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d'Espanya de io:g i canoé
Trofeu Joan Camps (internacional)

XI

L'Ur-kIrolak vencedor
Club de Mar

d'Espanya
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El Club Martirn s'adjudica
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Sota un cel plom, on el color grisenc
es confonia amb el de la mar, ens tro
bavem en un ambient d'hivern endi
moniat. Per si era poc, unes gotes cai
gueren durant el transcurs de les pro
ves. Aixó vol dir que no era un día
apropiat per a regates, acostumats
com
estem, de veure el sol fent de
les seves i donant ala colors de les
samarretes deis remadors un colorit
brillant. Una animació més palesa
entre el públic i, com no? també un
altre dalit per entusiasmar-se més
fácilment. Ahir el día era trist. Po
ques embarcacions mirones hi havia
pel port. Aquell ambient que es for
mava abans no hi era. Erem els jus
tos i encara potser faltava algú.
Amb una mica de retard es comen
ça el festival. L'expectació, aquesta ve
gada, és bastant justificada. Ens tro
bem que hi ha dos hostes dignes de
les millors atencions i capaços de
fer-se amb la victória. Tot seguit de
començada la regata de iols a qua
tre, válida per al Campionat, d'Espa
nya, es aIesaî
rtiperioritat'del r"ur
kirolak"; de' Donóstia, que contra els
generala pronóstics, no empren una
boga esbojarrada, í sense ritme, áns
al contrari, marquen un estil rnolt
polit, no donen la sensació de prodi
gar-se en excés, i en pla de passeig
(suposem que podien donar molt mes
cie si) s'adjudiquen el primer Campio
nat del matí. El Nautic de Tarragona
i el Club de Rem es disputaren el se
gon lloc, decidit en els darrers me
tres a favor del primer. El Club de
Mar classificat tercer i el Marítim re
tirat.
En iols a dos, i aixt) sí que fa pena,
es presenta un sol equip: el Club de
Rem, qué, naturalment, va a parar a
poder seu el Campionat. Hl havia dos
equipa inscrits: el Marítim i Ur-ki
rolak. Lamentable que en una prova
d'envergadura com era aquesta, i des
prés d'esforços, qui sap lo, hagi d'es
ser resolta amb una sola participació.

S'havien, fet

pe

enes

de

está

la

partidaris, que

illusió, els
czhir, contra

l'Hércules, trencarien la cadena

free, iniciar esprints de deu es
tropades, i tornar altra vegada al ma
tenc. El senyor Mora, podrá ésser molt
bon remador, peró, no passará d'aquí.
Quan se surt a una competició sha
free

—

—

L'Athletic madrilenY

1 roteu

Joan Camps
Les ansíes deis bons aficionats al
Rem s nan vist superades. Els pessí
mismes que des de feia temps doini
naven, per tal com ve. en passaz els
dies i fiotava a l'aire la disputa deLs
Campionats d'Espanya (le icls.
sems que el Troleu Joan Campa abir
quedaren closes i ben sítílsi eles, A
1 uníson es disputaven dues competi
cions, que per si soles podien
un programa, si al nostre país existís
un supost per a l'esport.
Es així. El Rem, que en altres temps
visque intenses lluites prenia tot un
aire d'esport predilecta.
Recordem
anys anteriors, i el pensament yola
vers aquella millor época, en compa
rar-la amb enguany, on malgrat dis
putar-se dues competicions dignes de
portar un cartell, a penes hi ha hagut
emoció, entusiasme, i aplaudiments
entre els espectadors heroics que ahir
hi assitiren.
Un altre dia, amb calma i dades
completes,- podrem especificar -les cau
ses de per qué i com ha decaigut el

pales l'escuma platejada del

a

gri

sós d'ahir. Carrera interessant i la
diferencia d'equips m'así inexistent.
Passem als 800 metres i el Marítim
que marca molt bé en boga, va perfi
lant-se com a situat en primera posi
ció. Aquesta ni rabandona i així. du
na manera digna i remarcable, s'ad
judica el primer lloc i el Trofeu Joan
Camps. Tarragona i Mar que mar
xaven igualadíssims,
l'esprint final
dóna com a vencedor l'equip Fonquer
ni: tercer, Tarragona, i a poca dis
tancia entren també Tolosa i Club
de Mar.
Ací acabaren les regates. Una bona
matinal, si és que es volen treure 11i
lons per l'avenir. Uns clubs entu
siastes, han fet esforços incalculables
per tal de venir en possessió d'uns tí
tols. Altres, han descurat l'entrena
ment d'equips, per abocar-se amb al
tres de predilectes. Hem vist coses
molt bones i altres que no ha són tant.
Perb per analitzar-ho, ens manca avui
espai, i esperem que ben aviat podrem
fer un comentani general sobre el
que varem veure ahir.
Llorenç GIBERNAU

d'anar a guany, i no esperar que el
contrincant es posi en línia. Aixó és
antiesportiu 1, denles, no tenir una
finesa vers un company que dóna el
millor de les seves forces per tal de
cooperar dignament en una regata
perillosa com és l'esquif. I res més.
La darrera prova del matí, el Tro
feu Camps assolí un éxit insos
pitat. Cinc equips d'outriggers a vuit
remers i timoner, representa un to
tal de 45 atletes. Regata espectacular
i interessant a més no poder. Era la
de les emocions, i de competencia, per
causes interiors, i que ara seria ex
temporani. fer esment. Dos equips del
Club de Mar, el marcat per Fontquer
ni-Marodell i el marcar per Munoz
Puig; un del Marítim, un del Tarra
gona i el de Tolosa. La renglera de
sortida feia un bonic efecte. Més en
cara
després de la sortida, on es
vela pasear a velocitat vertiginosa les
fines ernbarcacions alçant les seves
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mar

de derrotes...
I no fou aixt.
L'Hércules... és l'Hércules.
és pas un nyieris qualsevol.

No

401)
A l'hora
tit d'ahir

de començar el par
les Corts, davant la
imponent que ocu pava

gentada

a

les localitdts. un barcelo
nista, fregant-se les mans de sa
tisfacció, exclamava:
totes

—Quin exit!
Dsprés del partit lsabeu alló
de: "On vas? -Als-t.braus! D'on
vens? Deis brausWel mateix bar
celonista, sensear' fregar-se les
znans, exclamavat. z
—Quin éxit!

ert7tilip
h"

El Madrid guanYá en
camp
contrari. L'Athleitic de Bilbao,
també. L'Hércules, també. El Be
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també.
Eta nostres

dosrequips

de Pri

Divisió demostraren que
saben perdre a casa i a lora.
mera

g 1D y
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Un gran encontre internacional
a Les Corts, pel día de Nadal
U. S. A. Perpilnanais contra F. C. Barcelona

Senzbla que la Lliga Catalana
aconseguirá un éxil formidable.
Aquest éxit, peno seret co
titzable a les eleccions més
menys properes.

Esportiu

:

elsdia 9 de gener sortirit
«LA RAMBLA»
edició del vespre

Ja fela dies que teníem noticia que
el F. C. Barcelona estava en tractes
amb el potent equip rossellones, per
tal d'oferir al nostre públic esportiu
una jornada de Nadal digna de la
tradició blau-grana. Les incidencies
del campionat, pero, ens impediren
parlar d'aquest encontre més aviat, i
és per aixó que aprofitern avui el des
cans que ens atorga el no haver-hi
aquests die competició oficial, per a
parlar amb :1' 'exterisio. qUe es nierelia
del magne eSdevéniment del vinent di

ésser- vençuda ni una sola ve
encontres de campionat ni
en els matxs amistosos. No em :me
gareu que és tot un récord.
Actualment, la U. S. A. Perpigna
neís és detentora del Troleu "Du Ma
noir" (una mena de Torneig de Lli
gues del nostre futbol associació) con
querit brillantment la passada tempo
rada. De més a més,( fou finalista en
el eampionat de França, i va perdre
la final davant del Biarritz degut,
quasi exchisivament a l'esgotament
deis seus homes, que en les eliminató
ries es trobaren amb contrincants
molt més forts que no els seus ad
versaris de Biarritz, No cal dir que
actualment els de Perpinyá es tro
ben collocats magníficament en la
classificació de les competicions d'a
sense

gada ni en

mecres.

No és pas desconegut. entre fosal
el cercle que ens ha de visitar
aquestes festes.. Ja en diverses oca
siona requip de la samarreta blanca 1
l'escut amb les quatre barres sha fet
aplaudir del nostre públic, aficionat
o no al rugby, per l'espectacularitat
de les seves jugades 1 la potencia del
seu atac. Tot i amb•aix-0„. petbighni
preferit anar a trobar una neisona
que ens pogués documentar:J=0k
ment sobre aquest fetiykddizne
cres i deis equiPs que hi i1
Pieri
dre part. Es per aixb que rengrillan-dI
rigit 3 En, Ramon Ducros, el notable
jugador i directiu de la secció de rug
by blau-grana, i que. demés, ha actuat
en els rengles del primer equip de la
U. E. A. Perpignanais, una tempo
rada sencera.
tres

Diuen que Fernández ha de
manat la baixa del Barcelona,
molestat perque

no

l'han fet ju

gar els dos darrers partits.
Si vol ésser sincer, peró, haurá
de confessar qué lesta molt sa

tisfet

de nO t'ayer jugat ahir.

•
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Sembla que el diumenge vinent
reapareixerá Muntloc.Amb Fernández? Amb Barceló?
Qui ho sap!

quatre, internacional,
era també de les que s'esperaven amb
força indecisió. Peró, donada la sorti
da. la saperioritat del Marítim es ma
nifesta. En pla de vencedor, fa via
vers la meta. L'Emulation Nautique
de Tolosa, que portava un seguit de
a

títols i de bones actuacions al seu
país, defrauda, car es velé sunerat pel
Marítim des de bell començament. El
Club de Mar, molt separat. arriba,
no obstant, a la meta, cosa que molla
equips cuan es troben en dificultats
de guanyar, opten per retirar-se.
La regata de canoes, i amb una fa
cilitat extraordinaria, és donada la
regata a Ur-kirolak, que, com els seus
companys de quatre, es limita a se
guir la recta, en no tenir contrin
cants de categoria que li facin mar
car un ritme més energic. Marítith i
Tarragona es disputaren el snon lloc.
que s'adjudica, a la fi, aquest darrer,
i per poca diferencia.
Club de Rem i Club de Mar i Mari
tim entre en lluita pels outriggers a
dos. Des de la sortida els tres equips
van igualats. Passat eLs Practics es
nota ja un lleuger avantatee a fa
vor dels dos primers. Al.s 1.390 metres
el Marítim es retira sense saber les
causes, i en boga pausada es dispu
ten el primer lloc els dos supervivents.
Es palesa en açuesta regata la falta
absoluta de nervi i sang per tal d'im
primir un ritme més accelerat. Estem
segura que ni a les 22 estropades ar
ribaren. adhuc en els finish. Vence
dor, Club de Rem; segon, Club de

1R,
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República

(Foto S.

cataih.)

El diUmenge vinent

el Barce

lona juga a Pamplona, contra
l'Osasuna.
A l'Osasuna juga l'Arana.
A veure si després d'aquest
partit u fem proposicions_

—L'equip

CAMPIONATS

—

—

que

ha

ens

de visitar,

la

Sportive Arlequins Perpigna

nais, és en l'actualitat, un deis més
potents conjunts francesos. Aquesta
societat es. producte de la fusió deis
dos més potents equips perpinyanesos,
els Arlequins i la U. S. P: Tant ábans
de la fusió, com ara. els ruggers. de
Perpinyá han estat deis minan de la
veina república, assolint sempre els
llocs d'honor en toles les competi
cions. Com a detall. interessant, us di
ré que la U. S. P. té al seu .crédft l'ha-ver jugat dues temporadeá seguides

i•INIM1111.11~11111•¦•

EL S

Dueros no ens ha dit res de la se
actuacló en aquest equip. fins que
a instáncies nostres ha afegit:
—He jugat en diversos equips fran
cesos, entre ella la U. S. P. Vaig ju
gar-hi una temporada
el 1926, si no
recordo malament
en el meu lloc
habitual de tres-quarts ala, al costal
de l'internacional Ramis. Per cert que
•també he jugat en l'equip de Poitiers,
que ens ha de visitar per Pasqua.
Perb corn que Ducros també ha ju
gat, i juga encara, en el F. C. Barce
lona, li preguntem ara quina impres
sió té del quinze blau-grana 1 del seu
probable paper en aquest encontre.
Diu Ducros:
va

Amb la seva amabilitat habitual,
Ducros. contestant el nostre interno
gatori ens ha dit:.
Union

Heus ací una fotografia interesaant. Aquest
futbolista que teniu
davant deis ulls actuava, anys enrera
quan era estudiant
en
els rengles del famós "Slávia", de Praga. Avul
ocupa la més alta
magistratura txecoslovaca. Ministre d'Afers
Estrangers aquests
darrers anys, ha sueceIt Massáryk en la Presidencia de la

questa temporada.
Com és natural, en les seves files
compta ainb diversos internacionals
i ex-internacionals 1 també amb al
guns internacionables. Resumim: és
tot un senYor equip.

—Actualment el Barcelona es troba
forma magnífica, comparable a

en una
,

ladels seus millors temps. L'ensopede Cornellá no compta en aquest
cas, ja que les circumstáncies
anor
mals en qué es presenta el nostre
equlp en foren la principal causa.
No cal dir, doncs, que estem forca

gáda

DE

Fins aquí Ducros. No hem volgut
abusar més de la seva amabilitat.
D'altra banda, el que ens havia dit era
suficient per a informar amplament
els lectora de LA RAMBLA DE CA
TALUNYA. Unlcament II hem dema
nat, abans d'acomiadar-nos, els equipa
probables que lluitaran en aquest me
morable encontre. Heus ací la llista
que ens ha donat:
U. S. A., Perpignanais: Auriach
Baux, Lhoste, Basset, Castellana, Ber

trand, Coste, Pite, Munna, Dalbiais,
Larg, Arnaud, Moly, Marty, Talay
rach. Reserves: Reverte, Baills 1 Ca

dillac.
Per part del F. C. Barcelona, han
estat convocats els jugadors següents:

Vilaespasa, Cases, Tarramera, Blasco,
Vaughan, Juanes, Roca, Blanquet, Re
nom, Agudo, Folch, Sarda, Agullar,
Miret, Ruiz, Gallard, Castells, Ruiz.
Pla i Broggi.
L'encontre començará a dos quarts
de deu en punt i será dirigit pel com
petent arbitre senyor Cugueró.

°

"ORO DEL RHIN"

.411,

La prova de debutats i internacio

estil eficient i bonic. El Ma

rítim es retira, tampoc no sabem per
qué, i el Club de Rem arronça la dis
tancia de qué és separat. Tots entren
una diferncia de dos bola, i per la
nmbilitat i energia ha estat ura de
les més boniques que fina aquest mo
rnent hem vist.
L'e5:quif. Aquesta regata sí que vol
dríem no comentar-la, quan no es té
de Tesport un sentit més enlairat
noble. El succeit ahir és per acreditar
un pseudo-espertiu.
Ens referim, na
turalment al vencedor. que, empe
ran1,-se amb una superioritat, condi
cions físiques-o entrenament tot jun
tament va permetre's el joe d'esperar
el seu contrincant, per
quan estaven

Bo B

REM

nal, reuniren quatre equips. Molt in
teressant fou aquesta regata. Els qua
tre marxen molt junts fins passats els
Primer% 1.000 metres. El Club de
Mar forçá, el tren, i aixó ocasiona que
vagi netament destacat. En segona
Posició va requip de Tolosa que pos
un

ea en una fácil victeria que tindran
els nostres visitants, la nual cosa, com
ja se san, sol ésser perjudicial. Espe
rem, dones, que aquesta vegada una
excessiva confianea dels nostres con
trincants ens afavortrá a nosaltres.
Massa sovint, entre equips de casa, el
ca.s s'ha donat al revés...
En fi, tinc confianca que aquest
encontre será digne parió d'aquell
memorable partit que en el mateix ter
reny de les Corta 1 en la mate1xa dia
da, féu aixecar els espectadors deis
seus seients, emocionats per la be
Ilesa 1 forea de les jugades, 1 que ens
fou premíat amb un empat davant del,
també formidable equip del F. C. Lió.
Per acabar, poden dir als lectors que
si volen fruir d'una bella jornada
portiva, que vagin dijous al camp de
les Corta, per tal de veure l'encontre
sencer. Si arriben tard, és probable
que els sapiga greu haver desdit a,quest
consell.

MART

D'ESPANYA

Mar.

seeix

esperaneats sobre el resultat de la 1h11
ta de dimecres. Reconeixem, natural
ment, els perpinyanesos superiora a
no,saltres, perb les dimensions redul
des del terreny de les Corta ens són
forea favorables, així com també el ju
gar a casa nostra. sense llargs des
plaeaments, sempre fabigants. Del
més, comptem també amb la confian

tis,

-

Outriggers

CODORMU

n'hauria dolgut un altre dia.
I es compren. Ahir el
Barcelona
celebra la seva "Diada económi
ca". El soci
com
un ciutadá
qualsevol
paga quatre pessetes
d'entrada. I és el que deien:
—Avui que paguern,
guen.

el

nous

a

t9r-Whai

El bon barcelonista es dolía
de
la derrota d'ahir, més que
no se

Campionats
i

9

la rambla de Catainnva

Nly,"

a

el•

l'esl,u,,rra, l'equip base de i'"Urkirolak", vencedor del Campionat d'Espanya
de -iols a--quatre. A la dreta,
1"‘outrigier"
nyador del Trofeu Joan Campe
A

a

vuit del ClutI-Marttirn de
Barcelona, gua
(Fotos Berd-Buyosa)

El restaurant-café "Oro del Rhin"
havia estat tancat uns quants dies
per reformes. Es deia que per re
formes, peró el cas és que la seva am
plia sala ha estat transformada to
talment. Una transformació absolu
ta, tant, que difícilment es poden re
conéixer els noca 1 la seva dLstribu
ció d'abans.
Passada la porta es distingeix to
ta la sala, la qual está magnífica
ment !Iluminada per un tecnic en la
materia. No gens menys que Carlea
Beigues. Es desprén, al primer con
de vista, una sala luxosa 1 elegant.
L
llargues corthies, que protégei
xen eLs clients de la
indiscreció deis
transeünts: les seves columnes, que
s'eleven amb gran finor de Miles;
les catites, 1 tots els
altres elements
decoratius que revesteixen la sala,
han estat dirigits amb un
gust su
prem de distinció.
Joan Salva, que ha tingut
cura de
la seva decoració, s'ha
apuntat un
veritable éxit. La seva rná experta
ha convertit "Oro del
Rhin" en un
deis millors locals del
seu carácter
que posseeix Barcelona.
A má dreta, a l'entrar, s'ha
instal
lat un bar americá, que presta una
modernitat agradable a l'establiment.
Es per tots conceptes l'actual "Oro
del Rhin" un deis cafés restaurants
més distingits de la clutat.
Felicitem l'ande Esteve Bala per
la nova in.stallació d'aquest establi
ment, que honra Barcelona.

la rambla de Catalunya

10

A

Calella

—

EL CALELLA GUANYA L'AORTA
PER 5 GOLS A 1
El partit ha estat de superioritat
técnica del Calella i una gran actua
ció defensiva de l'onze foraster. El
Calella aconseguí al primer temps
tres gola, obra de Coromines, Usan
dizaga i Besobi.
A la segona part l'onze local ob
tingué dos gola raes, obra de Besobi i
Babot. Els visitants aconseguiren
gol de l'honor per mitjá de Legaz.
Arbitra Esteva. i els equips foren:
Cadena: Zamora, Miró, Porra, Al
canza. Llana. Sane, Coromines, Ba
bot. Besobi, Usandizaga i Comes.
Horta: Altimis, Sancho, Mir, Sola
nes, Sabadell, Capdevila, Morral, Le
gaz, Taes, Galí i Barnet.

Els esports
riliga

Catalaria

El Manresa, vencedor de l'Europa a la segona
jornada, passa de moment
al cap de la classificació
La jornada d'ahir fou pródIga
A

GRANOTJ,ERS

GRANOLERS, 3 SANTS, 4
SI fóssun d'aquella que somnien
truites creuríem que els jugadora gra
-

nollerins sofreixen un empatx de títol
de campió de Catalunya i que l'ha
ver-lo guanyat i també que el tenir
assegurat l'ascens en la próxima tem
porada els dóna el dret de creure que
en aquest torneig de Lliga Catalana
no han
d'esforçar-se ni tampoc de
procurar guanyar els partits.
Pero cona que som deis que creiem
que quan un jugador surt en un ca,mp
de joc és per a posar en la lluita el
maxim rendiment, ens veiem obligats
una
vegada més l'altra setmana ja
•o déiem) a dir que el Granollers en
lloc de demostrar que va guanyar el
titol per ésser superior als altres
equipa de la categoria, no fa altra
cosa que el ridícul i eta seus jugadors.
no tots, perqué sempre hi ha excep
cions, demostren a cada nova jorna
da que ben poca cosa representa per
a ella el nom del club, el de la ciutat
i també els sacrificis momia i ma te
rials deis socia i aficionats.
En comentar el partit del diumenge
passat, amb el qual s'iniciara per al
Granollers aquesta Lliga Catalana.
haguérem de dir que bu una ver
gonya per al club l'actuado d'alguns
deis seus jugadora.
Avui hi hem d'afegir, després del
resultat que ha constituit una derrota
pels nostres colora. que més que ver
gonya fa pena i Ilástima que tot un
campió de Catalunya en el seu propi
tereny es deixi vencer podent-se ad
judicar una neta 1 indiscutible vic
toria. molt més tenint en compte que
el cercle granollerí lela
temps !lar
ginasim que no havia estat vençut en
el seu camp (si no ens equivoquem
4 partits i encara podia jugar-ne al
guna més sense sofrir aquesta yergo
nya).
L'actuació del Granollers en el par
tit de diurnenge pot aparellar-se a la
portada a terme alur davant del
Sants, ambdues desenvolupades sense
interés de cap mena i com si en
aquests partas no es disputes altra
cosa que la necessitat de
jugar un
partit mes d'aquella que omplen el ca
lendari d'amistosos.
Avui com ahir el Granollers ha fet
el ridícul, ultra molestar els que pa
guen: socia i aficionaba encara que
en aquest darrer encontre han estat
-tan poca els que han acudit al camp
que ben bé pechen comptar-se.
No és així, i ho repetim, com es
rnanté l'afició. que en definitiva és la
que fa que es pug-ui mantenir un
equip i per tant la que dóna loe que
els jugadora siguin retribuits.
O es juga com se sap i cal o bé
se suprimeix
una
despesa inútil per
al club.
La dignitat del club i el respecte
que deu als socia ho imposen.
•

•

•

El Santa ha jugat una bona partida
i el seu gran entusiasme, més que
la técnica, li ha valg-ut el merescut
tritura que pot enorgullir-lo.
Els gols han estat marcats per Sanç
i Busquets en el primer temps i per
aquest ordre en el segon temps: Ma
nuel. 13orrás. Sane i Borras els dos
darrers.
Santiago. que ha arbitrat bé, ha
arrenglerat els equipa ata':
Sants: Santgerús, Moliner, Maran
ges, Cifuentes. Burguete, Busquets,
Ordelos, Hernández, Barceló, Borras
i Bruno.
Granollers: Aparicio, Manda, Vila.
Rovira. Torres, Eugeni, Garí. Sana
Manuel 1 Guix.
JOFRA
A MANRESA
C. D. EUROPA, 1 C. E. MANRESA, 2
Hl havia un interés destacat per a
presenciar aquest encontre, primer
deis que tindran lloc al camp del Pu
jolet en aquest llarg torneig de Lliga.
Aquest interés era motivat en primer
lloc per veure actuar l'equip local
després del seu brillant debut en
aquesta competició, el passat ditunen
ge a Sant Boj, i en segon per veure
el primer dels equips de la categoria
superior que integren aquesta pri
mera
divisió de Lliga, que visita el
nostre oamp: l'Europa. El temps, pe
ro. degut a la fina i persistent pluja
caiguda, refredá qui-sap-lo aquest de
sig de presenciar rencontre i molts
en desistiren. El camp oferia, malgrat
tot. un bon aspecte.
Al cap de deu minuts de joc, en
una ben combinada empenta local,
obtingué el Manresa el primer gol
per mitjá de Solernou. Durant aquest
temps el dornini fou favorable ala
propietaris del camp, amb bones in
ternades europeistes que no donaven,
pero. cap sensació de veritable pe
rill. La prova d'aixó fou que Roviralta
intervingué en molt comptades oca
siona. Val a dir, peró, que la defensa
es bastava de sobres per a
contenir
els avançaments deis contraris.
En el segon temps reacciona l'Eu
ropa, pero sense aconseguir amblar
les seves jugades, les quals estigueren
desproveides en absolut d'eficacia da
vant la porta contraria. El Manresa
desaprofitá diverses ocasions per
manca de sort mes que per indecisió,
-

degut sobretot

en

resultats inesperats

la gran tasca °po
sada per Montserrat.
En pie domini local Deprius marca
e! gol de l'empat. sense pena ni glo
i
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Aquest gol injectá noves energies
al Manresa. gracies a les quals Senyal
pogué marcar el gol de la victória en
ria.

rebombori a la porta forastera.
Un xut monstre de Marzo féu vibrar
el travesser bona estona. El debut
d'aquest jugador satisféu el publico
Eren els equipa:
C. D. Europa: Montserrat. Agustí,
Martín. Montaner, Cifré. Joncosa, So
ler. Ballester, Marqués, Deprius i Va
un

quer.

caras

A

SANT MARTI

EL MARTINENC I EL SANT AN
DREU EMPATEN A TRES GOLS
Sembla que el Martinenc el seu
camp és per al Sant Andreu una
fortalesa inexpugnable. No pot acon
seguir sortir del camp victoriós. Ja
van, amb aquest d'ahir, tres partits
consecutius en els quals ha de perdre sempre alguna cosa. Ahir s'hi deixá solament un punt. Peró els altres dos partits anteriors
un d'a
mistós i raltre de campionat—els va
perdre. El camp de Sant Martí deu
ésser com una ombra per a ella. Ens
imaginem el bon soci andreuenc
anant a Sant Martí
tot capficat.
Perqué no hi ha dubte que els so
cia es capfiquen. Que ho digum sino
els mateixos partidaria del Sant An
dreu, que han perdut per un no res
l'ascens a primera categeria A...
A més. ahir es van trobar els in
trépids jugadora del Sant Andreu
amb un empat que potser no se'l me
rebcien. Molt avançat el partit per
dien per dos gols de diferencia. Sort
van
tenir encara d'aprofitar dues
oportunitats que els van salvar d'u
naa tercera derrota
amb toles les
de la Ilei.
A la primera part domina, tot i
perdent. lleugerament el Sant An
dreu: pero els davanters martinencs
es mostraren
molt cobejosos davant
la xarxa i saberen transformar les
ocasions que tingueren en gols. El
primer gol raconseguí, el Martinenc
al cap de poca estona de comenpat
el partit, "per obra i gracia" d'un
fould de la defensa contraria. que
l'arbitre, potser amb masas severi
tat, castiga amb penalty, el qual fou
tirat per Vilaseca. Dos o tres minuts
escassos d'aquest gol, Cases, en una
avançada, recull una passada, i fa
el segon.
Després d'aquests dos gola el Sant
Andreu pressiona una mica, i fruit
d'un atac a la porta adversaria, Pi
rieiro aconsegueix el primer gol per
al seu equip. pero el Martinenc, molt
animat, fa el tercer en un batibull
davant la porta andreuenca.
Al segon temps el Sant Andreu ata
ca a estones de valent i Roig recolli
passada d'un company amb la
una
punta de la sabata i burla el portar,
aconseguint el segon gol. Ja només
restava una diferencia d'un gol,
i
Ubeda cuita a remuntar-la amb un
xut collocat, aprofitant-se de la sor
tida que efectua Llagostera un ins
tant abans.
L'arbitre no estigué del tot encer
tat. Al primer temps perjudica amb
dues o tres faltes importants el Sant
Andreu. i al segon temps es vejé molt
débil en l'apreciació del joc violent.
Peró la seva labor no fou blasmada
més de la que s'acostuma en partas
d'aquesta naturalesa.
Els equipa:
Martinenc:
Llagostera, Catafau,
Madico. Magi. Andreu, Iranzo, Alba
reda, Vilaseca, Cases, Gurná i Mas.
Sant Andreu: Cruz, Falguera, Ses
ma. Perera, Torres. Castillo, Gómez,
Pirieiro, Roig, Ubeda 1 Daroca.
S. COSTA
—

AL GUINARDO
EL GRACIA E. C. GUANYA EL VIC
PER TRES GOLS A UN
Aquest camp del Guinardó on el
Gracia E. C. juga els seus partit,s és
aquell mateix camp
si bé no estigui exactament igual...
on
l'Europa
el d'abans; no el d'ara
havia fet tronar i ploure. De Ilavors
ençá, les coses han canviat qui-sap-lo.
Peró si algun vell "europeista" sent
algun dia renyorança d'aque 11 s
temps i dóna algun tom pel camp
del Guinardó, encara hi trobará cares conegudes... Per exemple: la dels
populars barraquera Mariá i Mariana, que són avui
ai las., com
passen ala anys
avis d'una xamosa nena... Trobaran també una cara
ben coneguda: la de Pellisser, l'extrem dreta de tota la vida d'aquell
Europa inoblidable, el popular "Ninus", avui convetit en entrenador
bon entrenador, a fe!
d'aquest
equip de futuras glories futbolísti
ques que és el Gracia E. C. Potser, mi
rant i remirant per la tribuna,
les
llotges i l'entrada general, el cro
nista n'hauria anat trobant d'altres.
—

—

—

—

—

—

—

—
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i els autocars
sobre trajectes no superiora a 500
quilómetres i sobretot per a les comu
nicacions en les sones muntanyoses.

-

-

-
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el dia 9 de

gener surtirá.

«LA RAMBLA»
edició del vespre
coneixements técnicas deis guata es
pot esperar moltíssim. El més remar-

cable, pero
partit d'ahir

semnre

—

utjant

pel

no
fou la tasca individul de tal o tal jugador, sinó
la magnífica obra de c,onjunt portada a can, restreta intelligéncia que
tothora poguérem apreciar en toles
les línies.
Quant al Vic... esperávem, ho con
fessem, una mallan actuació de la
portada ahir a cap. Equip més fet
que él seu confrarI; la veterania 'no
li serví gairebé per res, pula que ni
els seus avanços tingueren en cap
moment la rapidesa de concepció i
d'execució palesades pels davanters
graciencs, ni en establir la defensa
de llur marc estigueren tampoc tan
encertats com llurs contraris. Pot
ser rúnica linia que en el transcurs
del partit va mostrar-se més iguala
da amb la del Gracia fou la de mit
—

/AMI CID
La liuda deis trans, orts

L'autora& iii l'avió triumfaran
deis a tres sistemes
de transport
Tots els sisternes de locornoció ca
en lluita. Darrcrament se celebra
una gran reunió dc transportistes per
carretera a Saragosa amb robjecte
de protestar dais arbitris que, carre
gant-los sobre aquest sistema de
transport, es pretenia allargar la vi
da ala ferrexarrils espanyols. que,
com gairebé
toas els ferrocarrils del
món, acabaran, per desapareixer, da
vant el progrés constant del trans
port per carretera i del transport per
avió. Allegant els interessos econó
mies del país i les necessitats de la
defensa del país, es procura anar
allargant aquest estat de coses; pero
ni amb 'Mis, ni amb arbitris no es
podran c,anviar les coses, que fatal
ment aniran a parar a la desapari
ció d'un sistema de transport que
sha fet antiquat per la seva rigide
sa i el seu cost d'entreteniment. Uni
cament una nova orientació de
la
técnica deis transporta, fent afortu
nades combinacions de vehicles, po
dria reconquerir una cientela que
amb l'augmentiaiel •tráfic fes baixar
el percentatWde 'les clespeses ge
nerals.
tan

Els autornebils moderna sobre les
modernes, seran vehicles
cada cija mes rápida i oferiran més
comoditat. Les primeres carrosserie,s
ditas aerodinámiques tendeixen a ce
dir el pas a noves carrosseries veri
tablement aerodinámiques, les linies
de les quals sorprenen al primer cop
de vista, peró que indubtablement
carreteres
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los, incansables a mes no poder, pe
ro sense arribar a lligar mai
amb
els seus davanters quan atacaven, ni
amb els seus defensas quan eren ata
cata, i no per culpa d'ella precisa
ment.

De tot el que hem dit es desprén,
dones, la ustícia del resultat del par
tit, favorable al Grácia'per dos gola
de diferencia. El primer temps va
acabar amb el resultat d'un gol a
cap a favor deis graciencs, obtingut
per Conesa, rematant, d'un oportu
cop de cap, una pilota que Baldrich
no enc,erta, a allunyar i que procedia
d'un córner llançat per Lloret. Al
cap de tretze minuta de la segona
part el propi Lloret, prodigi d'opor
tunitat, augmenta a dos el nombre
de gola favorables al Gracia, que
Buj tingué cura de deixar novament
reduit a un de sol en marcar d'un
espléndid xut... de theta!, el que
havia de salvar l'honor deis visitants.
Al cap de quaranta minuts, pero,
Ferrer, magnífic també d'oportunitat,
envié a la xarxa una bala que Ser
rano havia enviat al pal en
recollir
una centrada
de Lloret
I res més sinó fer constar que el
partit es jugá amb molta correcció.
que fou força ben arbitrat per Ma
llorquí, i que els equipa foren així:
Vic: Baldrich, Blai, Fiera, García.
Duran, Josa. Losada, Besolí. Va, Buj
i Toll.
Gracia: Petrus, Pueyo, Florença,
Gallego, Martínez, Monsó, Ldoret,
Romero, Serrano, Conesa i Ferrer.

(exclusiu)
NOTICIARIS
D'ACTCALITAT
MUNDIAL, segons visió Para
mount i Eclair Journal (exclusiu).
LA GRAN PARADA
DE WALT DISNEY
Lespectacie més atracsiu dins del
món deis divertiments

inaugurat LA CALA
Avui. gran éxit.
DAVID COPPERFIELD
La descripció fidel de iait,
desti... quelcom que fa D'orar i fa
riure... amb W. C. Fields,
n'ad
die Bartholomew, Magde Evans,
Elisabeth Atlan, Lionel
Barryrno
re, Lewis Stone, Maureen
O'Su
Ilivan, Edna May Oliver, Franck
Lawton i Roland Young.
Pro
ducció M. G. M.

—

EUMIG • NIZO • PALLAR
C.)

A.

•

—

—

—
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les 12 del mati
canvi de programa:
CURIOSITATS MUNDLYLS
Interessants reportatges Ufa

Sabíem per referéncies que "La
Cala". el nou restaurant inaugiirat
dissabte sota la planta de la Maison
Dorée, seria una cosa extraordinaria
i desconeguda fins ara a Barcelona,
tant per la sevaoriginalitat com pel
caire típic que es volia donar al nou
establiment. Peró hem de confessar
que, t,ot i coneixent alguna detalla, i
tambo rhabilitat deis que intervenien
en la installació, restairem sorpresos
en
trobar-nos-hi davant.
Evoca "La Cala"
com el seu nom
ja fa suposar
una fonda marine
ra amb tots els seus detalla. Recor
rent les seves dependencies, poguérem
admirar l'exquisit gust i encert que
ha presidit la seva installació, sota
la direcció del senyor Fábregues, a
la cual s'ha vo/gut donar tot el sa
bor d'una estada típica de pescadora.
Les botes de cellers que hi ha al peu
de l'escala que baixa al restaurant,
una nança penjada ací, les xarxes de
pescar, una barca arreconada a un
neu de sorra i fins i tot la indumen
taria apropiada a l'ambient deis de
pendents, serveixen per a donar el
carácter que requereix a restabli
ment.
Fábregues ha pintat una plafons
allusius a la no,stra costa, que deco
ren amb senzillesa i precisió les pa
reta. Dalt, en entrar, unes venedores
de marisc habillades típicament i un
tocador d'acordió fan atractívola l'en
trada.
Per tots aquests detalla el lector
jutjará de la mena de restaurant que
és "La Cala". a la qual no és aven
turat de predir una vida próspera.

—

ahir a la tarda al vell camp del
Guinardó. que li guarda tanta records, a posar-se trisa. sinó a veure
jugar un partit de futbol corresponent a la Lliga Catalana. Deixem-nos,
dones, de coses tristes
per a nosaltres es causa de profunda tristesa
i oriant-se,
veure separata, allunyats
que és el pitjor, bornes que havien
combregat sempre a la mateixa capella de l'ideal esponjita
i anem
al gra.
Teníem una carta curiositat de
veure
l'equip gracienc. i la teníem
també de veure els flamants cam
pions de la segona categoria prefe
rent. que acaben de guanyar-se las
cena al grup B de la primera cate
goria. Masas poc és, certament, un
partit per a jutjar la valua duna
jugadors i la d'un equip. Pero si ha
guéssim
jutjar el Ve i el Gracia
pel que ahir els vam veure, totes les
nostres preferéncies d'aficionats
se
les emportarien els minyonets deis
pantalons blanca i la samarreta ver
mella. de la traça d'alguna deis quals
restárem meravellats. Impossible de
cercar una més clara visió de la ju
gada oportuna, un millar sentit de
la collocació, més habilitat, més do
mini de la bala del que palesaren al
llarg del partit la major part de
jugadora del Gracia. especialment
Lloret i Ferrer de la joventut i dels

Avui, sessió continua de les 11
del matí a la 1 de la
matinada.
Seient, 1 pta. A

UN SOPAR DE COMIAT
Avui, l'Aero Club de Catalunya ofe
reix un sopar de comiat al pilot ca
tala, Josep Maria Carreras, el qual
marxa
en un avió Farman cap
a la
Guinea Espanyola dintre de pocs
dies.
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acabaran per imposar-se. Llavors, si
les carreteres ho permeten, si el tras
fic no troba massa obstacles, els au
tomóbils de tipus rigorosament de
serie arribaran a fer correntment ve
locitats máximes de cent vuitanta
per hora i promedis de
cent deu,
portant dintre cinc persones.
La defensa nacional hi trobará el
seu compte: la creació d'autopistes
facilitara el transport rápid de con
tingents i d'armaments de tota mena.

L'automobilisme serví de laboratori
d'assaig practic deis motora d'explo
sió. L'aviació es beneficia, de l'expe
riencia adquirida, i ella també des
prés ha contribuit al perfecciona
ment d'aquests motora: tant és aixi
que ara l'automobilisme s'inspira en
l'aviació
refereix

solament en el que es
les limes exteriors deis
vehicles, sinó també en els sistemes
de construcció a base de materials
lleugers i acers d'alta resistencia; la
lleugeresa del conjunt del vehicle au
tomobil interessa, no solament pel
resultat económic, sirio també per
racceleració que cal per obtenir pro
media acceptables. Així és que l'au
tomobilisine i l'aviació, dos sistemes
de transport que en la practica són
enterament diferents. han pogut ins
pirar-se l'un a l'altre noves iencer
tades orientacions. Si ala ferrocarrils
haguessin evolucionat a temps no es
veurien obligats, per poder anar fent
la viu viu. d'entrebancar el trena
port pes carretera.
En ala temps moderna sistemea
no

a

moderna; estem al segle de la velo
citat. A França els ferrocarrils sos
tenen una lluita acarnissada amb
ala altres sistemes de transporta: les
automotrius són cada dia més nom
broses i més cómodes: tenen banca
butaques, servei de bar, calefacció,
comunicació radio telefónica, etc. Els
trens de nit porten l'iteres de segona
i de tercera clame, ultra ala wagons
lits de primera. Hi ha serveis d'au
tocars organitzats per les mateixes
companvies ferroviáries i que combi
nen amb els serveis per rail. Pero ala
autoc,aristes tambo s'espavilen. No fa
gaire que una important empresa féu
una petició per a poder posar en ser
vei sobre les grana nites nacionals
una nous autocars amb bar, lliteres,
comunicacions radiofóniques, etc.

?Voleu que passem a un altre cas
de Iluites entre sistemes de trans
port? Tot,s heu sentit a parlar del
"Normandie" i del "Queen Mary",
aue són
els dos transatlántica més
grana del món i que estan destinats
al servei d'Europa a América del
Nord. Aquests dos vabcells són
el
més modem que s'ha fet fina avui,
és a dir, l'Ultima paraula de la cona
trucció naval. Dones bé: ja els ha
sortit un formidable contrincant:
rhidroavió gegant "China Clipper",
destinat al servei sobre l'Oceá Pací
fic haurá servit d'assaig per a la
construcció d'un nou hidroavió molt
més gran encara i que será de,stinat
a
travessar l'Atlántic en
servei re
gular de passatgers. Será un hidro
avió de cinquanta tones de pes total
i del qual ja hi ha els plana fets
i la quantitat de dotara iaecessária
per a la construcció. Será propulsat
per quatre motora Diesel de 1.500 ca
valla de forea. Será, com el "China
Clipper", un monoplá, pero molt
mes gran. Tindrá una envergadura
de 55 metres. El seu pes buit será de
12.800 quilómetres i podrá portar
una
carrega de 23.600 quilograms.
La seva velocitat máxima será de 260
quilómetres per hora, i una velocitat
de creuer de 210 quilómetres per ho
ra, grades a la qual cosa els temps
emprat per a fer la travessia de No
va York a Londres será de 26 horas
rnentre que feta en sentit contrari, la
duració será de 31 hora. Aquesta di
ferencia és deguda a la influencia
deis venas dominants.
Amb aquesta nau aéria la societat
que s'ha constituit per construir-la i
posar-la en servei penas poder fer
pagar ala passatges a 6.225 franca
francesos; hi el rendiment de la má
quina és acceptable es diu que po
saran en construcció dos-cents hidro
avions d'aquest tipus i que el preu
del passatge baixará a 3.975 franca.
Amb aquests dos-cents hidroavions
gegants es podria ter tal el transport
de passatgers que en ractualitat fan
els sis transatlántica més grans que
naveguen entre l'Europa i l'América
del Nord.
Tot aixó semblen fantasie,s i no ho
són. També el "China Clipper" sem
blava una fantasia i ha vingut a és
ser
una realitat que ja ens sembla
ara la cosa mes natural del món. El
que porta la batuta en aquest afer
d'hidroavions gegants és una perso
na de Una solvencia; M. Glenn L.
Martin, enginyer ic onstructor aero
nautic, realitzadora del "China Clip
per". Els transporta marítima s'han
de preparar a una competencia se
ríosa.
On ala transporta marítima i els
ferrocarrils conserven encara algun
avantatge sobre el transport per avió
és en ela trajectes que s'efectuen en
una lúe El viatge entre Madrid
i
Barcelona, per exemple. es pot ter
cómodament dormint en el "slee
ping", cosa que no representa perdua
de temps, mentre que el mateix tra
jecte ha fet en l'avió representa per
dre algunas horas de dia. Si no hi
ha cap dubte que ben aviat veurlem
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C. E. Manresa: Roviralta, Castells,
Rius, Julia. Griera. Costa.
Ratera,
Solernou. Serra. Senyal i Marzo.
I el senyor del xiulet. encara que
sembli mentida, era Sola.

-

-

edició del vespre
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"Sleeping" auto-car en serveis entre
aquestes ciutats.
Els transporta aeris triomfaran so
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conegudes. Vella guardia
d'aquell Espanya
Llovera, RoVella guardia de l'Europa
dea...
Balan, Mitjavila...
que no está
amb l'Europa. Peró el cronista no va
de
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Carole Lona

en

---

CASTA DIVA
Philip Holmes (versió origi
Dimecres i dijous, matinal,
Es despatxa a taquilla per
sessió numerada de diven
i dijous, tarda, a les 6.

TEATRES

Cinema CATALUNYA
Llar del Cinema Nacional
Asma dilluns, tarda, se.ssió con
tinua de 4 a 8. Dan-eres projeo
dona de El octavo mandamiento,
per Lina Yegros 1 R. de Sentmenat (4'10 i 6'20). Nit, a les 10, estrena en sessió de gran gala, de
l'obra mestra de Benet Perojo,
La verbena de la Paloma, música
del mestre Bretón, Iletra de R.
de la Vega, per Miguel Ligero,
Raquel Rodrigo, Robert Rey, Selica Pérez Carpio, etc.
Es des
patxen localitats per a la seasió
de gran gala.

TEATRE

NOVETATS

(TEATRE CATALA)
Companyia Nicolau-Martnri
Diluns, nit, i dimart, tarda.
L'éxit de Josep Ma de alegarra
ROSER FLORIT
Dimarts, nit, i diada de NADAL
i SANT ESTEVE.
L'exit de rany
AMALIA, AMELIA I EMILIA
EL DIA DE NADAL, a !es á.
L'espectacle en 5 actea i 18 qua
dres. de Folch i Torres

—

ELS PASTORETS
—

Amaya.

Principal
Rambla del
les 1015:

4

tres

en

actes,

en

prosa

Teléton

11882

EXIT
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_
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Dona Rosita la So

Garcia Tnrca

tera

o

El enguaje de las flores
genial ereació le MARGARIDA XIRGU
Demá

i tots

els clics, el gran

exIt

DONA ROSITA

LA

SOLTERA

u

EL

LENGUAJE

DE

LAS

FLORES

GRAMA RMAL
AFMA

NI T

Extraordinan Peveillon

Crazy Boys 0i-cheira
simpatica "star"

la

1

LYBIA DIMAS
SORO i les
REGALS

seves

Girls

Simfóniques

OEISEQUIS

I SORPRESES
RESERVEU LA VOSTRA TAULA
-

-4111111~111111~1

001 gran Icorle
El

representant. En JOAN FONOLLEDA SERUA
de no acceptar com a legitim tot el que
s'intenta vendre amb Mire nom que no sigui el de
seu

reeomana

`Atornas

dei

co

Palace
—

CLAMORóS
de la comedia

lesbart de

Dia 27, nit: Estrena de la
media de Ignasi Agustí
BENAVENTUDATS
ELS LLADRES

LA HIJA DE JUAN SIMON
per "Angelillo" i Pilar Munoz,
amb ractuació personal de Car

a

presentad&

D

Gran Empresa Segarra
Avui, dilluns, el gran éxit

Avui, nit,

—

L'ADVENIMENT DE
L'INFANT JESUS

unpinnona
me

o

Moa.senat"

I

a
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la rambla de Catalunya.

DE GIRONA
pILOTA BASCA
CamPlonat Comarcal per parelles
Encara que sota un ritme ralenta,
ra continuant aquest campionat or
ranitzat pel G. E. i E. G. al vell
Frontó de la Ronda de Ferran Puig.
ehir solament es jugá un partit. Ha
ayes-Cabarrogues venceren Colomer
Paetré per 45 a 23.
La situació actual de la puntuada
Is aquesra:
Partits Punts
Vehl-Peric

8
7
7
9
6
7
6
6
5
5
8

Bergareche-Vinyes
Pujades-Portell
Flanyes-Cabarrogues
Camps-Castelló
Agustí-Garriga
Magaldi-Grau
Colomer-Munoz
Pol-Gauxia
Vila-Masó
Colomer-Paltré

Bota-Segura
Batlle-Hora
FUTBOL

4

150

124

Sebresortaen per l'equip local la
ltnia natjana, que ho féu forrnida
blement. 1 per damunt de tots so
bre.sc>rtt Martmicorena, que a cada
partit

Figueres

8
8

4
4

0

es

va

afiançant

un

1111g-cen

tre de cla.sse.
Primer Camplonat Social 3 bandea
Dwprés del grandiós festival que
ve
celebrar-se el mes passat l'enti
tat blanenca ha organitzat el primer
cempienat social billarístic a tres
bandes, que obté un formidable
éxit. Proves del que clic són
els
plens que cada cha es veuen al lo
cal del Wonders-Bar, local on hi ha
el Billar Club Bienes.
Els resultats obtinguts fins avui
són els següenta:
Dia 9.
Batlle venç
Romans,
20 a 14; Ros J. venç Tocabens, 20
a 8.
Dia 10.
Mitjans venç Ros J., 20
a
19; Oms venç Pasqual, 20 a 19;
Ros F. venç Batlle, 20 a 18; Ros F.
venç Tocabens, 20 a 13.
Dia 11.
Ros J. venç Romans,
20 a 13; Fonoll venç Burcet, 20 a 18;
Zurita venç Cullell, 20 a 17.
Dia 12.
Romana venç Burcet,
20 a 8; BatIle ven1 Burcet, 20 a 16;
Batlle venç Teixidor, 20 a 12; Ros
F. a Fonoll, 20 a 9; Oms a Zurita,
20 a 14; Teixidor a RAS J., 20 a 17.
Continuarem donant-ne detalls.
JOAN ROMANS I RIERA
—

Girona.
La puntuació oficial és la següent,
després del partits d'ahir, Girona
Portbou, que venceren els segons per
dos gols a un:
Partits Punts

5

—

—

—

2

BOXA
La vetllada del divendres passat
Poden estar satisfets els organit
zaders de la vetllada del divendres
passat al Teatre Municipal. Un éxit
esportiu i un éxit de públic. L'elevat
pressupost que representa l'organit
zació duna vetllada d'aquesta enver
gadura no va ésser cobert, pene es va
poder constatar que l'afició va corres

DE REUS
Cross Country de Preparació
Ballesteros, del Ploms, guanyador
El segon Cross de preparació or
ganitzat pels Ploms ha estat un
éxit tant per la bona organització

ABRICS
per

a

HOMES 1 NENS
ELS MILLORS MODELS
ELS MILLORS GUSTOS
ELS MILLORS PREUS
Secció especial
a la mida

Portaferrissa,

13
4911AINE1111~

Els resultats técnica foren

els

pel triomf deis tres únics at
letes del Club organitzador que hi
han participat, que han desbordat
M_arimón, del RAC, completament
desmoralitzat en ésser-li arrabassat
el primer lloc per Ballesteros I, en
plena forma, que confirma el seu
títol de campió comarcal de 5.000
metres.
Es dóna la sortiela en plena pluja,
que persiteix durant tota la cursa
de cinc quilómetres. La lluita és
persistent entre els Besora, Mari
mon 1 Ballesteros
germana, 1 a.ca
ben per irnposar-se els atletes deLs
Plorns en quedar esgotat, per l'es
forç fet, de Marimon, al cap de
tres quilbmetres, en intentar allu
nyar-se, sonso aconseguir-ho.
La clessificació s'establí com se
com

se

güents:
Amatller, del Grup, fou vençut per
k. o. a la segona represa per Bayar
ri, del Poble.
Berga, del Grup, abandona a la se
gona represa davant Grácia.
Canals I, del Grup, féu matx nul
davant de Soto, del Poblet.
El combat de serni-fon.s entre els
professionals Matanzas 1 Esteve, re
sulta vencedor el primer per punta, 1,
finalment, Alcalá obligh. abandonar
Llorenç a la quarta represa.
Matanzas-Esteve efectuaren sis re
preses formidables enmig de contí
nues ovacions. Fou un combat formi
dable que l'afició no oblidará fácil
ment
Alcalá„ davant la boxa embarullada
d'un Llorenç, mancat d'entrenament
1 sobrat de grana, doná la impressió
que no en va gaudeix d'un reconegut
prestig1. ?Per a quan la tercera vet
liada?
BILLAR
Campionat social del Billar Club Gi
rona., a caramboles per una banda
Continua amb gran éxit aquest In
teres.sent campionat. La classificació
és la segilent:
Primer Grup.
Vilá, 4 punta; Ter
res, 3; Mas, 1; Busquets, 1; Pla, 1.
Morillo, 4; Caran
Segon Grup.
dell, 3; Cerezo, 1; Fornells, 1; Ribu
gent, 1.
Tercer Grup.
Adroher, 3; García,
3; Arbat, 2; Serreta, 2; Vilar, O.
Han quedat classificats per a la
final Vilá, Morillo, Adroher, Terres,
Carandell 1 García.
Els partits corresponents a la final,
celebrats fina avul, són els següents:
Vilá venç Morilla, 50-42, promig 1'37;
Vilá verm García, 50-29, promig 128;
Vilá ven1 Adroher, 50-32, promíg 1'42.
Durant la present setmana se cele
braran els partits que manquen.
—

DE BLANES
La Unió Esportiva Bienes guanyl
el C. E. Malgrat per un gop a eaP
El diumenge passat, al camp del
Rece d'En Portes, la Unió Esportiva
va guanyar el seu més directe rival,
C. E. Malgrat, per un gol a cap.
?Es el reflex del parta aquest re
sultat? No. L'actuació de l'equip lo
cal va ésser moat superior a la del
seu contrincant. Solament la pobre
actuació i la poca sort dels davan
ters locals fou la causa que el re
sultat no fos catastrófic per als co

lors malgratencs.
El domini de regid') local fou
complet. En tres comptades oca
sions solament el porter blanenc to
cá la pilota, al revés de García, que
durant tot l'encontre es cansá de
pea ar pilotes.
El gol de la victória fou aconse
guit per Pasqual en forma brillant.
El Malgrat, tot 1 presentar el seu
equip amb deu professionals, no po
gué veneer un equip blanenc, com
a

de

jugadors

loca

ho fen bé, molt
bé per als de casa, 1 de continuar
per aquest camí, els noetres no hau
capficar-se per a guanyar
ran de
a
caseta...
El resultat va ésser de dos gols a
un
favorable ala de casa. A la pri
mera
part els nostres aconseguiren
dos gols: el primer en completíssün
offaside, i de bona factura el segon.
A la segona, els forastera marcaren
el seu, junt amb un penalty que
tingué a bé no percebre el "flautis
ta", vull dir l'Arbitre.
En
total, en tiraren 49 faltes (?)
contra els foratsers, per dues contra
els de casa. I... per aval, prou.

grácies al xiulet

—

Corresponsal
D'ARTES
Resultats 1 final de la primera volta
de la Competid() Comarcana
Bages -Valles
Llorençá, 9- Sampedor, O.
Avinyó, 2
Artesenc, 1.
Navarcles, 3
Monistrolenca, 5.
Puntuadó
Llorençá,
5 4 1 024 4 9
Sampedor
5 4 0 1 17 14 3
Avinyó
5 2 1 2 5 7 5
5 1 1 3 15 18 3
Monistrolenca
Navarcles
5 1 1 3 9 17 3
Arte.senc
5 0 2 3 '7 17 2
Pronóstics per a la segona volta
Aquesta començará, llevat contra
temps, el proper dia 29 del coreana
com sigui que els dote profétics es
tan a l'ordre del dia, máxim comp
tant amb un dispensa anticipat, do
narem un
lleuger horóscop de com
anirá la segona volta.
Ens basem sota la lógica del que
ens ensenyá la primera... si és que
la lógica sempre valgui.
Provem, dones, els nostres dota
profetice: El Llorença guanyará dos
partits 1 n'empatará un; recollirá,
per tant, 5 punta, els quals, junt
amb els 9 que ja té, li donaran els
14 del primer loe. Concedim dues
victóries al Sampedor, les quals, amb
els punta que ja té, sumaran dotze
punta per al segon loc. L'Artesenc,
la Monistrolenca i l'Avinyó hauran
de disputar-se el tercer lloc, i reser
vem
el darrer per al Navarcles...
Alía) segons la lógica esmentada i
el factor árbitre, que en definitiva
será qui hi dirá la darrera pa
raula.
Non

C11,1fADANIA

-

palesant l'equip

foraster, no era
considerat com a perillós pels "Lotes"
d'aquesta localitat. Peró els auspi

cia fallaren completament, 1 de no
intervenir la providencia, en figu
ra de Guiteres, el C. E. Artesenc se
n'hauria emportat la victeria i amb
ella els dos punta tan necessaris
ala de casa...
Guiteres
amo
del
"cotarro",
—

SANT ADRIA DE BESOS
Notes deis gestora
Parlar deis gestora i haver de po
se'n diu cor
sar el crit al cel, com
rentment, és tot U. I si els gestora
que fan el cas són de la fornada deis
"lerrouxos", o més ben dit, els deis
afers, llavors les precaucions no totes
són prou ni d'absoluta seguretat. De
més s'hauria de reconéixer que en
moments que hom entreveu apurats,
saben sortir-se per la tangent tan fres
quets i disposats, cosa sempre, a "pro
duir-ne" de més crespes que les pas
sedes, si és possible tal cosa.
Al cap de pocas dies d'haver-se pos
sessionat de la Casa Gran, com si
algú els hagués cridat allí, eren els
gestors radicals els que sortien amb
peteneres treient personal posat per
les esquerres, entre els quals hi havia
l'agent executiu senyor Conesa, dient
que Sant Adriá no era "un poble per
a fer-lo pagar pistola en má", 1 altre,s
fineses que un dia faran de més bon
recordar. Per?) tot encaminat a deixar
ben sentat (?) que el cárrec que anullaven era de justicia fer-ho i molt
humá.
Divendres passat al vespre, en la
sessió encara dels gestora, eren els
"lerrouxistes" els que presentaven un
dictamen "nomenant el senyor Alfred
Baltá Pérez per al cárrec d'agent exe
cutiu per a fez' efeethis els deutes que
alguna contribuents tenen contrets
amb el Municipi." Naturalment que
el senyor recompensat amb el lloc no
cal dir don prové.
I se'ns acut demanar que se'ns acla
reix1 si és permés l'ús de pistola per
a fer pagar el noble, puta que aquest
és el procedir de l'agent executiu, se
gons própia visió dels que el tornen a
crear. O si les coses han arribat al
punt que per a millor esprfimer-les
s'han d'anar a cobrar de tel faisó
(sempre vist pels mateixos radicals).
Ara, que Ilicaires i cedístes (dos,
perque un d'ells no assist1 a la sessió,
i és precisament el que es decanta al
"radicalisme") s'oposaren al nomena
ment. I Ilavors sorgí la "clara visió
de les coses" deis radicals fent tornar
DE

ea'.a

*

•

VILAFRINCA DEL PENEDES
Fíales cid Casal, 2
P. Serra,Cames, O
Al camp d'esports del Casal es
jugá el darrer partit del campionat
local Eunateur entre Fúries del Ca
sal i la Penya Serra-Cames.
C,omenlá el partit amb gran ner
viositat per part deis equipiers del
Fúries, tant, que els seus davanters
fallaren en dues ecasions quan
el
gol era quas1 segur, 1 la primera
part ac,abá sense que s'hagués mar
cat cap gol. A la segona part ata
caren amb
més serenitat, i quan
mancaven uns tretze minuta per
a
acabar, Gallego, d'un fort xut, féu
funcionar el marcador. Poc despres,
en una atrancada del mateix equip,
Martí, amb gran oportunitat, enviá
la pilota a la xarxa.
Arbitrá imparcialment Fábregues.
Ele equips eren:
Fúries del Casal: Monrabá, Molí
ner, Balanyá, Vicenç, Saumell, Fi
gueres, Mas, Vey, Gallego, Martí i
Montserrat
Penya Serra-Carnes: Cabrer, Pas
cual, Gener, Mangó, Amador, Cate
a., Domenech, Plans, Perera, Carbó

Vilafranca
Casal E. C.

Serra-Oames

establerta
8
6
6

6

3
3
2
0

de
3
2
3
0

—

DE CALDES DE MONTBUI
Próxima estrena d'una sarsuela
catalana
Els joves autora Jaume Torres 1 Jo
sep Pascual han compost una bella
sarsuela titulada "La Masia deis
Ametllers". Hem assistit ala darrers
assaigs 1 hem constatat que la sar
suela, dividida en dos oxees, pel seu
encertat argument fa manten& cons
tantment l'interés de l'oient. L'autor
de la lletra, senyor Jaume Torres,
debca besllumar qualitat de bon co
mediaggaf. La música, inspirada, del
senyor Josep Pascual, s'enganxa agra
dosament a l'orella 1 está colocada
amb molt bon encert.
L'estrena tindrá lloc al Centre De
mocrátic Progressista de Caldes de
Montbui dimecres vinent, a la nit.
Hl prendran part les primeres figu
res del genere Une Na Rita Esteban
i Eduard Matheu.
Esperem vetare aviat representada
res del
genere líric Rita Esteban
lona.

12 5
14 7
12
626

Corresponsal

9
8
7
0

quadrats de terreny rodejats de pins, eta cli
zalea a 10 centims parn. Signades tes eserip
tures de 400 unan com a regal da eant
el
notan Sr. Alcover, degut a
les multiples demandes, continuem a
aenetici dei públle donant els solars
com
a
retal a 10 centime pana. Illure de despeses i amb el
lliurament de
plana i esenptures a l'acte
DESPATX: CORTS CATALANES. 602. quart. Teléfon
21309
vidim

en

solara

per

pams

a

case,

-----

acuestes contradeas está en complet
estat embrionari, si no avortiu...
?No ho sabien aixte els anteriors dirigents del partit republicá d'esquer-

ra?... Ho sabran ara?... Es de creure
1 és d'esperar pels poca bornes de
bona voluntat
fe notóries que, en
aquesta sota feréstecs. conflen encara
amb la República A voltes poden
més catorze o quínze meses de fatigosa experiencia que tres anys de petulant negligencia, avantatjosa tan
sois pels aprofitats de sempre
que,
manyosament saben "aclimatar-se" a
tota mena de temperatura ideológica,
mentre el seu panxacontentisme no
vagi de menys, en perjudici de la
seva gorja exetica.
.

Exposició Perpinyá
Pere Perpinyá exposa una guiri
sena de teles al Grup
Excursionista
Esportiu Gironí.
Perpinyá, el joveníssim pintor lo
cal, se'ns presenta molt renovat i pa
la

seva

ascensió constant. ELs

colora, la llum, els temes, tot está ja
força dominat per l'artista i la prova
del seu millorament esta present en
aquesta exposició, per algunes obres
detectes de tres o quatre anys enrera,
les quals no tenen la frescor ni la
ductibilitat de les executades recent
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El mal
com

ment.
Pare Perpinyá, el jove pintor local
en marxa ascendent
representa ja
una agradable realitat i una
futura
esperança en el difícil art de la pin
tura.
A remarcar "Can•er de l'Escota
Pia", "Caravelles vora el riu" 1 "Es
cales del Pont de Sant Agutí".
Un gran miting de les esquerres per a
diumenge vinent
Es un fet la celebració d'un gran
miting, organitzat per les esquerres
locals per a diumenge vir ent, al tea
tre Albéniz, el de majo:
cabecla de
la ciutat.
legens els nostres In/orales, que
crelem certs, hl prendran part Mi
guel Santaló 1 Corles Pi 1 Suayer, leer
l'Esquerra Republicana de Catalla
nya; Lluís Nicolau d'Olwer, per Accló
Catalana Republicana, i Serra I Mo
ret o Barjau, per la Unió Socialista
de Catali -raya.
En ésser coneguda le nova de la ce
Jebració d'aquesta aoncentració de
militante c esquerra h
produit un
gran entusiasme a la dutat i a les
arques, puta que ultr4 la impor
táncia que per si sale representa, és
també prcen palesa que les esquerres
gironines es dispesen a presentar ba
talla unides a les primarias (?) clec
cions.
L'entrada al mIting será de paga
ment.
No cal Lar cale diliuns vinent LA

LLET
:ONDENSADA
MARCA

"EL

NIEI

La Llet Condensada marca "El No" per lo
constáncio de la sevo alta califa, segueix me
reixent lo més absoluto tonfionço deis seus
rtombrosos consumidors. Demani avui mateix
a SOCIEDAD
LECHERA MONTANESA A E.
vio Loietano, 46 A, linteressont follet6t
•

"Utilitats culinarios de lo
Llet Condensado marco
'El Nilio" que li seré
lrnmés orotuitarnent"--

no es denvat del nombre,
tampoc l'hábit fa el frare, ni el

més remena la cue. és el més
fidel... Entesos?...
Si pot ac,onseguir-se que es tinguin
en compte tots aquests punta,
horitzonant una nova organització més
1deolegica que "calderillesca", més
pletórica de patriotisme i desprendiment que de earnestolteries maquisvéliques, llavors tots els bons patriotes que "infecten" aquestes patriarcals contrades podran respirar a pie
pulrnó l'aire patri de la Ilibertat...
De no ésser abd... Que vagin contlnuant a.mb el cotarro els mateixos
de sempre. Els "políticas"... Aquells
que saben manipular
amb gran desímboltura la barra adotzenada amb
poca-solta 1 menys vergonya, donant
com a resultat que
tí/Iglú/1 cura deis
destina avanguardistes els botines, al,
"botones" 1 sagristans de la parrógos que

quia.

Es un deure del bon ciutadá respectar tots els ideals, siguin dretans,
siguin esquerrans. Pene mal els pocavergonyes... He dit.
NON.
DE LLINARS DEL VALLES
—

El nou pressupost
Avul entra en torn de discussi
el famós pracsupost municipal qu e
ha de regir en el futur
exercici. El 1
és la palanca dispositiva que
u
tot el rodatge administra
1 e
la seva confecció primer, 1 en la seva aplicació després,
es demostra la
capacitat de govern que posseeixe
els seus elaboradors.
Enguany hi ha hagut una dill

moba

II

etiquetes, jo

precedente

inguin coneixements

Jurídica,

no

Pea' escrupolotitat acunada, sinó
per
utilitzar
els seus servele, en les gestes arbitaáries que
caracteritzen la
se va obra. Malgrat
el sensible buit
qu e es fa als
capital, que esmente m primer, I la, gentilesa
que pelese n amb ola
que l'opinió censura 1
la hisaerla
repudiará, el que més
e as dol
és que observem
que en
a questes
atencion& el
uantitats Importante In o despenen
van compietades amb la
creació de cap nou
post que económicament 11
doni
consisténcia,
1 abc1 resulta que
els
qu e l'hagin de viure
sabran
ged ta que significa aplicar unla trapressu post
de despesa directa
amb regu

la

iparació angoixosa d'Ingrés

"El NiRo" 1 mIrl ol &mero de tes

que moltes porten premis

en

que venim a combatre el
pressupost
de referencia, ni
d'imrnodestos si
afirmem que en els quatre que han
viscut amb la República el nostre
Ajuntament hl hem intervingut
ama) un riel auster a tota prova, fina
al punt de sacrificar
amistats
afectes en ares als interessos generals, suprema aspiració del governant que dóna a la seva obra
un
contingut honest, seriós
raonable,
que sigui l'exponent de la seva
com
petencia id ignificació.
En aquesta tasca es perfilen
amb
e laredat 1
precisió, per
projectes, les concepcions llora
que serveien de norma
orientadora als nostres ufanos
mandataria Els caplls que fan referencia. a
rensenyaent 1 el d'assistencia
social
els
trobem indotats, i encara que no
o
fossin, no estarien disposa te
a
esmercar-h.1
que.ntitats. PerTlá teen
una
acc,entuada 1nclinació
a
°tela& els populosos, perqué
puguiri embella
enfortir llur patrime)ni, I els que siguin
Influents hi

en

i
metallc

transitóría

volg,ut palesar les seves aptituds, que amb
encarc,arada suficiencia Proclamen, i que el
poble no els
sap reconeixer.
Quan es liquidi
aqu est ~post
veureni la
taló
que ens assisteix.
pera no podran
iml tare Dl ß1b
tuxó,ela
n

Compri Llet Condensada

sense

pro
blemitía. No créiem
que tinguessin
gosadia de ter-lo nou; ens
seanbla va que els
esquela més prorrogar -lo, pera els
imponderables en
mé ras de la legalitat

la forma
0
1
1
6

URBANITZACIO A BARCELONA
Torre del Baró

Quaranta milions de

DE GIRONA

lesa

pagaren i de les millones que efec
tuaren, car tothom ho sap 1 ho veta
cada dia), 1, en canvi, ella, per ne
gligencia cursi, mal intencionada 1
vanitosa, ens presenten un pressu
post que ens donaria panic admi
nistrar-lo, can en el nostre ooncep
te valoratiu el trobem mancat de
garanties de prosperitat 1 huma
Mame.
Han estat moguts, en elaborar 1
sotmetre a l'aprovació aquest pres.
supost, no direm per mabils incon
fessables, pera si impulsats per bai
xes passions politiquea
1, per tant,
orfes de tota oonsideració patrióti
ca. Aquest és el nostre atac a ron"
a
reserva d'ampliar-lo amb profusió
de detalLs el cita que no sigui res
tringit el dret de propaganda. Es
aleshores quan caldrá posar-ho a la
consideració pública,
facilitant al
poble els elements de judici conve
nients indispensables. perqué pugui
donar-i1 l unció merescuda.
JOSEP SERRA

•4••¦•¦¦••¦¦,
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BorrueL
La classificació final
d'aquest
campionat, després del parta d'ahir,
quedat

mesos

El dia 18 d'octubre de l'any passat
va easer retirat, en aquesta població,
un cartell que deia: Centre Republicá
d'Esquerra. El dia 18 d'aquest mes,
novament es plantat al mateix lloc,
en diferente estil
i colora, pene idéntica contextura. el susdit cartell...
Es de creure que tant un acte com
l'altre són purament formularla, puix
que res més poden ésser, per la senaula raó que l'esperit republicá, en

-

1

següent:
Kiries Casal

D'ARTÉS

Després de catorze

els arma la
da la vida municipal
nostrada, qu e
donen la sensació que cal apronta
el temps 1 la patent
d'iniciativa qu e
constituebc el crédit tradicional
1
progressiu en la ruta política que
les dietas locals segueixen
ara!) mé
valentia que encert.
No pecarem d'insinoens si
diem

DE

ha

RAMBLA pualtlara una eaamba informac:ó d'aquest importantisbn acte
de les esquerres /ir-anales.

el dictamen a la Comissió "per a un
millor estudi", o sigui en espera que
el gestor que mancava acudís a la
seva salvació.
I semblant cosa es féu amb un al
tre dictamen refermant la concessió
d'un quiosc de begudes de la plaça de
Maria Grau, és dar que ara apun
tant-li el cánon que havia de satisfer
l'afortunat concessionari, que des d'un
principi (fa una quanta mesos!) no
tenia assignat!
CORRESPONSAL.

gélida

gueix:
1. Ballesteros I, Ploma 16' 16".
2. Ballesteros II, Ploma 17' 37".
3. Besora, Ploms, 17' 38".
4. Marimon, RAC, 18' 27".
5. De Miguel, íd., íd.
6. P. Gavalda, íd., íd.
7, Martorell, RAC; 8, Sander, íd.;
9, Bigorra, íd.; 10, Grifoll, íd.; 11,
Muntaner, íd.; 12, Pagés, íd.; 13, Es
teve Soler, íd.; 14, Sanué, 'd.; 13,
Esteve Soler, fd.; 15, Serrat, Id.; 16,
Fábregues, íd.; 17, Romo, Id.;
18,
Baptista, íd.; 19, Obre, íd.; 20 Fa
bregat, íd., & 21, Nolla.

—

—

-

D'AVINY0
El passat dia 15 el nostre equip
va
enfrontar-se ame', el C. E. Arte
senc, en un partit válid per a la
Competició Comarcana Bages-Valles.
Francament, deg-ut a l'actuad() irre
gular que durant a,quest torneig va

4••••¦••••¦••¦••••••••4444~4141144.444411¦4444mmumm,

em

A FIGUERES
C. Fortpienc, O U. E. Figueres, 3
Amb aaaisténcia de nombrós pú
blic va jugar-se a Figueres el pri
mer parta corresponent a la ronda
final del eampionat de Catalunya
de &Tolla categoria ordinária en
tre els dos equips que encapçalen
aquesta ressenya.
La vide:Irle correspongué a Pequín
figuerenc pel marge de tres gola a
cap, sense fornir una actuació ex
traordinária, si descomptem els pri
mera
vint-i-cinc minuts del segon
temps, en qué guanyant solament
per un gol i jugant contra vent vol
gueren assegurar la victória, peró
un cop obtingut el tercer gol, torna
a
decaure el joc.
Semblava talment com si els ju
gadors figuerencs ignoressin la im
portáncia del goal-average; je que
considerem que aquest mata havia
de resoldre's per major marge de
gola, puix que el Fortipienc va sem
blar-nos un onze de molta voluntat,
peró que difícilment obtinerá cap
punt fora del seu camp.
El collegiat Palnell fou l'encarre
gat de Farbitratge.
A.

-

SASTRERIA

ponent 1 no és Iluny el dia que els
presaris no hi perdran diners.

11
latalarrie

Campionat Comarcal amateur
a les acaballes d'aquest cam
pionat. Manquen solament tres par
tits, els qual han de decidir el campió,
ja que al cap de la classificació hi va
la Bisbal i el Botbou amb 8 punts. Els
partit que manquen són: Girona-la
Bisbal, Figueres-Portbou 1 Figueren

5

uf
.4.

Estem

Potbol
La Bisbal
Girona

1111)

y.;

360
315
266
264
250
243
231
222
213
208
160

4
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improvitzá resquerrisme local, 1 qua
(segons ella) sense la República no
haurien estas mal res; aquests, pe
ra, han liquidat els quatre pressu
postas amb superávit creixent (1 no
parlem dels comptes atrassats que

homea

PRO PRESOS

RECORDA-TEN

Hl ha milers d'homes tancats, eta
cara. Hi ha
moltes llars que d'un
tra,gic i gloriéis octubre enaá viuen
en
l'angunia duna situació econó
mica gens envejable. No és tapie, ni
sensibleria, ni invocada> de mal gust
dir que hi ha molts Infanta que de
meses no han sentit l'escalf bonda
dós de l'esguard del pare, moltes
esposes que no han experimentas la
dolca manyaga del marit, moltes
mares que el record del fill les con
sum en el mes estéril deis
desesper&
Que hi ha presos, que hi ha miseria!
Que cal treballar fins a caure ex
tenuats en la Iluita per la llibertat
d'aquests germans, d'aquests amics,
d'aquests correligionaris que són rera
reixes en holocaust de la sublimitat
de l'ideal, i que mentre no sigui un
fet hem d'ajudar-los, des de tots els
aspectes, perqué no els manqui res.Tu ho saps, germá!
I
tu... I
aquella. I toa Tots ho sabem. En
el cor de tots bat l'angoixa d'a
quests mesos perllongats de
presó.
d'anorreament, ,cle despotisme... Fa
tanta dies ja, d'octubre de 1934! Fa
tants meses! I el pas deis dies 1 deis
meses ha fet que s'anessin substan
ciant els processos, que s'aclarissin
gairebé tetes les situacions 1 que en
resultes la lista inacabable de sen
tencies condemnataries que porten
els nostres germana lluny de Cata
lunya, en ternes inhaspite.s d'Iberia.4
• • •

No cal seguir. Póra absurd fer
ho quan la cruesa deis teta estalvla
els mota 1 fa sobrer el comentan.
Quan se'ns presenta al nostre es
guard, llevada d'eufemisines, la si
tuació angobcosa de
tantes llana.
Quan ádhuc les pedrea sembla que
ens diguin alió que bat--n'estie
se
gur—en el con de tots. Ajudeu
els
presos!

Recordem-los! Vulguem compar
tir, en tot el que sia possible, llurs
dolors 1 llurs esperances. Portem-los
el conhort d'una fe inextingible,
l'op
timisme d'unes vergonyes que s'aca
ben, l'esplendorositat dura denla in

finitament millor. Comportem-nos
com a militaras dignes de la
demo
crácia nacionalista i republicana de
Catalunya. Esser dura partit polític,
estar-hl enrolat, no significa tan sola
dipositar una papereta a l'urna i as
sistir a un miting. De cap de les me
rieres. Esser d'un partit polítie
im
plica moltes obligacions--que per qul
sent un ideal tot seguit desaparei
xen—que cal complir inexorable
ment o caure en la indignitat í en
la vergonya. I una d'aquestes obil
gacions és la solidaritat, la germsa
nor, la companyonia. I tu saps,
com
pany, afile, correligionari que en
el
cas

deis presos

aquesta

solidaritat,

aquesta germanor 1 aquesta compa
nyonia es plasma d'una manera: aju
dant-lo!
Recorda-te'n! Aquesta dios que s'a

propen han

d'abrivar-lo,

el

record. Tu
jo sentirem l'escalf amable
de la
seva familia, quina
sentiments experimentaran Si no po
dem portar-hi aquella joia,
franca,
cordial 1 expansiva que solament
produir aquell ésser estirnat que pot
és
rera reixes, fem
que hi arribi el
confort d'un ajut, el bálsam
duna
profunda
símpatia,
l'alleujament
de veure la dolor
compartida per
llar. I el pres 1 la

tots.
I és en aquests dies que
s'apropen
que cal palesar amb una major
in
tensitat l'exquisidesa d'uns senti
menas, la magnificencia d'una soli
daritat, la máxima germanor,

rn

11iste
ocsuoscripció
Ja saps quina és la
obligació: engrossir-les. I si pots,teva
ul
tra aquesta gesta,
acosta't al locuto
r' de les
presons i diguels a cau
d'orella que l'hora de la Illbertat
propa.
Fes-ho, company, enríe. correligio
naria Per dignitat! Com a prova de
germanor! Palesant que res ni nin
gú pot ter oblidar-noa deis Matra'
deures.
tia unes

obertes.

a_
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la rambla de Catalunya
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23 desembre de 1935
el
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CINE
I

Pels cínemes
11
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a

deis liaifis qlle bern yisl
Presgnin David

iliquest film admirable, basat en
ria famosa obra del mateix titol
lde Charles Dickens, és, sense cap
amena de discussió, una de les
'tintes raes reeixides, en tots con
'ceptes, que ens ha ofert el cine
'

ma

sonor.

Tan prodigats inadequadament
els adjectius encomiástics, es fa

precis,

parlar d'aquesta pel
ilicula, advertir al lector de donar,
a cada paraula de la crítica, el
seu valor especffic, traduint fidel
en

ment d'aquesta manera la since
ritat del cronista. Es una recoma
nació que ens fa fer la por que

aquesta adaptació cinematográfi
ca, per aquests casos paradoxals
que s'acostumen a donar, passi

AINIMEMON

tgt
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tipus 1 creador de carácters; d'a
quell talent privilegiat, inquiet i
fértil; d'aquel' observador minu
ciós i sagaç. Tots aquells perso
natges fantasiosos, pintorescs,
profundament humans, amb to
ta la seva varietat de tempera
ments, amb tota la seva diversi
tat de psicologies, que segrega
ren sense descans
ni fatiga el
cervell de Dickens, us eLs trobeu,
plasmats en el celluloide, com si
fossin un retrat exacte.
No hl ha en "David Copper
fleld" problemes profunds ni idees
complicades, perqué ni en aixo
ni en la correeció literaria es
merea Dickens grans esforços. Ha
de tenir-se en compte que ha es
tat un deis escriptors que més
obres han produit, cosa que ex
plica 1 justifica els seus métodes
senzills 1 poc cuidats. Pero aixó,
que en altres autors podria cons
tituir una falla lamentable, en ehl

ea.o?e,

la giba /el dime filgal
les duses
L'esv cfacle de la
máxlma beitesa

•
DIRIGIT PER L'ANIMADOR RUS
MARION GERING

111111111~1~111'I

trobem davant una proen la qual el panegíric és
forçosament obligat. Del contrari, no pot haver-hi sinceritat en
la crítica. Reeixir d'una manera
tan completa 1 admirable com
han aconseguit Max Reinhardt,
la Warner i tots els artistes que
hi intervenen, en l'intent dificilissim de transportar al llene
aquella meravellosa fantasia shakespeariana que "El somni d'una nit d'estiu", constitueix quelJOM insólit, mereixedor deis elogis més encomiástics. Es, realment, una meravella dintre una
meravella que n'enclou encara
moltes d'altres, puix que tot el
film, en els seas aspectes més
diversos, está saturat de perfeccions superlatives.
Si existís un món de fades,
aquest món de fades seria el que
aquests dies es projecta en el
llene del Maryland i que el geni
immortal de William Shakespeare deixá narrat en
una de
les
obres més escollides de guantes
foren creades pel seu talent ex-

per molta gent,
que seria de doldre, perqué
hom perdria l'oportunita.t d'ad
mirar una veritable obra d'art.
George Cukor, que l'any pas
sat, en la direcció de "Las cua
tro hermanitas", es manifestá ja
com un deis animadors més ca
cosa

pacitats,

en

"David Copperfield"

supera el treball acuradissim que
realitza en aquella producció 1 es
consagra d'una manera absoluta
si definitiva. Una major identifi
_cado entre el director d'un film
1 l'autor del Ilibre que l'ha ins
Ixtrat, és dificilíssima, gairebé im
possible de trobar. Els personat
ges dickenians han estat trans
portats al llenç amb una exacti
tud tan remarcable que hom té
la impressió que les figures que
es mouen en la cinta han sortit
directament de la pluma fecunda
1 prodigiosa del celebrat escrip
tor británic. Són personatges amb
vida propia, sorgits de la imagi
nado d'aquel' gran forjador de

L'argument d'aquesta obra ens
descriu, en trets arrencats d'aquesta existencia quotidiana que

ta.r-ne
per

Els intérprets principals són
W. C. Fields, el nen Freddie Bartolomew, Frank Lauton, Lionel
Barrymore, Maureen O. Sullivan,
Madge Evans, Lewis Stone, Elizazeth Allan, Roland Young 1 Edna May Oliver.

:5;?.•

cepcional.
Aquell temperament de poeta
magnífic, intensament suggestiu,
del més formidable autor de teatre que ha produit Gran Bretanya, satura avul l'ambient de l'esLes

seves

con-

cepcions fantasioses han estat
copsades per Max Reinhardt amb
tota la maestria prodigiosa del
seu
temperament artístic, fins
arribar a assolir una cosa gairebé inassolíble, que és la de no
defraudar ningú en un espectacle del qual
préviament se
n'havien fet els elogis més ex

tremats.
Max Reinhardt havia palesat
mantes vegades els seus grans
mérits, pero mal no n'havia fet
una
exposició tan completa i
acabada com en "El somni d'una
nit d'estiu", en la qual se supera
a si matelx. Tots els genis tenen

obra mestra 1 en Max Rein
hardt aquesta obra mestra és

l'adaptad() cinematográfica

que
cap l'honor de parlar.
D'aquest gran animador n'espe
rem
encara molt,
pero dubtem
que el límit de les seves possibi
litats pugui anar gaire més enllá.
Un somni... una fantasía... un
conte de fades... Heus ad el que
ens

vera,

fa volar la
imaginació en aquell món irreal,
de quimeres ingénues. Un conte
que suggestiona a petits 1 grans
perqué conté materia suficient
per a subjugar totes les intelli
Oficies 1 tots els temperaments.
Una obra, en fi, que satisfá sen
se fer distincions de cap classe.
ens

Madelyn Earle

Pero "El somni d'una nit d'es
tiu" té encara altres atractius:
la música captivadora de Menn
delssohn; la interpretado admi
rable de primeríssimes figures;
l'escenari; la técnica; l'ambient;
el vestuari; el treball de labora
tori, que tanta importancia té en
aquesta pellícula... En fi, tot és
perfecte 1 admirable.

11~•~11111111111~111~~41
AVU1, DILLUNS,

No volem estendre'ns més en el
comentani d'aquest film perqué
estem segurs que tot Barcelona
l'ha d'admirar.
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MES QUE UNA PEL.LICU
LA, UN ESPECTACLE NOU
QUE REQUEREIX U N A
ATENCIO NOVA

EL
IMA
NiT IrESTIll
4 ESPECTACLE,S EN UN DE SOL:
Una obra clássica de
SHAKESPEARE
Un concert de
MENDELSSOHN
Una realització del genial
MAX REINHARDT
"Ballets" de
NIJINSKA

Donada l'excepcional qualitat d'a.
quest film i la seva extraordinaria
durada, regirá l'horari següent:
Dies feiners, dues sessions darles:
5 tarda 1 10 nit.
Dies festius:
Matinal, 10'30.
Tarda, 3'30
i 6'30.
Nit, a les 10.
-

mei
tábi
sem
de

gica

E]

«Ei

-

PREUS
Dies feiners: Tarda, 3'30. Nit, 4'40
Dies festius: Tarda, La sessió, 3'30;
2.a sessió, 5'50.
Nit, 4'40.
-
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(Impostos inclosos)
CATALUNYA
Un altre programa de qualitat
és el que ens ofereix avui aquest
cinema amb motiu de l'estrena
del film nacional "La verbena de
la Paloma", la qual en altres épo
ques i davant d'altres públics va
saber captar-se l'aplaudiment ge
neral per la incomparable grácia
del seu estil vessant de regust
espanyolfssim, torna ara
por
.tada en triomfal volada per l'ágil
dinamisme de la pantalla sono
ra
a posar, una vegada més,
davant els
espectadora l'encía
únic del seu assumpte 1 el seu
diáleg, enlairats en el primer pla
emotiu per l'eminent música, cas

Per una c,asualltat del desti, el
veritable bitllet correspon a una
millonaria i el fals pertany a un
famós dansarl 1... pobre! El sen
timent que entre ambdós s'esta

mac

—

—

tissament espanyola, del mestre
Bretón.
La popularitat i el prestigi de
l'obra original, renovat l'una i
l'altre en el triomf d'aquesta ad
mirable cinta, estan cridats a
assolir per a la nova realització
de Benet Perojo els éxits més es
clatants. Una espuma d'alió és

dor
aqui

tiqu
nou

poss

rital
n'es
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La més dinámica creació de Factor més popular del cinema
1 també

"EL

CASO

DEL

PERRO

Cínt ma

CalahinYa

AVUI, nit,

AULLADOR"

per WARREN WILLIAM
Sessió contínua de 4 a 12'30

en

a

GRAN GALA

les deu

sessió numerada

ha explotat mantes vega
des, pero no per manca d'origi
nalitat deixa d'interessar 1 dis
treure.
En conjunt, dones, una pro
nema

iducció

agradable 1 digna de veu
com
ja hem
dit, pels aficionats a la música,
I aspecte en el qual la cinta dóna
1 el seu major rendlment.
re,

principalment,

presenta
popularitat
adquirida en aquests darrers
temps pel "cante jondo" l'ha que
Es segurament

la

ha decidit a Filmófono a editar
aquesta cinta Es curiosa la ma
nera com s'ha desenrotllat aques
ta popularita.t. Gent que abans
estava desentesa 1 restava indi
ferent a l'atracció d'aquest cant,
considerant-lo 1 tot massa ple
beu, darrerament hi ha "deseo
bert" un tresor 1 un sens fi de
matisos emotius que
havia apreciat.

abans

no

D'aci que els "cantaors" d'ara
puguin actuar davant de públic

"smoking" 1 en salons de ca
tegoría. Protesten d'alxn ela afl
de

Sido

donats de temps, que senten en
tota la seva intensitat 1 són ra
cialment adeptes del "cante ion
do". Diuen que aquesta "aristo
cratització" servirá únicament
per a desvirtuar la seva veritable
esséncia. I amb ulls humits par
len de "don Antonio Chacón"
quan aquest "cantaor", diuen que
el més gran que ha existit, sen
tava cátedra amb una guitarra a
la má 1 dignificava tota la histo
ria 1 la vida del "cante".
El "cante", més que cap altra
cosa, porta en si mateix tot el ca
rácter de l'anima andalusa, 1 "La
hija de Juan Simón" sembla ha
ver volgut >mar de relleu aqueet

de d
lla"
-

anar

I N
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fa

aconseguint donar a la pellícula
un moviment 1 una
varietat difí
cil en aquest genere
cinemato
gráfic.
La trama, ben construida 1
111gada, conté una série de sltua
cions cómiques motivades
pels
equívocs a qué dona lloc la Inter
venció de dos personatges--amb
dós interpretats per Kiepura—,
la semblança dels quals permet
fer-los passar contínuament l'un
per Peltre. Es un truc que el el

un

riallades.

all

ren

sor

veritables filigranes en la inter
pretación de trossos escollits de
"La Traviata", "Rigoletto", "Mar
ta" 1 altres composicions inspi
radíssimes de Robert Scholtz.
Carl Lamac, el director del
film, ha realitzat igualment la
seva

rl

bastament

el

pronosticar

deis protagonistes comença da-.
vant la finestreta de l'Adminis
tracio de loteries que ha de pa
gar el premi. Tots dos són porta
dors del mateix bltIlet, amb la
sola diferencia que l'un és bo
l'altre fals.

IOUROY A IA CABE

ro a

car

sonares

en

COLISEUM
Molt adient a l'ambient d'a
quests dies resulta el film que
aval estrena l'empresa d'aquest
saló, titulat "Rumba", puix que
la seva trama comença amb un
Mcident prodult en anar dues
persones a cobrar el primer prerni
de la rifa a Cuba. El coneixement

Mchugh, Dewey Robinson,
James Cagney, Joe E. Brown,
Hugh Herbert, Otis Harlan, A.
Treacher, Víctor Jory, Anneta
Louise, Nina Theilade, MIckey
Rooney, Katherine Frey, Helen
Westcott, Fred Sale, Billy Barty,
i que els ballets han estat dirigits
per Bronislava Nijinska..

Els aman ts del cant han
de
tur de l'espectacle a

mic les freqfients intervenclons
del qual remarcará el públic amb

L'empresa d'aquest popular ci
nema, conscient de les festes d'a
quests dies, ha seleccionat un
programa compost de dues pro
duccions que ultra venir avala
des per la dita empresa, vénen
segellades per la prestigiosa mar
ca Warner Bros. Podem avançar
dient que complaurá per la seva
qualitat els rnés exigents, sense
por per part nostra de quedar
malament en recomanar-vos el
citat programa.
Cal tenir present, ultra el que
ja hem dit, que James Cagney és
la figura central del film "Duro
y a la cabeza" i que Warren Wil
liam 1 Mary Astor són la parella
eix entorn de la qual es desen

en

d'aquesta desagra

gran nombre de films, 1
Overman, el graciós có

en

Lynne

volupa l'altre film titulat "El ca
so del perro aullador", per com
prendre que no anem equivocats

Frank

satisfets,

El tema més

ESTRENA

."11111M

Diguem només, per acabar, que
entre els molts artistes que hl
prenen part s'hi troben els noms
de Jan Hunter, Verree Teasdale,
Hobart Cavanaugh, Dick Powell,
Ross Alexander, Olivia de Havi
lland, Jean Muir, Grant Mitchell,

todas" pot fer suposar que
es tracta d'una
producció en la
qual se'ns presenta un tipus
"donjoanesc" que canvia d'ena
morada a cada moment, quan,
en
realitat, només es fixa en una
dona, la sola conquista de la qual
constitueix tota la historia del
film.
La producció, com és fácil de
suposar, entra de pié en les ano
menades comédies musicals. El
més remarcable
d'aquesta, com
també és fácil de suposar, és la
ven
exquisida de Jan Kiepura,
el qual, una vegada
més, ens de
lecta amb el seu art privilegiat.

altiva, pero

rat

CAPITOL

;Ir

No podem arribar a comprendre el per qué d'aquesta insistencia a posar titols que no responen en res al film. "Las quie-

va

rácter del cinema espanyól.
S. C.

podem gauclir desperts.

-

Presenta

d'elles. Angelillo

el seu rostre
es ven el sofriment i la seva pena
per les visissituds que travessa.
Es un treball que corpren i que
ens fa pensar si no ens trobem
davant de la millor actriu de ca

és, superficialment, aquesta pro
ducció. Un somni meravellós, de
en

una

a causa

dable coincidencia, no és precisa
ment d'amistat. Peró la dansa
bruixa, els sons de la rumba inci
tanta 1 l'encís de les nits trop1cals aniran trencant el glag.
George Raft 1 Carole Lombard
són el afortunats per aquest bit
llet del primer premi; són també
els protagonistes de l'idilli i els
encarregats de dansar amb la se
va mestria de
veritables virtuosos
les dan.ses folies que 11-lustren
aquesta pellícula vibrant, de rit
me fugaç i d'una varietat no gens
corrent, que porta l'espectador a
través de les agradables sensa
cions. Amb ells també actua Mar
go, dansarina genial, nova reve
lacio del Ilenç americá, a la qual
solament dues pellícules han bas
tat per conquerir un lloc d'estre
na; Gail Patrick, la bella 1 es
cultural dameta que hem admi

una

d'una producció.
"La hija de Juan Simón" ens
ha satisfet. Durant la seva llar
garla hem pogut apreciar motius
eminentment cinematografíes. I
també una excellent interpreta
ció. Angellllo és mou en escena
amb prou naturalitat i canta di
verses cançons amb el segell pe
culiar del "cantaor" de fama. I,
sobretot, Pilar Munoz. Digna, se

una

Una fantasia que

bleix,

carretera cantant. Peró
a Angelillo no sel veu. Pel llene
desfila magestuosament el poema
mut d'un magnific paisatge. I An
gelillo, amb la seva ven plena,
vessant 1 trista, 'ilustra super
bament aquesta escena, que du
ra uns quants segons 1 que ens
va
sorprendre per l'encert amb
qué ha estat realitzada.
Al costat, pero, de bones qua
litats s'hi veuen alguns defectes.
Sobretot en els detalls. Els direc
tors espanyols s'han acostumat a
prescindir de les petites coses que
donen to a un film. ?Per qué An
gelillo ha d'anar per una carre
tera amb sabata de xarol 1 de
taló rodat? Són petits detalls que
no tenen importancia en el valor
general deis films, pero que re
solts tot,s amb naturalitat 1 jus
tesa ajuden a ressaltar els mérits

Collabora eficament en l'éxit
de la pellícula el treball perfecte
dels artistes escollits per a la seva filmado, tots els quals, en els
seus "rols" respectius, acusen una
identificado absoluta amb els
personatges que els han estat
conferits. Vagi, dones, per a ells
una
bona part dels elogis que
hem atribuit a la cinta, el record
de la qual perdurará per molt de
temps en la memoria de tots els
que l'hagin vist o, millor dit, admirat.

qual

v.

més remarcable del film.
El seu director, J. L. Sáenz
de Heredia, apunta en aquesta
producció qualitats molt estima
bles de direcció. Ha resolt esce
nes amb gran concepció cinema
tográfica. Val la pena d'esmen

cadascun de nosaltres vivim, la
historia saturada de vicissituds
d'un infant, els paasos del qual
l'espectador segueix, amb curiositat creixent, fins que és ja un
home fet.

avui

1

cc

aq

carácter amb un tema colpidor 1
netament andalús.
S'hi respira en "La hija de Juan
Simón" un andalusisme de la mi
llor llei. De manera molt digna
s'ha resolt el tema ajustant-se
a uns principls molt tancats re
ferent a donar sinceritat i serio
sítat a l'aedo. Potser aquesta dig
nitat en la realització és el factor

morid
presenta El son duna mi isho
Ens

mentat cinema.

desapercebuda

succelx el contrarl, puix que serveix per a donar a les figures per
eh l creades més força real 1 patética. La pietat, el dolor, l'abnetot,s els sengació, el sacrifici
timents es posen de relleu d'una
manera preponderant en les pagines de l'immortal novellista anglés. Es per aixó que hom l'anomena "el poeta de la llar".
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Sobre el canemá:
del célebre sainet
de fi de segle, s'ha
brodat una fastuosa
evocació cinemato
gráfica amb

MIGUEL LUSERO
ROBERTO REY
RAQUEL RODRIGO
SELICA PEREZ CARPIO
CHARITO LEONIS

DOLORES CORTÉS

UNA PRODUCCION De
BENITO PEROJO

DUES GLORIES DEL TEATRE ESPANYOL
D. RICARDO DE LA VEGA, autor del 'libre. D.
TOMAS BRETON, autor
de la partitura. Assessor d'ética Pedro de Répide.
Direcció musical:
Mestre Estevarena. Amb la collaboració de l'Orquestra ~fónica de
Madrid
La pellicula que s'estrena simultaniament

d'Espanya
Nota: Reserveu les vostres localitats.

en

quaranta salons d'espectacles
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