida lliurada al
camp local en l'actual temporada.
Decididament, cal convenir que
duna
l'equip local s'ha recobrat
d'ac
manera
plena i rotunda
tuacions preeérites. En el que va de
campionat no ha perdut cap en
contre, 1 si segueix lluitant amb la
fe i l'entusiasme de fins ara, creiem
que pot arribar a la fi ostentant
la capdavantera de la claseificació
sal
que ara ocupa. Diumenge
sant, alunes llacunes
adula. ami)

Corresponsal

DE VILANOVA I LA GELTRU
F. C. meta
C. E. Vilanova. O

J. S. E.

Primera categoría:
Senyors F. Ros 1 Pascual.

_Álul 4*. iceaaters.

l'encert de mantes jugades. Tots
pregaren amb una fe digna d'elogi,
del principi a la fi de la partida.
S- hem d'esmentar els qui mes es
distingiren. els noms de Llenes i
Sánchez ocuparan el primer lloc.
Ambdós bregaren amb un encert i
entusiasme admirables. Llenes. a
la defensa, i Sánchez. a la Unía mit
jana constitteren una barrera gai
rebé inexpugnable per a eadver
sari. Molt bé també Avellí. Salva
dor 1 Juliá.
Va causar una excellent impressió
l'equip del Girona. Especialment el
mig centre que, sens dubte. fou el
millor home sobre el terreny de joc.
Tot l'equip jugá amb forma acobla
ment i amb singular entusiasme.
Recomanaríem. peró, al poner que
per determina
no
es deixés portar
des intemperáncies imprepies
de
tota persona que tingui un míni
mum de sentit comú.
L'arbitratge de Bota fose en con
jun t. encertat.
Força públic. Una revifalla? Tant
Corresponsal.
de bo.

nera:

manera:

Senyors Castanyer,

KENNEL CLUB
Mati:

DE REUS
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Els resultats de les curses
d'ahir, matí i tarda
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les acaballes la conetruc
eedifici que un propietarí
particular ha fet bastir -per a es
coles, d'acord amb la minoria de
govern (le l'Ajuntament gestor. La
pesició decidida deis gestora d'opo
sició per a no edeixar fer"
l'Alcal
día es motiu perque el
própietari en
qüestió es mostri inquiet davant el
perfil que la prometerme que se lí
féu a "priori" no pugui ésser cotrt
a

I entre els

qui feren la prome
dient prometença,
quan hauriem de dir compromist
existeix igualment l'angúnia que és
tenga

(seguim

de suposar. car pot "fallar" la "co
sa" quan
tan felices se les prome

tiene.
Tot

un

senyor afer

que si bé en
un
de cé
lebre de fa molt poc. pel que fa al
ces,
segons els entesoe. no d'escila
en metete (?) ni pretensione(!).

proporció és desigual

a

G.:es-ea:malo

2

la rambla de Catalunya

10

desembre de 1935

_
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FIffild

Pelscinemes

Al Fémina, la Metro projecta
film de Clarence Brown titu
lat
"Encadenada", amb Joan
Crawford, Clark Gable i Otto
Kruger de principals protagonis
tes.

llrou cumulad des lims qua heilliisl

L'a.ssumpte d'aquest film, que

presenta

totes les característiques
de les comédies de tipus essen
cialment americá, no conté cap
mena
d'originalitat en el seu
fons. Recordem, encara, una pro
ducció interpretada per
Elisa
Landi, l'argument de la qual, mi
rat des a'un punt de vista psi
cológic, respon en un tot al (1—En
cadenada". La trama, natural
mena presenta diverses variants,
peró no aixi la definició deis per
sonatges, ni el desenllal de la
cinta.

aza
Heus aci un film que, a jutjar
per l'acoiliment que el públic
ha dispensat i l'efecte que a mi
mateix m'ha produit, el crític ci
nematogratic no hi té absoluta
znent res a fer. No perqué aquest
no tu trobi materia criticable, sj
nó senzillament perqué el diáleg
1 l'assumpte són tan bons que li

que, ultra aquesta conclició,
entendre la més destaca
en totes les seves obres, cal
remarcar la ironia amb qué em
bolcalla les coses que tracta, en
sems que el diáleg, ágil 1 viu, que
als personatges imposa, 1 tot ple
gat, vist 1 tractat a través d'un
nar

al
da

prisma deformador, peró correc
te, d'on neix un humorisme únic
i personal de dificil superació. Qui
en
dubti no té més que veure
aquest film, segur que en treurá
aquesta lloable realitat. De més
a més, hom descobreix a través
de les obres de Jardiel Poncela

acaparen l'atenció de tal mane
ra que la rialla U fa perdre ei
sentit crític. Aixó, peró, no em
priva, tot í reconeixent el mérit
esforç que representa traslla
clar una obra d'aquesta categoria
al llene, de compendre que la
producció de fer-ne un acurat
destriament
cinematográfic té
coses
censurables, tota vegada
Que del comene al final acusa
de manera inequívoca la seva
procedencia teatral, no obstant
laaver estat vista i arranjada ta
ta ella amb gran sentit, amb
l'objecte de fer-la enc,aixar a les
exigencies que el cinema 1mposa.
Tot plegat, peró, queda tan diluit
en el transcurs del film, que no
val la pena de fer-ne esment.
Per aixó he començat per dir que
no h1 ha res a fer.

un

PODRÁN

ASISTIR
,

LA REINA t'EI BARIO
cIANE WrrHeRS

co,
una

~Eva ESTRELLA

IPI-ANT,

'UNA SENSACIONAL REVELACIO

F OX

poden

comprovar-ho

cada projecció. Estigueu segurs
que quan no vosaltres, será el
ve1 el qui amb la seva rialla us
fará dificil, si no impossible, de
seguir el diáleg. Amb aquest curt,
peró exacte comentani crelem
deixar ben demostrat l'aprovació
pet part del públic, el qual cele
bra ultra l'enginy de l'autor, el
treball de qnants han intervin
gua en la seva execució puix que
tots ells es superen pe- tal dc
destacar deis companys, la qual
casa
proporciona al Pim un va
lor poques vegades assolit en els
de parla cervantina. Es fa praas
consignar a Rosita Díaz la qual
d'aquesta competicló en sart des
tacada, amb avantatge deis res
tanta, per la distinció 1 justesa de
gest impreses al seu treball,
que la colloquen en el primer lloc
de les artistes espanyoles.
No volem cloure aquest breu
comentani sense trametre la nos
tra felicitació a la casa produc
tora Fox pels seus constants es
foreos en pro del cinema espa
nyol, ensems que a l'empresa del
Capitol per la cura que té en la

seus

4

fills. Abans, peró,

es conven

cerá que l'estimació de Diana és
sincera 1 sólida. La prova consis
teix en fer realitzar a aquella un
viatge a Buenos Aires, que hau
rá de durar un any 1 servirá a
Dtiana per a convéncer-la que
cap altre home pot introduir-se
en el seu cor. Peró Diana. durant

S'han prodigat tant els quall
ficatius superlatius aplicats als
artistes del cinema, que han per
dut tot el seu sentit. No tenen
altre valor que la d'una cosa gas
tada, peró que está en ús actiu,
en

la

impossibilitat

de tirar ala,

d'un altre millor. Res val que

Ann Sherldan

en

judicar

la tasca d'un artista hom
digui que "és extraordinaria" i
que "ha arribat en aquest film al
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defraudés les espe
rances en
ell dipositades, 1 per
altra part, existia també un fort
Interés en veure de nou, al cos
tat de figures ja definitivament
consagrades, com Félix de Pomés
1 Antonieta Colomer, a artistes
com
Teodor Busquets 1 Albert
com

que

no

QUE

LES "TOILETTES"

LLANÇA
DES

LA MODA EXHIBI

PER

LA

DONA

ELEGANT DEL

MES

MON

Metro-gaciwyn Mayer
presenta

a:

••

7'
•

gaitte
AVUI, GRAN EXIT

11P C

Barena, que quan el nostre cine
ma
caminava els seus primers
passos
1, naturalment, estava
molt lluny d'ésser el que és avui,
ni aportaren una entusiasta i

bra.
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La nostra opinló és la que si
Francesc Elles, en lloc d'escam
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Gran éxit del film de

KING VIDOR
premiat en la Biennal de
Venbcia
'AMLIEL

GOLDWYN PRESENTA

A

,-

lat

I.05 P.Pialte
TtSOCIIIDON

NDEHE NUPCIAL
PIRECCION KING VIDOR

amb RALPH BELLAMY
i HELEN VINSON

del seu rostre i atrau amb el seu
temperament de gran actriu..
En aquest film, d'una blancor

immaculada, personifica

una ne

orfe que adopten un parell de
germans i que els endolceix la
vida amb el seu carácter, d'una
imaginació exaltada i sensitiva.
I aquest carácter, que topa so
vint amb la crua realitat, té per
objecte presentar-nos Anne Shir
ley en tota la varietat del .seu
art i tota la gamma de les seves
na

expressions.

alirigit per George
Nicholls, fill, el qual s'ha limitat
a presentar la história d'una ma
nera senzilla i procurant donar-li
El film

és

King Vidor no és pas un di
rector que prodigui massa els seus
films. Potser, precisament per
aixó, les seves obres són sempre
esperades amb certa expectació.
El públic sap que Vidor no de
frauda i que en cada producció
sorprén per algun meravellós con
cepte de direcció. Es notable Vi
dor per la cruesa amb qué pre
senta históries en les quals els
protagonistes són dominats per
les iyassions i també per la sen
zilla expressió que tenen aques
tes en les seves mans.

la frescor d'una cosa viscuda. I
hem de dir que ha reeixit en el
seu comes. Peró hagués estat con
venient que suprimís o li donés
una altra variant a l'escena en
qué la nota, en una crisi d'exalta
ció imaginativa, agafa la barca
i se'n va riu avall, imitant l'he
rolna romántica d'un libre que
li ha explicat el seu mateix autor.
Aquesta escena serveix per a des
virtuar el veritable carácter d'An
dóna certa reminiscencia
ne i u
al film de novella d'aventures.
Pel demés, ens va plaure molt,
igual que als espectadors que as
sistiren el dia de l'estrena,
tória.

°

Basada

en

Fobra del mateix
EN

nom

plaure als partidaris del "hap

py end".
Anna Sten i Gary Cooper, molt
bé. En fan deis personatges una
excellent interpretació.
Un film bo

i, sobretot,

EL MATEIX PROGRAMA:

"LA NOVIA SECRETA"
per Bárbara Stanwich i Warren Villiam

llores de

projecció

Sessió continua de 4 a 12'30
de «Angelina e el honor de un brigadier»,
'3'30 i 11

911W~211a
par

les 4 ;

-

tantes coses les seves ac
tivitats, les hagués redult
1 ja
és prou!
al treball de director,
hauria assolit un éxit molt su
perior a l'obtingut. I ho lamen
tem encara més perqué de les
condicions d'Elles creiem since
rament que es pot confiar en un
rendiment molt per sobre del que
ha donat fins ara.
Dels protagonistes, cal desta
car, per damunt de tots, Félix de
Pomés. En aquesta produccio les
seves admirables qualitats artís
tiques es posen de relleu amb
més forea que mal. si bé estem
conveneuts que encara es pot es
perar molt més d'ell. I és que
fins ara se 11 havien designat pa
pers d'home amargat que, con
tráriament al que s'ha cregut,
no tenen res a veure amb el seu
temperament, com es palesa d'u
na faisó ben manifesta quan imi
ta un tipus Italia, tros en el qual
no es pot demanar ja una major
perfecció. En l'aspecte d'home de
negocis en qué també el veiem
en
aquesta pellicula, Pomés pot
comparar-se, sense cap mena de
en

—

—

a

desavantatge, als artistes ameri
cans que gaudeixen de més fama.
Segueix en mérits Albert Barre
na, per l'absoluta identificació
que encarna el seu "rol" Anto
nieta Colomer no té, com en al
tres produccions que ha realit
zat, ocasió de Huir les seves qua
litats. Quant

a

Villasiul,

a

qui,

"Sor Angélica", vegérem un
gran actor, només podem dir que
ha tingut la dissort de protago
nitzar el paper del tartamut al
qual ja hem fet referencia.
I ara, per acabar, un consell de
bon amic a Francesc Elies: el
que prescindeixi, en les seves pro
duccions, de totes aquelles in
fluencies que poden comprometre
l'éxit de les seves tasques de di
rector, com probablement ha suc
celt en "Rataplán".
en

PRODUCCION 'ORO NACIONAL.
,
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cim de la seva glória". Al públic
les més belles frases encomias
tiques ja no li diuen res i les con
sidera de manera molt relativa.
Per aixó quan el critic es troba
davant d'un film o d'un artista
veritablement notable ha de pro
funditzar en el seu cervell per a
veure si encerta la paraula que
descriurá precisament la impres
sió que li ha produit una elogia
ble manifestació artistica. Peró
es veu en la impossibilitat de tro
bar-ne cap que conservi tota la
seva
esséncia, i el crític ha de
resignar-se i ha de pregar als
seus
lectors que donin als seus
elogis la forea del seu primitiu
valor.
Ve aquest preambul a propósit
de la interpretació d'Anne Shir
ley en "Ana, la Pelirroja". ?D'on
ha tret la Radio aquesta jove ar
tista que sap matisar amb tanta
eloqüencia les seves expressions
i tradueix amb tanta dolcesa les
seves
emocions? Perqué, val a
dir que nne Shirley és una verita
ble artista, una meravellosa ar
tista que encisa amb la puresa

En aquesta producció apareix
Vidor del brae d'Anna Sten i Ga
ry Cooper. Dos bons artistes, deis
quals diríem que Vidor els ha do
nat ocasió d'interpretar el paper
més espiritual de la seva vida
escénica. Anna Sien, si mal no
recordem, és polaca de naixenea
i en aquest film personifica una
noia polaca que viu a un Estat
nordamericá junt amb la seva fa
milia i uns emigrats també de
Polónia, que formen una petita

es

S. C.

I

•

po

COM EN ELS PRIMERS DIES

rasicológicament ben tralades i
s'ha limitat a deixar a la super
ficie totes les seves reaccions en
un film senzill de direcció. N'obs
tant aquesta aparent senzillesa,
tan natural en Vidor, enclou un
profund coneixement de l'ofici,
aconseguit amb aquesta difícil fa
cilitat, que és la millor caracte
rística de les seves obres.

PONCELA

molt

piritual.

triomfa en llur
SEGONA
SETMANA
Glorificació
sublim de
l'immortal
BELLINI
a través
de l'art
i. meravellós
de la genial

traslladat

d' ENRIC JARDIEL

l'As

nidal

Noche
iva

Aquesta vegada King Vidor ha
al llene unes figures

EL 110NuRig
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Araté, ?ha satisfet "Rataplán"
l'expectació que havia desvetllat?

Una altra cosa que malmet ex
traordináriament l'éxit de la cin
ta és l'actuació d'un personatge
tartamut, el qual per les seves
intervencions constants 1 despla
eades, no solament arriba a fa
tigar 1 excitar els nervis deis es
pectadors, sinó que, de més a
mes, fa perdre continultat a l'o

e

originals.

apilad

ASTRACANADA

MADRID OCIIOCENTIITA EN EL MAICOMICO DE LOI DRAMAS

* EL DOCTOR* EL GALO

La nostra sinceritat no ens per
met donar una resposta total
ment afirmativa. En el film hi ha
coses, com, per exemple, el mo
viment de cambra i gairebé tot
el que podriem incloure dintre
l'aspecte tecnic, que acusen a
bastament la capacitat extraordi
naria de Francesc Elles. Aquest,
dones, pot dir-se que ha reeixit
plenament com a director. Pela),
és que la tasca d'Elies en la pro
ducció que ens ocupa no es limi
ta solament a la realització de
la pellicula, sinó que s'estén a la
confecció del llibre 1 del guió ci
nematografíe, darrers aspectes
en els quals
els elogis han de
convertir-se en lleus censures.
L'assumpte, en realitat, és bo;
peró no s'ha sabut treure d'ell el
rendiment que podía donar. La
falla principal está en la trama,
ordida de manera tan confosa
que l'espectador, per a intentar
seguir el fll de l'argument, ha de
fer veritables esforeos d'imagi
nació, sense que ni així pugui
assolir-ho de manera prou sa
tisfactória. Constrult el guió d'al
tra forma, sobretot amb més
coordinació, el film hagués mi
llorat un cent per cent i el tre
ball d'Elies, com a director, ha
gués estat vist 1 apreciat com es
mereix, mentre que d'aquesta ma
nera
ádhuc les coses més per
fectes passen desapercebudes o
sense pena ni glória.

més hem de reconéixer les difi
cultats en qué es troben algunes
editores per a trobar arguments

¦MIW

UN DRAMA DE RIALLES

UELVE EL

collaboració.

Heus aci, dones, explicat sinóp
tic,ament l'assumpte d'"Encade
nada", que té per principal in
convenient el de repetir-nos una
história coneguda. Una vegada

ilal¦
~nao"

P. VENTURA I VIRGILI

eficae

Ufloinaom

fills.

hita, la

isioria

programació.

Al Catalunya, Cifesa ha pre
sentat "Rataplán", una produc
ció de Francesc Elles, els inte
riors de la qual han estat filmats
als estudis de l'Orphea, de Mont
juk, 1 els exteriors en les afores
de Barcelona i en alguns deis
més bells paratges de les enci
sadores mes Balears.
"Rataplán" era esperat amb
gran expectació pel nostre pú
blic. En primer lloc, perqué del
prestigi de Francesc Elles com
animador cabia esperar-ne quel

el viatge, conex a Mylke, o sigui
Clark Gable, el qual, encara que
ates amb indiferencia al prin
cipi, acaba per fer sentir a Dia
na un amor tan diferent del que
sent pel seu ex-principal, que
aleshores compren que l'afecte
que sentia per aquest no era al
tra cosa que un agraiment pro
fund. Diana pensa que tot s'ar
ranjará exposant la veritat al ric
naviler; peró aquest, abans d'a
tendre les explicacions que la se
va amada preté fer-li, vol donar
11 una gran sorpresa, millor dit,
dues. I 11 ensenya un diari en el
qual es parla del seu divorci, ja
consumat, i l'obsequia amb un
estoig que conté l'anell que ha
de lligar-los en matrimoni. Dia
na, comprensiva 1 emocionada,
calla i consent emmullerar-se
amb l'home que a tanta renun
ciaments l'ha portat el seu amor
envers ella. L'encadenament du
rará un any, peró, finalment, des
prés de molts incidents, Field ho
comprendrá tot i renunciará a
ella. I mentre Diana 1 Mylke co
menearan a viure una vida no
va, saturada de felicitat, el na
viler cercará el consol en els seus

1:5'?

a

MOLT AVIAT
CORONACION DE

psicóleg.

confirmat;

saturada de si
tuacions atrevides, arribant mol
tes d'elles al límit del que la de
licadesa permet, el que fa que el
film, en la seva major part, es
desenvolupi en constant equili
bri, salvant-se, en tot moment,
de la relliscada comprometedora
grades al tacte 1 agilitat men
tal que el seu autor, Jardiel Pon
cela, posseeix. Aix1 mateix, i en
honor a aquest, hem de consig

A L A

aa:

vuitcentista, greso
lada en el pensament de l'autor
i reflectida en el llene sota el
nom d—Angelina o el honor de un
brigadier", no és altra cosa que
un
estudi acabat 1 formidable
d'aquella época, amb els seus
costuras, gustos 1 manera de veu
re í resoldre les coses. La figura
d'Angelina, el mateix que el pro
cés que entorn seu es teixeix, és
la mateixa realitat reviscuda.
Quant al film, algú l'ha bate
jat d'un "drama de rialles". Res
més exacte; la realitat aixi ho ha

está

PRONTO

gran

La secretaria d'un important
naviler neoiorqui creu enamorar
se d'aquest. Field, el naviler, que
dobla l'edat de Diana, la secre
taria, no solament es creu cor
respondre a aquella estimació, si
nó que arriba a sentir per ella
una passió tan
intensa que, per
a posar-la en práctica, no vacilla
en divorciar-se de la seva muller
1 sacrificar-se en renunciar als

L'estampa

L'éxit, dones, cal convenir que
el deu, en primer lloc, a l'as
sumpte, el qual és en sí el sufi
cient interessant perqué hom el
seguebri amb ávid interés, i se
gonament, a la forma de desen
volupar-lo. Grácies a ella obté
interassar doblement, puix que

l'exposició

meu

36

Embala

Muda

un

1

•
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MARTHA
EGGERTH
en

CASTAVI
Important:

Per tal de facilitar la
difusió d'una obra de tan elevats
valors, i fer-la assequible a tot el

públic, a partir d'avui, dillunS,
giran els següents

re

PREUS
TARDA
NIT
Preferéncia, 2 pessetes Prefer.,
Especial
1
Espec., 1'50
"

societat. Aquestes famílies polo
treballen la terra 1 con
la planta del tabac.
dediquen amb totes les seves
energies 1 no pensen en res més.
Per no pensar en altra cosa, la
familia de la noia la casa com si
es tractés d'un comen.
neses

reuen

Per altra banda, Gary Cooper,
escriptor que ha reaccionat
sobre l'ambient alegre de la ciu
tat i que ha perdut tot el seu me
rit literari degut a la seva vida
desordenada. sota la influencia de
Manya
es reco
Anna Sten
bra i de l'amistat que hi ha en
tre tots dos neix un idilli, en el
qual la dóna de l'escriptor és el
seu més gran obstacle.
—

—

Pariem-ne
Carme
na

Amaya

és una gita
«cent per oent»

La geniai
Carme Amaya
hija de Juan
nacional

bailarina
`canYl"
que intervé a "La
Simón", producció
2 de Filmófono, no
pot estar-se quieta ni un ml
nut... Hem parlat amb ella diver
ses vegades els estudis Roptence,
de Madrid, on s'impressiona la
pellicula no hi ha hagut manera
de cornalefar les dades que sobre
la seva interessant personalitat
artística hem intentat reunir.
Carme
nom que per ell ma
teix expressa ja una raça 1 un
sembla que té pólvo
carácter
ra en
lloc de sang. Ha nascut
ballant tal coxa assegura la se
va
germana, els ulls negres de
—

Aleshores entra en joc la tila
de King Vidor d'una manera des

tacaedsad

L
arreres escenes són porta
des amb una "vitesse" i un geni
que té per consecifiéncia una su
peració dels protagonistes en el

treball 1 donant lloc a
acabament que segurament
seu

—

un

la qual són un poema de Garcla
Lorca.. I no resisteix un interna
gatori eom el a stre, tan peaat

no

com

el d'u.n fiscal. Queicom. 1114

Ia rambla de CataTunya

1985

2 desembre

res hem pogut esbrinar a través
do la soya pintoresca conversa:

Que

té disset any., que

Impress

doblament de la seva Personalltat.
1 ens en dóna raó l'organització de
la seva vida artística, mantenlnt
sernpre el contacte personal amb el

d'un viatee

ons

neixer

va

Granada que als quatre anys
ja guanyava diriers ballant da
vant els turístes anglesos 1 que
abans deis sis anys es presentá
a

amb ma
júscula, pel respecte que aixó fa
que la va rebre entusiasmada...
Tot aixó és poc encara, pesó no
desesperem qus s'acostumi a nos
altres i que poguem recollir més
endavant noves dades sobre la
genial "enire radriu de la dansa
gitana
tal eorn ja s'anemena
entre els professionals del seu
art.
davant del

Públic

*

*

Jane Withers

de Maur co

—

*

protagonitza

«La reina del barrio»
?Us recordeu de la insoportable
noieta que feia amargar la vida
a Shirley Temple en "Ojos cari
nosos"? ?Aquella que volia que
els seus pares 11 donessín com a
present de Nadal una metralla
dora 1 una cadlra d'invállds?

La figura de Maurice Chevalier
a vedette de music-hall, era co
neguda mundialment en el sentit
deis turietes 1 de les ciutats euro
pees suficientment capaces de pa
gar-se aquesta eErelia. Avui die,
grácies als americans. la persona
de Maurice i el seu barret de palla
al
universalment conegudes fina
punt que no trobariem una portera
o
un
senyor burgés d'aquests que
només veuen els films ala cinemes
de barriada. que no sápiga quin és
aquest simpátic chansonnier. Aquest
exit es deu als dólars i al cinema
americá.
Els qui hem vist Chevalier a les
taules del music-hall i en el cine
ma, hem de constatar en
ell un
desdoblarnent de la seva persona
litat. Lastre del cinema no és ni
será mai la gran figura del clássic
chansonnier del music-hall. Abans
que tot, hem de reconéixer que el
nostre personatge
ha fet i exigít
tots els impossibles peroue
films se salvés la seva veritable fi
gura.
Peró, amb tot i buscar els argu
menta, amb teat i fer de chansonnier
en
els film, la seva personalitat
del music-hall será per sobre de la
seva figura cinemática.
Per qué?... Simplement. Chevalier
al music-hall
és una figura on el
seu art radica més en les ones mag
nétiques de la seva simpatía. del
seu
somriure, si volem del secret
del seu barret de palla, en fi, duna
gracia personal, única i exclu.siva
d'en, extremadament personal, sen
se necessleat d'acompanyants, sense
necessitat de comparses.
Aquesta vedette que encarna tota
una
ciutat. tota la ?Tilda d'una
nació, manté l'espectador en un es
tat d'inconsciencia que fa que no
més vegi a ell i desaparegui com
per art d'encantament el que l'en
volta.
Ell, solament ell. és el que l'es
pectador vol veure. Aquella grácia
a
dir les coses, ádhuc les mes es
cabroses. aquelles cançons plenes de
picardia exciten l'espectador i desit
gen els qui l'escolten saturar-se de
la seva persona.
Sota aquest aspecte la figura de
Chevalier assoleíx Vota la magnifi
cencia de la seva personalitat. Sota
açuest aspecte, Chevalier esdeve la
gran figura, el gran artista, lastre
que brilla.
Tot al contrari del que he dit
passa a lastre del cinema. Prou
com

ee

Ens referim

a
Jane Withers,
de nou anys, de cabell
negre 1 ulls foscos, que ha resul
tat ésser un altre sensacional
descobriment de la Fox.
una

nea
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En mateix ens ho confirma en
les sevea declaracions a la premsa,
en les converses particulars. Segons
malos pellícula interpretada
ell,
és "El cal/alter del Folies Bergere".
potser degut al fet que és la que
més reflecteíx el seu esperit o pes
qué el seu somni és esdevenir la
figura del Basó. Misteris interns
que no ens es pennés d'aclarir.
El fet essencial és que en els
films 11 fan perdre la simpatia que
ell guanya pel su esforc al music
hall.
Darrerament he vist confirmades
•

aquestes divagacions

meves.

Simul

tániament he vist Chevalier en un
cinema deis Boulevards. i Cheva
lier en persona en el "Casino de
París". Mentre al cinema el film
passava serse sentir ni una franca
riallada. sense ni un aplaudiment
en acabar el film (cosa corrent en
els clnemes francesos). en canvi he
vist pregar-lo. a l'escenas' del Ca
sino. una 1 diverses vegades fins a
esgotar-lo. com si l'espectador sen
tís una pena gran que marxés de
l'escena.
Maurice Chevalier és prou intel
ligent per adonar-se d'aquest des

El día 28 a la nít, al local de
l'Associació de Cinema Amateur
de les Arta Decoratives es passá
una
reunió de fílms de debu
tants, premiats en el concurs or

llorejada

per la dita.

.

"tat.

r9~101.111111

York 1 a Hollywood com a una de
les grans estrelles de l'esdeveni
dor.
Amb Jane Withers 1 Jackie

1*
•••••

Searl, "La
coMpta amb

reina del
barrio"
la parelleta de "do
lents" infants del lleng. Llur en
contre provoca un món de come
dia, pesó
1 alsó és una agra
dable sorpresa
cap deis dos no
són "dolents" en aquesta

Stradirarius

Gustav Froelich-libIlle "dual&

--

Derde167321914
un 1/foil» inspiradorde las mar
emotivas hislorias de amor.

—

Jane apareix interpretant

pugui

succeir

en

el

el Chevalier "chansonnier"
d'una vegada l'artista cine
matográfic!! Aquests són els nos
mati

desigs.

tres

JOAN
París. novembre,

una

Un

tema

Un

film

inédit.
dinámic

de admirable

lització.

Un

rea
as

sumpte completa
ment desconegut al
cinema

divertida 1

viva criatura d'un deis
barris Inés baixos de Nova York,

ROIG

1935.

MAPY CORTES,
"vedette" del teatre Cómic,
triomfadora en "Mujeres de
fuego"
la

en

1.4144444Á4441t

Una gran realització espec
tacular
/
PDX

Inspirada

en «El Infierno»,
del Dante

1

que és rece-ida a casa de Jac
kle Sean, l'unte fill d'una familia
benestant. es complicacions có
rn1ques resulten quan Jackie trae
ta d'educar a Jane, 1 Jane trae
ta de "deseducar" a Jackie.
"La reina del barrio" es realit
zá sota la stipervisió de Sol. M.
WurtzeI, el qual també produí
"Ojos carinosos" 1 perconalment

elegir

han escollit els films. prou han fet
que
sempre aparegués com
un
chansonnier; pero sempre, inevita
ble, la trama que basteix l'argu
ment fa que aquesta gran figura
esdevingui minsa i pobre.
El reflex d'aquesta transmutad&
d'aquesta perdua de simpatia es re
flecteix duna manera inflexible en
el propi poble francés.
Em recordo deis primera films de
Chevalier "La caneó de París", "El
desfile del Amor", sobretot aquest que
tant de temps es passá pels cine.
mes de Nova York, Londres, Barce
lona, on les representacions asso
liren un máximum de permanen
cia; a Paris passats els primen tres
mesas
(i és poc per a Pares) la
sala del Paramount, no s'omplia?:
prova que no interessava el film.
La mateixa sort han corregut els
altres films. ?Per qué aquesta in
diferencia?
La resposta está en el fet que
els qui l'han vist sobre l'escenari
del
music-hall
veuen,
constaten
que no ée la mateixa persona. ELs
dona la sensació que es troben da
vant d'una altra persona, 1, Per
tant, no els interessa.

l'estrena «El
tavo mandamiento»

oc

Per a densa está anunciat al
cinema Catalunya l'esdeveniment
més important de l'actual tem
porada amb l'uSrena d'una pro
ducció nacional, que des dels co
mençaments deis seus rodatges
despertá l'atenció del nostre pú
blic.
El nom de Francesc Gargallo
ens
tela recordar el set; darrer
argumeht "Sol
Angélica", que
tant d'éxit assoll entre nosaltres
I en saber que era el mateix au
tor de "El octavo mandarnien
t0" l'interés per conéixer aques
ta pellícula fou encara més gran.
Francesc Gargallo ha escrlt un
altre d'aquests temes que arriben
al cor, una altra obra plena d'hu

Demá, DIMARTS

manItat, d'escenes commovedo
res que no es poden veure sense
sentir
una
emoció
profunda...
?Qui no la sent davant les des
ventures d'una dona enamorada
1 d'una eriatunta que es queda
sense pare?

111.1~1ESTRENA1111~11‘.11

Peró per a aCisesta peHícula es
necessitaven artistes de tempera

va

el

r-ne

..ment

c

la

peklieula que lnclou a O. P. Heg
Ríe, Walter King i Katharine Ale
xander.

ment

d'un gran film al

Cinema Catalunya

-!'"Y[GPOS
EL OCTAVO
qlna lscrus loa JOSE 13AL ART

•

&genera° de fRANOS(0 CARGUE() autor de.S012 41.4ÉLICA'-Di recceen ARTURO PORMILT
La

pellícula d'argument més commovedor i humá
d'aquesta temporada

e

dramá.tic,

artistes que

quasi mal no reunits
teixa producsió.

en una ma

JISTORIL
Emoconeu-vos davant la
més tendra historia de

quests Lis art! tes és la saillor
creado que han realitzat fins a
la data. Amb ells comparteixen
a la mateixa altura
d'interpreta
c'ts Carme Rodriguez Enriqueta
Villasiul, la dellciosa Fina Cone
sa, l'els.gant galan Josep E: vie
ra, els admirables actors Lluís

Villasiul, Francesc Hernández,
Alfons Alb: lat 1 el nez. Ferran, el
noiet més eixerit que hem vist
desfilar N, :lene
llena d. destacar Lambe d'a
quest film !a Geva direcció que
ha anat
-Sume d'A. Pourchet i
V. 'tríe°, els quals perfectament
compenetrats han donat a la
nostra cinelnatografla una obra
digna, una nsilicula perfecta
ment
silas 1 a la qusl hom
espera un 4XIt veritablensent de
!Mitin pels seUs molts valora,

«El ambient»

I,

encara,

una

manifesta

do suprema del progrés

El

Rayo

Plata

Una ostentació de
nica moderna
i dinamisme!
Són films

1

RADIO...
naturalment!

11•111111111~1¦111111.
«El gato montés», film de
revelacions
•

llanta d'agrair la
cinematografia a la popular ópe
ra del
mestre Penella, arribada
al elene amb el seu mateix victo
riós nom escenic.
Perqué amb "Ei eaeo montés"
es dota el nostre jove 1 ja vigo
ríssim art d'u*. film d'excepció,
que assumeix valors impondera
bles i gran nombre de bellesee de
música, de diáleg. de técnica, de
Moltes

coses

tiplsme, d'emano dran1atica

j fins
de comicitat, ja que a Pauló tea
tral, eminentment trágica, s'hi
ha afeglt. en el tránsit dnema
tográflc, una faceta contraposada
en
P qual viu. amb
fide' reflex,
la grácia fresca, airosa,

d'enginy

plena

fértil 1 inatisada d'ex
cellents coloristes. que caracterit
za
dIstingeix el noble andalús
Pesó quelcom tan interessant
com tot aixó ha d'apuntar-se
l'o
bra de Penella amb Merla, indis
cutieel
colo
a betier'el degut
a
la lleva virtUalitat I alIcó és
causa
per haber enriqult l'elenc d'in
térprets del nestre einerna amb

l'Espanyol.

Hem sentjt cantar a l'estudi a
Sélica en un moment de "La ver
bena de la Pa.oma", i el nostre
esperit s'ha impregnat de la suau
emoció del Madrid sentimental I
presumit. I és que la veu d'aques
ta magistral artista té un eco pas
sional de manola 1 cadéncies de

d'altissima excellencia.
A la dirsetena. loses Pi, i al
mestre Penea, cap la gloria d'ae
quest llaneareent, que reclama
fervorosa gretitUf. dels amants
del cinema espanyol, com és
d'ells la troballa
no
menys
plausible. de la parella infantil
formada pes petite grana actors
Enric Castellón 1 Eugeni G. Ro
ca, la presta:lució artística dels
quals és senzinamtnt admirable.
No exage .ari m dones, si ano
nienéssim
'pedrera de
grans
artistes"
a
"El gato montés",
aquesta magnifica pellícula na
cional que ens será presentada

graciosament reduit
és una
estampa viva
gloriosa d'aquell
Madrid apassi. nat 1 bo. que ins
pira la sublirr obra de Ricard de
la Vega 1 Tomás Bretors que avui
porta Cifesa 91 litr1Ç.

noms

data prepera.

Sélica Pérez Carpio,
la «seriá» Rita, de «La Ver
bena de la Paloma»

téc

a

respedat le quantitat de
que, si b.S de precedents ar
tístics de malta válua, puix que
els consagra l'escena teatral. eren
una incónita quant a llurs ap
tituds per al llene, tals com els
de Maria del Pilar Lebron, Mapy
Cortés, Pau Ilertogs i Víctor Mi
guel Meras, les actuacions deis
quals podem afirmar que consti
tuiran per al pul:Me la revelacló
de qualitats sorprenents, de dots
una

en

de

ta del mestre Baylac no abando
nará el cartell per ara.
* Amb un gran festival a pro
fit deis "clowns" Pompoff, Thedy,
Nabucodonosorcito i Zampabo
llos, asid a la nit es remata la
temporada de cir a l'Olympia. A
l'hora de passar balanl, cal con
venir que la finida temporada de
tardor ha estat bastant apronta
ble. Per la pista de la Ronda hi
han desfilat ben bé mitja dotze
na
d'atraccions de primer ordre.
I tan de bo que aixó ho poguem
dir també al final de la tempora
da d'hivern que diuen que es por
tará a terme!
* Carmen Díaz ha debutat al
Barcelona amb una obra ja co
neguda: "Morena Clara". Espe
rem
l'estrena primera, "Mi her
mana Concha", original deis se
nyors Quintero 1 Guillén, autors
que
no
necessiten presentació,
efectistes i correctes.
*
Va correr el rumor de qué
la senyora Ladrón de Guevara te
nia ganes de fer "Nuestra Nata
cha" al Poliorama. Sembla que no
ha estat possible i que l'estrena
més propera en aquell teatre és
"Maria de la O".
*
Al Principal Palace es pre

* Si, no, sí, no, sí, no... ?Ple
ga o no plega el Victoria? ?Se'n
van
o
no se'n
van
les primeres
figures? "El abanico japonés" ha
resistit ja bastantes tempestes
perqué ara li tornem a fer con
Urna. Segurament que l'opere

autor experi
mentadíssim en l'art de provocar
la rialla. Els seus sainets, les aoves
comédies de eosturne, cenen
una
indubtable frescor.
En el drama
ambiciós falla una mica. En aquest
"L'ambient, que vol ésser la cró
un

l'anima popular madrilenya Ves
tida a to asno aquella época
faldilla larg t mánigues de "ja

—

món". mocadel al coll i el

Una luna eran figura d.. tea
tre espanyo' que íngressa a la
familia cineinalográfica. La pro
digiosa Seliea Pérez Carpio ha
fet u* a parida en les seves tas
ques teatrals per a Interpretar la
simpática "Sena Rita" de "La
verbena de la Paloma"
el nou
film de Cifeaa que dirigeix Benet

para

una

funció extraordinaria.

motivada per les 200 representa
cions de "Yerma". ?Qui ho ha dit
que el teater fort 1 digne no inte
ressa?
*
Anotem l'éxit que ha asso
Ilt al Liceu la gran cantant ca
talana senyora Concepció Badia
d'Agustí en les funcions d'honie
natge al malaguanyat Granados.

HO
1 RESTAURANT
Coberts a 10'50 ptes.
a la carta
Plats regionals
Excellent cuina
-

Servei

perfecte

clnyell

i

—

«Morena Clara» i l'encert
d'un admirable repartiment

.

sen

tissin fondament el personatge
que encarnen,
Lina Yegros I
Ramon de Sentmenat, els matel
xos que trfiomfaren a "Sor An
gélica", s'han encarregat de viu
re els príncipals personatges de
"El octavo mandamiento" i do
nar-los una força emotiva que di
ficilment podrem veure imitada,
No hi ha dubte que la tasca d'a

Espanyol:
Felip Meliá és

nica duna familia lliurada a la fri
volitat, i de la seva regeneració el
dramaturg no está a l'aleada deis
sainets. Procediments teatrals mas
sa primaria, manca
de caracteritza
ció en els personatges...

Al Novetats,
Amena i
Emilia" ha constituit aquell éxit
de públic que nosaltres augurá
rem.
Les critiques adversos no
arriben, al!, al públic. Pero te
men.' que les bones tampoc 1 que
el públic no es fia sino del sexi
instint. El fet és que el Novetats
fa unes magnifiques entrades i
que Unís Elles va agafant inims
per a escriure cinquanta come
dies més.

mío!", estigué simplement ma
gistral. Aquest és el mot. Molt ben
ajudada per una compauyia en la
qual abunden els eilements valuo
sos,
com són Enrique Serrano, Ni
colás Fregues. Oscar Soldatti, etc.

El primer prerun'obtingué Ja
eint Arnau
sabfilm "Bous
per la vila". En aquesta aporta
ció aquest debutant se situa en
primera fila deis
natsurs co
neguts. El tema, la fotografia, el
jj
muntatge (3 adni
i es pot
dir que el film és perfecte.
Cal felicitar l'Associació de Ci
nema Amat-ur per l'encert de la

brillant. En les companyies esmen
tades veiérem Moltes possibilltats.
que en futures campanyes s'aniran
convertint en valors reals.
El senyor Lluis Masriera. president
de la Federació Catalana de Socie
tats de Teatre Amateur, en un deis
intermedis pronuncia uns mots d'e
logi i estímul per a tots els concur
En iguals termes s'expresza
sants.
el literat rosellonés M. Joseph Ba
ches, el qua! adjudica en nom propi
i deis seus companys, el Premi con
cedit per la Confederació Internacio
nal de Societats de Teatre Amateur a
la millor companyia entre les que
actuaven en la vetllada. Se l'empor
taren eLs aficionats guíxolencs.
El repartiment deis Premis del
Concurs se celebrá ahir al mas' al
mateix local. Fou un acte de germa
nor
i de cordialitat, digne corona-•
ment dél Concurs.

ornet

ta

revela com un veritable cineis
ta que ens simple d'espera: :es.

Dissabte a la nit tingué lloc a la
Sala Studium la vetllada de gala en
honor deis guanyadore del- IV Con
cura de Teatro Catalá
Amateur. Fou
una festa animada i simpatiquíssima,
com les que se solen donar en el inón
deis aficionats teatrals catalans.
Hi prengueren part les companyies
següents: Sectió de Teatro ,de la "Se
cietat "Iris" de Mataró, la qual re
presenta un acto de .'Víctor Daura",
de Navarro i Costabella; "Agrupació
Romea", de Sant Feliu de Guixols,
amb "La festa del carrer". d'Enric
Lluelles; "Quadre Escénic Mossén
Cinto", de Barcelona, amb "A posta
de sol", d'Ambrosi Carrion. i "Estudi
d'Art Dramática". de Molins de Re!.
amb "Li dejen: Germá Congre!". de
Ramon Vinyes.
No anem a descobrir que els nos
tres amateurs, almenys la
selecció
que actuá dissabte, está a una alpária

ciana que actua

Paulina Singerman, en la inter
pretació de l'heroína de "!Canalli

es

offiateur de dissabte

Peró en les escenes simplement
cómiques. Meliá demostra el seu
reconegut mestratge, i el demostren
Lambe Pep Alba i els altres artistes
de la simpática companyia valen

Aquesta obra "!Canallita mío!",
deis autora argentins Goicoechea i
Cardona. es presta admirablement
a
fer brillar les característiques de
la Singerman. Obra divertida, pel
damunt de tot. de tant en tant es
capgira en unes escenas de tendre
sa de molt bona llef. ~esta autors
argentina, per la mostea que n'hem
vist al Romea, són uns habilissims
constructora teatraLs, prodigiosos in
ventors
de situacions cómiques.

l'espectador.
"Mi primer film", d'Alfons Real,
de Madrid, premiat amb el se
gon premi d'aquest comurs. Pre
senta un film ben intencionat i
amb molt sentit c
..,sgráfic.
En ell hi ha una Interiors molt
ben obtinguts.
Es de notar en
aquest novell cinelsta les quali
tats d'actor. ja que ell és el pro
tagonista del seu 111m. Amb
aquesta aportació Alfons Reals

R.

Esperant

«!Canallita

Si ens faltava una nova confir
mado de les grans qualitats d'ac
triu de Paulina Singerinan, l'estre
na de
"!Canallita mio!", al Romea,
ha estat una reválida decisiva. Cos
taría de trobar en l'escena castella
na
actual una interpret capee de
superar-la en el genere cómic, mati
sat d'emoció.

fa perdre el valor de
l'enorme treball de 'autor.
Rodoreda, cineista madri
cese
leny, en "Velent-les per una font"
demostrá una gran traçe. La in
terpretado és molt 13eixida 1 ens
fa creure en les possibilítats d'a
arribar a ésser un b i cineista.
"Onades", de J. Torrents, fa un
film amb l'etern tema de :'algua
(tan estímat pels arnateurs). El
amb tet 1 una fotografia
passadora, nc arriba a frapar

amateurs.

>, LA NAVE DE "711N

Romea:

mío!»

convocatoria d'aquest concurs,
que podem dir obra la tempora
da de les activitats deis nostres

1

gala

La

L'astre del cinema no ha fet per
dre res a la "vedette" del music
hall. tot al contrata ha fet consta
tar a l'espectador la seva válua de
chansonnier davant la mediocritat
de l'artista cínematográfic, 1, fran
és una cosa summament
camente
egradable. per ala qui sorn uns ad
miradors del seu art pur. creat per
ell propi. amb el seu esfore, sense
cap necessitat de l'ajut d'un Lu
bitsch. d'un Maumolian, etc.

•

Nova

a

día

ginació 1

Es pas3aren:
"Revista Adrian núm. 5", d'En
ric Puig, disltre una fotografía
delicient i picant de la imitado
de les
_vistes professlonals; se
salvá un troS d'una cursa de
braus, on es ven l'enginy d'a
quest cineista.
"La posaba dci terror", d'Adolf
Gaiser, és un film de dibuixos on
la copia exacta de la Betty
Boop d Mo tra ns. falta d'ima

Jane, en la seva nova pe•lícu
la "La reina del barrio", ha estat
í

del que
de dema.

nera

Resum d'una sessió
FA. C. A.
ganitzat

rónica setrnanal

Salvant-se en part d'aquesta mala
intenció americana. Chevalier ha
pogut guardar la seva personalitat
propia i guardar-se d'aquesea ma

amateur

Cinema

=====ss

aplaudida

del seu "métier"
cura
l'ha salvat en part de la mala in
tenció dels americana. que atrauen
les "vedettes" europees en un doble
fi d'explotació 1 de desprestigiar
les. ja que darrerament les estre
lles europeas els han perjudicat en
l'exportació deis films.

E

T

E

públic.
Aquesta

Ha comencat ja el rodatge de
les primeres escenes de "Morena
Clara", la superproducció nacio
nal que ve a posar al llenç l'e
moció escénica de la coneguda
comedia de Quintero i Guillén.
La seva realització, a cárrec de
Florián Rey, fa esperar per a

aquest director un altre tríomf
torni a fer florir els llorera
aconseguits amb "Nobleza batu

.que

rra".

Gaerner,

1

el gran "cameraman"

Orquestra

per

as

Boles legos

l'encarregat de traduir en be
Ilesa d'imatges l'ambient de l'o
bra.
I darrera d'ell, com a garantía
de valor artistic, el prestigi
d'un
repartiment en el qual estan In
closes les Inés destacades figu
res
del nostre cinema, d'acord
amb el segúent ordre: "Trini",
la gitaneta entremaliada i
sim
pática. Imperio Argentina; "Fis
cal".
Manuel Luna;
Abogada.
és

Hermelinda de Montesa; Teresa,
Elisa Sánchez; Juanita Cespe
d'es, Emília Iglesias; Frasquita,
Carmen de Lucio; Don Elías, Jo
sep Calle.

ION
do

nom ds l'eminent tiple és
gloria :ns5s que conquereix el
cinema, una gloria 1 un encert.
Pesqué SeIl.L Pélez Carpio Pn
caixa tan mer.vellosament en el
paper que 11 ha estat assignat
que, dintre del teatre espanyol,
no és possib.s trobar una artista
que ho faci con: ella.

El

una

Ore

mussa

tament femenina del món.

Salons

Preus moderats

Perojo.

La "Sena ik_ta". que crea la
de Reo ird de la Vega, és
una dona tot cor, maternaiment
amable per a no consentir que
"Julián" facl un disbarat, i feme
ninament aunada per a censurar
les coqueteries de "Susana" i per
a defensar 4 "Tullan" quan
arri
ba l'ocasió.
Selles Peste. Carpio fa una "Se
n Rita" dellciosament simpáti
ca.
En el seo gest 1 en la seva
veu
vibra u
madrilenyisme de
pura .aça, smetiu 1 ple d'aques
tes
tendrors wie van ter en la
dona espansola la més exquisl

-
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(A Joan Alavedra.)

D'ença

que ha començat la guerra
'Italia contra Etiopia que la seguei
ao cada dia amb més angoixa i
cada
dia amb un xic més d'apassiona
plena per qué no confessar-ho?
No hi ha matí que, en reprendre
el treball, la ploma no em cremi la
ala per prorrompre en un cant d'e
xaltació a l'heroisme d'aquest admi
rable poble abissini que aixl sap llui
tar i que el cor eni diu que sabrá
vencer, malgrat la inferioritat del
seu armament, els que en tan
mala
hora han intentat envair la seva
terra patria.
I si puc ofegar tot el que la passió
11 inspiraria, és només a la idea del
sacrifici més cruent al qual mal no
llagues estat arrossegat cap poble en
masa, com ho ha estat
l'infortunat
poble liana, germá nostre.
Sento en la meya ánima el deure
que haurien de sentir
tots els ciuta
dans del món de no atiar cap de les
exaltacions que solea suscitar sempre

MARINETTI
guerras i que, en loe de crear un
ambient advers que les asfixia les
volten d'elements heroica de passió
Que les acaben d'encendre.
Qui millor hauria de sentir-lo
aquest deure són els intellectuals, que,
al fons del fons, sempre són els que
manen en el món.
Durant els anys del meu exili en
aquella dolça i hospitalaria Bélgica,
no em vaig cansar mal de predicar
ala meus amics escriptors que havien
estat soldats la necessitar de consti
tnir una Lliga Internacional, aquesta
combativa i tot, d'escriptors ex-com
batents, per anar contra la guerra.
Jo m'imagino la influencia que
bauria pogut tenir en el món si ho
s

Remarque, Glasser, Renn,
Deauville, Dorgelés, Duhamel. Latzko
tanta d'altres, en lloc d'oferir-li no
més la seva obra, l'haguesin utillat
d'un instrument de l'eficacia política
1 social que fan pressentir les seves
ana grnífiques creacions.
com

Ern suscita aquestes reflexiona el
dolor 1 la indignació amb qué acabo
de llegir la reproducció d'un elogi
de la guerra, aparegut a la "Stampa",
de Mila, i degut al poeta futurista
Marinetti.
"Lainica higiene del món és la

guerra."

"L'única

bellesa

del

món és

la

guerra."
"La guerra és bella perqué realitza
l'home mecánic perfeccionat, gracias
a les mascares contra el gas, al ele
gafon terrorífic, al llança-flames i al
petit carro blindat."
"La guerra és bella perque com
pleta el prat fiorit amb les orquidies
flamejants de les metralladores."
"La guerra és bella perqua simio
nitza les canonades, el tec tec dels
fusells, les pauses silencioaez 1 els
perfuras i les olors de les putrefac
ció."

El feixisme

,

1

poeta?
Aquestes i altres preguntes m'ene
va fent, en la meya confusió, quan el
mateix Marinetti ha vingut a treu
re'm de la mejor de les perplexitats
espirituals que jo mai hagués expe
rimentat.
"La guerra —acaba dient Mari
netti és bella perqué esta al servei
de la grandesa de la Gran Italia
Feixista."
Entesos! Home de poca imagina
ció i esperit excessivament feble, no
he sabut descobrir la raó de totes
aquelles belleses que jo no comprenia
i que ara m'adono que no és altra
que l'estar al servei de la grandesa
de la Gran Italia Feixista. Entesos i
agrait al poeta Marinetti, puix que
em fa adonar també de tota
la ne
gror que ha d'ocultar el fons del Fei
xisme i que, no sois ha tacat de ne
gre els uniformes i l'anima d'un vo
luntariat
ebri
d'aventures,
per
cruentes que siguin, sinó que abd ha
arribat també a deformar el cervell i
a
enterbolir la visió de poetes com
Marinetti. I el més greu del cas és
que no se n'hagin alliberat tampoc
figures duna major magnitud i que
per aixó ens escandalitzen
també
més als que creiem i que creurem
sempre que la poesia només pot es
tar al servei de causes nobles.
I si algú pretengués, ara, justifi
car-me la posició espiritual de Mari
netti per l'exemplaritat amb qué
partí cap a la guerra, 11 contestarla
que estar a Así/aire, al servei de l'Es
tat Major, de burócrata, no ha estat
mai fer la guerra, sobretot per qui la
canta com la canta Marinetti. Segur
que les metralladores, vistes de més
prop, i en pie combat, no deuen
tenir tant d'orquídies com diu Mari
netti. Jo no voldria altre judici
sobre aquest elogi de la guerra que el
Que mereixeria ala ulls de tantes ma
res i esposes abissínies i italianes
que tant més cara hauran de pagar
tanta bellesa, germá Marinetti.
Davant del dolor i de la por que
sempre inspira veure caure moral
ment un germá nostre, ja que ho
mes sorn i que no hi ha pecat pitjor
que el de presumpció, em ve a la
memória un deis passatges més bells
de la Biblia. Em refereixo al Salm
on David ens presenta els poetes dls.
rael quan, penjades deis salzes les se
ves arpes, a la vora deis rius de Ba
bilónia, pel sol fet de trobar-se en
terna estrangera, es negaven a can
tar els Himnes de Sió. I em cremen,
ara, els Ilavis les paraules amb
qué
s'hi negaven:
"Abans que cantar en terna d'es
tranys, que se'ns assequi la llengua
al palladar!"
Aquestes haurien d'ésser les que es
digués tot poeta, mal que sentís
la temptació de cantar la guerra o
causa tan poc bella com la que pre
tén defensar, a Etiopia, la Gran Ita
lia Feixista de Marinetti.
!Mil vegades mut, Senyor, abans
que corb blanc, avid per al seu cant
d'orquídies de sang i de perfums de
—

11'

Mes

"La guerra és bella perqué serveix
la grandesa de la Gran Italia Fea
xista."
En escolla: d'entre les afirmacions
absurdes de Marinetti les que acabo
d'oferir-te, lector, una gran confusió
ha anat envaint el meu esperit. 1 és
que, resistint-se a creure en la manca
de sinceritat d'un poeta, anctava
d'explicar-se la serie de processos in
teriors que feia suposar el sol fet
de trobar bellesa en coses que hau
rien de repugnar a l'home inenys
sensible del món.
L'única higiene del món, la guerra?
L'única bellesa del món, la guerra?
L'home mecanic, ideal de bellesa?
?Les olors de la putrefacció, tema de
poesia? ?Les brutalitats impúdiques
contra la dona que tan sovint 4corn
panyen les guerres, somni de cap

putrefacció!
Penal de Cartagena, 27 XI-935.
-

—

—

Els trenta anys de catalanisme

de la Lliga contenen dades i es
deveniments histories tan elo
qüents com la traído a l'Assem
blea de Parlamentaris l'any 1917,
recompensada amb carteres de
ministre donades pel rei; la for
mació del Sometent de Barcelo
na, posat al serveí de la classe
patronal catalana per tal d'opri
mir la classe proletaria també
catalana; l'ajut prestat a Mar
tínez Anido en la seva política de
repressió d'una part deis cata
lans; la "brillant" fugida a Ro
manía del president de la Man
comunitat, senyor Puig i Cada
falch, quan Primo de Rivera féu
el cop d'Estat de 1923; les céle
bres concomitáncies del senyor
Cambó amb el mateix dictador
que havia sotmés Catalunya, en
aquelles memorables cartes en
les quals es mantingué un idilli
apassionat, que començaven: mi
querido amigo; la participació
ministerial del senyor Ventosa i
Calvell en el darrer Govern del
rei, que havia vingut perseguint
Catalunya i que en una de les se
ves darreres visites a
Barcelona
havia dit davant de tots els al
caldes de R. O. que no s'havia
d'oblidar que ell era descendent
de Felip V; la campa.nya de des
crédit que per tot Espanya havia
menat, tot just reintegrat al país

després de la seva fugida, el se
Ventosa, per tal de difi

nyor

cultar els primers passos de la
República naixent, que ja s'ha
via incorporat l'Estatut catalá
entre les reivindicacions a reco

néixer; l'abstenció

deis tres di
putats de la Lliga a les Consti
tuents en la votació de la Cons
titució que reconeixia el dret de
Catalunya a la seva autonomia;
la deserció de la minoria de la
Lliga del Parlament catalá en el
qual s'elaborava la nostra legis
lacio; la demanda a Madrid que
fos a/mi•ada la Llei de Contrae
tes de Conreu votada pels cata
lans
apellació a Madrid que
avui mateix els de la C. E. D. A.
catalana consideren que, en un
catalá,, és una cosa inadmissi
ble —; la participado en el Go
—

vern

radical-cedista que

tenint

ve man

estat d'excepció Ca
talunya sota la dominació d'au
toritats de nomenament governa
tiu, sense respecte per l'Estatut
ni per la Llei Municipal cata
en

lana.
Els trenta anys de eatalanisme
de la Lliga vénen assenyalats
per fets importants com els que
deixem dits, que són una corro
boració clara de catalanisme.
Els trenta anys de catalanisme

de la Lliga van, dia per dia, des
del 25 de novembre del 1905 al
25 de novembre de 1935.
El 25 de novembre del 1905
l'oficialitat de guarnició a Bar
celona assaltava el Cu-Cut! i La
Veu. llançava al carrer mobles i
utillatge, 1 en feia unes grans
fogueres. (Espero que el censor
em deixará esmentar aquest fet
que pertany a la historia.) El go
vernador de Barcelona, general
Fuf r•tes, anava al (1?vant dels
assaltants, 1 el capita general,
general Castellví, s'hi incorpora
va a la Rambla de les Flors.
En la sessió primera quJ des
prés d'aquests fets, celebrava el
Senat, .?1 27 de novemore, el se
nyor Marqués de Camps, figura
destacada del regionalisme en

aquella época, pronanciava un
discurs abrandat, quadficant-los
de saqueig efectuat amb les agra
vants de ructurnitat,
cuadri
lla, lliurava a la Mesa de l'Alta
Cambra una destral del regiment
de Sapadors, trobada en el lloc
de l'assalt, i entre nitres coses
deia el següent:

"Responsabilidades

que yo

en

tiendo que se deducen de estos
hechos: En primer lugar, para
las autoridades de Barcelona, y
no necesito extenderme en esas
consideraciones, puesto que se
refieren a hechos ya puntualiza
dos. Además, fíjese el Gobierno
liberal: esas autoridades son in
compatibles con el pueblo de
Barcelona, y dejo a su conside
ración /o peligroso que es sos
tener en el mando a personas
que no están de acuerdo con el
país."
Aquestes manifestacions eren
l'expressió fidel del que en aquells
moments pensava la Lliga Regio
nalista.
El senyor Marqués de
Camps, senador, havia interpre
tat el pensament de la Lliga,
també el del poble catalá.
La vigílikk ,fl'aquest discurs
el 26
era. la mateixa Lliga la
que en un document públic deia
el següent:
"El separatisme té el seu focus
en els centres ministerials, i la
Lliga Regionalista té l'obligació
de denunciar-lo. Pero si és que
es vol reproduir el cas vergonyós
i criminal de Cuba, lliurada a
l'estranger per no concedir-li

—

—

•

l'autonomia legalment reclama
da; si és que es vol seguir fran
cament una política de repulsió
i de

violencia;

si és que

es

vol

desautoritzar davant dels seus
conciutadans els elements cata
lanistes que conserven la fe en
la possibilitat de salvar Catalu
nya dins d'Espanya, la Lliga Re
gionalista no ho consentirá sen
se
defugir tota responsabilitat
davant deis
catalans,
davant
deis espanyols, davant de tot

Europa."
A 26 de novembre del 1905 sig
aquesta declaració:
el
president Albert Rossinyol; el
vice-president primer, Ramon
d'Abadal; el vicepresident segon,
Francesc d'A. Cambó; el Secreta
ni Pere Rahola i Molines; Josep
Bertran i Musitu, Lluís Duran i
Ventosa, Enric Prat de la Riba,
Francesc Puig 1 Alfonso, etc., etc.
naven

Després

d'aquesta data han
vingut esdevenint tots els fets
esmentats en començar aquest
article. Anaven transcorrent
els trenta anys de catalanisme.

és Itália i
no 45 el feixisme.
Aquesta distinció pel res
pecte que es deu al poble
italiá, víctima principal del
feixisme 1 de la guerra—és
justa, i cal que els estran
gers la facin, perqué a Itá
lia no és permés de fer-la. I
si algú, malgrat que vagi
no

Ja Itália

—

kaal
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COROMINES

sobre el tema :
Per qué volem governar
els homes d'Esquerra

mateix senyor Vilallonga, segons
ell mateix tingué la franquesa
de manifestar. Segons aquesta
llei, el cárrec de governador ge
neral comporta el de President
de la Generalitat; segons aques
ta llei.
Els gestors governatius de la
Lliga a la Generalitat i a l'Ajun
tament, que deuen llurs canees
a la gracia del senyor Pich i Pon,
que ha hagut d'ésser retirat, s'ha
vien posat les seves millors pe
ces Ilargues i s'havien fet afai
tar a pél i a repél per a quedar
més brillants. I fou en aquell
moment, quan un diputat catalá,
un humil diputat catalá elegit
pel sufragi de 143,000 ciutadans,
en la Ilista d'un partit que
en
tingué més de 300.000, li digué
respectuosament al senyor go
vernador general: "Penseu que
en l'esperit del
poble, de Presi
dent de la Generalitat no en sou
ni en sereu mai"
perqué per
al poble, el President de la Ge
neralitat ha d'ésser elegit demo
cráticament pel Parlament cata
la
quan tots els grans perso
natges de la Lliga sentiren re
voltat llur catalanisme de tren
ta anys, sota de llurs redin
gotes, i mentre els uns, encesos
d'ira, cridaven: Fuera, i els nitres
deien:
Tireu-lo daltabaix del
baleó, els més sapats quejen al
damunt d'aquell humil diputat
catalá de l'esquerra per tractar
de fer-li justicia a cops de puny
i a cósses.
Els trenta anys de catalanisme
eren closos. 25 de novembre del
1905-25 de novembre del 1935.

ab

—Com és que s'ha embolicat a favor d'un catalá, senyor Royo?
.—Home, és que !'Emiliano era a Méxie,
a
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Largo Caballero
per
Dissabte va sortir definitivament
aixó de definitivament, tractant
se d'aquest país,
és un dir; posem,
donas, definitivament per aquesta
vegada
de la presó de Madrid el
camarada Largo Caballero. Aquest
heme, aquest company, que ha co
negut durant la seva vida conse
qüent i fecunda les més reiterades
persecucions i tumbé les honora -Inés
altes, no podia esperar, de segur,
l'últim homenatge que u ha estat
retut per una Governs reaccionaria:
tenir-lo a la preso cuatre-ceas dies
llares i acabar absolent-lo lliure
ment, amb aots els pronunciamente

GRANIER-BARRERA

exemple, que la Dictadura de Serena

—

—

favorables.
Aixó, que es fa tada ella amb tota
mena de
ciutadans, en el cas del
company Largo Caballero, agala una
mejor importancia, fina a esdevenb
monstruos. No per la qualltat per

1

guer. Llavors del moviment de 1930,
quan van assassinar els herois de
Jaca, i Largo Caballero va salvar la
vida a l'actual President de la Re.
pública, en ocasió d'aquella miste.
riosa crida nocturna per teléfon a la
presó de la Mondos, hi va haver un
temps d'empresonament 1 un pro,
cés, és cert; peró, a nart que l'em
presonament va ésser molt més curt
i molt més benigne, al capdavall re.
caigué una condemna. Potser Petita.,
potser per salvar formes, peró hi haa
gué condemna, i ahlo podia ésser una
excusa, si no una raó, de casacter
legalista. A més, en aquel moment
Largo Caballero no ostentava cap
representació. I, encara, actuava pea
blicament com a can visible d'un rata
viment revolucionani efectiu, finnant
el manifest pie de gallardia del Co.
mité Revolucionan. Ara no hi ha
base, s'interposa la immunitat par
lamentaria, la representació interna
cional del Consell d'Estat i de l'O.
I. I., i al cap d'un any ben llarg surt
absolt... Si Azana ha fet un llibre
duríssim sobre el seu gratuit empre
sonament, el camarada Largo Cabe,
llero podria escriure tota una enci
clopedia, molt més dura de forma 1
de conceote, no cal dir-ho, que l'obra
del cap republicá.

Mentrestant, l'empresonat
quasi sexagenari, ha hagut de pas
sar per la tristesa de perdre la seva
companya, i de saber com u regate.
javen
a ell, fundador de la Re.
pública
les hores que podria pase
zar en presó atenuada per a acona
panyar-la al darrer sogorm
—

—

—

Les

coses

que passen

A la presó, per mirar
les llistes del cens

L'Excm. Sr. FRANCISCO LARGO

CABALLERO, diputat

en

exerci

ci, membre del Consell d'Estat,
representant permanent d'Espa
nya a l'Oficina Internacional del
Treball (Organisme de la Socie
tat de Nacions) i membre de la
seva
Comissió Administrativa,
president del Partido Socialista
Obrero Espanol, secretani de la
Unión General de Trabajadores
de Espana, delegat espanyol a la
Federació Sindical Internacional
des de la seva fundació, membre
del Consell general de la Interna
cional Socialista Obrera, etc., que
ha estat a la presó tretze meses
llargs, amb la casa embargada,
per acabar absolent-lo lliurement
sonal del camarada Largo Caballe
ro, car ja sa,bein que dintre la Repú
blica no hi pot haver privilegis, sinó
per les circumstáncies que en ehl
concorren, derivades deis cárrecs
que exercia en el moment de :a seva
detenció
13 d'octubre de 1934
de la representado que ostenta. En
primer lloc,
Largo Caballero era
diputat, i en el seu cas s'ha repro
duit, agreujada, la vergonya d'aquells
suplicatoris contra Azafia i contra
Bello
sonso
perjudici d'elogiar
aquest últim després d'haver-lo as
sassinat
votats per la Lliga i al
tres fraccions "per a facilitar l'acció
deis TribunaLs", sense perjudici de
mirar-se molt, pees mesos després, a
portar als Tribunals lladres recone
guts malgrat les preves. evidenis.
Després hi ha la representazió in
ternacional, oficial, de Largo Caba
llero: membre del Consell d'Estat,
representant obrer permanent d'Es
panya (fins durant la Dictadura!) a
l'Oficina Internacional del Treball,
organisme integrant
cal no obli
dar-ho
de la Societat de Nacions,
la seva detenció prolongada i absur
da posa en evidencia un Estat i jn
régim davant l'opinió del món sen
—

"Heraldo de Madrid" escriu:
"En Laborcillas, pueblo de la pro
vincia de Granada, ae ha dado el ca
so seguramente más curioso
de los
que acreditan el sistema caciquil
puesto en práctica para sabotear la
revisión del censo electoral.
No sólo no se expusieron las listas
al público, sino que la Casa Ayunta
miento permaneció cerrada, hacien
do imposible que ningún ciudadano
pudiera ver tales listas.
Una Comisión de electores se tras
ladó a Granada, y en visita hecha al
jefe de Estadística pudieron com
probar la exclusión del censo de gran
número de vecinos "por haber per
dido la vecindad", cosa absolutamen
te inexacta.
La referida Comisión encargó al
comerciante granadino don Antonio
Molero que requiriera a un notario
para que diera fe de lo ocurrido. El
senor Molero cumplió el encargo, lle
vando a Labarcillas al notario de
Guadix don
Eduardo Valenzuela,
quien después de las oportunas com
probaciones levantó el acta corres
pondiente y regresó a su residencia.
El senor Molaro quedase en More
da en casa de un cunado suyo a es
perar la hora del tren para Grana
da. Se le unieron otros hermanos
políticos y sobrinos, en total seis
personas contando
al repetido se
nor Moler°. Pues bien: avisada la
guardia civil se presentó en la casa
indicada, procediendo a la deten
ción de todos los presentes
bajo
pretexto de reunión ilegal. Veinte
horas después de conducidos a la
careel de Laborcillas fueron pues
tos en libertad "provisional" por el
sargento de la guardia civil."

MARCEL :LI DOMINGO
A REUS

senvor

PÉRE

celebrava al Palau de la Gene
ralitat de Catalunya la presa de
possessió del governador general
senyor Vilallonga (espero que la
censura em
permetrá esmentar
el que ja han dit tots els diaris),
nomenat en virtut de la llei de
2 de gener del 1935, no votada
pels de la Lliga, ni tan sois pel

A Madrid funciona des de 1918
el Grup Escolar Cervantes, en el
qual se quedaven a dinar diaria
ment dos-cents infanta. De resultes
de la llei de restriccions del senyor
Chapaprieta, que ha tret un grapat
de milions de preesupost de Cultu
ra per
a
posar-los a Guerra i als
organismes armats de Governació,
dissabte fou el darrer din que
aquests dos-cents infanta es pogue-ren quedar a dinar a l'escola. Des
d'avui (finaran a casa..., o no dina
ran i passaran gana. Així en
dona
c,ompte en un emocionant reportat
ge "Diario de Madrid".

dir que davant del feixis
me hi ha Itália, responeu-li
que no és veritat : Itália no
está davant del feixisme,
Binó sota els seus peus.
sa

5 de desembre,
a les deu de la vetlla, a
l'Ateneu Obrer d'Esquer
ra Republicana del dís
triste sisé, Proveno, 156,
donará una conferincia el

Els trenta anys s'acabaven el 25
de novembre del 1935.
El 25 de novembre del 1935 se

Senyals deis Governs

disfressat d'antifeixista, go

Dijous,
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VENCALLÓ

per

per VENTURA GASSOL

ia_~ ra

--

I*

ciutadania)

Lis trenta anys de catalanisme
S'ha parlat molt deis trenta
anys de catalanisme de la Lliga.
Sobretot n'han parlat els seus
afiliats i els sena dirigents, amb
la pretensió de tractar de con
véncer-se mútuament, que en el
moment d'ésser-li reconegut a
Catalunya pel Parlament consti
tuent de
la República espa
nyola el see dret a l'autono
mia
no
pas l'administrati
va
simplement, sino l'autono
mia política total, l'Ordre pú
blic 1 tot, encara que no li pla
gui al senyor Cambó
era la
Lliga la que tenia més drets que
cap altre partit a "disposar" del
Poder per a beneficiar-ne els in
teressos que defensa i afavorir
ne amics, parents 1 coneguts.

r-1111;11NIfl

Per no haver rebut a temps el text
de la conferencia pronunciada ales:
a
Reus per Marcellí Domingo no
podem publicar-la com seria el nos
tre gust.
L'acte, organitzat pel Centre Repu
blicá Autonomista, constituí un éxit
dß públio i 4'entu.siasme4

—

—

—

—

cer.
En
efecte: Largo Caballero, ex
diputat per Barcelona i per Madrid
(11avors que l'amnistia de 1918 el
tragué del presidi en comalia con
demna pel movirnent de l'any ante
rior), ex-diputat per Madrid a les
Corts Constituents,
President del
Pastit Socialista Obrer
Espanyol,

Secretani de la Unió General de Tre
balladors, havia assistit en norn deis
obrers d'Espanya a tatas les reunions
internacionals que han anat 3reant,
en la post-guerra, el dret social, el
dret dels treballadors dintre la socie
tat democrática capitalista. D'enea
d'aquella ja llunyana conferencia de
Washington
a la qual, paradoxal
mena va ésser delegat deis patrons
l'avui mort i enterrat en política Al
fons Sala Argemir, junt amb altres
senyorss vagues. totalment oblidats
mentre perdura l'acció del represen
tant
socialista—, Caballero havia
portat sempre amb dignitat, clintre
la més estricta disciplina be partit,
la representació deis treballadors or
ganitzats d'Espa,nya. Fundador de la
Federació Sindical Internacional, era
també en el moment de detenir-lo
m.embre del Consell Administratiu
de l'O. L. T., i, encara, membre del
Consell General de la Internacional
Socialista Obrera. Més d'una vegada,
en els
últims temps, la representa
ció d'aquests organismes s'havia di
rigit ala Governs estrapérlics interes
sant-se pel vell obren. Sempre rebien
—

respostes

severes

d'aparença irreba

tible: esteva processat, a mana de
la justicia, i pecsaven damunt d'ell
acusacions concretes. Al capclavail
les greus acusacions concretes s'han
reduit ala textos d'uns discursos que
tothom podia haver escoltat o llegit
molt abans dels fets d'octubre, 1 al
trament aquests famosos discursos
estaven tots compresos en l'amnitia
votada pels mateixos monárquica
Ha estat tractat, dones, amb evi
dent injusticia. I, encara que aixó
no ens sorprén gens, val la pena
de
notar-ho. L'han tractat pitjor, per

,

Les

que passen

coses

A «La Vea» estayen

espantats
Josep Pla escriu a La Veu: "Ahir
de novemlare, va ésser tragic, i
a mesura que el ternps passi la gent
es recordará d'aquesta
daba". De
seguida explica l'audaciós atraca
ment a l'Ajuntament de Madrid i
l'absolució del senyor Largo Caba
llero. Josep Pla diu a propósit d'a
quest darrer:
"Aquesta absolució ha procluTt
una enorme &ensució, i aquest fet
es considera tambo susceptible d'in
fluir d'una manera
molt intensa
l'estat d'esperit de l'opinió pública."
30

Comprenem que els de la Lliga
adoptin aires de tragedia. Ja tenen
raó, ja.
Ah! I quant a l'atracament, no
més hem de fer-los memoria que
quan a Barcelona un pagés de focra
era víctima del vulgar "timo de les
misses", "La Veu" cuitava a posar
un gran titular a tres columnes ai
xí: "L'ordre públic a mane de les

esquerres".
Ara que governa la Lila ja ta
el favor, si els plau, de posar
se ella mateixos el titular.
ran

Inaudit
"Renovación", diari de Barcelo
que porta sota la capealera:
"Fundador: Alejandro Lerroux Gar
cía", publica ahir un títol d'article
a tres columnes,
a primera página,
na.

que diu:
"Hay que hacer la revolución
cial".

so

D'aixó se'n diu... Vosaltres matei
qualifiqueu-hp. I no diem que
he qualifiquin ets
asturians, Per
respecte a les famílies deis que es
criuen a "Renovación".
xes

L'ordre

públic

a mans

de les dretes
Estadística donada
pel ministre
de la Governació, senyor de Pablo
Blanco

en

les

seves

decla.racions ala

peraxlistes el dissabte passat:
"Atracos cometidos en Espana: ene
ro, 41; febrero, 59; marzo, 43; ma
yo, 18; junio, 17; julio, 11; agosto,
11; septiembre, 6; octubre, 15. De
estos hechos corresponden a Ma
drid los que siguen: enero, 1; febre
ro, 8;
marzo, 7; abril, 5; mayo, 2;
junio, 4; julio, 6; agosto, 2; sep
tiembre, 2; octubre, 0."

GRAN PRICE
Diumenge,

8 de desem

bre. ConferIncia pública
per

Josop 1 Trahal
diputat

a

Corts d'«Es
de

Republicana
Catalunya». Tema :
guerra

«Present i futur de l'es

querrisme»
A les

onze

del matf.

