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la rambla de Catalunya
matís polític perfila les activitats
d'uns 1 altres. Amb quina euforia
consul
ens lliurarem en la propera
ta, i qui pot creure's democrática
ment fortt per véncer-nos en l'espera
da prova. Contrasta vergonyosament
amb les eliminacions que ens planyem
el fet de veure com encara hi figu
ren persones que fa una quanta anys
no romanen ací. Peró, qué hi farem!
Sempre és bonic veure en dies de so
lemnitat electoral cares forasteres I

pARTIT AMISTos

L'Europa bat per

un

gol

I:E/LOU-

a

reserva del Barcelona
La partida d'ahir --es pot qualifi
car
d'entusiástiéa 1 correcta per
ambdós. equips," la qual cosa dissor
tadament no és molt freqüent, i és
precisament per aixó que tenim in
terés a remarcar-ho.
De bell antuvi l'Europa s'emprá a
fons, 1 porta tot seguit el perill al
marc que defensava Pauné, peró la
defensa, n'ion segura i enérgica,
awva anullant els
intents deis da
vanters europeus; aixó no vol dir
que el Barcelona no les alguna in
cursió perillosa per a la porta de
fensasda per Montserrat, que tingué
ocasió de lluir-se en alguna parada.
La primera -part acaba sense que
funciones el marcador.
En el segon temps la lluita re
sulta molt més interessant que en
el primer
temps. L'Europa, que
ataca contínuarnent a la porta de
Pauté, aconsegui al cap de deu mi
nuts de joc, el gol de la victoria,
per mitja del seu petit extrem es
guerra Vaquer, en recollir una pas
uda arengada del seu company

cap el

tt.
19,
e,

l'actuació de Morillo,
dut cap partit.

Sota les seves ordres, els equipa
s'arrengleraren de la següent ma
nera:

Europa: Montserrat, Balada, Mar
tín, Deprius, Cifrer, Joncosa, Orts,
Cuenca, Mas, Ballester II i Veguer.
Barcelona: Pauné, Babot, Aunaeh,
•Prat, López, Sannhez, Saurina, Ru
bib, García, Estrada i Soler.
.

DE
a

Campionat

GIRONA

iota basca
comarcal

a

pala per

parelles

Els partits celebrats ahir al matí
donaren els següents resultan:
Agusti-Garriga contra Ibánez-Ca

barroques, 45-54; Bergareche-Vonyes
contra Magaldi-Gran, 45-28; Berga
reche-Vinyes contra Ibánez- Caber
roques, 45-20.
-La classificació oficial

és

la

se

»gaient-:Ve,i,Peric, 8 partits, 360 punta;
Camps-Castelló, 6, 250;
Pujades
Portell, 6, 247; Magaldi-Gran, 6, 231;
Agustí-Garriga, 6, 230; Colomer-Mu
noz, 6, 222; Ibánez-Cabarroques, 8,
219; Pol-Gauxia, 5, 213; Vila, Masó,
5,, 20W; .13ergareche-Vinyes, 4, 180;
Bote---Segura, 4, 150; Colomer-Pal
tre,16, 127; Batlle-Horts, 5, 124.
Futbol
•Camplonat amateur de les comar
ques gironines
1 Ahir solament se c,elebra
el partit
.",Portboti-Girona, que no se celebra al
,seu degut temps per incompareixen
ça. de•l'arbitre.
--E1 resultat fou de 4 gola a O a
favor :del Portbou.
Billar
ELs. darrers partits celebrats del
campionat de carambolea a una
benda pel Billar Club Girona han do
nat els següents resultats:
Adroer verle Arbat per 50-32; Mas
a Ha; 50-46; Carandell a Cerezo, 50: 32;.,Adhoher-Vilá, 50-24;
Murillo-Ce
rezo; 50-22.
La puntuado per punts es la se
-

-

güent:
-Grup A.
Vilá, 2 partits, 2 eunts;
Pla, 3, 1; Ferreres, 2, 1; Busquets,
2, 1; Mas, 3, 1.
Grup B.
Adroher, 4 partits, 3
punts; García, 3 ,2; Arbat, 4, 2; Ser
rats,,2, I; Vilar, 2, 0.
Grup C.
Morillo, 4 partit,s, 4
punts; Carandell, 3, 2; Fornells, 2,
1; Cerezo, 4, 1; Ribugent, 3, 0.
De moment ja queden classificats
els dos primers grups B i C per a
disputar-se els quarts de final. Al
grup A encara hi poden naver varia
cimas ah primera llocs. A remarcar,
•••

---

—

ha

no

per

La vetllada del divendres passat al
Teatre Municipal
Divendres començaren la serie de
vetllades periodístiques que els nous
organitzadors pensen portar a cap
durant aquest hivern.
L'olganització de la vetllapa tuii
bona. No hi hagué cap varlaca) en
e! riograma anunciat.
Els resultats técnics foren els se-•

güents:

.

.

.

Pouater, del Grup, vene Preter. del
Poblet, per abandonament a la ter
cera represa.
Berga, del Grup, venç López, del
Poblet, també per abandonament a
la tercera represa.
Canal obliga a abandonar a Munoz,
del Poblet. a la segona epresa,
Canals II, del Crup, perd sls punts
davant de Tormo.
Aauests foren els combats amateurs
A remarcar, el coratge de Pouater, el
millorament de Berga,
bona fur
ma en qué es presenta Canals I i la
dissort de Canals II, elle es lesiona
en una espatlla i no va poder &liar
el rendiment habitual en ell.
Jim Terry i Habir efectuaren qua
tre represes de combat-entrenament,
recollint molts aplaudiments.
Finalment, els professionals Ale
many i Boira forniren
renrases,
vencent Alemany després d'un com
bat un xic avorridot.
Molt de públic, la qual cosa fa es
peranear que aviat podrein temar a
veure boxa.
DE SANTPEDOR

•

c,omplicació.

que

Borra

d"ala. Ballester II. A partir d'aquest
gol, el Barcelona. prengué la inicia
tiva, peró els europeus feren una

'
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bona defensa del seu merc. Cal re
xuts perillosíssims del
marcar dos
Saurina, que no
seu -extrem dreta
foren- ,gol per veritable miraele.
Quan mancaven poca minuts per
acebar l'encontre, una escapada de
Mas fou rematada de mitja volta,
formida,blernent, per Cuenca, i la
pilota topa en el travesser.
La primera part bu de l'Europa,
pero la segona, a partir del gol mar
cat .pels europeus, el Barcelona por
te la iniciativa del joc, fent-se ere
-ditor de marcar l'empat, que hau
tía .estat el fidel reflex del disputat
encontre.
Els millors del Barcelona foren
Pauné, Saurina i García. De l'Eu
cal remarcar l'actuado de
•-ropa
Montserrat, Martín, Va,quer i Jon
cosa, que fou el millor home sobre
el terreny de joc.
L'arbitratge de Santullano, sense
dificultats, grácies a la correcció
amb qué es va disputar l'encontre
fou fácil i no va donar 'loe a cap

ot.

‘.11

C.

D.

Santpedor, 6-C.

D.

Artesenc, 1

Partit jugat el dia primer d'aquest
mes i corresponent al torneig Bages
Valles. El resultat no és consem
blança del que fou el partit.
La primera part acabe amb el re
sultat de 3 a 1 favorable als locals.
A la segona pressionaren fort els lo
cals i el beneplácit de l'arbitre fa
que hagin d'ésser retirats, fora de
joc, dos equipiers de l'Artesenc serio
sament contusionats. No obstant i
l'handicap, els vermells d'Artés ata
quen la meta que defensen els locals.
Aixó fa que l'interés emprat per la
defensiva forana decaigui i en els deu
últims minuts els locals marquin al
tres tres gols. Resum: dos punta més
pel Santpedor i un partit més que
amistós, en el quals les "carteles" em
prades deixaren malnarats a tots o
gairebé tots els jugadors del país del

"picapoll".
L'equip local porta molt bé, com
ja hem dit, i jugá molt la davantera.
Dels forasters la unja mitjana
millor í la mes incansable, al revés
de la davantera.
D'ARTES

OLOT

Olot F. C., 2-F. C. Banyoles, 4
En un partit amistós i de tanteig
de forres per al próxim torneig de
Lliga han jugat els equips esmentats.
El resultat no diu la igualtat de
forces palesades pels contendents,
amb la salvetat que el Banyoles ha
portat el joc amb més conjunt.
El causant de la diferencia de pun
tuació ha estat el
poner suplent
olotí, el qual ha tingut una tarda
de les més dolentes que li hem vist.
Dos deLs gols eren pilotes fluixes ja
paredes que li han escapat de les
mans i
han donat lloc a l'afusella

chez. No és cap mal equip, j /non
menys, el Figueres, .peró té la falla
estrepitosa d'una .davantera pote_
pletament inútil, en la qual no rut
ila ningú. Almenys en el parta de
Ah! L'autoritat máxima del xiu
let fou el senyor Satorra, collegiat
gironí. Aquesta vegada ho féu ates
bé que l'altra. Ja es quelcom...
•
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ment.

l'Olot debutava el davanter cen
tre Calvo. a prova, del qual no volem
fer-ne judiei fina a veure l'equip amb
un
mig centre, el qual fa molta
falta a l'Olot i que li porta actual
ment el desgavell de l'equip.
Els gola foren marcats per Calvo
i Mallol els de l'Olot, i Fernández,
Cabrera, Sánchez i Jordá els del Ba
A

.

.

.

.

.

.

.

nyoles.
En el. primer tempa el résultat era
de tres a cap a favor deis visitants.
Arbitr el local Costa amb impar
cialitat,- pero amb marcada nullitat
pels fora de joc.
Els equipa eren:
Olot F. C.: Arbós, Cornalat, Gala,
Pauxell, Gamell, Pous, Mallol, Haro,
Calvo, Valentí i Cervantes.
Banyoles F. C.: Bermúdez, Costa,
Estela, Noguer, Cu-fí, Vailina, Sán
chez, Jordá, Bramon, Fernández i
Cabrera.

Coberts

10'50 Ptes.

a

Plats regionals
Servei

perfecte

Faels
Orquestra

u

a

BOAS

DE VILAFRANCA

DEL

PENEDES

Vilafranca A. C., 6-P. Serra-Cames, 3
Al camp desports del Casal E. C.
es juga el quart partit de la segona
volta del Campionat local amateur,
entre el Vilafranca A. C. i la Penya
Serra-Cames.
Tota la primera part fou del com
plet domini del Vilafranca, A. C., en
la qual maree eh seus sis gols.
A la segona es l'anea la P. Serra
Carnes amb entusiasme admirable a
la recerca de la victoria, de tal ma
nera que gairebé arriba a embotellar
el seu contrari, 1 marca quatre gols,
dels quals fou anullat per
mana molt dubtoses
d'un davanter
del Serra-Cames. Degut a haver-se
anullat aquest gol es retira quan
mancaven escassament dos minuts.
L'arbitre Ferret actua amb ben poc
encert.
P. Serra-Carries: Via, Pasqual, Ge
ner, Catalá, Amador, Hill, Carbó, Ba
laguer, Perera, Plans i Domenech.

la carta

res e{

Preus moderats

:1

•

DE VILATENIM
Penya Confitera,
tal de jugar un partit amis
tós contra els locals, es desplegaren
a aquesta població els jugadors de la
Penya Confiten del Racing Club Fi-.
gheres.
Durant el primer t,emps, el joe fou
altern, i acaba amb el resultat d'un
gol a zero a favor deis locals.
En canvi, al segon temps, hí ha
gué modificacions en els rengles de
la Penya Confiten, modificacions
q-.e, en lloc d'ésser favorables, foren
desfavorables car no donaren el re
sultat del primer temps. i aixó els va
ocasionar una desfeta molt més se
vera, ja que els marcaren tres gols
més.
Per tant, el partit acaba, amb la
victoria local per quatre gola a favor
1 cap
en
contra.
C.

Vilatenim, 4

-

Per

—

lalamandra de quald

Vilafranea A. C.: Masachs, Massa
Sane, Colomer, Sabater, Font,
Pardo, Cuscó, Figueres, Vives i Ga
lofré.
na,

LA BISBAL
C. E. Bisbalenc, 2
U. E. Flgueres, O
Els bisbalencs ahir sortiren ten
xic refiats al camp. El fet d'haver
guanyat a Figueres els feia respi
rar aleg,rement i
confiadament, en
trellucant la possibilitat d'un triomf
fácil. I heus ací que la primera pan
&sera la perspectiva lamentable ae
veuxe un equip
el propletari del
terreriy e-- que jugava perqué sí, per
un
esperit de .diversió i facecia,
pen.sánt uns amb la xicota, altres
ámb el cinema i altres en la mag
nificencia" d' Un dinar beta pan.. Re
sultat de tot fou que s'arribes al
descans sense haves
marcat
ni
els una ni els altres. Val a dir que
el públic local no se les vela gaire
felices.
Tot canvia, pero. Aquell tortell,
que a mesura que anava avangant

Animositat esportiva (?)

Competició Bages-Vallés
C. D. Santpedor, 6- C. D. Arte
senc, 1; C. E. Navarclés, 3-F. C. Avi
nyó, 0; C. E. Lloreneá, 3-U. E. Mo
nistrolenca, 2.
0 13
O 11
1 5
1
6
2 9
2
1

4
4
8
11
13

5

6
5
3
2
1
1

SA.

PRE1CKLER

Ronda de Idt

URjversitat, 14

—

el

temps adquiria

unes

monumen

tals proporciona fins que, en lloc
de la xicota, del cinema, i del bon
pair, hom pelases en la necessitat
imperiosa de guanyar. I aixt veié
rem com es reaccionava
fortament i
corn els dominis figuerencs talment
sena apareíxienu n imant
que etnia
la bala. Després de moits surts, de
molts ala i de suar, malgrat l'época
que

travessem, c,opiosament,

es

va

re.soldre la cosa en un parell de gols,
que en aquells inatenta se'ns apare
gueren més suculenta que un pa
rell de pollastres rostits I hom res
pira, eixint content i satisfet del
c,amp local.
Dolent a la primera pan, i excel
lent a la segona, l'onze local. Es
mentarem Llene, Company i San

clUTADANI A

aules

pavellons, iixi

i

orn

per oferir el seu concurs en la memo
rable jornada que el destí politie
decideix la sort del poble.
Semblen aquests electora feliços
mortals convidats a la festa mejor
política on l'abrandament passional
deis més obtusos moltes vegades fa
viure hores d'inquietud a través de
campanyes difamateries i de les co
accions mancades de pietat i grande
sa, que torturen, atrofien i envilei
xen
el ces electoral. No podem sos
trau-re'ns en parlar-ne la terrible vi
sió que ens produí aquesta mena de
festa en les darreres eleccions muni
cipals. Recordem (qui ho oblida!) els
música que van portar per a amenit
orquestes
zar-la; formaven
dues
que sota l'experta batuta del encega
ment caciquil, havien
de
disparar
una
música que ens hauria fet rodar
per la catifa amb trágica i mortal
convulsió. L'esglai encara perdura. i
els cors dels patriotes assedegats de

a

l'aprofitament de les naos, és en mi
res higiéniques i pedagógiques, sense
oblidar la sobrietat i el bon gust.
En quant a la part esportiva, no
podem silenciar un detall. la Pisci
na ha e,stat construida aprofitant
estancament d'aigua. zonvertint-ld en
una
bordea piscina de 235 per 20 m.,
de la qual no tenim altra cosa a dir
que pel poc que costava (unes mil
pessetes), podien deixar-la a la regla
mentaria, de 25 metres, és núnic, pe
ro, no dubtem sera subsanat a la pri
mera oportunitat.
No volem acabar
aquestes ratlles sense felicitar ers se
Caixes, Andreu i Font, 1..nirnes
magna obra, i felicitar
nos tots com a reusencs. ja que cbres
com Vesmentada han l'ésser les que
han de portar al nostre noble a re
nyors

d'aquesta

ExceHent cuina
Salons per a

-

"

"

rentes

diumenge.

-

El dia 12 vinent fará un mes que
el setmanari sidralista "Xut!" va in
jectar en les seves pagines un antele
bufonesc, obra artística i póstuma
ctun senyor que s'intitula "Don Gil"
i té pretensions d'ésser el millor co
mediant de Manresa, en l'art de dir
Iilcieses.
Eespectem el setmanari "Xut!", su
posant que segueix dient el mateix
d abans, o sia: tan sidralis-,a, com es
pertiu. Pero no deixern d'adverci.nli
que vigui amb segons quina neaa de
ecrrrsponsals, com per exemple el
"Don Gil" de Manresa, que amb Ilnas
ressenyes (?) pletóriques de neuras
tenia i bilis. destrueix l'esport en lloc
de propagar-lo, deixant a part les se
ves
"grades" que fan riure molt,
molt... pero de fastic.
Toles les coses han d'ésser canside
redes pel que són, per abro fern
aquesta referencia pel bé del setma
nari "Xut!", i no per cap preocupa
ció del "Don Gil".

Puntuació
C. D. Santpedor 3 3 0
C. E. Lioreneán. 3 2 1
C E. Navarclés 3 1 1
C. D. Artesenc 3 0 2
U. E. Monistrol. 3 0 1
F. C. Avinyó..... 3 0 1

A

alegroies que vénen a estatjar-se a
les Ilars generosament acollidores

DE BORRASSAR

Esplais, O Borrassar, O
O'ct (B.), 1
Borrassar, 1
Amb inotiu d'escaure's la [esta ma
jor, han actuat al terreny local els
equips més amunt indicats. els quals,
després d'un anivellament de for
ces,
han acabat tots dos amb un
ernpat. Cal fer constar que en els
rengles de l'equip local actuaven ju
gadors del Rácing Club Figueres com
a refore. Als esmentats encontres va
acudir un bon nombre de públic, més
que no pas en altres partits, prime
rament per ésser festa, i en segon
terme per la \rabia deis equips visi
tants ja que l'un 1 l'altre actuaren
arnb encert.
Els resultats deis dos partits foren
justos, car tots els equips van estar
a la mateixa aleária.
C.
-

-

DE

REUS

LA NOVA ESCOLA DE TREBALL
ORGULL DELS REUSENCS
Reus seguint la seva tasca de su
perar-se ha pres amb un afany dig
ne del millor elogi i del máxim re
colzament de tots la construcció de
la nova Escola del Treball, o millor
del bastiment de la dita Escota en
la que fina fa poc era una de les fa
briques de teixits més importante Ce
Catalunya i que per dissort de les
meases obreres plaga
fent perenne
l'atur forelos a un nucli considerable
de reusencs. En un d'aquells contra
sentits que té la vida, aquell casal
que es tanca per a l'obrer, fent-lo
emigrar per buscar treball per a sos
tenir la seva llar, s'obrire, de note si
no per eh, tan vegada pels seus
fills
i no per a bastir-hi una nova indus
tria que donés feina a aquella que
avuí encara no en tenen, ni que re
posés als seus 'loes els obrers PC0miadats, no res d'aixó, aquell casal
s'obre de nou grades al dalit d'uns
homes que amb un dinamisme en
vejable no han pogut resistir el veu
re aquella casa tancada i triste, que
a
tots ens donava pena en passar-hi
pel davant i amb la seva constancia
i tasca prop d'uns i d'altres, han
aconseguit l'obra més ferma -7,ue de
temps enea s'ha portat a Reus, con
vertint aquell gran casal de trist re
cord, en una llar que dintre de pocs
dies será la seu deis nostres obrers,
don partirá l'obra cívica i cultural
de ton ells i possiblement com molt
bé deia el nostre estímat amic Pre
sident del Patronat de l'Escola del
Treball i diputat al Parlament cal-a
la, senyor Andreu: "la nostra Escola
té d'agrupar tots- ele obrera de 7es
nostres comarques. posant els mit
jans que calguin al seu abast pesque
puguin assistir a les seves aules".
Ilem recorregut la nova Encola,
on tot és afany
i treball per poder
ter la inauguració després de les fes
tes de Nadal, i hem restat admirats,
ja que tot quant es pugui dir és pál
lid comparat amb la realitat, i tenirn
la ímpressió sense voler pecar de
xovinisme, que tan rxx: diu el pos
tre carácter, que será la segona d'Es
panya, almenys aquesta impressió és
la que hem pogut recollir en inter
rogar a persones coneixedores a fons
aquest assumpte. Sois vull dir que
l'espai destinat a l'Escola ocupa
274.000 pams quadrats i l'orientació
que s'hi dóna en construir les dife

pienc. Pla i Emili feren

un bon
par
tit. Vela no ee lluí gens. 111. per la
davantera. Quent al Fortpienc. si
continua amb aqi.esta táctica, difícil
rnent se salvara de l'eliminatoria amb
el Figueres.
Corresponsal.
—

emprendre aquella tasca progressiva
d'anys enrera i que avui esteva es
tancada.

justicia sospiren perqué l'impunisme

1,1. Mas
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Agent: F. QUINTANA, Llúria, 12,5
1
DE LLINARS DEL

VALLES

torni a triomfar. Que ningú temi
el resultat; l'arbitrarietat herirá de
cedir per molt que li pesi, i la vic
toria democrática i esquerrana por
tará la seva mort civil aparellada.
Nosaltres tindrem cura de procurar
los una gloriosa mortalla més digna
que la seva vida política i d'un con
tingut que serveixi a ells d'exemple
i a nosaltres ens honori.
no

El Cena electoral
Confessem que en constatar nha
bilitat amb qué ha estat en princi
pi portada la rectificació del cena no
pot satisfer-nos ni sorprendre'ns.
Per les !listes manuscrites que hi ha
exposades al públic pot din-se que
la lila invisible que les ha confeccio
nat amb meravellós relleu el mapa
polític i les perspectives electorals
ha marcat els limits ideológics amb
una
escrupolositat i elevació digna
de millor san.
—Que s'han cregut els agosarats
esquerristes!—diu aquella bacallane
ra de quota, amb
un lexic
més es
queixat que la seca mercadería—.
No manaran mai
més! I valgui a
dir que si els nostres companys no
es decidissin a fer una severa i legal
impugnado seríem molt candorosos
si ens sentrem massa optimistes, no
cal més que fixar-se amb els que fa
tres anys i escaig que viuen al poble
i no figuren inscrita al Cens electo
ral, i constatar en canvi que hi fi
guren anotades persones que sola
ment fa tres mesos que hí resideixen.
Amb un rigor poc cc,nná han estat
eliminades a les 'listes de referencia
families que recentment han estat
baixa per canvi de domicili, que en
les futures eleccions es veuran prí
vedes d'emetre el sufragi. car no fi
guraran inscrites enlloc. En la joven
tut hi ha la mateixa parcialitat res
pecte les inclusions. No cal din quin

Josep Serra
DE GIRONA

L'EXPOSICIO DE CARICATURES
•

PARDINAS
Sense cap mena de dubte la nota
artística més destacada de la nosti a
eiutat durant aquesta setmana, es
l'exposició de caricatures que Pardi
nas té oberta a la Biblioteca Muni
cipal. Ha estat visitadissima i elo
giada sense reserves pel public i per
la crítica.
Prova de l'éxit obtingut és que
"Els intims" amb molt bon encert
han acordat prorrogar-la cinc dies
mes o sigui que en lloc d'acabar-se
el día 10, s'allargaria fina el 15.
A lacte de clausura que será molt,
Pardinas donará una
conferencia sobre
caricatura amb
demostracions gráfiques.

ínteressant,

El conferenciant será
presentat
per un membre de "Els íntims".

DE VILANOVA I LA GELTRU

Catalunya, 3 Malgrat, 3
En aquest partit requip visitant va
demostrar la seva vaina palesant un
boa conjunt de joc. Van ésser aplau
dides algunes de les seves jugades.
En canvi. aquesta ;regada l'actuació
del Catalunya fou péasima, car no
va poder triomfar davant el seu fort
contrincant. Fins 1 tot alguna deis
sella elements semblava com si mai
haguessin jugat a futbol. Com
no
també el jugador Tanco, el qual va
abandonar a mig segon temps. I si
no hagués estat
que ranció que va
assistir a l'esmentat encontre va en
coratjar el cercle local, indubtable
ment el C D. Malgrat hauria acon
-

CASA BASTIDA
Passeig de Grácia, 18
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`lenco (2), pel Catalunya, i pel Mal
grat: Alonso, Cases i Crispí.
Els equips:
F. C Catalunya.
Baldiris, Ca
macee, Guillamon,
Palazon, Carbo
nen, Bages, Banús, Soler, Tanco Her
flan i Torres.
C. D. Malgrat.
Garcia Güell,
Borras. Sanxo. Clogues. Crispí. Alon
so, Barrera, Trias,
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ALA

TARDA

YESTIREU ELEGANTMENT PER POCS DINERS
100.000 Yestits i Abrics, des de 25 pessetes
100.000 Pantalons, des de
5 pessetes
YEST IT S i ABRICS a mida, des de 50 pessetes
Escollint-lo al matí, el tindreu llest a la tarda
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Marinen, 1
El partit dísputat entre ambdós
equtpa nat dolent. La davantera lo
cal torna a donar proves de la seva
ineficacia. No llige cap jugada i va
perdre rnuitaples ocasions per a pro
var el xut a vol.
Durant el primer temps es marca
núnic gol, per mitjá d'Ill. A la se
guna aart el Fortplenc jugá amb
violencia. E' joc santerrompé chver
r
aixó provoca inicies
ses
protestes 'el públic L'arbitre es vele
impotent pei a tallar-lo. Afortuna
dament. el partit pogué acabar-se
sease
greus conseqüencies. La de
fensa 1 trurtiz locals se saberen de
fensas de les tara.scades del Fan

Lo Llet Condensado marco "El NiNo"
per lo
constáncio de la sevo alta calitat segueix me
reixent lo més absoluto confianço deis
seus
nombrosos consumidors Demani avuo
mateix
o
SOCIEDAD LECHERA MONTANESA A E.
Vio Laietana, 46 A. l'interessant folletOs
•

"Utilitats culináries de lo
tlet Condensado marco
"El Nino" que Ii ser?,
trames gratuitament"

Comprl Llet Condensado "El Ni" 1 miri ol dorrero de fe,
etiquetes, jo que moltes porten premis en metésIlic

4

la rambla
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C

1935

9 desembre de 1935

de Catalunya

Tívoli

Pels cínemes
km cumulad de: s 1ms que hm vid
Chino
El octavo

Francesc Gargallo ens serveix
a.mb aquest film un argument en
el qual, si bé hom hi troba un
cert regust semblant a "Sor An

gélica",

del

que també

en

fou

autor, hem de confessar que, en
relació a aquell, es nota una de
puració, ultra d'estil, de conti
tuitat que diu molt en favor seu,
tota vegada que deixa exposat
de manera patent l'estudi conti
:wat que en busca d'un perfec
ronament, s'ha llanea.t aquest
autor que sap arribar al cor de
les masses de manera simple 1

humana.
El nervi argumental d"'El oc
tavo mandamiento", per tal, ra
dica, ultra l'exposició de tempe
raments diversos acoplats, en la
forma hábil que l'autor els fa
Jugar. els quals, en el transcurs
del film, per la disecció acabada
Slue de cadascun d'ells fa, en
resulta un estudi psicológic de
veritable mérit, obtenint amb ell
3nantenir viu, fins al seu total
desenvolupament, l'interés de

l'espectador.
Llástima que el film, per la
déria del director a tenir cura
de manera remarcable la posta
escena, hagi negliglit el rit
3ne, pel qual motiu es veu man
cat de matisos, la qual cosa II
praporciona una monotonia que
desvirtua un xic el valor del W
en

bre.
No obsta.nt aquesta petita ha
cuna, cal remarcar es tracta, en
el seu tot duna producció força
reeixida 1 la qual es veu 1 se
gueix amb gust, tota vegada que
está dotada ultra, com ja hem
dit, d'un assumpte pie l'interés,

pusld
Fa molts d'anys, potser més de
recordem haver vist un
fi m en el qual, malgrat els pocs
recursos amb qué encara compta
va
aleshores la cinematografia.,
se'ns °feria una vlsió admirable
de l'Infern que el Dante hav:a
concebut en el primer volum de
"La Divina Comedia". Fins molt

quinz,e,

Harry LACHMAN
Director

ielsprotagonistes

FOX

PR ESENTA

TRACY
TREVOR

SPENCEP
CLAIRE

¦

4L,

d'una continuitat perfecta. Aixi
mat,eix es digne d'elogi la cura
que s'ha tingut en la presenta
ció, la qual está assolida de ma
nera adient 1 en consonáncia al
lloc 1 al moment.
Ajuden a valoritzar el film el
treball d'alguns artistes, entre els
<lunes destaquen Lluís Villasiul,
que es mou en tot moment segur,
precís 1 dominador, encarnant el
seu "rol" amb gran despreocupa
ció 1 naturalitat. Segueix en mé
rits Carme Rodríguez, interpre
tant de manera magistral un di
fícil papen de gran lona psico
lógica. Ve després Enriqueta Vi
Ilasiul, obtenint un veritable éxit
en aquest el seu
primer treball
com artista del llene, el qual ha
sabut dotar d'una gran huma
nitat. Quant a la gentil Lina Ye
gros, hem de dir que compleix el
seu comes amb dignitat. Respec
te a Ramon de Sentmenat, si bé
reconeixem fa tots els possibles
en reeixir, cal convenir una ve
gada més no acaba d'assolir-ho
per la seva manca d'expressió.
tant en el rostre com en el gest.
Bé, molt bé, Fina Conesa 1 Jo
sep Baviera en els seus curts
"rols".
Resumint: Que "Exclusives Ba
lart" cometa amb un film que
si bé es desenrotlla dintre una
técnica sense complicacions, tant
per ella com per la presenta.ció
interpretació es menté digne en
tre els més reeixits de tots els
que ens han estat presentats en
aquesta temporada, amb l'avan
tatge damunt d'alguns pel valor
del seu assumnte.
P. VENTURA I VIRGILI

La

de 81111

111Ve

de temps
construir

després

no

s'aconseguí

cap estudi cinema
tográfic una escena del calibre
d'aquella de l'esmentat film en
en

qué apareixia
rivada

de

una

cossos

impressionant
humans

nus,

caragolats pel dolor 1 la deses

pereció

del sofriment etern.
Ara, després de tanta d'anys,
la Fox acaba de presentar-nos, al
Cinema Urquinaona, una cinta
que porta per títol "La nave de
Satán" 1 en la qual ens tornem a
trobar amb una visió dantesca,
descrita, grácias als netjans 1
ala avenços de qué es pot dispo
sar avui, amb una perfecció 1 un
luxe de detalls, que hom creu ex
perimentar la mateixa sensació
sentida sis-cents anys enrera pel
genial poeta fiorenti en les elu
cubracions que anaren segregant
el seu llibre immortal.
La selva fosca de qué ens parla
Dante Alighieri, quan, a la mei
tat del camí de la vida, és acom
panyat per Virgili en la seva
audaç pelegrinació, és recollida
en "La nave de Satán", amb uns
fotogrames de técnica gairebé in
superable. En ells veiem tots els
horrors, tots els turments 1 to
tes les angoixes d'un món ima

ginare
Aquestes escenes no són, en rea
litat, més que una visló que s'ha
intercal•at a la pellicula perqué
serveixi de fons al seu argument,
elle ve a donar-nos una saluda
ble lliçó de moralitat, en la qual
ve a demostrar-se el que els lu
xes i els honors no són, mantes
vegades, més que factors secun
daris ner a la consecución de la
veritable felicitat i que les ambi
cions 1 l'egolatria solen concluir a
flnals trágics.

Spencer Tracy 1 Claire Trevor
actuen de protagonistes princi
pals i realitzen un treball força
acurat

NAlvE
DESATAN
LA

Triomfen en la més espec
tacular de les realitzacions

cinematográfiques

ounfiona

Palpita

per LEO CARRILLO
i LOUISE FAZENDA
PRODUCCIONS
METRO GOLDWYN MAYER
UN DESAFIO AL MAL HUMOR!

este film un canto
los bravos soldados

Ara mireu el que

en

diu

1141,

.me

O**

&41110

4140

"El

espantosos
el major

Aquesta pellícula per si sola
hem de confessar que es basta
per a fer escola de terror. Euro
pa i Assia es senten sota la in
fluencia d'aquest film, amb el que
reviuen un sens nombre de tabu
les que han anat i que amb fre
cplencia segueixen anant de boca

boca.

en

L'heroina d'aquest film es sal
en els darrers instantes le les
grapes del seu marit, l'anormali
tat del qual desconeixia.
va

El film sorteja escenes d'atre
viment técnic 1 interpretació
monstruosa, tan inaudites que
hom no sap si deixar-se dominar
per la por o bé admirar tal exac
titud de creació 1 detalls.

Henry Hun 1 Warner Oland ob
tenen un magne triomf en aquest
film Universal amb Valerle Hob
son.

,..z,
PRODIX0011 'oto Nacromte
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ANA

No dubtem que un film que en
clou tantes belles coses obtindrá,
un éxit SOROLLOS arreu de la

en

."EL

R

O

ANA RARlÁ"

"\

Península.

CINEMA AMATEUR

lsioria Pmelliil la
FRANGLS RANDS

kildivrus

Prselil
"Stradivarius", la interessant
producció Ufilms, dirigida per
Geza von Bolvary i interpretada
per Gustav Froelich 1 Sybille
Schmidz, és la darrera estrena

trument que amb tant d'amor
havia construit per a ella 1 que,
al córror del temps, havia d'im
pedir que l'home que el posseís
pogués aconseguir la dona esti
mada. Tot aixó
ho repetim

produje al cinema Ma
ryland.
Aquesta pe•icula no constitueix
que s'ha

—

—

conta la pellícula, per
qué en el que fa referencia a la
biografia d'Stracilvarius ens tro
bem amb un músic enamorat del
seu art fins a l'obsessió, el qual,
no obstant, no és motiu perqué
deixi d'emmaridar-se, tingui dos
fills 1 visqui fins a l'avangada edat
de 92 anys.
Dones bé, la história d'aquest
violl imaginar! és l'esséncia del
film. Al volta.nt de l'instrument
vivim els complicats amors deis
personatges que encarnen els dos
esmentats artistes. Tot l'altre són
evocacions admirablement encai
xades 1 que ens situen en épo
ques compreses des de l'any 1673
fins el 1918, quan l'arnaistici de
la darrera conflagració mundial.
En tots els aspectes, menys en
el biográfic, la cinta és duna
perfecció absoluta que fa merei
xedors de tota mena d'elogis a
tots els elements que han inter

el que

cap mena de biografia ni cap
'
anécdota del famós violinista 1
no menys famós constructor d'a
quests instruments.
L'Stradivarius del film que por
ta per títol el seu nom és, en l'ar
gument d'aquesta cinta, un per
sonatge secundare que tan sois
apareix per a donar sabor his
tóric a la pellícula. La seva apa
rició és únicament motivada per
a evocar la história d'un viole
del qual tampoc ens en parlen
les biografíes de l'immortal cre
monense. Entre els violins més
famosos construits per Stradiva
rius, hi trobem els noms de "La
Pucelle", Viotti", "Parke", "Bois
sier", "Dolphin", "Gillot", "Alart"
1 "Messiah", peró no cap marcat
amb la inicial de Beatriu, la do
na que
estimava Stradivarius 1
el qual, en veure a ella correspon
dre a l'amor d'un altre home
—segons la cinta—, maleí l'lns

ens

vingut d'una

manera

altre

o

en

estropeada vida

de

Oliverio VIII»
«El billete premiado»
En la nova cartellera del Fé
mina hl figura un doble progra
ma cómic que, en realitat, cons

tituelx una veritable recepta d'op
timisme capee d'animar el carác
ter més auster.
El

films,

primer dels dos esmentats
"El billete premiado", in

ARYIAN
DEMA, DIMARTS, NIT,

EbTREN

A

'presenta

Un film dedicat
al Terç espanyol

"El Conde de Montecristo'", el
film edltat per Reiiance, que els
Arcistes Associats han presentat
la del-rete setmana al Tívoli, és
d'aquehes produccions da
una
vant les quals hem hagut de re
conéixer les enormes possibilitats
que la cinematogratia moderna
oferia per a transportar al llene
les empreses més difícils 1 arris
cedes. Perqué, en efecto, la nova
versió sonara de l'immortal obra
d'Alexandre Durna.s ens dóna una
idea ben clara i definitiva del que
el cinema pot avui assolir. No
solament hem vist, en el film que
ens ocupa, una identificació ab
soluta entre l'autor del libre i
del guió en tot el que aquest

ofereix una sensació fide
líssima del text literari. Durant
aquestes escenes, l'espectador que
coneix la novella té la mateixa
impressió que si fullegés de nou
les págines admirables de l'in
signe escriptor francés. Peró cal
que diguem que no tot el film és
una adaptació fidedigna del llibre
de Dumas, ja que les darreres es
cenes, i particularment el des
enllag, difereixen notablement,
puix que en la cinta, contrária
ment al que succeeix en la no
vena, Edmond Dantés retorna als
braeos de Mercé, la catalana.
Tampoc, com és fácil de suposar,
s'ha imprés en el celluloide la
trama íntegra de l'obra de Du
mas, ja que l'amplitud d'aques
ta ho fa comnletament difícil en
una producció
del metratge de
la cinta presentada per Artistes
Associats.
ta

d'aquell, sinó
que, a de més a més, hem pogut
constatar la sensació magnifica
de realitat que el cinema pot ofe
rir-nos, molt per damunt de les
mateixes possibilitats literáries de
l'autor de l'argument original.
Alexandre Dumas, el formidable
geni de les lletres franceses, mal
no hauria pogut fer arribar fins
a nosaltres tota aquella sensació
de realitat que hom troba en les
escenes culminants del film, pre
conserva

Integre

Robert Don,at
fan
tres

una

1 Elissa Landi
veritable creació. Els al

interprets realitzen, igual
ment, una actuació reeixidissima,
que en la proporció 1 importan
cia deis seus papera, no desme
reix gens ni mica.
La posta en escena, l'amblent,
els vestits, els escenaris, el rna
quillatge 1, en fi. tot, resnon de la
mateixa manera a l'alta enver
gadura del film.

sentades amb t,ota propietat i un
luxe de detalls que fa digne dels
millors 1 més sincers elogis en
vers l'horne que ha dirigit la pro
ducció 1 l'editora, que no ha es
catimat esforg de cap mena per
a aconseguir un éxit rotund en el
més ampli sentit.
De tetes les

ens

Rowiand V. Lee, que ha dirleit
la cinta, posa també de manifest
les seves exce•lents qualitats.

adaptacions cine

matográfiques

el film.

«La

Lit EMPEADA 1111
DE OLIVEHI9 VIII
PREMIADO

en

"O.41.•

La misma maestría que preside
en el acoplamiento de imágenes
evocadoras patentiza al describir
las pasiones de estos hombres,
atormentados todos por una tra
gedia interior o por la miseria,
que buscan al amparo de la Ban
dera de la Legión una muerte
decorosa que ponga fin a su tor
tura moral, la tranquilidad espi
ritual que da el saberse al abrigo
de toda persecución o la solución
al imperativo de vivir."

Noticiero Universal":

Oliver
HARDY

BILLETE

Ir"

constante a
de nuestra Legión extranjera, una
bellísima narración de las proe
zas realzadas por los Caballeros
de la Muerte..."

en

EL

partir

—

I DE NOU TRIOMFANTS

Avui, a les 520, 7'20 i 11'20
EN EL MATEIX PROGRAMA
DE RIURE

a

—

ilL14111

Stan
LAUREL

—

no ens

causant crims

encoberts tots ells
dels misteris.

El punado de
"La Bandera.
valientes que luchan en el Ter
cio Extranjero al servicio de Es
pana tiene ya su canto apologé
tico en el cine. La pantalla se ha
acordado también de ellos. Este
film de Exclusivas Diana "La
Bandera", que ayer se estrenó en
el Astenia, ha venido a mostrar
nos el espíritu y la disciplina de
la Legión.

del divendres pas
ha estat possible d'a
nar a tots els cinemes. Per aquest
motiu ens velem impossibilitats de
donar al nostre públic el comen
tani just i adient al film "La Ban
dera", anunciat com "La más be
lla gesta del Tercio espanol", es
trenat el divendres passat al Ci
nema Astória. No obstant, procu
rarem subsanar la nostra negli
gencia donant a conéixer el que
respecte al mateix n'han dit al
guns crítics a l'objecte de tenir
ne
assabentats als nostres lec
tors, empreses i amics.
Diu abci el de "La Noche":
una de nues
"En el Asturias
tras salas más confortables y ele
gantes
se estrenó ayer el film
"La Bandera".

sat,

dres,

El Conde de

presenta

Davant l'allau de Mms estre
nats

1936

terpretat per Leo Carrillo 1 Loui
se Fazenda, ens ofereix una tra
ma que, sense contenir cap ori
ginalitat, puix que el mateix te
ma ha estat transportat al llene,
amb lleugeres variants, conté una
serie de situacions cómiques que
provoquen continuament la hila
ritat de l'espectador. Ultra aixó,
segueix un ritme perfecte que fa
que el públic el segueixi amb un
interés ininterromput. Les esce
nes, a més a més, estan impreg
nades d'un gran dinamisme que
accentua encara més la comicitat
de la cinta.

"La estropeada vida de Olive
río VIII" ens presenta novament
a la parella Stan Laurel 1 Oliver
Hardy, que amb els seus acudits
1 els seus trucs, coneguts alguns 1
originals els altres, s'apoderen
des deis primers metres de l'a
tenció del públic, el qual té, una
vegada més, l'oportunitat d'es
datar continuament en rialles
que, en definitiva, no és altra co
sa que el que
es proposava
en
acudir al cinema davant aquest
programa.
Aquest doble programa, presen
tat per la Metro, estem segurs
que ha d'assolir, mentre duri,
l'éxit que ha obtingut els primers
dies de figurar en el cartell.

que s'han realit
zat d'"El Conde de Montecristo",
la presentada quedará, indiscu
tiblement, com la més reeixida.
Es molt difícil, per no din impos
sible, presentar amb major cura
algunes de les escenes més im
portants. Com és gairebé inútil
trobar uns artistes
els princi
pals 1 els secundaris
que as
soleixin una identificació més ab
soluta amb els personatges que la
má mestre del prodigiós Alexan
dre Dumas traga en la seva no
vella.

al

ció

a

Europa.

d'interpreta

—

Butaca,

UNA

TIVOLI

augurar

d'aquest any
correguts.

que

els

es veuran

concursos

molt

con

L'actuació deis nostres cineis
tes amateurs desmenteixen Par
ticle aparegut a "L'Instante que
ja dóna per mort el cinema ama
teur.
Més endavant donarem comp
te de l'estat del cinema amateur
catalá i contestarem als que do
nen per acabat el cinema ama
teur.
R.
—

WNEMINIA~1
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UNA EXCEL •LENT
I ORIGINALISSIMA

ESTEL

a

"El lobo

humano",

que

no

tro

bará durant molts anys ni exem
ple ni competencia sense que es
provoqui als Estudis Universals
a fer quelcom més terrorífic en
cara, cosa que ja sembla impos
sible. Un botánic atacac de cer
ta malaltia que el fa tornar en
una fera (11op veritable) cau so
bre la seva clutat nadiva, Lon

0.1

e

a
e
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ESTRENA
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Durant el dia, un home!
Durant la nit, una béstia!
Salvatge, tétric, terriblement
emocionant!

I
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.

DEL

UNA

OBRA

EN EL FILM

.

TECNICA MODERNA

MANT

pesseta

fan

Teniem entes que després d'ha
vist "El lobo humano" ens
treuria la son per algunes set
manes, i així resulta. La tradició
de "Drácula" es conserva intacta

01~1~04~
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Els cineistes de Terrassa tam
bé estan en plena producció i no
clic ja els de l'A. C. A. del Foment
de les Arts Decoratives, que ultra
els films acabats, com "Ibiza", de
Joan Serra; un documental so
bre les fines de Valencia, d'A.
Sarsanedes, 1 l'entrada d'A. Real
1 Ponsetí en el pas de 16 mm.,

ver

"1W~

. LO

0*-ABISINIA

el Concurs de

Capitol

CONDE PE
essidaloit

com en

l'Associació de Cinema Amateur.

Davant l'estrena d'avui

Ja hem dit abans que mentre
el guió cinematográfic segueix el
fil de l'argument original, la cin

s'enderroquen.

Primer premi

tin tan bé

—

L'única que reflecta fidel
ment l'ambient vienés de la
post-guerra. Amor. Tendre
sa. Vides improvisades. For
tunes que

Tots els films madrilenys pen
dran part en el Concurs de la
Federació. Desitgem que es por

•

Avui, dilluns, estrena de "Mun
dos privados", un film dirigit per
Gregory La Cava i interpretat per
Claudette Colbert, Charles Boyer,
Joan Benett, Joel McCrea 1 He
len Winson.

—

STREN

,

els films són d'argument: "?",
de Real; "El burócrata", de..., són
Mi= que s'estan realitzant.

COLISEUM

===3:3=elleSZOMM1==.

Avu

Podem avanear que els cinels
tes madrilenys estan en plena
febre de produccions. Quasi tots

ANI
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la rambla "cle Catalunya

Tres mil meires... de film!!
Els americans, i en dir els ame
"Ticans em refereixo als de Holly
wood, són els únics que han sa
but entendre el que ha d'ésser el
cinema.
Els alemanys, amb tot el seu
Capital 1 la seva ciencia, no han

E ATRE lers la

pel director, aquest passa
pel dictador máxim de la casa,
que és el "super-visor". Aquest
visat

.

gran senyor, autoritat máxima de
la casa productora, té el dret de
mirar el film sota el punt de vis
ta comercial i artístic; i fins té
el dret de passar per sobre el
punt de vista artístic si el co
mercial pot donar un bon resul
tat.
Sota la inspecció suprema
d'aquest gran personatge, el di
rector de segona categoria ha de
quedar-se immóbil i aguantar
amb tota sang freda la mutila
ció del seu film. Llest el film és
lliurat simultániament a l'agen
cia de propaganda 1 a l'agencia
distribuidora i, finalment d'a
questa, al públic. No s'hi val cap
protesta, agradi o no al creador;
el film és aquest i aquest es pas
sa. Si té éxit, el director té no
ranta-nou probabilitats de fer un
altre film...; si fracassa, el direc
tor en té la culpa; es canvia per
un altre, i en paus.

pogut

arribar a fer cinema com
els americans del nord; els fran
cesos, per descomptat, no arriben
ni tan sois a somniar el cine
ma; els anglesos, amb llur ca
pital i llur esforg, comprant els
artistes, peró en el fons copiant
la táctica deis americans, han
pogut fer una mica, una mica tan

sols de competencia.
~esta supremacia americana
és deguda a qué els americans
fan llurs films de l'única manera
que es pot fer al cinema. Els ame
ricans fan llurs films d'una ma
nera que no és possible comba
tre'ls. Ells compten amb tots els
mitjans per a fer bons films; ells
compten amb mitjans per lluitar
amb la competencia; ells comp
.

ten amb la inteiigencia, amb els
materials, amb la maquinaria su
ficient per a produir els fllms. En
ells tenen entes el cinema
d'una manera que és molt difícil

El festival d'avui al

El dijou.s passat, a la nit, es
presenta al Teatre Studium la
Companyia Catalana de Drama i
Comedia, fundada i dirigida per
Enríe Lluelles, Factor de l'entu
siasme.

Els actors que acabdilla Llue
lles són elements valuosíssims,
Cisciplinats i animats tots per
l'esperit que anima llur director.
Les primeres figures de la com
panyia que, ultra Lluelles, san
Enriqueta Torres, Isabel Estorch
i Josep Clapera, donaren a "Ccrs
de dona', de Santiago Rossinycl,
una
interpretació magnífica de
veritat. Els matisos dramátics i
cómics, el sentimentalisme suau
de la comedia, trobaren en ells
ur
artastes cene
_is i nabils.
Molt aen voltats per Anna Pelas,
Clara Torres, Fréssia Coscolla,
Cosme Roldan, Antoni Alarma,
Ferran Capdevila i Josep M. Plan

Cinema Catalunya
LXIT

QUE

AUGMENTA

dalit.

LI MA

Esperem que a.questa Compa
nyia Catalana de Drama i Come

YEGPOS
EL OCTAVO

dia fará

una

fera—pei

a

temporada fructf
ella i per al ;,eatre
per lss ternes catalanes. Per dín
tre de poc anuncia l'estrena de
"Mercaders de glbria", traducció
de l'obra de Pagnol i de Niboix,
i de la comedia "L'home que

Capra, etc., tots ells
gaudeixen d'una relativa lliber

glnadzdusioct

pellícula d'argument més

Aquests directors produeixen a
l'any un nombre limitat de films

JOSE BAL ART•

que

mesos.
mesos

Aquest esforg de

és el secret deis
films americans; per aixó el com
batre'ls es fa molt difícil per les
firmes europees.

Les
nes

cases

productores america

tenen muntats llurs labora-.

toris com si fossin l'engranatge
d'una máquina. Abans que tot hi
ha la part intelligent de la casa
productora, que escolleix els ar
guments; escollit aquest, segui
dament passa a mans deis qui
han de fer el guió o llibre cine
matográfic. Després passa a mans
deis técnica director i engínyers
de la producció. Quan el guió ha
passat a mans d'aquests técnics,
torna altra vegada als técnics fi
teraris perqué treguin les faltes
que els técnics hi hagin pogut
deixar. Seguidament passa a
rnans deis técnics deis tallers,
es

iEl

cenógrafa fotógrafa enginyers de
so, etc. Elaborat com si diguéssim
el film, passa definitivament a
mans del director, que l'estudia
1 l'interpreta a la seva manera,
sempre seguint la pauta assenya

lada.
En el moment de la filmació,
el director ja té fixats el nombre
de metres que pot despendre, els
artistes, els decorats, les llurns,
els técnics, els assessors artístics,
etcétera. Impressionats els vint
o trenta mil metres de film, se
guidament passen a mans deis
técnies muntadors,
assessorats
Del director. Muntat el film i re

resultat són els films ame
rieans que veiem: comédies tra
gédies, films cómics, etc., que el
públic seleccionat aprova o cen
sura, perb que en realitat dona
material al sens fi de cinemes que
ehariament funcionen arreu del

UU11

,tarda, al

73 (1p

TI,

-

confía

com

beneflcis comer
si aiguéssim els

a

personas que

diuen
que
els técnica els
es

(ells mateixos) directors,

pena

han vist films;
ass.essors, els fotógrafa etc., tots
són principiants, i és per aquest
fet que no és possible fer bons
films. Si des de l'estudi a l'últim
operani no saben el que és fer un
film, ?com és possible arribar a
no

fer una producció cinematográ
fica?
En la nostra terra tenim una
cosa superior als americans...: és
la part publicitaria. Tots els nos
tres films comencen per prendre
el nom de superproduccions; com
per aquest mot els nostres films

han arribat al seu grau máxim,
ja no ens cal preocupar deis al
tres, i és per aixó que veiem el
que veiem.
Ara bé: els defensors del nos
tre cinema diuen: Aquests films
d'enguany són molt millors de
técnica que els deis anys ante
riors; és natural: com un apre
nent, cada any sap millor el seu
ofici.
Pera jo die: ?no fóra millor
aprendre l'ofici a costa d'altres i
no escatimar els
nostres capita
listes amb les experiéncies d'ara?
Tres mil metres de film són re
sultat de molts mesos de treball,
i

a

casa

nostra veiem que avui

s'anuncia la filmado d'una pel
lícula 1 demá ja la veiern anun
ciada
d'estrena en un cinema.
Mentrestant les nostres produe
cions no passen les fronteres
(malgrat les falórnies d'algunes

distribuidores) i la nostra
cinematografía queda inédita per
l'estranger.
cases

II1 Jil Ileiiijiiiirn

Cal que

llN

els

el
no

gráfIc.
En els nostres estudis 1 en els
d'aiguns palsos és tot el contra
ni; tot es fa a l'atzar, l'argument
es confia a persones que no co
neixen el cinema, la direcció es

Els films artístics deis ameri
ca,ns és una altra cosa; segueix
camins diferents, perla en el fons
tenen la mateixa construcció deis
films comercials. Els films artís
tics es diferencien deis comer
cials que si en aquests hi ha tan
sois un dictador, en aquests al
tres l'elaboració és més difícil, ja
que els dictadors hi són en grau
máxim. En els comercials l'arbitre
suprem és el "supervisor"; en els
artístics l'arbitre suprem és el di

a.

mantenen

fabricació d'un fili america és
per fer veure el que costa fer un
film. A América, al contrari de
casa nostra i de molts altres paf
sos, la paraula improvisació está
borrada del diccionari einemato

món.

rector.
Peró abans hem de fer aclari
ments. Per arribar a ésser direc
tor d'un estudi americá són ne
cessaries
moltes, perb moltes
qualitats. Els americans no ac
cepten cap director si aquest
abans no ha fet films que hagin
provat la seva capacitat 1 sobre
tot que s'hagin captat un pú
blic.
Quan el director ha estat mi
mes, aquest té tots els drets sobre
les seves produccions. Pat des
pendre els metres de negatiu que
11 siguin necessaris, pot t: lar els
artistes, les maquetes, els técnics,
etc., tot fins algunes vegades els
deixen triar l'obra. Per bé que
aquesta es reserva per al superior
general de la casa productora.
Quan un director arriba a
aquest grau máxim li són perme
ses totes les
excentricitats. Tenim
exemples en Cecil B. de Mille
amb els seus films Ifistórics; En
ric Van Stroheim, amb el gust
de negatiu per als seus films, que
ha arribat a un metratge
fantás
tic; King Vidor, que ségueix
sempre una mateixa pauta; Ma

que

agents publicitaris.
La realitat, la crua veritat del
film americá és que és fet en un
laboratori; per aixo el més do
lent és perfecte comparat amb
les produccions deis altres paisos.
Aquesta breu explanad() de la

PrITIMPF1191111~~~~~01FIRITI

mesos i

els

mantenen
cials, són

•

el cinema de dues maneres. El ci
nema comercial i el cinema artís
tic. Per al cinema comercial, o si
gui quantitat de filma compten
amb el capital i amb un sens fi
de directors més o menys intel
ligents que produeixen films com
si diguéssim en serie.
Per a fer tres mil metres d'a
quests films cal un treball enor
me. Tres quarts o una hora que
pot durar un film és un esfore de

són

prestigi de les firmes, peró

commovedor i hurná

d'aquesta temporada

diversos

—

—

ENRIC LLUELLES,
animador de la companyia cata
lana de drama i comedia

7;4:

ens

donem compte del

que són tres mil metres de film
i quan ho sapiguem podrem fer

films.

ni Cases.
I, per acabar d'animar la Com
panyia Catalana de Drama i Co
media, en el "Butlleti Oficial de
la Generalitat" corresponent a
dissabte es publica una ordre del
conseller gestor de Cultura ator
gant a la formació teatral que
dirigeix Enric Lluelles una sub
venció de 4.800 pessetes per a
contribuir a la seva actuació
"a les comarques catalanes, a les
Balears i al territori francés de

CINC

CHARLES BOYER
10AN BENNETT

FACES

100. »MEA
HUIN VINSON

en un film que
meravellará per

la seva forta

humanitat,

Pretació perfecta

Una bona sessió de

i

Gregory ;a Cava

P,,:

a

Mútua ajuda 1 cooperació en
tre tots els seus federats per l'e
xacte compliment de totes les ba
ses i obligacions contractuals.-Organització del treball en rela
ció amb horaris, durada de tem
porades, etc., pel millor desenvo
lupament de l'espectacle.
Es
tudi de realització del treball eo
operatiu.
Fomentar la produc
ció artística en totes les mani
festacions de l'espectacle.—Acon
seguir la supressió de totes les
traves que encareixen l'especta
cle, fins a procurar el seu fácil
desenvolupament.
Impedir l'in

1

manifest...
Signen el document els repres
sentants de les entitats segilents,1
que constitueixen el Comité pro-1
visional pro Federació: Sindicab!
d'Artistes
Teatrals
d'Espanyas
Agrupació de Mestres
Societat de Coristea
de Catalunya, Sindicat Musicari
de Catalunya, Societat d'Apunta
dors EspanyoLs, Societat
na de Tramoistes i la "Primitiva'
Espanola", Societat d'Artistes
Varietats 1 Circ.

Directorad'Orque_stra,

Cata.13,

Palace

—

LA

Dijous,
tea

DAMA
dia

12,

a

BOBA

quart

les 10 i

Esdeveniment Ariíslic

Estrena a Espanya de la comedia
deric García Lorca,

en

3 actes,

prosa i vers, de Fre

en

EL LENGUAJE DE LAS FLORES

Aquesta representació assolí un
éxit esclatant.
públic aplaudí
l'obra, 1 els seus intérprets amb
.auténtic entusiasme i obliga Al
bert Piera, que assistia a la vet
llada, a sortir al prosceni al final
de cada acte.

Romea: «Un bebé de

'CARNET

París»

Ahir a la tarda, al Novetats,
fou penjat el cartellet de "que
den despatxades totes les loca
litats". "Amália, Amélia i Emília"
continua, dones, despertant l'in
terés del públic. Aquesta setma
na es donará la cinquantena re
presentació. Amb aquest motiu
s'ha organitzat un ápat d'home
natge a l'autor Lluís Elies.
* Al Barcelona anuncien per
a dimecres vinent, dia
11, l'es
trena de la comedia "Mi herma
na Concha", deis senyors Quinte
ro i Guillén. Hom confia en qué
la comedia nova portará a aquell
teatre la gent que aquests dar
rers
dies l'ha desemparat una
mica.
* Malgrat els optimismes que
circularen a última hora, el Vic
tbria ja no funciona durant la
setmana passada. Sembla un fet
que les primeres figures que hi
havien treballat aniran a fer una
temporada d'un mes a Palma de
Mallorca.
* Estern, dones, en pie fla
menquisme. Aquesta companyia
que vindra al Victória és la que
ja funciona a l'Apolló..., i per
acabar-ho d'adobar, la prbxima
estrena de "María de la O" al

Cal destacar el quadro escénic
de l'Ateneu Obrer Martinenc com
un dels millors que actua a Ca

talunya. El seu director,
mengol-Güell, és un deis

S. Ar
anima
dors més entusiastes del movi
ment teatral amateur 1 un deis
seus valors més estimables. El seu
esfore, la seva tenacitat 1 el seu
amor al teatre
ens
han permés
de conéixer obres que potser les
companyies professionals mal no
ens haurien ofert: "L'home i les
armes", de Bernard Shaw; "Per
qué denla surtí el sol", d'Angel

Ferran, etc.

La companyia amateur de l'A
teneu Obrer Martinenc interpre
ta l'obra d'Albert Piera amb una
dignitat i un encert extraordina
ris. Cal destacar, ultra el nom de
S. Armengol, el de la senyoreta
Emília Baqué, que és una actriu
admirable de debó, i els de Joan
Niubó, Torre de Mer, Valles, Vilá,
senyora Font i senyoretes Mari

Salvadiego.
constituí, com

La vetllada
dit, una bona

sessió

hem

de teatre

amateur.

—

part al festival benéfic del Prin
cipal Palace

La companyia argentina de
Paulina Singerman renova el car
tell cada setmana, per tal de do
a conéixer el maxim de
les obres que formen el reperto
ri d'aquesta actriu extraordina
ria.
nar-nos

Ara li ha tocat el torn a "Un
bebé de París", comedia deis au
tors argentins Darthés 1 Daniel.
Cap novetat representa l'obra.
Ben al revés: es tracta d'un ge
nere que data de molt,s anys. Bar
reja de vodevil i de comedia dis
baratada. L'única novetat consis
tiria, en tot cas, en unes gotes
de tendresa que els autora han
escampat per alguns indrets de la
seva obra.
Peró

l'interés

d'"Un bebé de

París"

consisteix, naturalment,
en
la interpretació que Paulina
Singerman fa de la protagonista.
Hem fet prou elogis d'ella per
qué calgui afegir-ne encara de
nous.
Repetim, encara, que po
ques vegades s'haurá vist en els
nostres escenaris un espectacle
tan suggestiu, tan ple de gracia
com
és l'actuació de la Singer

—

—

—

"star"

s O
eiccl-

J'l'RE
w

S:-YTET

s'estrenarl al

Principal

Palace
«Dona Rosita la sol
tera»
Aquests dies, al Principal Pa
lace, es treballa intensament. EL
darrers assaigs de "Dona Rosita
la soltera, o el lenguaje de las
flores" tenen lloc enmig de la
febre de l'entusiasme. Está a punt
d'arribar a Barcelona l'autor, Fe
derico García Lorca, el qual dirá
les darreres paraules en materia
d'interpretació 1 de "mise en scé

ne".
De moment, hem vist ja uns
decorats magnIfics de l'escenbgraf
Manuel Fontanals. La Grana
da vuitcentista, vista d'una ma
nera delicada, com l'ha
vista Gata.
cia Lorca en la seva obra. I uns
vestits perfumats d'época.
Per a donar idea de l'interés
desvetllat per l'estrena de "Dona
Rosita la soltera, o el lenguaje de
las flores"
que tindra lloc di
jous vinent, día 12—, cal només
dir que els critics més solvents de
la Premsa madrilenya
vindran en
viatge especial per a assistir a
l'esdeveniment. Amb aquest mo
tiu es prepara algun acte de com
panyerisme per part de la crítica
—

Míting d'afirmació republi
del 14 d'abril

cana

El dissabte vinent, día 14, a
lea
deu de la nit, amb motiu de
l'ani-.
versari de l'afusellament
deis capi
tans Ferml Galán i Angel
García
Hernández, tindrá, lloc al Centre
Unió Republicana
Democrática Fe
deral, Gravina, 1, en
el qual míting,
prendran part destacats oradors de
tots els partits
d'esquerra, que man
tenen en peu l'esséncia laica
de la.
Constitució de l'Estat.
Per a rescatar la
República de
les urpes deis
immorals histories,

—

L'autor ha recollit en un volum de
dues-centes cinquanta pagines tot
alió que pot contribuir a fer un dia
la história deis noviments socials a
Catalunya i no ha escatimar, en
aquest sentit cap esforp. Pulcrament
escrita, l'obra de Josep M. Vila és
l'obra d'un veritable escrutador del
passat, el qual ens ofereix passatges
interessantissims de la Barcelona
vuicentista, del temp.s dEspartero i
de les "levites" i de la introducció
del maquinisme a les fabriques de
teixits i fiháts de Catalunya, indústria
aleshores, com ara, dominant a la
nostra terra.
En alguns moments Jossep M.a Vi
la s'aparta,de la narració histórica
i opina. Hi fa, peró, lleugeríssima
ment, com si temes restar valor a
la importancia documental innega
ble que el seu llibre té i que només
podia escriure un horne con.' Josep
M.
Vilá, qui sent profundament
aquest problema i al qual ha dedi
cat llargues horas d'estudi. No volen!
entrar en els punts de vista de l'au
tor, de quant en quant apuntats en
el curs de les pagines del seu llibre,
perqué el que realment té valor, el
”^-rrent el fa recomanable, és
intelligent i imparcial,
„LS. documents, actas, procla

Nous

barcelonina.

de conVents
fins al 1855, en
pie apogeu deis "pronunciaments".
crema

--

.~1,1•••¦

"Els primers moviments
socials a Calalunya"
de Josep M. ViIiá
Josep M.a Vilá ama la publicació
del seu llibre "Els primers movi
ments socials a Catalunya", fa una
aportació molt estimable a la oiblio
grafia d'estudis política i socials. La
seva obra
que haura exigit mol
tes hores de regirar arxius
cs re
fereix a un període del segle passat,
particularment interessants en la
nostra história, període que va del
1835
época de l'incendi de la fá
brica Bonaplata en un esclat con
tra el maquinisme i de la famosa

o

Protagonista : MAR GARIDA XIRGU
Decorats nous de MANUEL FONTANALS. Música d'escena de F. GAR
CIA LORCA. Figurins de modelos d'época, de M. FONTANALS. Modela
i objectes cedits per la CASA VERDAGUER.

Pollorama.

man.

^

411.

qüestions,i

la notabilissima cantant, una de
les artistes preferides del nostre
públic, que aquesta nit prendrá

simpática

als TES i SOR I
12 de la nit: Co::cr.

—

sota la direcció del distingit ac
tor amateur S. Armengol-Gfiell,
va representar, davant un públic
atent 1 nombrós, l'obra en qua
tre actes d'Albert Piera "Els ho
mes forts", Premi Ignasi Iglésies
1933.

ner, Borras 1

organba*/

memente al públic tant com alA
treballadors del teatre. De resolimi
dre algunes d'aquestes
la vida de l'espectacle prendrial
indubtablement una embranzida!
nova i coneixeria hores prbspeai
res. Esperem que aquesta vegaal,
da no quedara tot en un simple

DONA ROSITA LA SOLTERA

LYBIA DIMAS
De 10

—

CECILIA GUBERT,

Crazy Boys Orchestra

direcció de

punts

seus

Rambla del Nlig, 4.
Teléfon 11882
Gran companyia dramática de la genial actriu MARGARIDA XTRGTJ
Avui, nit, a les 1015: Gran festival organitzat pels estudiants de la nos
tra Universitat. Reposició de la comedia de Lope de Vega,

Ahir a la tarda, a l'Ateneu
Obrer Martinenc, el quadro escé
fíe que hi actua de fa poc temps

que actua amb la

1 la

guns deis

zació del treball en relació amb
horaris, foment de la producció
interessen enor
artística, etc.

Principal

tre amateur

FELIPE Y SUS CUBA '10LAS

inter

defunció4

A més prendran part en aquest festival els grans cantants CECILIA
GUBERT i EMILI VENDRELL i l'eminent J. PUIG 1 FERRILL'ER

Gran éxit de la formidable
orquestra de color

nou, ins•Yit

nant per la creació de la Federa
ció Catalana de l'Espectacle, per
la dignifle,ació, millora i defensa
dels seus federats en els seus as
pectes moral, material i artístic.
En el manifest es din que la
cris: actual del teatre és deguda,
abans que res, a la desunió exis
tent entre tots els seus ..slements.
D'o questa desunió se n'apronten
desaprensius que organitzen tem
porades insolvents i enfondeixen
la separació entre uns 1 altres ele
nient..3 teatrals.
La Federació Catalana de l'Es
pectacle ha assenyalat les finali
tats segilents:

—

parla catalana".

GRANJA ROYAL
Un terna

—

—

fuig", original d'un inedit, Anto

,

JOAN ROIG

trusisme en totes les seves mas
Crear, a l'empar
nifestacions.
uantes sec
de les lleis vigents,
cions o Caixes pro-fins benéfica
cregui necessáries, com són: sub•
sidir per malalties 1
pensions per invalidesa 1 yenes%
atar foreós, etc.
El programa de la projectada
Feleració és molt ambiciós.

Aquests dies ha estat adrecat
important manifest als treba
iladors de l'espectacle, propug
un

—

tat.
•

,

&guro/ato& FRANCIRO 64RGAILLO autor&SOR ANGELICd-Direccido ARTUROIPOIKkiLT

La

donará,

en

TINelm•Wwnlmim

moulian,

"os°

en reposició única
l'actual temporada, la co
media de Lope de Vega "La
dama boba".
Com a fi de festa han pro
més Ilur valuosa collaboració
els cantants Cecilia Gubert i
Emili Vendrell, el poeta Fede
rico Garcia Lorca
el qual
recitará poesies originals
i
l'escriptor Joan Puig i Ferre
ter.
Per a localitats: "La Huma
nitat" i "La Publicitat".

gu

cessita!
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nodridíssima.
La companyia de l'eximia ac
triu catalana Margarida Xir

Fou una vetllada que ens per
mete donar-nos compte de les
possibilitats que aquesta forma
ció ofereix per a la renovació de
la no,stra escena, qus tant ho ne

Com hem pogut constatar, tres
mil metres de film no són tan sois
vint mil o trenta mil metres de
negatiu sinó tot l'esfore d'un
grup de gent que treballa cada
dia les seves vuit hores en la
mateixa feina.

combatre'ls.
Els americans tenen distribuit

estudiants de la nostra
Universitat han organitzat per
aquesta nit, al Principal Pala
ce, un festival benéflc, la flna
litat i el programa del qual
fan preveure una assisténcia
Els

de la Federado

Catalana de

Un excellent debut

La Companyía Catalana Principal Palace
organitzat pels estudiants
de Drama i Comédia

Un manífest

ciutadans,

Les

no

deixeu d'assistir-hi!

coses

que passen

itsP11/•:1';
741.,71panymirry,
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•
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Llegim

mes, etc., que, degudament comenta
da, constitueix una font de valor in
apreciable per als que vulguin conejo
xer aqulls primers conflictes
socials
'que havien d'ésser amb el temps la
preocupació capital amen del món.
"Els primers moviments socials
a
Catalunya" és, dones, una obra in
teressantíssima que qualifica digna
ment el seu autor.
A.

1111,AgfAirgi3

a
"La Vanguardia":
"CESE DEL DIRECTOR
DE LA CARCEL
MODELO
Madrid.—A propuesta del ministro,
de Justicia y
Trabajo, el Gobierno
acordó el cese del director de la cár
cel de Madrid, senor
Elorza,
el Gobierno se enteró de la aorque
libertad
del senor Largo Caballero
cuando
éste se hallaba ya en la
calle. Legal
mente a un jefe de cárcel le basta
la sentencia absolutoria para decre
tar la libertad, pero en un caso
como
el presente, dada la importancia del
procesado y su significación revolu
cionaria y de jefe de masas, parecía
natural que el Gobierno conociese el
momento de su salida de la, cárcel,
porque ella pudiera muy bien haber
provocado disturbios o alteraciones
de orden público que el Gobierno
,

,

necesitase cortar."

•
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ciutadania)

de les

al

Price

El dipulat de l'Esquerra, senyor Trabal, feu la crítica severa del bienni
i assenyalá el cami que cal que segueixin les esquerres catalanes
Un públíc fervorós í entusiasta omplía la sala de l'antiga Bohérnía

Ahir al matí al Gran Price do
bit la seva anunciada conferencia
cobre el tema "Present i futir de
l'esquerrisme", el diputat d'Esquerra
Republicana de Cataltmya senyor
Josep A Trabal.
L'acte constituí un éxit formida
ble de públic 1 d'entusiasme, i el
conferenciant
destacat
notable
ment en el camp de les esquerres
per les seves actuacions dintre i fo
ra del Parlament de la República
fou repetidament aclarnat per Le
multitud que omplia a vessar el
grandiós local del carrer de Casano
va. La conferencia fou seguida amb
gran interes 1 subratllada amb ova
cioas delirants pel poble de senti
ment esquerrista, que velé interpre
tas en el discurs de Trabal els zeus
anheles de l'hora present.
Donada l'extensió del parlament
del diputat d'Esquerra i remarcat el
triomf que aconseguí ahir davant
l'auditori entusiasta, donem a con
tinuació i sense més preámbuls el
text taquigráfic del discurs.

tema "El present i futur de l'esquer
risme". On som? Es una veritat tan
evident i tan clara que apareix trans
parent a les intelligéncies Inés sim
ples: estem a les acaballes d'un pe
ríode politic que es caracteritza per
la desorganització total deis mece
nismes de l'Estat; que es caracterite
za per la negació de tot el que van
ésser les esséncies de la República
que vosaltres vereu proclamar el 14
d'abril.
Qué era, dones, la República?
?Qué era la República en la vo
luntat i en l'entusiasme del poble
que la creava; d'aquell poble que
xifra,va el máxim entusiasme en el
sufrage que xifrava el máxim entu
siasme en un mitjá democrátic, que
renunciava a tota violencia, que s'a
partava de t,ot mitjá que tingués
per base una possible illegalitat, i
quan feia... (L'ovació que s'anticipa
al final del parágraf, impedeix oir
les darreres paraules d'aquest pe

—

ríode.)
?Quina era la voluntat, quina era
la idea, quina era la illusió, quin el
sentiment, quin el desig i quin era
l'afany d'aquest poble? Construir
una
Espanya nova;

Presentació, pel dipu
tat

Rubió i Tudurí

Instaurar
dintre d'aquesta Espanya nova la
vella i
ressorgida de bell nou pel miracle
genial d'aquell vell immortal dels ca
bella blanca, deis ulls blaus, de la
mirada... (Novament l'ovació ofega
les paraules finals d'aquest para

Presidí lacte el diputat a Corts
Senyor Rubió i Tudurí, el qual pro
nuncie un breu parlament de pre
sentació del conferenciant. Digue:
A la campanya que els hornee re

presentatius d'Esquerra Republicana
de Catalunya catan portant a ter

des de que sha lixecat l'estat
de guerra per orientar áropinió cata
lana, s'hi aporta avui l'ajut generós
de l'amic i company de minoria al
Parlarnent de la República Josep A.
Mrabal. (Aplaudiments.) Tots sabem
en quina proporció i amp quina e,nee
gla Josep A. Trabal contribueix a
l'otrra de recuperació de la Repúbli
ca i de Catalunya.
Jo no us presentaré Josep A. Tra
bal; i no el presentaré a vosaltres
perqué tots el coneixeu. Em
amb el meu brevíssim parlament,
a fixar la importancia i la transcen
dencia d'aquest acte; a fixar la im
portancia i la transcendencia de qué
s'aplegui per escoltar Josep A. Tra
bal la immensa multitud que ha vin
gut a oir la seva paraula.
En l'any 1933, en aquelles eleccions
en les quaLs Trabal i jo várem ésser
elegits diputats, es va manifestar
ama reacció formidable de les dretes
wpanyoles, i a partir del 1933, fins
al 1934, aquestes dretes van anar
ocupant els diversos ressorts del Po
der. Les torees feixistes i inonarquit
zants van anar enveint eh diferents
llocs de l'Estat, i davant d'aquest
fet intolerable, els socialistes espa
nyols apellaren a les armes i tots els
partits republicana.. des de l'extrema
esquerra a l'extrema dieta republi
cana, trencaren les seves relacions
amb el Govern de la República.

Me

(Aplaudiments.)

El líder del catalanisme de dreta,
el senyor Francesc Cambó, diu que
la nostea gestió al davant de l'auto
nomia de Catalunya ha desenganyat
el poble catalá de les seves espira
cions. El senyor Gambó fa molts
any-s que no té la sort de poder con
gregar davant seu perqué l'escolti
una multitud fervent com la que ens
escolta en aquests moments. Si el
isenyor Cambó fos ací present, el se
nyor Cambó sabria que milers de ca
talans estan freturosos i esperen el
moment en qué unes eleccions ens
retornin les llibertats de Catalunya
amb elles la llibertat deis nostres
empresonats. (Molts aolaudiments.)
Aquesta és la significació d'aquest
acte. Nosaltres estera ací i Lluts
Companys, materialment absent 1
entre reixes, té el seu esperit present
en
aquest acte. (Ovació.) Nosaltres
som ací amb l'única finalitat de de
mostrar que la sang vessada i els
sacrificis fets no són estérils, i que
per damunt dequesta sang i per da
munt d'aquests sacrificis, eixirá no
:vament triomfant la Catalunya Iliu
,re.

Él

(Ovació.)

discurs del
Trabal

diputat

Ciutadans: Es natural, és forçosa
Ment natural que la meya sensibili
tat i la meva emoció en aquests ins
tants superin la facultat de control
de la meya intelligéncia. Es lógic,
natural, que per bé que hagi esta
blert un guió d'aqu.est ciiscurs, la en
mensa multitud que vibra dintre d'a
questa sala. reflexe de sentiments i
emocions catalanes i republicanes,
porti al meu esperit igualment 'els
batees dels vostres c,ors i la sensi
bilitat de les vostres emocions, i que
aquest batee 1 aquesta emoció per
torbin també el batee normal del meu
permetin de c,ontrorar,
cor i no em
l'emoció que era do
com jo voldria,
Mina en aquest moment.
sento en aquests moments mol
Jo

graf.)

El

diputat

senyor TRABAL

en

tes mes dificultats que en un 1nstant
quadsevol en qué, des de l'esch que
vosaltres váreu donar-me en el Par
lament de la República, he de re
dreçar-me he de lluitar contra els
adversaria del regim, i és natural:
allá flueix normalment, allá fiueix,
espontániament, sense traves, amb
la lógica expansió, el rneu peasa
ment catalanista i republicá, 1 ací
em trobo davant de
vosaltres, que
veniu a escoltar-me, davant de vos
altres que veniu a sentir la meya pa
raula, i jo, ciutadá, igual que qual
sevol de vosaltres, militant en el
partit d'Esquerra Republicana de
Catalunya, el militant més humil,
sé que no Une ni l'autoritat, ni la
jerarquia per a dirigir-me a vosee
tres. ni menys encara per a tractar
d'alliçonar-vos, i si, tan sois, la ne
ce .-ssária per a pregar-vos que tingueu
la benevolença d'escoltar-me.

Significació de l'acte
?Per qué estem en aquesta sala?
Estem ad. en aquesta sala, per un
fet d'emoció i sensibilitat, com us
deia fa un instant. Estem ad pesqué
amb la modestia que sempre ha es
tat característica fonamental de l'es
pontaneitat deis meus a.ctes, yesal
tres haveu vist en aquest railita.nt
d'Esquerra Republicana de Catalu
nya, un deis homes que al Parla
ment de la República ha aixecat la
seva veu i ha fet sentir el seu gst,
que són el vostre gest i la vostra
veu. (Aplaudiments.) I quan ha cal
gut s'ha redreeat davant qui era
necessari per fer-li sentir
(Ovació.)
Perqué en el transcurs de les trem
pestes de la História que abaten
moltes vegades la vitalitat del po
bles, les reces, les nacions, las pá
tries, són com els roures centenaria
que profunditzen
amb
les seves
arrels en el més íntim i més profund
de la terra, i quan algun Ilamp eta

moment

un

del

seu

Jo pue dernanar molt peques co
ses, peró jo puc adreear a tots vos
altres un prec emocionat i sincer:
Vosaltres heu vingut a aquesta acta
a
retre'm l'alt hcnnenatge immeres
cut de la vostra assisténcia, a escol
tar les meves paraules, i
vull de
manar un favor: aquí hi ha qui té,
potser, un deure de dolorós compli
ment per a ell. Tenim tots l'obliga
ció imperiosa de complir un deure.
Jo n'he de cornplir un i ell ha de
complir-ne un altre. Jo estic en el
meu lloc; ell está en el seu; yesal
tres en el
vostre.
Eecolteu-me!

discurs

sabreu fer-ho. Ai dele directius, i ri
deis polítics que no sabessin, en un
moment donat, interpretaa-vos! (Ova
ció.)
Per tant, jo haig de donar a les
meves paraules l'equilibri i la sereni
tat que einstant requereix. No pes
perqué hi h.agi qui pugui coaccionar
vos a vosaltres ni qui pugui
establir
lhnitacions al meu pensament, ni a
l'expressió d'aquest pensament. Sóc
jo, sou vosaltres qui voluntáriament
micra a limitar-nos, dintre
la més
absoluta de les c,orreccions, dintre la
més clara i la més neta de les cor
reccions en
l'expressió del nostre
pensament. Tenim raó, i com que
en tenim no necessitern la
vehemen
cia ni volem acudir a entusiasmes
que la desvirturn. Necessitern i
te
nim un pensament ordenat; necessi
tem un programa; necessitem una
disciplina i anem ara a fer una crí
tica del fets i una análisi de les res
litats históriques. Hem de saber on
estem i hem d'analitzar on volem
anar. Aixó és el que anem a fer ara.

(Ovació.)

Calia crear
La República
nova

contingut
República
Acreas

ronferencia

de la
meya

té

va

venir

a

crear

una

Espanya. La volien eta necio

nalistes. Nacionalistas d'on? De Bis
cala, de Castella, de Catalunya. Ma
cee Azafia, els bases; la volien tots.
Era la nova Espanya dintre de la
qual s'havien desvaír per sempre
més els antagonismes entre les na
cions que un dia la varen forjar.
Espanya és una en el períemtre geo
gráfic que la limita; vária en les
nacionalitats que la integren. Maciá
venia a demanar respecte per a la
nostra pátria, i aquest respecte, que
dimanava d'un pacte establert a
Sant Sebastiá durant la lluita con
tra la monarquia, es consolidava
amb la proclamació de la República
Catalana i s'afermava en el moment
que, per tal de salvar la República
i d'establir una de les seves bases
mes sólides, renaixia la Generalitat
de Catalunya, 1, després, amb l'Esta
tut que nosaltres plebiscitá,rem, es
consolidava, al nostre entendre de
finitivament, la personalitat histó
rica de Catalunya. Aixó era la Re

(Aplaudiments.)

Valor i

una nova

Espanya

per

públioa: la llibertat del pensament,
l'extensió de la cultura, la im.plan
tació del laicisme, la renovació de
les bases económiques que venien a
resoldre, segons la fórmula magní
fica de Francesc Macla, la llibertat
de l'home per a fer més possible,
amb ella, la llibertat de Catalunya
i la llibertat i el
decórum mateix
d'Espanya.
La República era aixó: transfor
mad() radical de l'Estat espanyol,
arcaic i monárquic, en un Estat nou,
jove, pie de sabe, magnífic en les
possibilitats del seu esdevenidor; es
tructurat, no segons l'arbitrarietat
d'un rei, sinó segons la voluntat
d'un po'ole; estructurat, no segons
les normes que va crear una lega
litat mancada de fonaments morals,
sinó creant una justicia i una llei
establerta damunt la moral incoer
cible i immortal que presideix l'evo
lució histórica del món. Aixó era la
República: transformació d'un Es
tat; creació d'un Estat nou. Peró
nosaltres, com tot aquel' que crea;
com
l'artista que pica damunt del
marbre per fer sortir del bloc in
forme de la pecha les formes per
fectes i magnifiques duna escultu
ra; nosaltres, feríem
sentiments
vells, ancorats en capes profundes
de la consciencia espanyola, on do
minen el esperits retrógrades. Nos
altres feriem eta sentiments de vells
católics i ferlem eta interessos deis
latifundistas i del grans propieta
ris; del terratinents de grans ex
tension,s de terres incultas que va
ren
veure com la República anava
a transformar el concepte de
la
propietat per tal de fer possible la
justicia social. I aquestes forces fe
rides, aquests sentiments molestats,
s'unien, s'estructuraven dintre d'un
exércit compacte; i ja que no po
dien abatre la República, es llan
çaren a la seva conquesta; i en
llançar-se a la seva conquesta, s'u
nien en un sol bloc eta monárquica,
eta terratinents i els contrabandis
tes. (Molts aplaudiments.)
Eta una
parlven de l'antiga bandera de la
monarquía; ala atares parlaven del
sentiment
católic que
estimaven
ofés per' la República; elis catres
parla,ven de la terra erina que ha
vien de perdre, de la propietat que
transrformava porqué el 'palee
pogués viure. I tot aixó prova que
aquests elements veien que en la
República ja no fóra possible la
continuació del privilegis que els
beneficiaven, que ja no fóra possi
ble la maniobra de l'alta banca, ni
easserviment del poble per la finan
ça internacional; i prova també que
els negocis inconfessables deis con
trabandistes no podrien portar-se a
cap. Es per aixó que tots s'uniren
per a l'assalt i la conquesta de la
República.
(Molla
aplaudiments.)
I aleshores va succeir un fet trans
cendental: el fet que la consciencia
i el sentement i l'esperit d'un home
trontollen. Jo no sé quina nova ma
laltia és aquesta; jo no sé quina
nova malaltia es forja en la patolo
gia de la política; peró sí sé que
allá en el vell casal de la Plaça
d'Orient hi ha un heme que havia
jurat la Constitució i fer-la com
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abat, les arrels resten vives dintre
el terreny, i amb el temps un brot
torna a néixer que reivindica els
drets i les llibertats imprescindibles.

preveure. Ell va invertir la tesi he
geliana de l'idealisme i va crear el
materialisme historie, peró no havia
pogut preveure mai el naixement
d'un partit que recolzés la seva ac
tuació sobre el dogma de l'espiri
tualisme materialista.
aixó s'ha realitzat, un dia darre
l'altre, des de les eleccions del
19 de novembre que varen donar la
rinda de vote encara que no de re
presentants, a les esquerres; porqué
en les ditas eleccions les esquerres
tenen més vots que botes les dretes
coalitzades. Peró nosaltres, malaura
dament, anávem disgregats. Des
'eres ja analitzarem aquest fenomen
importantíssim en l'evolució polí
tica espanyola: el fenomen que, tot
i essent nosaltres els més, som els
menys al Parlament, i que tenint
aquella la clau de la democracia
I

ra

parlamentária,
La tác

tica la coneixem meravellosament:
és la táctica "del mal menor y el
bien posible". (Malles.) Es la tác
tica de la Companyia de Jesús.
(Aplaudiments.) Es la táctica del
confusionisme integral. Són monár
quies, i es diuen republicana; im
perialistes a Covadonga i al castell
de la Mota, es diuen demeerates al
Paelemetet; reixistes en l'organice
zació simbólica
del "Presente y
Adelante" de la J. A. P., voten pre
sentar-se com
una
política nona,
obeclients a les normes del sufragi
i a la intervenció democrática del
poble. No els creiem de res! No els
creiem de res!
Tota la seva tasca és una tasca
a.bsolutament negativa, que vosal
tres la coneeu perfectament:
_erre: V1-11,4,

La

pacificació

"9472IL=301
deis esperits

Aquest heme va venir a pacificar
els esperits (Rialles.), i ja haveu
vist la tragedia i la sang i l'amar
gor d'aquesta pacificació. Va venir,
aquest ex-republicá históric, a de
purar la República de tots els errors
del bierun, i ja n'heu vist el resul
tats. Aixó començe amb l'eufória 1
aixó acabá amb leStraperlo". (Molts
aplaudiments. Ah! No hi ha possi
bilitat, no hi ha passibilitat de cap
especie, que una sola de les perso
nes
d'aquesta época nefasta en la
qual s'han tralt les esséncies ma
teixes de la República i en la qual
s'ha fet tralció a les esséncies més
intimes del dret del poble; no hi ha
un
sol d'aquests homes que tingui
dret a escapar de la vindicta de la
justicia popular. Ni un tan sola!
En
el desenvolupament d'aquest
discurs, en qué el guió cm serveix
de pauta, peró que en rebre els
vostres entusiasmes cm parta for
çosament a improvisa,cions i a par
lar de coses que no figuren en el
guió, jo recordo en aquests ins
tants una anécdota que sembla có
mica, peró que entranya el qualifi
catiu més just de tots els homes que
han constiturt el conglomerat poli
tic governant fina ara i especial
ment d'aquells que pretenen
aixe
car les mans enlaire i dir
que les
tenen netas, i que ella no s'han
empastifat en els negocis que els
altres han realitza,t.

mens

Tinguem, dones, calma; sí, tinguem
calma; tinguem la serenitat del fort;
tinguem l'equilibri del fort, perqué
aquestes reivindicadons sernposen
amb lempetu de les rivades que da
vallen vers la mar; perqué són riva
des de sentiments ingovernables;
aún les forces cohesionades i com
pactes d'un Partit formidable es la
seva força, perqué recolza damunt
la justicia i es basamenta en la ve
ritat. Aquestes forces són l'exponent
d'un poble ric en la tradició magní
fic,a de la seva História exemplar;
i aquest poble, que viu dintre de
l'ámbit d'Espanya, que no neg,a la
possibilitat de la convivencia i de la
germanor, té un deure: el de fressar
una camí de Ilibertats dintre d'Es
panya; i té una obligació:
la de
marcar
una
ruta en l'esdevenidor
del pobles iberices. Vasaltres, poble,

Sorgebc aleshores un fet que
Marx, Caries Marx, no havia pogut

Segons diu un catedrátic parla
mentari, i no el critiqueu ara, cm re
fereixo a Royo Villanova
(Rialles.),
els catedrática han prevaricat mol
tes vegades, han mancat
moltes ve
gades al seu deure, responent a re
coinanacions. I un dia, en una de
les Universitats de la Península, es
va
presentar a examens un jove
molt poc estudiós, peró molt forte
ment recomanat. Aquest estudiant,
tan poe estudiás com
poderosament
recomanat, va corriparéixer a exá

letree
deee.

drete,s

Els encubridors
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El materialisme de les

de

l'assignatura

naL

de Dret Pe

Desconeixia l'assignatura, peró
portava tantas recomanacions i tan
altes, que calla aprovar-lo; no hi
havia més solució, encara que no
coneixia ni eindex del libre de text.
Davant de la eificultat que el cas
representava per al Tribunal, el
president va dir-li: "Vaig a posar
15 una qüestió en forma
d'exemple.
Vosté rbé deu tenir un concepte
del
que, en l'execució d'un delicte, és
l'autor, el cómplice i Vencobridore
I com que aquests conceptes,
llegint
els diaria es troten en els fets
di
versos de la secció de
Jutjats, l'es
tudiant es va sentir optimista I
va
afirmar que sabria contestar
molt
bé.
"Dones vaig a posarei un proble
ma molt
ciar
va dir el catedre
tic examinador. I va afegir, plan
tela,ut el problema; "buposein que
—

Un aspecte de la sal,' del Gran Price durara
la conieréncia del diputat de l'Esquerra Sr, TBABAL
_

'

el poble de vosté hi ha una se«
nyora que es din Rosalia, que té
un corral amb gallines, conills i
po
llastres. Un heme jove, En Pare, ha
entrat a la casa de la tia Rosalia
i s'ha posat a parlar amb ella i 11
explica histories i fets de quan ell
era petit, li parla del dia
que 11 va
trencar un vidre amb una pedre
i d'altres feto semblante;
li tia
Rosalia está encisada de la conven
sa de Pere, perqué rep la sensacid
que se li treuen vint anys de
sobra
Mentre Pere menté aquesta con(
versa amb la tia Rosalia, un altre
home jove, En Joan, salta per fora
de la casa al corral, agafa dos
pa
llastres i fuig. Quan Pera compren
que Joan ha tingut temps d'apea]
els dos pollastres, deixa la conversa
a.mb la tia Rosalia i se'n va al can
rer a trobar En Joan. I al cap
de
poca estona es troben amb vosté, 1
el conviden tot dient-li: "?Vols ve
nir a menjar aquests dos pollastres
amb sanfaina, que hem agafat del
corral de la tia R,osalia?" I vosté,
acceptant la invitació, diu: "Aneme
Dones, bé: vol ter el favor de dir
qui és l'autor, qui és el cómplice
i qui és l'encobridor?" I l'estudiant
va contestar:
"L'autor, és evident,
és Joan, que va saltar les tájales 1
va
robar els pollastres; i el dan«
plice és Pere, que distreia la tia
Rosalia."
I com que no deis res
més, el catedrátic va preguntar-le
"Bé. I vosté, qué és?" "Dones, jo—va
respondre l'estudiant
sóc un con
vidat". (Rialles.)
en

—
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Demanem que el sufragi
liquidi aquesta situació
No resta res, absolutament res, de
tot el que ha estat el conglomerat
governant fina a les darreres horca
de la matinada d'avui. No resta ab
solutament res que no sigui el des
prestigi i la confusió més' absoluta
i més completa.
Nosaltres, per a triomfar, no ne
cessitem la violencia. Nasaltres som
demócratas i nosaltres ens voleos
moure emparats per la llei i d'acord
amb la llei.
Hem demanat i demanem que es
convoqui el poble en un sufragi.
Reivindiquem el dret que les grane
masses de població que malden per
una nova Espanya, l'Espanya de la
República del 14 d'Abril, reconeixe
dora deis drets de l'home i deis
drets del poble; reconeixedora de
les nacions hispániques i de la jus
tícia social, vingui a substituir el
contuberni que ha crochet den
tensar la República, perqué si no
s'ha enfonsat ha estat perqué la
República compta amb la vitalitat
l'ostra i amb la força histórica de
tot un poble que, després d'haver
sofert centenars d'anys, ha jurat pel
seu honor i per la seva vida que
no li prendran la República. (Ova
ció.) Peró no estem disposats que
l'experiencia es repeteixi de bell
nou.

la llei, que com déiem un dia al
es consulti el poble; que es
consulti els obrers, que es consulti
els trebaladors del camp que han.
vist caure verticalment eta seus jor
nals, i que es consulti
petits co
merciante que treballen per aguan
tar un negoci que s'enfonsa; que es
consulti els homes que treballen i te
nen una visió honrada i elevada del
seu país, i veuran com la seva ad
hesió a la República es manifesta
d'una manera formidable, absoluta,
tceae i completa. I que consultin, que
consultin eta nostres rabassaires; que
els preguntin qui és Damiá, d'Oriol
Ibero; que els preguntin quines són
les vexacions de qué han estat ob
jecte, i que s'estengui la clamor del
ne-ere company Rubió Tudurí, que
va denunciar al
Congrés els fets 1
les vexacions de qué han estat vio
times els nostres germans treballa
dors de les terres de Catalunya
(Moles aplauclimentse
Estan plena els cellers de vi; en
les assemblees vitivinícoles que se
celebren es demana amb interés cree
xent que hom pugui exportar els Pro
ductes naturals de la riostra terra
ala mercats exteriors; són plens els
graners; s'enfonsa la balança comer
cial; augmenta l'atur forçós i tot está
en fallida. Abans que el país s'en
fonsi, els republicans reivindiquen la
necessitat d'assolir el poder per rea
litzar el seu programa. (Ovació.)
era

Que

Antecedents del

polític
I

ara

a

individualitzar el
individualitzar el
en
alló que més directa.afecta; en alló que mes

anem

problema;
problema

problema

Catalunya

anem

a

a

ment ens
irectament ens interesas; alló que
a fecta
el dret de la nostra terra
1 'Estatut de la seva autonomía, base
inicial de la seva llibertet dintre

:(Pass%

a

la

página 2)

