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"La Terra de Promissió" deis
Manuel
El
boxador catalá
González, ex-campió peninsular del

r

pes gall, que tot i haver acomplert
belles performances plenes de me
ra, no havia aconseguit posar-se
I
alzada de les nostres primeres

Ces.

TRIBUNA ILLIURE
ASPEGTES 1110CIALS

Vatur forcós és, avui per avui,
tema que basaría d'ocupar un lloc

un

principal

entre

terés general
Isla que hi ha

a

tots els afors d'in

resoldre. Per6

sem

que no vol
i que, per con

una massa

preocupar-se'n gaire

treballa i fa esforgos perqua
resti postergat alió que ha d'ocupar
un deis primera Ilota entre els al
etea assunaptes interessants a M
imas en general i en particular a
restament a que pertanyen. Aquest
Ira.

forgóa,
pánic a les
Tiara obreres, hauria de trobar una
aohsció, la qual els primera a por
tar-la, qua.n sigui hora, han d'ésser
que porta el

attn•

defensors deis drets de l'obrer.
A cada Pu i en tots moments
Mala d pesar de acure els estralls
i les males conseqüencies que re
porta aquesta plaga. Hornea honrats
treballadors amants de la seva fei
na es troben el cm tristíssim d'ha
'ver de trucar de porta en porta de
•tnanant tr tros de pa per a alimen
tar la llar formada per l'esposa i un
Veg•itzell de fills. I aix5 no pot
socceir, per quant les més de les
vegades la persona que es troba en
cas és apte i amb ganes bo
ges de treballar. A vovtes la cosa
*lo acaba Fas tizi, puix que veiem
llars on la miseria ha ar•ibat a tal
punt, que les pitiors ina'alt;es, i en
tre elles la tuberculosi, han trobat
canap ampliss.m per a desplegar
a', i tot apoderant-se deis
infants,
fa que hagin d'anar a raure en un
vn

hospital o en qualsevulla d'aquestes
jruititucions costejades per persones
peneroses i de bon cor (?), en els
gneis hospitals o institucions jamai

no"

hi esteran

fin:

cona

al

costat deis

Pares.

Jo voldria—i rnolts també— que
aquells que contribueixen a les
ebres benefiques es fiixessin amb
deteniment amb les llars en qué el
enarit es troba en atur forgós. Pot
tots

si aquestes persones medites
sin aquella mixima que diu: Iluny
la causa, Iluny el mal, la sera ge
nerositat els conduiria pels camina
que—altrarnent no puc creure-ho
deitoneixen en absolut. Aquesta,
per1, seria una saludó momentánia.
/han es pngui, és tema que ha de
trattar-se en& en, si es vol, pot que
dar totalment fesolt. Peró de mo
ment tenen la paraula les persones
generoses i de bon cor.
J. SEGARRA I TORREGROSA
ser
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o

deures,

vist emprats repetidament pels /to
mes de la passada dictadura en els
sena escrita i parlamenta. El gene
ral Primo de Rivera els usava fre
qüentment en les seves iamoses no
tes de "madrugada", creient-se in
terpretar el unta de cada una
d•elles. Es que en boca d'un reac
nioriari esdevenen un eofisme!
En un régim autocrátic, °ligar
quic i filas si voleu constitucional
,Espanya, Itália— civisrne i ciu
tadania és si:12min, de moltonisme.
E/ civisme del qual tant parlen
aqutsts governants consisteix a
obeir cegament les ordres arbitra
rica del poder dominent. El ciutadá
perd la seva personalitat i resta
ecraspletament a alerce de l'Estas;
eis actea i les decisions d'aquest són
inapeRables; el ciutadá no pot, no
ha de protestar mai; una disciplina
feixuga ofega el seu carácter i Ii
anilla la voluntat; esdevé un veri
ta.ble autómata, un de tants, una
entelequia; perd la seva Ilibertat na
tural. Així ho deu creure el teixis
me i els seus fervents admiradors.
Perb no pot ésser de la mateixa
<>Olió cap esperit liberal i amic de
les Ilibertats individual3 i collecti
ves

és el dret

o

drets que ens concedeix l'Estas a
cabed del nostre ajut económic, po
lític, sonial, etc.; és el dret de cen
surar o elcgiar, d'asscriir o protes
tar totes aquelles ordres executivee
eue tendeixin a armilar o destruir.
narciairntnt o totalment. les con
quastes de 'a democrácia
Civisme, ciutadania, és també
aqstest formidable corrent que ha
(l'existir en tota nació conscient de
la seva personalitat, í que. com di
osé recentment Indalecio Prieto, és
la llurn guiadora del polític: l'api
adó! Perqué aquesta sigui torta i
efectiva bern de gaudir duna am
pla Ilibertat civil que ens permeti
d'exposar en tot moment els nos
tres pensaments, favorables o con

tfijiL 4JZ41.Y.

raons

que pro

només compta amb unes
rovellades i unes conve
niencies particular; revestides del ja
massa
gastat mot "ordre".
Si comparan, pub, la diferencia
de declamado dels sostenidors de les
monarquies actuals amb els enemics
de la tercera República, per exemple,
veurem
que dintre de les mateixes
condiciona subjectives, 'aristocracia
d'aleshores no encobria amb paraules
coses

que

tradicions

buide3b

ço és

no

fingia, pequé

li

semblava que les atribucions usurpa
des li pertanyien per dret propi, el
çue la plutocrácia actual
continua
—

dora
lla

i

reaccionária

tan

tapa

—

cada

a

com

moment

aque

amb els

liberalisrne, democra.cia, etc.
Naturalment, la difusió de la cons
ciencia del liberalisme "real", no ad
mota

metria que es maldés per unes apto
piacions descarades que en temps de
la Revolució Francesa ele reaccisna
res trobaven lógiques.
Aix6 dóna peu a qué els bornes de
l'extrema dreta 'nagin d'emprar i en
cara amb desavantatge tota
Ilur in
teRigencia a omplir de sofismes les
seres
manifestacions per donar-los
un catre
fictici de justesa i equanimi
tat que amb la cara rentada no resis
tirien la mes líela revisió.
I aquesta norma de sintetitzar, aju
dada per l'anatema que constantrnent
cau
sobre la testa deis seus contra
opinants, els permet continuar fent
ostentació deis seus baixos instints
disfressats amb robes antiquades, pe
ró encara vistoses mirades de lluny.
Una prova contundent la dona el

madrileny A B C que en clamar per
l'unitarisme, després de tractar de se
paratista tota manifestació mutadana
i ádhuc humana, no gosa coníessar
que sota les encobertes paraules de
vetllar per la unitat de la pátria, hi
ha el sea dret propi suprem de trae
tar Catalunya com una colónia supe
ditada al jou del poder central, per
la seva naturalesa—al seu entendre
de vassalla.
Per a aquests esperits africana, com
els nomena Lluís Araquistaim no
existeixen ni l'evolució del mem, ni el

reconeixement deis drets de l'heme,
ni la llibertat universalment admesa
deis pobles que per expressa voluntat

desitgin.
Per a ella, per a aquestes classes
privilegiadcs, només hi ha eh seus

tan afins que constitueixen el més
preuat tresor d'un poble, els hrm

Civisme, ciutadania,

i toses les

pugnen els monárquica incondizionals
per a apuntalar el régitn son les úni
ques de qué disposen, será joc de Lar
ques cartes l'enderroc d'un ordre de

premia

Civisme i ciutadania
Aquests dos sentiments

Qui

cre?

Tarunatein,

CONTET..1

ho

incansables tentacles absorbents, dis
posats a nodrir-se amb la saba gene
radora, peró tan dissirnulats amb les
ficcions de la unitat de la patria. li
beralitat i justícia.
J. BERENGUER I SOLANA
••¦¦••••¦¦•¦••¦¦•

A.ctituds
Veig
ments

que,

que

en

a

despit dele adverti

diverses ocasions s'han

formulan
encara

sions

snobs catalana es desficien
quan senten aquelles expres
"forte!" que foren un deis

trets distintius del catalanisme en
el període que va des de cornenços
de l'actual segle fina a l'adveniment
de la dictadura d'En Primo.
Avui, com set anys entera, hi ha
encara qui
s'engresca anal); el ver
balisme amenaçader, floralesc i ino
fensiu que informá una de les eta
pes més divertídes del nostre movi
ment collectiu.
Vegeu, sinó, els picaments i al
tres explosions amb que arreu és
subratllada l'estrofa de "La Santa
Espina" que, per si no ho sabessin,
Ilança al vent la nava que "som i
gent catalana, tant si es vol
serem
com

si

no

es

—L'Alís, Oroz, Martínez Fort

'

Mateo de la Osa

I

senyor és n'oh

aficionat

a

vol".

No cree que res justifiqui, avui,
aquest entusiasme fácil. Comprenc
perfectament que les primeres au
dicions d'aquesta sardana, després
del llar& temps que havia estas in
terdida, fossin rebudes arnb esclats
més o menys delírants, de joía. Si
més no, el carácter ie víctima la
feia mereixedora de les nostres sal
ves
entusiastes. Peró, francament,
trobo que aix6 ja fa massa temps
que dura. Quan hem pogut sentir
"La Santa Espina" a tot arreu i a
tothora, quan, fins i tot, els pianos
de maneta ens han regalat (?) les
aleles amb les seves notes, no sé
explicar-me aquest neguit que porta
a molts a no saber estar-se d'inter
romper'n la consabuda estrofa.
Millar que aquestes explosions in
nocents ens interessa fer tasca més
profitosa. No és pas amb erits com

sap.

?Potser

el

desig

la boxa,

pel !legre cubá Black Bill,
d'aquests meravellosos púgils de
l'"écurie" de Pincho Gutiérrez, con
ment

un

com
el millar manager del
món. Aquest ambaixador de la bosta
catalana ha tornas darrerament a
casa nostra, i hom ha cuitat a reco
llir les seves impressions. Algun

boxar havia aconseguit guanyar unes

—

—

neene-7

GONGALEZ

Serdán tamhé.

"toranja", beguda molt indi

una

cada. Dinávem a dps quarts d'onze,
i a la una començava l'entrenament.
Dura una hora i mitja, aproxima
dament, pesó és un entrenarnent
molt fort, molt més fort que el que
es fa aquí. Quatre.
cisma) sis rounds
-de grants, sessió-de salt a la torda.
de sac i de punching. De cultura
física poca, únicarnent per a l'estórnac. Al matí en
aixecar-nos, una
quants movhnents respiratoria i
prou. Sopar a les sis, i a dormir a
•

les

punt. A la tarda, després
de l'entrenament. s'acostuma a anar
al cinema, i -després de sopar. per
esperar les nou, una -estona a pas
nou

en

seig.
—I aix6 cada dia?

•

—Menys els diumenges, que ei fa
testa completa, els alttes dies el pro
grama és sempre el mateix.
—Lis boxadors peninsulars que
hi ha a Nova York, on viuen?

rso,

vint mil pessetes.

cronista ja n'ha parlas i n'ha repro
duides, peró hi ha un aspecte
tal
vegada el més interessant per al
nostre públic— del qual no ?ha in
tentat treure'n partit. A América
hi ha actualment una bona repre
sentació del pugilisme peninsular.
Per tant, González —aquest Gonzá
lez que els americana ens han tornat
canviat per complet, refinadíssim
podía dir coses ben interessants
d'aquests pugilistes. I lea ha dites.
—A l'"écurie" del francés Geor
ges Leclerc, un manager excellent,
érem Isidoro Gastafiaga, Ignasi Ara,
Martínez Fort, Serclán i jo.
—?Tots heu boxat amb el mateix
éssit?
—Ben bé amb el mateix no. El
base Isidoro és senzillarnent for
midable. L'aragonés Ara és molt bo.

nos

166,

370, 1.400, soo i 400.
Aixó en aquest curt període que
he passat allá, mentre que abans
d'enes a América, en vuit anys de

vament:

sideras

táveu?
—La de gairebé tots els milis
tes
europeus que van a América i
tenen éxit. Al mas; ens allávem a
les set i prenient per a desdejunar

mulles gua

seva

dólars per cada impressió.
—Us deixen guanyar bé la vida?
—El que té la sort de caure en
grácia el dia del debut, ja es pot
dir que té resolt el problema eco
nennic. La gens s'apassiona molt pels
pugilistes que li plauen. Jo, a l'Ha
vana, vaig tenir la sort de guanyar
el primer dia, i el públic cuba m'es
timava molt. En aquests sis combats
he guanyat 2.06 dólars, boxant sem
pre a tant per cent. Les quanti
tats de cada combat són, respecti

de

por

que la

i sent per l'Uzcudun una veritable
debilitas.
—?Que potser també viu a casa
d'ell?
—No. El domicili de l'Uzcudun
és l'Hotel Palace, de primera cate
gorja, on paga dos-cents dólars cada
mes d'habitació solament.
—A propesit. ?Quina mena de
vida porta el pes fort basc?
—Bona, s'entrena molt. Té dos
sparrings negres, que el temps que
es prepara de ferm per a un combat
els dóna vint dólars diaria a cada
un. Ara que tarnbé sap divertir-se.
Va al cinema amb la Clara Bow
i altres artistes de la pantalla, és
atufe duna respectable quantitat de
milionaris, amb els quals alterna
constantment, no dóna l'abast a pa
gar multes per portar l'automóbil
amb excés de velocitat, etc.
—I el públic d'allá l'aprec-ia com
diuen?
—Sí, ja se !'estimen, ja, perb com
que ara esta tan masegat pela cops...
—?Els altres boxadors d'aquí tam
bé interessen?
—Sí. Ala americana els agrada

—L'elecció no és dubtosa. s Per
qué boxen tan sovint els pugilistes
a América?
—Perque com que hi ha a Nova
York tenses sales, cada dia es donen
set o vuit reunions.
—I la premsa, qué tal?
—A mi la de l'Havana rn'ha trac
tat molt bé. N'han parlas molt,
i
m'han publ:cat moltes critiques, i
sobretot moltes fotografies. Se'n
preocupen m'oh més que aquí. A
més, a l'Havana els empresaria sub
vencionen la crítica. A cada vetllada
que donen, es diaris més impor
tanta, a part de les quatre o cinc
cadires de ring, roben també seten
ta dólars de l'empresa, a fi i efecte
que se'n preocupin força i no hi
planyin res. Els altres diaria menys
importants, també tenen subven
ciona, que varien, peró que també
valen la pena. Allá tot es paga. Fins
si et vols entrenar has de pagar
el que fa guants amb tu. Així com
aquí, al club, fem guants amb els
companys i no se'na ha acudit mai
que aix6 s'hagués de pagar, allá
si no hi ha deilars... Jo mateix paga
ya un o
dos dólars diaris, segons,
per entrenar-me.

—El combat arnb Flix es fati?
—Tot podria ésser. A mi m'inte
ressa molt, peró tant si el faig com
no
me'n tornaré a América a dar
rers d'estiu. He de fer la revenja
amb Black Bill, i tinc també un
combat amb Izzy Schwartz, i pos
siblement un altre amb Midget Wol
gast per al títol mundial deis masques.

f—Aix dones, America és per ala
boxadors un país ric...
—Si s'ensopega, sí. !Pesó ai del
que no tingui malta sort! Difícil
ment guanyará per menjar, i a més
perdrá la salut. Pequé tant l'entre
nament com
els combats són durís
tims i castiguen molt l'organis
,

me...

XAVIER PICANYOL

aconseguirem
nostres drets

que
es

ens

escoltin i els

tres lirismes encesos de que ens ser
viren quan la me brutal d'un dés
pota s'entestá a tapar-nos la boca?
!Som i serem catalana, tant si es
vol com si no! ?Fa bonic, oi, de sen
tir-ho i de dir-ho ara? Peda ?i quan
no
es volia que ho fóssim, qué es
féu? I si es volgués de nou que no
ho siguem, qué fariem? ?Elevar al
cel les nostres veus i posar-nos a

jeure

en

l'espera

que

algú s'apiades

de nosaltres?

Encara que sigui trist confes
sar-ho, jo cree que aquest camí fóra
el que més bé seguirien la majoria
deis qui ara es desfoguen deis pas
sats any-s de silenci amb manifesta
cions detonants.
Que ho diguin, sin6, aquella que
l'altra nít, durant la principesca au
dició de sardanes a la plaça de Sant
jaurne, com de costurn, no saberen
retenir l'entusiasme que una vegada
més se'ls desbordava i acolliren amb
els consabuts picaments la célebre
estrofa de "La Santa Espina".

Aquella "esforlats" patriotes de
gueren tornar a casa amb el pie con
venciment que venien de realitzar un
gest transcendental, tnereixedor de
gratitud perpetua.
Jo vaig trobar un d'aquests
braus (?) "pionniers" de la nostra
causa

que

en

tornar de l'acte d'afir

mació patriótica (sic) mostrava,
amb poc dissimulat orgull, les seves
mans
embotides per l'esforl que
venien de realitzar.
!Es així com molts, avui encara,
creuen laborar per Catalunyal

AGUST/

época

"La Rambla de

Una demanda

justíssima
"Tarraco", la notable revista

men

sual que es publica a Tarragona, en
el seu número 2 dóna un interes
sant article en el qual fa história
de la coneguda qüestió del pas deis
directes Barcelona-Madrid per Tar
ragona i en propugna, novament, la

a

la

qual

cosa

no

nyol i Casanoves, d'aquell gran ca
talá—que per la seva cultura enci
clopédica, i per la seva vida, exem
ple de austeritat pública i privada

tant s'assembla a Pi í Margall.
Confiem que Rovira i Virgili, l'A

madeu Hurtado, Carlea Soldevila,
Lluís Duran i Ventosa, Josep Su
nyol i Garriga (nebot carnal de
l'Alfons), i els directors tots de les
expressades publicacions, atendran
el nostre prec, influint perque
Bar
celona—les seves classes mes pode
roses—facin quant puguin en pro

cal

dir que accedim gustosíssimament.
Heu-vos ací alguna fragmenta
d'interés de l'esmentat article:
"Fins ara han estas estérils tots
de Tarragona perqué
es realitzin aquestes a,spiracions de
tanta
justicia, que no responen a
un
interés local. sinó que són d'in
els

"Mira

gona, invocant al dit efecte la me
mória del gloriós catalá Ildefons Su

realització.
El seu director, J. Caballé i Goye
neche, ex-diputat d'esquerra catala
na, ens
prega que ens fern tesas)

d'aquest afer,

Catalunya",

dor", "La Vanguardia", "El Pro
greso", "El Diluvio", "La Noche"
i "La Campana de Grácia", per a
pregar a les expressades publica
cions que ajudin la ciutat de Tarra

esforços

de

Tarragona,

tan

injustatnent per
judicada..."
En fer pública la raonada
deman

teres general.
La dictadura militar i civil acaba
d'agreujar la situació de Tarragona.
amb gran dany per al Tresor públic
i per a la riquesa general de Tarra
gona, Gandesa i Baix Aragó. cona
truint el "Panamá ferroviari", el
Val de Zafan-Tortosa-San Caries,
enfonsant el Val de Zafan-Alcafilz
Tarragona, avalat per quatre lleis
sancionades pels reis Alfons XII i
Alfons XIII.
Davant l'exposat, ens dirigim al
"Diario de Barcelona". "La Veu de
Catalunya", "La Nau", "El Matí",

da de "Tarraco", estem certs qte
els nostres collegues de
Premsa
se'n faran, al seu toro,
ressó i re
calzaran la justíssima petició de
cintas de Tarragona, en dernanar la
el
pas per la seva
estació deis directes

Barcelona-Madrid

Dona catalana: Ilegeix i
escriu en catalá. Educa
els
fills en la teva llengua.

Correspondéncia
Ir

HOTEL SANT AGUSTI

¦•¦•¦¦¦••••

Balsareny.
F. Ll.
Conforme.
Anirá si el llapis vermell no s'hi fica
abans.
Alger.
Procurarern do
J. Tz.
nar-lo en la próxima edició.
J. P.
Sant Pol.
Bé. Entra en
torn de publicació,

TOT

—

Habitacions
corrent

—

—
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REFORMAT
totes

Saló per

ansia aigua
a

banqueta

Coberts des de 5 pessetes.
Telafon 20628
Plaga Igualtat i carrer Hospital

ssomasso~~~1

es tro

on

evocadores del
les capelletes
del Góigota i de tant en tant

ven
ma

dria rae, d'existencia si

dra

el

ens

el mérit
trinca". No Ii
prou ferma la

pensa
bona
la nostra tersa els manaments
l'estética i del bon gust.

DE BARCE
LONA I ELS INFANTS
Tota aquella mamada es reunia in
vitada per l'Ajuntament barceloní, el
qual, amb alt esperit tívic, volgué
proporcionar ala seus futurs ciuta
dans la visió de l'espectacle tan bell
com
nou
que oferia el teatre ja-

Oplint l'ampla
de projec
"nlms.
shi vejen nois dels aslls bar
sala

cions
ceionins, de les escales municipal,
de les escales oficials i privades re
bent tots una agradabilíssima 'ligó
d'art d'Orient amb derivacions deis
centres d'interés que representen els
trajos, les decoracions, les daneses,
els costums i, en general, tot el que
plásticament s'exhibia i podia ésser
copsat visualment pels infanta.
tot el que la llengua japonesa —tan
difícil d'entendre— no permetia de
capir als nois, els fou explicat amb

to-

impresos-programes repartits a
dojo, per mitjá deis quals pogueren
seguir el desenvolupament de l'obra
una

de

.

poblet

un

veí

fent vida de platja: avui han vin
gut a l'ermita de la nostra vila a
passar el dia. La monja ens parla
deis banys de sol i de mar que pre
sten, de la cura en l'alimentació,
de
les excursions que organitzen, de
tot el que fan per tal d'enfortir
aquella petits éssers acose acarona
ments maternals...
Cortesament la religiosa s'acomía
da obeint a una indicació d'altra
que sembla assumir la direcció, i en
posar-se

en

rnarxa

d'infanta,

aquella

corma

comença de sentir-se l'Ave
que, iniciadora del Rosari,

Maria
din una monja respostejada pels nois
mentre devanen.

Capvespreja. Muntanya
a

avall

van

poquet i resant

menlanginosament, qui

sap si enyo

el ritme d'un cant que acose
deixar d'ésser una manifestació de
religiositat, fos un esplai ala pulmons
i una vibració mes per
l'esperit sa
dollat durant el dia de sol i de Huna
i ara deprimit pel crepuscle i
pel
res.
rant

Seguim amb la mirada els
i continuem escoltant a cada petits
revolta
del camí les seves
veus que modulen
la salutació angélica en
castellá. El
nostre esperit liberal i la
nostra to
lerancia arriben a disculpar aquesta
fais6 de tornar d'una
excursió in
fantil; Iteró, en canvi, no
sabem tro
bar excusa perque aquella
petits ca
talans no resin en Ilengua
vernacla
i siguin
comanats

no

és el

en

idioma

un

que

seu.

Sentirn la sensació
del bé moral i materialesperançadora
que es fa a
aquella infanta posant-los en
contacte
amb la mar, de
la qual fruiran la
salubritat i avesará el seu
esperit a
la valor
expansiva i
qué és prometedora;civilitzadora de
perú sentim
també la
depressió que
educadora hi hagi

tasca

d'un tan
personalitat deis
los a adreçar-se
verb que no és
l'avis modulen
tnent

en

el

aquesta
manca

lleu respecte

infanta
a Dé,

a
la
acostumant
emprant un

nadiu. I els nostres
també una °recio
perque ala simpátics
cobas de Llei
da, a qui tant
sels atén, sels ensenyi a pregar en
catalá.

RECORDANÇA
Tot mirant des de
fanta que tornen al l'ermita els in
seu
hostatge,
quede m cara a la
mar: a la Ilum
capvespral admirem les
vinyes de les vessants els uberrimes
avellaners
del

pla

metent
i els

que

s'estenen ufanosos, pro
espléndida collita, les hartes

fruiterars,

tota la plenitud
producció, i més enllá. l'extensió
mediterránia, perduda ara la
blavor—tan bella—en reflexar seva
gi
els
i grisos de l'hora
de

en

va

L'AJUNTAMENT

INFANTS ASILATS.I
De sobte, un xerroteig o'infants
eas distreu d'aquestes cabories išoi
liciten nostra atenció vera ells. Ve
!cm dos grupa: un de noies altr
de nois. Unes monges els dirigeixen
ordenant la marxa vera el pta. Des
prés del Déu-vos-guard, parlen.: amb
una
monja. Ens assabenta que es
tracta d'una colónia escolar orga
nitzada amb infanta d'un asil de
en

en

a

jeccions.

aretn

Lleida; estiuegen

éssera.

Barcelona i a
va a la memória
altra corrua d'infants que ann,
una
cara de goig i amb lleugera pet
jada es dirigía cap al Palau de Pro

asaparten deel queeunet cdael

en

los

penyora de l'actuar deis

passada
l'Exposició, i ens

arriben a adquirir tons aurífers, com
per a fer-se més cobejables. Conti
nuem la nostra ascensió. fita la mi
rada en Ja Ilunyania on es resellen
clararnent sobre l'horitzó net de núvols i daurat pels darrers raiga del

fa

no

enquadrador de l'actuació

canees,

al paleta d'enclavar-les en una mona
de monolits de címent lliscat amb
ratlles imitadores de pedrea,
unes
que fan el més espantós ridícul en
aguest marc natural tan formós, i
quan hom pensa que es troba dins
la regió tarraconense on les verita
bles pedrea constructives, tan nobles
sernpre, tenen ací un color tan en
cestas que amb la patina el temps

entre

vana

Per associació d'idees, recordem ia

d'ésesr "noves de
semblar, encara,
va
intromissió i maná

amb

esa

darrera tarda, abans de sortir

quíssimes rajoles representatives de
Jesús
les escenes de la Passió de
velles,
per la sola raó de qué eren
substituint-les per unes altres d'un
en
mal gust extraordinari, al nostre
donant
que
a
judici
del
perú
tendre,
tenen

marc

infantil,

deturaven davant d'elles per doldre'ns
que amb
de la niciesa don estiuejant
imposar-se
a gent
per
a
prou cabdals
senzilla i desitjós de fer-ne una
exhibicíó, volgué arrencar unes anti

els infanta poquet

reconeguin.

?Qué en treurem d'esbravar-nos
amb manifestacions clamoroses? ?Es
que la profusió de paraulea "valen
tes" en el lexic que empraven la
majoria de les nostres publirscions
fou obstacle a qué es fes de nasal
tres, aquests últims anys, tot el que
es volgués? ?Que es feren les nos
tres bravates verbalistes, els nos

en

amb els guata

de vacances. Fas

sivem per la mateixa vía

pau que

serena

continuem pensant en els infants que
s'allunyen i per extensió en tots cli
infanta, pinzellada de vida de la Na
turalesa que, bella com és, no tin

l'ermita aixecada

porta fins
pietat dels vilatans

convivim

En la

el cerní que
per la

lentament

Pujávem

011111

M1•1•••111,

femenina

Infantívola

esperit combanu.
exemple, té incites sien

nostre

nya molts diners impressionant pla
gues de gramófon. Cobra dos-cents

rescabalar-se d'actuacions poc afor
tunades? Tal vegada.
Manuel González ha fet a Cuba
sis combata, dels quals n'ha gua
nyat cinc i ha estas batut única

—?Tots plegats quina vida

molt el

L'Alís, per
paties. Ah, i

l'Hotel "Santa

a

Lucía", propietat del banquer i ne
gociant basc Valentí Aguirre. Aquest

estrelles pugilistiques, va embarcar
se
fa nou mesos carn1 d'América.
?Quin móbil el va decidir a deixar
el Vell Cantinera? ?L'afany de lu

FICCIONS

L'atur forgós

Ciutadania

parla de
pugilistes

El boxador Manuel González ens

i let
escénica.
namó educadora de la ciutat
prengué un alt relleu no sois per la
part instructiva de l'eteectacle, si
nó perque estigué evidentment ins
pirada en la ideologia de -starter a
l'esperit infantil la nació -d'un cos
rnopclitisme ben 'suma, ben de l'e
poca i ben necessari per a no res
tar empobrits
en un cercle migrat
d'acció.
Ultra d'aixó, el veure la mamada
asseguda assistint a un espectacle a
ella exclusivament dedicat, era d'u
•

corprenedora esperança per als
que estávem avesats en termas de la
dictadura a veur cela petits fent de
número de programa en actes que
res d'infantil no
tenien i, per tant,
cense cap caire educatiu, ni tan sola
de distracció.
na

Val a din que eis menuts sexis
blaven captenir-se de la valor de
•

lacte; perque seriosament, sense al
darulls, per?) amb la franca alegria
ópia de l'edat, ocupas, ti la platea
amb un ordre que per a alguna mul
titud de gent gran cobejaríem. I
malgrat no entendre les paraules
la qual cosa és motiu sob.er de des
atenció—, atrets se•s (luiste per la
plasticitat de la representació, per
la simplicitat de l'argument, per
l'original ind.umentáría 1 fins per la
vivesa deis moviments i de ranció
en
general, seguiren les escenes
interés vivissim dernostrat
silenci absolut, amb un mi
rar persistent,
i amb forts i pro
longats aplaudiments quan les idees
representades de bondat, noblesa,
destresa física, venden
les de maldat, egoisme, covardia
amb
en

un

un

Bé pot vanar-se l'Ajuntament de
Barcelona d'haver ofert ala ciuta
dans infantils una esplendida festa
espiritual, en la qual hi havia valo
radió, instrucció, formació cívica,
desvetllarnent de la sensibilitat, ce
neixement d'unes altres acteacions
personalitat
de la
va
infantil, és a dir, tots els manamenn

ELS NOIS DE

CATALUNYA

Bressoint el nostre esperit per
optirnistes conceptes, no ens
adonárern que fosquejava; ara les
eren
verdes tonalitats de la plana
ja una taca negrosa; la mar seno
aquests

es

radia immensa desper una lucesmp
ta i minsa lluminositat: peró els
Tarragona, la
de
e st
de
es' P
del
esteis
com
els abundosos
marnent i més enl
del
Ilambregades
Salou. I estimulats per tot, íniciá:
blava

rem

com

el

una

retorn

lvl vle

pensant

no

ques-llunt
i
la

pot haver foscos- q

la civilització está

que

enceaa,

de
Si

s

detant

COS

co.r
i culturats d'ánima, cal abrir el
resdevenl"
aa ja
d,na
u
n
rradiacion

ets
pjustan,.

dar será ben ciar per les

I

tI.

Vara

•

AA
2,8 de juliol de 1930

-la rambla de Catalunva

rir(
Ir.. .ea allassa_

Miau

•

humor, encara amb censura

estanquers de la
moral "pública"
ée que demanceva e: front línea,
no us cregueu
Ja el tenim aquí. Pera hagi
estat forFu, equest front únic
la
batalla
a la Monardonar
por
que volem la República,
amo' ni alsiniparialismes,
contra el
contra els

Quj

i,-aat

prategit

pistolerisene

simplement

o

de la pesseta.

contra la baixa

Res

Hem senti tquatre esgarips, soroll
d vestidures que s'esquincen, fressa de
faldilles antunt i aval!, i ja no ens ha
^

ealgut preguntar res. —Aquí
han trepitjat la cua
item dit

ens

aixa no pot ésser ,sinó que la Moral
n'anava a Passar alguna de grossa.
Sí, senyors; tal com lw soleen. La
Moral anava a ésser violada. Vi-o-la
da, saaplantent. Si unes senyores no
'se n'arriben a adonar, Déu saP el que
hauria Passat i el que li passaria. Ara,
pena. el crim que hom anata a come
tre ha estat denunciat. Ho han dit
lletres de motllo tots el: Periadics
en
que tenefs tbert estan,c de ntoralitat.
I ha han di t amb uns gran: brams de
'desesperado. Han fet bellugar el Bis
be. Han posat en dansa els canonges
s'nés impartants. Escriuen cada dio uns
articles plens de clams apocalíptics.
Unes grans titulars encapoten la
campanya: "En pro de la Pública mo
rentar (la privada no els interessa, és
dar). Les Juntes de les Associacions
redacten també documents molt viru
lents. 1 tot és dir "sefaor gobernador",
"dignisimo general", i enjabonar la
'primera autoritat de la provincia per
unir, si aixt la convencen que es posi
de la seva banda.
Pera de qué es tracia?, preguntara
Él lector.

simplement

Imatges
d'agost un

que

organitzat per al dio 2
cancurs a la platja de San
Sebastia
Per tal de proclamar la Reina dele
ha

Bona de Barcelona. Ni ntés ni ~ny:.
Aixa és el que ha tingut la virtut

'de

treure

yodo

fent

Un

de pollaguera vint-i-cine

sen:vors i
enrollan

o

—

ensenyessin la cédula, per
que apliquin
qualifica
tisis. I en el supasit que els fos Per
Inés d'aPlicar-los, airó está molt lluny
de la caritat cristiana, que si són tan
"cataliques" han d'ésser les primeres
de practicar, puix que de Jesús mateix
son aquelles parattles adreeades als
fariseus que s'escandalitzaven: "El
que estigui net de culpa, que tiri la
primera pedra".
ens

perntetre'ls

Un document con; aquest, amb in
sults a noies i senyores, ni ha de tra
bar gent que el signi, ni diaris que el
publiquin. La Moral, cont el patriotis
me, acosiumen a cotaixer-la i a sen
tir-lo menys ehs que ntés se la posen
a la boca i els que en fan gratis esca
rafalls. Quan la Moral és presa com
un instrument de mercadeig,
hom cau
en el terreny de la immoralitat, que és
el terreny que ovni trepitja a Barcelona
aquest sector de prensa que tot esPe
rant que vingui el serpent de mar de
cada estiu, les ha donades a demanar
la suspensió d'un Concurs perfecta
ment

bren
cel

lícit
a

tants d'altres se'n cele
del mon, sense que el
ni el lirón trontolli, ni la

com

tot arreu

s'enfonsi,

humanitat es perdi.
TemPs enrera, el sector a qué Per
tanyen aquests diaris va organitzar
pele correr: de Barcelona, i va monte
nit; paralitzat el Indice una pila d'ha
res, la mascarada
mis ridícula que
hagi desfilat per les 'sastres vies
Carnestoltes a part
En dejen Cara
vana mi- sknal o
alguna cosa per l'es
til. Hl van sortir vestits de /'Aida i
de Gli Ugonotti, con: si els habitants
de Barcelona als quals hom vallo es
pa/errar, fossin negree del Cofigo.
Amb un perfecte dret, hons Podía
haver anal a trabar el governador, a
demanar-li que suspengués la moixi
ganga, i aixd als organitzadors no els
hauria plagut gaire. Una cosa és que
la religid de l'Estat sigui la católica,
i una altra que han: Prengui les zaes
Públiques per a escenari de deifilacles
carrinclones renyicles amb el bou gua,
amb restItica i amb el respecte de
ciutadans.
Una Cosa és la moral, i tílta abra
cosa, que no !si té res a veure,
que
quatre senyors en vulguin posar es
talle i quan veuen que no els escolten
intentin fer estando, a tapia d'en
—

que
de mil diablos en
senvores

estan

—.

nom

de la moral "pública". Nosaltres, en
nom de la moral pública i de la pri
lacta i tot, tindriem monos coses a de
manar, pera Déu ens_ en guarcl ni d'in

tentar-ho

els seus lector,,, en nom de la
veritat i per a estalviar-li cdstig.
La "Acción Católica de la Mujer"
ha trantés als diaris un document en
el qual contenga per dir que les senyo
res que la componen
sóts "mujeres
honradas"
ningú no diu el contrari,
pera és indelicat d'alabar-se un ma
teix
i a continuació tracto de "des
dichadas mujerzuelas" ! de "infelices
desgraciadas" les noies barcelonines
que el 2 d'agost vagin als banys de
Sant Sebastid. Voldríem que aquestes
senyores

—

Es tracia

ganya

sois. .Peroa ja sabem
que no ens hi dei,varien pas ésser,
tergul aix3 de la defensa de la morcl
és cona una mena de maenvericz, i són
molt poes els que hi són admesos.
Pera si no en nom de la moral, en
el de la veritat i de la caritat cristia
ens Permetriem de demanar al se
nyor ,governaa'or i als censor: a les
eeves ordres que en lloc de tatrar co
ses refeeents a si a la
preso s'hi viu bé
malament, que al cap i a la fi tot
4om ja sap de qul va, tatxessia
Iota
literatura poca-solta amb la
qual es pretén crear un estat d'opinió i
'donar a rantorital la sensació que se
ti pot crear un confuiste.
La senvora Beatriz, del Brusi (r39
anys), s'haurd de confessar de la
sumida "ayer escrit que es pretén fer
,una "exhibición de
desnudos vivos".
Per cada mentido són set
anvs
de
Pargatori, si el Brusi té un tiratge
de 3.003 números, soen 3.000 vegades
la mentida repetida, o sien 21.000
anys. Amb inclulgencies pot obtenir
una rebaixa.
Hem demanat que takvin
la literatura d'aquesta senyora, que en.
tan

•aquesta

,

ganys.

llen contra el

tinguessits, ja

d'Imatges en
s'haurien ni bellugat.

concurs
no

!ji ha coses que quan es té sentit coma
ni es demancn. Pera ja se rap que el
sentit conni és el tnenys comú deis
sentits.
J. VENTALLQ

Ja s'ha vist.

•

*

és possibles pretulre's seriosa
personalitats polítiques
fer l'efecte d'homes amb
idees matrius, amb
programes d'efi
cacia financiera,
ment certes
que volen

Darrera

Porta

etc...

de tot borne que diu

que

una política
sempre hi sol haverrealista a realitzar
un reaccionani
advocat deis interessos
financiers
més

misteriosos

i

lamentables.

:Nro puc pas negar
que he estat
arnic particular del senyor Alba i
que
'luan el cop
d.'Estat vaig sser, tal
eom ja con
to en el meu Ilibre "Els
exiliats de la
Dictadura", un arnic
1.1ciaríSsint
i síncer. Davant del caigut
! de la
víctima política. tnt homenat
e,e
d'adhesió és por. T'en') liavers el
seM-or Alba
tenia un altre llenguat
ge que el
d'ara; tenia un llenguatge
dignitat i una posició de silenci

resPectable.

*""s9 hablo Puedo
dar la sonsaciÓn

deÉprit
dificultats

de

l'es-Sita

de

tota

a

despit

mena

de les

amb

qué

*

Per ara rúnica figura responsable
de la Dictadura primera ha estat el
jutge que va processar el senyor Al
ba, el senyor Alvarez Ródríguez.
pesó no és pas perqué amb aiscb s'i
nicii el període de responsabilitats,
sinó pesqué el senyor Alba va exigir
com a primera garantia per a pactar
el procés de qui el perjudica.
El procés del senyor Alvarez Ro
dríguez, que és una de les figures
més sinistres del dictatorialisme pri
rnoderiverista, no és pas un acte de
justicia estricta, sinó UXI present fet
al senyor Alba.
*

*

El senyor Alba, que ara está rnolt
amoinat per la baixa de la pesseta i
que creu que cal salvar el valor mo
netari abans que aclarir l'ambient po
lític que per tant duna alió altre, no
ho devia estar tant quan va donar al
senyor Blasco Ibánez tots els detalls
precisos sobre la situació financiera
d'Espanya, perque el gloriós novellis
ta ho fes públic en el seu llibre "Una
nación secuestrada".
I llavors la pesseta estava tant rt.a
lalta ccm ara.
•

*

*

que Eduard
Ortega i Gasset ha tramés al senyor
Alba ii día que no entén com ha po

En

una

carta

exemplar

_

de la

qualsevol acció fiscalitza
dora ,está funcionant la Comissió de
responsabilitats de l'Ateneu de Ma
drid. El període d'informada públi
ca durará fins al mes de setembre,
en
la qual data comeneara l'agrupa
ment per materies i seccians de les
denuncies presentades en tot aquest
temps. He pogut canviar impres
sions amb els secretaris de la Co
missió i m'han confirmas que diá
riament acuden per informar d'a
ensopega

cionades pel Codi de Galo Pont.,
ni per cap de les Ileis que serviren
per a administrar justicia en l'épo
ca d'illegalitat. L'Ateneu
deu estar,
en
el fons, convençut que aquesta
mena de responsabilitats podran in
vestigar-se dintre la vida normal
del país, pero no podran ésser exi
gides sinó amb un canvi violent de
les formes jurídiques. Cal engen

en
la majaría deis
acció rápida i radical, so
bretot quan no estan ben marcades
les fronteres entre els delictes po
lítica i els delictes comuns. Ara ja
saben els perjudicats de tota mena

ris

garantitza

no

casos

una

drar

de

excessos

tota

mena,

persones que abans de consti
tuir-se la Comissió de l'Ateneu no
sabien on acudir. Per mi, aquesta
Comissió té un defecte: el de la se
va estructura. Els ateneistes han co
piat gairebé exactament la famosa
Comissió de responsabilitats
del
que

funcionava Cany

la dictadura en relació amb la vida
política i administrativa, no ha són

respecte a la nostra acció
d'Africa. Primo de Rivera volgué
apuntar-se un triomf al Marroc,
amb el que no és altra cosa que un
fracás definitiu. Per aquest llibre
sabem que el Directori m'Usar vol
gué donar a Abd-el-Krim l'autono
mía del Rif, en pugna amb tots els
tractats internacionals. Sabem que
estigué estatjat en el "Palace" per
compte de l'Estat espanyol un mo
ro
aventurer, acompanyat
d'una
alegre francesa, el qual estava en
carregat de les negociacions. Sabem
que el Directori militar no tenia
idea del problema africá
que la
presa d'Alhucemes fou imposada
per Franca després d'haver pensat
Primo de Rivera en un total aban
dó de posicions.
Cada dia, dones, s'apunten noves
responsabilitats. Cada dia el poble
eepanyol neceesita més imperativa
ment
que es revisin els set anys
menys

1921

Primo de Rivera desféu la
Constitució i les Corts. La xifra dels
21, que no té res de cabalística, es
repeteix altra vegada en els mem
bres de la Comissió de l'Ateneu,
alguns deis quals formaven part
quan

també

del

parlamentari.

grup

que

un

1100.

SANCHEZ

ROMAN

Jo

dels defectes de l'Ate
neu de Madrid
és el seu afany par
lamentarista, el qual entreté i dis
trau d'una acció més continuada i
concreta. Com que ja anem essent
esceptics sobre l'eficacia deis Par
laments, resulta paradóxic que els
intellectuals demostrin per aquest
regim tan extremat afecte.
Deixant de banda aixa, cal con
fiar molt en la labor d'aquesta Co
missió de responsabilitats, la qual
és, fins al montera. l'únic órgan ac
tiu que está disposat a acumular
mataria d'acusació. En realitat, els
faltava als ciutadans lesionats pel
ragim sediciós Pelement centralitza
dor de les querelles popnlars. Per
qua el recurs deis tribunals ordina
crec

que l'Ateneu es fará ressó de qual
sevol transgressió, per insignificant
que sembli, i la traslladará al seo
día als órgans fiscals corresponents.
De moment, l'Ateneu ja ha desig
nat el Iletrat senyar Sánchez Ro
i el procurador senyor Guisa
man
sola per tal que es personin en la
causa que se segueix amb motiu de
les denúncies del senyor Saldana so
bre el ferrocarril Ontaneda-Calata
yud. El propósit de la Comissiá
consisteix, sembla, a exercir l'acció
popular en les anomenades respon
sabilitats de gestió, sense perjudici
d'actuar al seu dia amb referencia
a les responsabilitats polítiques.

Responsabilitats
d'altra banda,

no

polítiques
podran ésser

d'irresponsabilitat governamental.
JOSEP DIAZ FERNANDEZ

que,

Madrid.

san

(Pérez Moya), El fill de Don Ga
,11ardó (S. Marraco), Sota de roln:
(Morera), L'hereu Riera (Cornelles
Ribó), Sardana de la Patria (Mo
rera).

uuu

mentant els fets actuals i els deures
de les forces democrátiques de Ca

talunya. El
és "too",

Aquesta nit, a les deu en punt,
constituirá legalment el Centre
Catalá d'Esquerres, al seu local so
cial (Banys Nous, s, bar). Tots els
amics i simpatitzants de Francesa
Mecía són pregats d'assistir a Pas
semblea.
es

El próxim dimarts, día 29, a
les nou del vespre, se -celebrara un
festival a benefici deis presos polí
tics i socials al Cinema Ideal, del
Poble Non, sota el següent pro
*

grama:

Primera part.
R. Casanova, xi
lofonista, acompanyat al piano pel
notable professor Amadeu Bernet:
Manca turca (Mozart), Moment mu
sical (Schubert), Tsardes (Monti) i
Aromes de Queralt (N. Pérez).
Pese Casals, primer actor, diver
sos fragments escolIits.
Segona part.
Orfeó Atlántida,
—

mestre N. Soler: Cant

a

la senyera

(Millet), Sant Josep i Sant Joan

la Ca
Barcelona: Marinada (Pérez
Moya) i Sant Jordi triomfant (Pu

de la conferéncia

tema

jol).
Quartet vocal Santa Cecilia: Adéu,
petita rosa (Jacques Dalcroze),
Cercant la primavera (Zelter), Ne
gra sombra (Montes), Xinada, hu
morística (Juli Otto), i Brindis del
Rin (Mendelsshon).
Tercera part.
Francisca Gibert,
liederista, acompanyada al piano per
la professora Josefa Tomas: Mar
garideta filant (Schubert), Minuet
(Apelles Mestres), Caneó de gru
met (Toldrá i Der Freischütz (We
ber).
Antoni Mires, tenor, i Maria Es
pinal, tiple, cantaran el més selecte
del seu escollit repertori.

ferencia al Centre Catalá Republica
del Poble Sec (sasrer Tapiales, 2).
El tema eseollit és el de "Visió de
conjunt de la História de .Catalu
•

nya".
*
Encara, densa a la nit, el nos
tre company Etnili Granier-Barrera

—

donará una conferencia a l'Ateneu
"El Centaure", de Sitges, amb el
tema "Les dues revolucions".
*

Per al vinent día 3 d'agost es
a Agrarnunt diversos actes
de carácter polític, i entre aquests
algunes festes de carácter popular.
En els actes de carácter polític hi
prendran part els no%tres companys
Josep Sunyol i Domenec de Bell
munt, els quals donaran una con
ferencia sobre "Esport i ciutada
nia".

Demá, dimarts, a les deis del
el líder republicá. senyor
Marcellí Domingo donará una con
*

vespre,

ferencia a la sala d'actes de rAte
neu
Barcelonés (Canuda, 6), co

de

personalitats

france;cs.

*

*

?S'ha parlat d'aquest banquet

encara,

popular. Pero,

bornes

d'aquest

a

que
Pa
ban

No creguem el que n'han dit les ga
setes oficioses que ara ens volen fer
creure que el senypr Alba és
personalitat espanyola de prestigi que

e
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amb el sinistre re
cord de la guerra. El senyor Malvy
s'aprofitá de la política generosa i
torna a ia Cambra de Diputats. Es
un
home intelligent i aviat es caleá
la presidéncia de la Comissió de Fi

París li donés una xitflada admirable
i que Edouard Herriot digués que no
tenia cap mena d'interes a conéixer el
dictador.
El senyor Malvy, tnort el general
Primo de Rivera i necessitat d'un ha.
me de confianea a Espanya,
fet
amic del semor Alba per tenir sem
pre sobre el país un arnic, un soci, un

de la Cambra.
Des d'aquest lloc es poden fer mol

consoci, etc..,
pensá en el senyor Alba, el qua!,

qué tothom es
desitjós d'acabar

va

sentir generós i

nances

tes

coses i gaudit; Iren prestigi

•

#

ara que partem
del
Malvy contarem una anécdota
picant d'aquest senyor. Una vegada

Per cert que

senyor

dinávem al terrat de Can Llibre En
Márius Aguilar i jo, i en una altra
taula Amadeu Hurtado i un deis seus
fills.
A rnig dinar entrá monsieur Malvy
amb una senyoreta molt bella i ben
vestida. S'entaularen, i en acabar de

senyors Hurtado i

hi ha al món.
El senyor Mala-y ha estat l'orga
nitzador del banquet.
Qui és el senyor Malvy?

en

e

•

dinar, jo, que el vaig reconeixer, m'hj
vaig atansar per parlar amb dl i tren
re-li un intervina Vaig parlar 'larga
ment amb ell i el vaig presentar als

quet.

Com tothom cap. el senyor Malvy
net. En el
és un polític no gaire
temps de la guerra va ésser proces
sat, i més tard pogué tornar a la po
lítica francesa pel corrent sentimen
tal que existí a Franea en l'any 1924

el dictador li pnometé organitzasiIi
un banquet
transcendental.

com

*

darreratnent li ha estat donat
rís?

Parlem-ne,

per exemple, hi ha
Rairnond Poincaré als
quals no enlluedrnen 1 que mai no ha
tornat a donar la rná al senyor Malvy,
i aixé, ja és un símptorna.
El senyor Malvy fou l'organitzador
del viatge de Primo de Rivera a Pa
rís quan el 14 de juliol d 1925, i que
tan sois serví
pesqué el poble de
tic

por

ablidar

la

sera

amistat amb

alienes

a

lUna informaciló pública
de "la rambla de Cata

lunya"

/a nostra redacció les pf-in:eres' informaeions amb
en el concurs sobre els atropellaments cemesos a 0a4
talwnya per la Dictadura.
En acusar-ne rebut i recemanw als nostres comwnicants que ho
facin tan rapidament com sigui possible, per tal de donar curs amb
el necessctri deteniment a les seves denúncies, reproduirn a oenti.nuació les bases per les quals es regira la nostra infornuació:
I. —Podran acudir al concurs tots els qui Izo desitgin, entitats 1
particulars, i preferiblernent les victimes mateixes deis fets rela
tats.
II.— El jurat considerara tots els casos d'atropellam,ent centra
persones o entitats que u sarasa sotmesos,
particularment els esde
veniments a les comarques catalanes. La gestió deis ajwntainents pu
pins és especialment interessant per la seva valor d'exemplaritat.
III.— Són exclosos del concurs el procés de Garraf, l'afer del
Centre de Dependents i tots els catres fets, divulgats per la premsa
suara, que, per llur gravetat, han estat ja cendemnals unanimetnent,
Han arribat

a

participació

l'opinió catalana.

per

IV.— Les respostes que no vinguin avaladas amb proves, no.
ran presea en consideració. Caldra proporcionar el maxitn possiner
de pro-ves
docutnents, fotografies, estat de comptes, etc.
de
cada cas denunoiat.
V.— Les respostes ananirnes seran anullades. Els concursants
han de facilitar el prapi nom i domicili. LA RAMBLA DE CATA
—

LUNYA, emparant-se en el secret professional periodístic, es
promet a mantenir reservades les seves fonts d'informació.
VI.— La persona o entitat que donara a conéixer el
derat rnés greu, sera premiada amb u?: exemplar de la

Ens acomiadárem, i al cap de poca
estona, deu minuts més tard. tornava
a
Can Llibre el senyor Malvy, cm
crídava a part, i volent-me donar
un cigar cm día:
—Li agrairia en extrem que no
dígui que m'ha trobat dinant amb
una senyoreta... Ni ha coses que... com
pren?, no han de dir-se al diari... Po,
den arribar a París i no vull ennuis
amb la familia.
—Res, borne. vagi sdn tranquil...
Ja sabem el que és aixó. ara!
•

•

e

El senyor Malvy ha organitzat
aquest banquet i ha fet anar-hi un
bon rengle de primers polítics fran
cesos. Ara
explicarern el per qué hi
ha anat cada un d'ells i quedará de
mostrat rodonament que cap d'ells hi
assistl per admiració a 11 figura par

c,as

com

consi

"História

Nacional de Catalunya", d'Antoni Rovira i Virgili.'
VII.— La correspondencia referent al concurs haura d'‘sser adre
çada a la nostra redacció, Ronda de la útviversitat, 6, Barcelona,
en sobre tancat amb la menció: "Concurs".
Els ingressos que es recaptin en
les testes de carácter popular es
destinaran a engrossir la subscrip
ció pro-presos política í socials.
*
A Vilassar de Mar, i organit
zada per Unió Ciutadana, donará
avui, dilluns, una conferencia l'ad
voces Manuel Carrasco, sobre el te
nsa
"Els deures cívics deis cata
lans".
L'acte tindrá Boa al cinema Are
nes, a dos quarts de deu de la nit.
a
Sant Feliu
el Foment Republicá
Catalá, entitat que neix a la vida
pública disposada a treballar per
Catalunya i per la República. Els
signants del •manifest adreeat als
santfeliuencs per aquest objecte, fan
declaracions d'acord amb els prin

tlobregat

cipis

esquerrans.

En la darrera reunió general ce
lebrada varen ésser aprovats els Re
glaments pels quals ha de gover
nar-se
la novella entitat. Fou no
menat el Consell directiu, format

pels següents senyors:
President, Cardús; vice-president.
Sic.art; vocal, Montmany; adminis
trador, Ribes; comptador, Sáez, i
secretaria, Sanç i Pomar.

preparen

El senyor Alba, Monsieur Mal
altres anéedotes
gut realitzar certes visites sorpre
nents guau fa uns quants anys pas
sejant per les tribunes de Long
champs, en voler-lo saludar determi
nada persona, ell, amb aquell seu cr
gull característic, li gua l'esquena
davant de tot el concurs de ruode/a

causes

*eonstituit

*
Al mateix dia, a les deu del
ve,spre, el president d'Acció Repu
blicana de Cataluny-a, el nostre amic
A- -Rovira i Virgili, donará una con

ble

$ir 11111

la nostra voluntat no podem pu.
blicar avui aquesta secció del nostre c,ompany Josep
M. Planes)

(Per

de

I amb acompanyament de

*

nova.

administratives; el de Salazar Alon
so, de les responsabilitats judicials.
Ara s'ha publicat una obra d'Her
nández Mir, periodista que ha se
guit pas a pas els aconteixements
del Marroc, i per ella veiem que
si grans són les responsabílitats de

mol

tes

Marroc,

legalitat

Cada dia surten noves responsa
bilitats. El !libre de Saldana ens
dona compte de les responsabilitats

tropells, extralitnitacions, prevarica
cions i

una

~ame..

ser ales

Dictadura

—

Aixo és el que pensen ovni a Barce
lona lotes les persones de sentit coma.
Si ele que aquests dies s'esgarganze

de una ~Prenda histérica que en
cuanto tiene una pelea en el hogar sale
al patio de vecindad a contar los por
menores de Sai vida íntima. Hay que
tener sinceridad en la desgracia y
grandeza en el silencio. Callo hasta
que sea mi hora, pero cuando hable
será para que los culPables aparezcan
a la lus

MALVY

responsabilitats

Les

7

-

*

Augmenta l'interés per conéi
el resultat del plebiscit obert pel
diari bilbaí "Euzkadi", i eneaminat
a
coneixer l'opinió deis nacionalis
tes en ordre a restructuració que
més convé donar a tan important
sector de la política biscaina, pro
cedint-se a una revisió de valors,
xer

ticular del senyor Alba: El president
del Consell de ministres de França,
monsieur Andrée Tardieu, i el minis
tre d'Afers estrangers, /11. Aristides
Briand, hi han anat perque els convé
estar bé amb tots els polítics gover
nants o possibles governacts espa
nyols en el futur, donada la seva ten
Lió de relacions amb Italia. Espanya
és una potencia naval mediterránia i
els convé per damunt de tot estar bé
de relacions amb ella.
Per tant, qualsevol polític espa
nyol que sembla que pugui governar
el dia de demá a Espanya pot rnolt
la6 traslladar-se a París, ara. Li do
naran un banquet, Ii propasaran nego
cis o li donara:: la Legió d'Honor. Es
Un consell que donem tant
al comte
de Romanones com al cornte de Bu
manones, com al comte de Guadalhor
ce, etc.,. Es igual. No comprenem pes
qué no aprofiten la ganga.
El senyor Edouard Herriot i el se
nyor Leon Blum, president del partit
radical i radicalsocialista i president
del Consell d'admnistració del parta
socialista unificat, respectivament, hi
assistiren perque es tractava d'un
emigrat polític víctima de la Dicta
dura.
Heus ací el valor que va tenir aquell

es cregui oportú, amb
pronunciament públic, en el qual es
traben condensats aspiracions 1 pro

sempre que

grama.

_

Dimarts, día 29, a les quatre
de la tarda, el Collegi d'Advocats
d'aquesta ciutat celebrará al seu ,es
tatge social, Mallorca, 283, junta ge
neral extraordinaria per a tractar
dels assumptes selüents, d'interés
per a Sota els professionals del
Dret:
Derogació del Codi Penal de 194
i restabliment del de 5870.
Restabliment del Tribunal del
*

E.

.

Jurat.

Deliberaci6 i acord sobre les pro
presentades, entre les
quals figuren una referent als re
cents successos de la Prestó Cellu
lar, i una altra sot're la derogació
del R. D. llei de 3 de gener de 1928,
que modifica els articles 954 al 957
del Codi Civil en el que fa referen
cia a la successió 'ab intestato".

posieions

*
A l'Avene Democrátac Repu
blica, Ankel Pestana ha donat una
interessant conferencia sobre el te
nia
"Consideracions sobre el pro
blema social".
*

doná
talá

El senyor Leandra Cervera
una conferéncia,a1 Centre Ca
Républicá del Poble Sea, asub

el tema

•

;"Civilitat".

Convidat pels diferents sectors
del republitanisme ig-ualadí, divendres
vinent, día primer d'agost, el noStre
company Josep Sunyol fará una vi
sita a la simpática ciutat catalana.

TARDIEU
a les polítiques de realitia
cions. Possiblement perqué son les
més productives i eficaces.

aterrats

banquet organitzat pel

senyor Malvy,
que és un dels hornee mes enamorats
de les belleses i riqueses d'Espanya,

des deis tenebrosos anys de ilne en
qué es veié obligat a residir-hi foro
sament per a no cause a mans de la
justicia seca que dictava el capita
Bouchardon. el qua.I condemná tota la
gent de "Le Bonnet Rouge" i els tra
meté al trágic "patean" de Vincen
nes,

*

Cal a.dvertir
nyor

a

*

*

tothom que el

El senyor Alba ha perda el stntit
de la realitat. De tant parlar ne fins
ha perdut el valor espiritual que li
liana donat el seo silenci i la sena
posici6 en el$ anys de dictadura,
Valía la pena, ell que ha este rau
tor de la frase "los stis anos indig
nos", que hagués'dit "set" en lloc de
sis i que hagués contat la seva acti
tud d'ara entre els actes i dec'sions
truculents i lamentables que partí en
si la Dictadura.

Se

Mal!y. ésqi polítie també dels

FRANCESC MADRID

•

•

28 de

julio! de nao

la rambla de CataiunVe
-

altra finalitat que perjudicar el bon
nom de l'Associació i, d'una manera
especial, el deis sena direetius. Dones
bé: orquesta demanda judicial per
estafa, en el mes de mal d'en
guany, ion sobreseguda per l'Audién
cia Provincial. en virtut de »o apa
réixer —com era natural— elements
de caricter punible ea lee diligén

Cal enfortir l'Assoela
caó deis radio-olents
eatalans
iiestmo ~as que la
reepleadiab, per damunt

»Al

s.

ticia
deis
!Delicia arte volien venir a indicar que
no. Senepre lumia» eregut que si
ahrd tre nuela d'eadur el Servei
de Radiodifueld que ?nuera a ad
iad/tes dae a huy seso, aqueo algú
era Usaidu Radio S. A. Pene no es
pot asear que ~esta empresa *na
va ben preparada a Ti Iluita.
Píe pu ben preparada técnica
arent o fiaancierament Ea aquesta
ordree hi ***a corapletement per
derla. AM** be» preparada en
aquella allt~ dedres que en aquesf
país iteleillimeen a ésser suficiente
pe.r
en
eh concursos.
Pr
de yeat elevada, amka i
aceitad
a sou ea el si de
I* »IN* que havía de dictaminar.
Li =acá, pera, tn eIement que
forSt dee deba, 1 contra el qual eh
guerras sseeprs tener> un cert re
cel- d'anar-bi. L'opMió pabliea, 1
amb ella eh sena drgans: la prensa.
Uninimement, tota. la reassa de
rádiemients del pede ea ve posar en
front de Unida *dio, peró no en
actitud' posesiva,
en rectitud activa de
?Motu de
rerotitste
de le ti,.
rio per ed esu dgéeti d'explotacid
dele aritutch. U
t le me
a va creure que el een biaxe esteva
de rodera banda de Unida Radio,
pule cpie maconalent l'obra d'atines
ta entitat aviat al país no II queda
ria ni ridio ni roldloosienter.
I a Unkorrté li han seralt
de rey ni' 1.___,.:i*. si eta ele

caldbeljt

=ir

meesaste*Mb di'

martingalea

de l'Escola de técnica d'emissores
i el caneara de locutora, ni l'anar
trae:tetes* gesetilles e la Peemsa
&el* que !a tenia el Ser-el adjudi
cae i que do h; lava proposea Inés
bona que la reved
Tot airó, contrIriament, ha Renta
per S fe• mea •vident et tracia de
Unida Radfo i deis seue elereente.
I quan ha gringut que el Gcoveen
ha dbnat la nota ebelosa de te re
unió del Cansen, dient que e/ con
cure es deelarava desert penen& tra
reassa asoma1 que la Junta Téc
nica s'atrevie * ateinsellar que el
Servei fas donte 1 una emprela que
'sois hirvia tirar* 8 *ata, dula die
complemente de la Jtrita eren ae, ha
&te« com si ofIcialmént hom eseor
rimo él ved pesqué tothoret veiés que
la trinos baria eitat descoberte. El
Goletas metethe Isi posava a :a vista
,del pdblic.
Creitern que és arribada nena de
qUé Unión Radia plegni. La radio
&fuel& hl frnetrystia etionnernent. Je
sepoteadt que *Otees •enyete do
van pas a plegar pel fet que nos
altres eh ho demanem. Pera a les
Ala« déla !Mine:tienta eiltá el'obli
g2r-lát d qtté niegtriti. Que l'honda
de Bdredlona f de Madrid, nont Flan
plegat de Bilbao, de Cádiz i de Sa

ei

unan a**eineena rentan
a

-..

lamanea, perqué oto Vb4 uanyaven
l$ vida.
Si a Barcelona limón Radio S. A.
i la seva sucursal que s'anuncia amb
el nom de "Radio Barcelona", no
hi trobaven quotes de socia ni di
neta deis anunciante, Unidos Radio
tisuria de fer les maletes i tornar
ee'n a Madrid.
Ele catalana que aluden Radio
Barcelona, tant si és essent satis
de l'en:asara del Tibidabo, com si
és donant-hi anuncia. eón respon
sables que la radiodifusió a Catalu
nya es trobi en l'estat que es traba.
No ele cápiga dubte que el dia que
Unión Radio, l'empresa madrilenya
que té la radiodifusió eom un ne
greca no pogués emportar-se de Ca
tahmea els milete de duros que
menstialment s'emporta cap a Sta

dind, plegarla

•

les

1 ara
El dia

Hidalgo (secretara d'En Rieard
Urgoití. director generar de
Unió* Radio, S. A de Madrid),
coro
a amor que
digné bien de
ticle "Cediendo Radioyentes.
?Otro negocio ~ere?", pub:icat a
M.

,

la revieta 'Radio Barcelona" del
di is de/ passat mes de maro, en
el qual s'emetien conceptes injurlo
sor per ala direetius de rentitat dels

radio-oients.
Efe comentad* que es dedueixen
de cer que acaben, d'exposar no eta
volent ter. So!, &l'era que elle acu
saren
i l'Associaci6 ob
tingué el sobreseennent de la causa.
?Ara aquesta ha aeonsegnit el pro
ceesament
d'un elernent de Unión
Radio? Out passeri? La justicia hi
dire !a seva.

Cal, per unte pel bé de la radio
difusió, no enfortir *quema empre
ea, no aportar diners ni arnb qnotes
ni mine anuncia a Radio Barcelona,
no eollahorar-hi eseriptors catalanal.
enfortir en canvi eta rengtes de
l'Asee:ajada Nacional de Ractiodi
fusió, aentitat deis radio-atente ca
talan*, que té aria emissort "sense
anuneis", propietat deis radio-atenta
catalana, que ha pies tina ufana ex
traordinaria, i que atrito una poca
centenars mas de socia que san aple
guin podrá donar prcgrames "senas
anuncia", tan bons com peques ve
gades sé **han donat a Barcelona.
En l'atara de la mort de Unión
Radio S. A. i de les seves encur
sala, qtran he= ?emana que hi hagi
llibertat d'emissió, puix que el con
era
ha estet deelarat dtsert, cal
entorilo, ele rengleo de rAseckialió,
pel bé 1 per la prosperaba de la ra
dioditusió a Cataltinya.
Iren-vos socia de l'Associació, al
en

20

reno

d'amrneis d'a

no

la 'letona para

ve

del rnateix mes de mal,
el Jutjat instructor del distriete de
l'Audiéncia d'aquesta cintat. decreta
el processament de Bartolome Mo

emissares

lleves

practicaden

del

itomminginme

11110

roccogehir
etquesta nit,

a tes

deu:

Revista Sonora Parammmt
LA BARCA DE NOt
Dibuixoe sonora Paramount
Un esbós dialogat
per

n

Sense

"Irnatreee", el popular magazine del
rotogravat, ha puhlicat una informa
ció sobre E A 3 r. "A Radio Barce
lona —diu— ens expliquen el 'Meted
de les ondee. Vosaltres no heu es
coltat mai l'explicació d'un técnic?
Es terrible. Es creuen que abre> del
kilowat, de la modulada, del mun
tatge en placa i abres frases que
deixen anar a cada mornent, só n
toles les
coses vulgata a l'abast de
intelligéneies i resulta que no hi ha
manera d'entendrels d'una paraula.
Com que ens len un embolic amb
les explicacions ens atrevirn a pregar
el tenyor Sánchez Cordovée, engi
nyer director d l'eanissora, que vul
garitzi una mica." I aleshores—diu
''Imatges" que el senyor Sánchez
Cordovés fa com aquel' que vulga
raza.

En aguaste informada el director
de "Unión Radio Barcelona" hi que
da retratat de front 1 de perfil. La
seva
táctica és aquesta: Embolica
que fa fort i et prendran per savi.
I així quan va a visitar l'emissora
gent que no entén res de belio ni
d'electricitat, comença a
tan sois
embolicar-se amb tecnicisrnes i fa un
discurso pseudo-cientific que els que
escolten no hi entenen ni un borrall
i es queden toso pana
Peró un olla va trobu-se que pen
sar* que ningú no rentenia, hi havia
entre eta que l'eseoltaven un técnic
de debó, que ti va dir: —Escolti,
escolti, a veme, torni-m'ho a dir,
que no ha he entés—. I el que va
haver d'explicar-lí a Sánchez Cor
dovés el funcionarnent de l'emissora
fon el visitant, que ti va donar una
Ilicó de voltímetres i amperlmetres,
que si em hagnée fixat una mica
segurament 11 ludri* eetat de rnolt
dele el
—Ara ho eatie estediant
director de "Unión Radio Bareelo
na"—. Aixó encara oto ho tino exa
minat
ategia, acorralat a pregun

espanyol

M. Chevalfer,

tes.

Opereta einematogrifica Para

Peine pugeu a veure-la, rernieeora,
i sortireu pie d'amperimetres 1 de
voltímetres que en titulen pet a do
nar i per a vendre.

motint, per MAURICE CHE
VALIER i J. MACDONALD.

L'Associació i "Unión

e

*

»Jadio" davant de la jus.
deja

La proposta de Unión Radio S. A.
Si concurs per a l'adjudicaci6 del
Servei Nacional de Radiodefasidyno
s'amagava de dir que noma -posarla
ernissores ella on cabría' les des
peses. Per no tenir pron anuncia 1
Ra
no cobrir les ?espeses, Unión
dio S. A. té avui tencades feo esta
cione ernissores de Bilbao, Cádiz i
Salamanca, després que quan les va
acaparar va prometre ala radio

CINEMA PARIS
AVUI, NIT, A LES DEU:
Noticiad Fax (soneira) Dibni
xoei sonors. Cançons per TITO

Irtliaídialament despree que rete
sociació Nacional de Radiodifesi6
voigua que foesin garantíts ele !fie
ramente importante que, en concep
to de eubvencions per a programes
Ha a Unión Radio S. A., sucursal de
Barcelona, per tal que fossin esmer
cate a miss de qui ele »arreas i no
gust dé qui els rebía,
ciaoi6 sofrf reseorriesa de Unión

SCHIPA i la revista
Movietone

onora

FOLLIES
EX'« formidable de les carieons
antericartei de moda "That's
You", "Baby' h Breaakaaaay ",
per SUE CAROL.

•11.11M1.111.1....

"

1

Radio, que entaulá contra ella una
querella judicial "pe' delicte ?'esta
fa". Aquesta querella no pereeguia

Gran Pare d'Atrae
cions Montjuic

5b tT4.nr====1;11222~Tniann

Mrntanyes

tc

me.

Lee

nema

parásits

profit.

EL DESFILE DEL AMOR

son.

-

Resses

•ensacienats

d'Europa

gáditans

i salman

oients bilbaína.
L'estació
Une "l'oro y el moro".
encara
avui
Sebastián,
si
de San
programes
de
retransmet
funciona 1
Unión Radio Madrid és perqué
l'Ajuntament i la Diputació de Sant
Sebastiá l'ajuden.
Aix6 vol dir que si el ?ja de de
hagués
mi que Unión Radio S. A.
tingut per vint anys el servei de ra
diodifusió, succels que a Barcelona hi
hagués tingut pocs socis i pocs anun
ciants 1 que no fes ni per a !es despe
ses, hauria tancat tranquillament
l'emissora i Barcelona es quedaria
sense estacaó de rádio.
*5*

D'un interviu celebrar pu un re
dactor de "La Nau" amb En Pu
Llorenn l'expresident de l'Associa
ció Nacional de Radiodifusi6:
"—I les sumes fabuloses que es
recapten per Unión Radio Barce
lona?
--Torta fan cap a Madrid.
—Abel, pot assegurar-se que s'ha
eorprés la bona fe del rádio-oient?
—El rádio-oient ha tingut una
part que l'ha defensat a sang i a
foc. Retreure-la me'n priva la meya
humil persona, pera callar-tne-la
fóra un tort als mérits de l'urde
Aqueo i ja arribaren?. per
aquest les, a heure'ns-les amb el
Bane Urquijo de Madrid. Volteo'
imposar, costés el que costés, el
principi que ele diners recaptats a
Canalunya servissin per al foment
de la nostra radio i no pas que fas
sin .1.aa1)ats a aitres finalitats i per
inantena 1);;Tits forasters. No ha
poguérein aconseguir; aix6 fou el
que ens determina a separar-nos,
junt aneb eta nostres companys,
elélnents interessats a tra
n'erre i h tapltal castellana els pro
fits de l'entusiasme 1 del tre'Dall
realitzat ad."
*5*

Del metete interviu amb e *e
fletar /osep Bolet se'n desprén:
Que hi ha hagut muros que Unión
Radio Barcelona ha tramés a la
leva central Unión Radio S. A. de
Madrid Inés de 50.000 pessetes, pro
docta d'anuncie 1 de quotes deis
socls.
Que e'ha cornprovat que en els
matebuse meso, en qué es trarnetia
una tan important quantítat, la ai
-ata
l'import déle eóncerts radiats
atarea nenneros del programa no
arribava a 8.000 pessefes.
ES tina vergonya que encara hl
hagi catalans que amb els seus di.
neme en forma de quotes o en forma
d'anuncie per a l'antena d'aquesta
empresa eontribueixin a que cada
mes Unión Radio Barcelona pugui
trametre a Madrid aqueat feix de
rnilers de pessetes.
Tot rádioaaient, tot cata* rió de
larrient to ha de danttibuit de cap
manera a ajudar a gime wattesta
empresa antmciadota per radio, saló
arre ha de ftt campanya entre tatas
les seves amistats per tal que ton
hom benegui la vetaba
*

*

*

Unión Radio Barcelona s'ha excla
es digués
mat de qué públicarnent
contravenint
el
que la seva onda,
que

L'atrita:Id

grafs
pecció.

Aqueates coses sempre fan dure.
Estera certs que el dia que el cap
de Telégrafs pugi a l'emissora del
Tibidabo trc>ará l'onda de Unión
Radio Barcelona en el grau Máxim
També el conne de Güell va tro
presa
bar que el pa que donaven a la
que
se
II va
el
dia
era excellent
acudir d'anar-lo a tastar. SI en temps
del senyor Eraclio el capita general
hagués anunciar que pujava o. fer

mes

•

DIDatad•t.

Discos

no

3

Al/water

Kent

clectric
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a
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Exposielons
de
tnitMe

*

tan content perqué l'haviem
atacat, puja que alió havia donat
lloc a qué 11 fossin trameses tantea
esteva

cartes d'adhesi6. No cris estranya.
Sempre han abundat més els ig
norante que no pes els cultes; i

aquest país precisarnent és un deis
que bat el récord en matarla d'anal
fabetisrne. Ara, que la xerraraeca de
Toresky és de mal gust i barroe:a,
fins se n'han adonat ele analfa
beta, i en aquest cas auposem que
les cartes que diu que ha rebut
deuen ésser com aquelles de la ra
diobeneficéncia i tanto altres, que
són fabricades a la ti:latente oficina
de Unión Radio Barcelona, corta
don Joaquín Montaner es féia fa
bricar a l'oficina de l'Exposició les
cartes de protesta adreçades a tal.
calda perqué 11 hada, adrnés la di
rnissió de secretad general del cer
tamen.

e

desert. Les coses han hquedat
tornat a
l'estat d'abano que ea
Caneo.qués el Cioncure. 1 oorn que
no
hi ha oap red n1 ~lb)
perqua
una empresa tan
oorn "Unión Radio, S.
A." oontl.
nuT exeroint de fet el ~opon
de la rZudio, 1 eobretot el
mono.
poli de lea hopee d'embudé, old
que el Govern IntervIngul •

aquest

transcendental afee
proolami al Illure dret d'ami*.
scaret,ot,
quan

es

traoti
la de

mIseoree cultural. oorn

l'Aespolaoló

dele rildio.olenk
*atelana
mesum~

-6/ lomeo/ Ta anb xmd tses ensted
resky, que encara fa de locutort el
dimecres passat, de tornada de les
eveg
vacances, va permetre's
molestar el, radio-oferte amb xava
canades i seuclits ailusius a l'erras.
sora cultural de
l'Associació ga
cional de Radiodifusió, passant per
damunt no direm ja de l'ordre go
vernativa que té rebuda, sin& fies
per damunt del respecte deis aletea

radio-Mente.

xos

*

*

Durant una pila de nulo& en ttmpt
de le Dictadura, aegena
ernissora
que ara vol fer el catalanista I con
vida els escriptere catalana a desfi
lar Per la seva ettació, ea tenir en
micrófon installat a reetatge de la
Unió Patriaties del eereet de Ca
ria. Aleehores eenvenla elter bé amb
eit general* Primo de Rivera i /la
tinea Anido. Ara, el la debtessin, po
sada ütt miciófatt a Cele Cambó i
un

altre

del senyot

e casi

Malueuer

Viladot.

Pel demés, continua eisent una
encara actuí de locutor
d'una emissora de Barcelona, chitat
d't milió d'habitante, un hozne de
reveas n'yeti cultural de Toresky,
que no sap parlar ni catall ni es
vergonya que

yuyal.

L'Assoclació Nacional de kadlo
difusa!, té rebuda una coutunicació
del governador en la qual se l'ad
verteix que si fa servir l'antena per
a altra
cosa que
no sigtan emise
&loes culturals 1 musleale, és a dir
1 aquest és el sentit de radverti
ment —, per a atacar Unión Radio
Barcelona o replicar ah Mas ataca,
seri chatura&
Volem creure que Ualan Radio
Barcelona den tenir st sea poder
un ofici semblant. Pera eris fa
creu
re que o no ti- fan por les
amenaces
governativea o que deu eornptar que
coas que ele seue
superior, de Ma
drid es vanen de tenir vara alta en
certs 'loes molt elevats, no II ha de

--

Ja

catre/set/e, que el lee volar
quartos

es
"

6n

*

*

"El Sr. Subsecretaria de la Presi
dencia del Consejo del Ministros ha
declarado a los periodistas que ha
llegado al Gobierno el proyecto pre
sentado por Unión Radio al con
curso para adjudicar _el Servicio de
Radiodifusión, el cual englut ha dic
taminado el pleno de la Pueril Téc
nica, ea el único que satisface lat
condiciones del concurso."
No s'espantin els rbio-Ciients
Aquesta gaeetilla erre la va tramite
terno enrera Unión Radio Berceltn
na, i cota que noselfree (ras chiven
ata nestres lectora 1 he pedeel ea'
gattyardee de cap Manera, ti theta
Usar en tin ealdi», ott sea likettt
trabada. Sespoeent que á Unid» Ika
dio Barcelona tto 1 f*tí Ofis
gracia chte la Pribliettleth di ua el
f.
coneute Je ha dedit deolartli
011
Per aietó 11 pobliqutoi. Are
pot trainefre tete lei diré

11111111111131

trepidante

Barcelona
WillnelAtift/if

agradable

POWER

atraed&

-

"Itildtio-Lot"

-

Cascada

Marca qué Sebre l'expetan
cid tlenica de les altz'ea, eh*
auperat i ha assolit una quali
tat irnniilloralHle. Presenta
modela diferente de rédio-re

Skooter

ceptore.
Oir uta audicid d'U* PO
WER "Rádio-Lot" feredtiebe

Magnifiques copes
que s'adjudicaran
a

eionals

menjaven d'altrer
*

ele

Canee" II

les

en

Toresky ha dit pel raicrófon que

AT DE

C.onde &Sale/0We" as
neme, (eeltrdir Casado y C.'") rífalo.
~Mal. 01. aleo«) talen&3..
Alterara
(Vale Seudo
Cremadeer

en

d'Entença,
li hagues

carrer

que no
no en fóra
Rie
sin donar panets de ca l'Esteve
dit
que
els
presos
haguessin
i
ti
ra

a

L

GRAN

aempre

Tobogan

Rejilla Moda&

de TRES MILLONES de aparatos en
Mtionamiento ea el mundo.
Aperases que se conectan (rectamente a
le ?Miente eléctrica, dando une seleetivi
dila debe., volumen, fidelidad y limpie.
*8 816 AMBO, inseepeeitedtse hasta hoy en
un aparee de tedio:

Radio

al

quina

-

Olé.

its

inspecció

una

una

desacreditada

d'agudesa.

Gran pista d'skating
Magnífic restaurant
The dansants
Diners americain
Jazz orquestrina

AllEft
zwrgAnio

tente.
0:ile de
S. Arete',

convencions

f 99 aguda, aireó que
exclusivatnent
trobar-se
de
en loe
metres que ti han estat
en eta en
adjudicats, se la troba per tot ar
cap de Teté
reu. I ha convidar el
perque bi vagi a fer una iris

Waves

La

ealeact.

per lea

internacionals, no

en

altuació
d'interinitat. La
InterInItat
l'espera del fall que havk de
de
dictar-se a propbelt del
00n,
a
cure per
l'adjudioaoló del Ser,
vol Nacional de
Ara, pqrb, el OOflOupithdlodtfuslé,

BUG

a=

DEÇAIIIIIC.

está disposat

Ens trobitvem

Interna

I

Sevilla

virtnsneonritomnovdtivantwirtmmt,

la
impfébkid
que s'ha aisolit el definitiu; tal

inatnediatarnent

és la seva potencia, modealát46,
abast i clatedat.

mensualment a I s
vencedors d'amb
dó exes.

Les

Ele receptora POWER "Rá
dio-Lot" tenen un aeabat per
fecte d'artietica 1 immillorable
presentaci6,'amb dispositin Per
a amplifleaci6
gramola/rica, i
és ven a preve molt toonablett.

copes correspo

nents al mes actual
esta/1i exposades al
saló del Restau
rant.

Casa especialitzada

50

CENTIPAS

~194444.444+~~44.4*

grana

installacions d'altavetes per
cinetnee, concerts, testes,

Oillkana de eenterdesietét
Avena: Meradas del buerb, caz
rer.
Mete, carretera de Sionlinie,
recentment estatuida.
PUISLIC: Funicular ce Montjuie
°amere combinan anada I ;orna
da f entrada al gafe. tlreA PTA.).
comete Intérmédte Publeulat
de stentjufe,
aeguint el Passeig
teeenrnient maneurat.
Entrada al Pare:

en

a

cureoe, etc., etc.
Ex POsicio 1
6

Lo

VENPA:

!lidio -Lot4,
Paséele

1

de Satt Juan, 17
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28 de juliol de 1930

la rambla "de Catalunya

MOTOR! SME
AVIA.Cló

La II Challenge Internacional
de turisme
de la Volateria del Prat han controlat
llur pas gairebé tots eh aparells que sortiren de
Berlín

Al

carro

23, fins ahir,
Des de dimecres, dia
per Barcelona més de chi
passat
han
volta a
quanta avionetes que donen la
Challenge
Europa amb motiu de ia II
Internacional de Turisme, la qual co
d'Alma
menea el dia zo a la capital
eya.

magnífic el
Ha estat un espectacle
Volatería
la
del Prat
camp
de
pas pel
d'aquest eixam d'aligots. Hom ha po
que
pa constatar la rápida evoYució
descabdellant la técnica en materia
va
.d'aviació turística. Les diverses mar
pre
.-nues que hi han pres part han
sentat modela interessantissims, els
quals ens donen la sensació que avui
aquesta mena de ve
la seguretat en
hieles aeris és perfecta, i que una
avioneta no és Inés que un vehicle a
motor atril) les mateixes qualitats que
pugui tenir un bon autombbil, amb fa
sola diferencia que el "rodatge" da
quena és per llocs on les carreteres
"encara" es conserven en el més per
fecte estat.
De lo sis nacions que han concor
regut a la prova, la que menys "for
:falta" ha tingut ha estat Anglaterra,
que de vuit aparells inscrits pren
gueren la sortida set. Alemanya, peró,
ha estat la nació que s'ha presentat
la magní
ganb alumna més bonics
ica "Klemm", els tnetállics "Jun
i podem dir
kers", 12 "B. F. W."
'que més ben equipats; hom pagué
veure, així mateix, com tots els par
ticipants alemanys anaven amb el pa
racaigudes posat en baixar de Ilur
'avioneta.
Entre eis aparas d'aquesta nadó
hem de f e r remarcar l'avioneta
"Darmstadt", construida per l'Asao
tiació d'Estudiants de la célebre Uni
versitat alemanya, i que és, per cert,
una novetat dintre la técnica aeronáu

'llttix

—

'

tica.

Es tracta d'un biela de doble ali
sense muntants ni tirants
de cap mena, amb motor "Genet", la
qual era pilotada per l'as del vol a

Cantilever,

vela

Neivinger.

També els francesas ens mostraren
les célebres "Caudron", amb motors
"Renault" 95 C. v. Una de les avio
netes era concluida pel famós "as" de
l'aviació francesa Arrachat, que fon
el primer pilot que aconseguí el re
cord de duració, fent un vol de 4.5oo

quilbmetres.
Poibnia

—

la més

simpática

de les

participants
ha estat dig
representada. Les ben resoltes
avionetes "R. W. D.", petites conduc
cions interior:, amb ala sense mun
nacions
nament

—

tants, varen ésser l'admiració de tot
hom. Un aparell que si bé esteticament
no diu gran cosa,
técnicament és una
meravella.
En veure'l a terra sembla que no és
possible que pugui aixecar el vol; no
obstant s'aixequen majestuosament,
amb gran facilitat, i en ésser enlaire
hom veu de seguida que es tracta
d'una cosa sedosa i a la qual s'ha vessat tota la ciencia deis seus inventors
que en deuen tenir molta
puix
que fa regularitat del seu motor i l'es
tabilitat de l'aparell són quelcom in
teressant.

Anglaterra ha inscrit les seves co
negudes "Moth", una de les quals pi
lota el director de les fábriques Havi
Iland i leader de la prova, Butler.
Suíssa Id era representada solatnent
el que fa referencia a pitots, puix
que l'aparell que portava Pierroz era
italil, el conegut "Breda".
Finalment Espanya, que havia ins
en

•

crit

non avionetes, s'ha quedat recluida
"mig aparell", ja que l'únic que con
tinua oficialment la "challenge" és pi
a

lotat per un aviador estranger, i fins
sembla que la Federado' Aeronáutica
E,spanyola no podrá tenir en compte
el resultat que obtingui l'arxiduc.
D'aquest "desastre" espanyof no en
tenen la culpa els aviadors, puix que

tnolta insistancia cigarretes, puix que
feia rnés de dues hores que no havien
fumat. Una delles era la famosa Lady
Bailey, que rany passat emprengué
ratrevit viatge de Landres al Cap.
Llástima que a la valentia d'aquesta
senyora no l'acompanyi la sitnpatia; a
més d'ésser una veritable "ama seca",
és orgullosa i inolt poc atent, puix que
en oferir-li
atendre-la els simpátics
directius de lAero Club Catafunya, els
rebutjá amb un posat de perfecta des
cortesia. Ben al revés és Miss Butler,
esposa de l'aviador que arriba primer
al Prat, la qual es mostrá sempre ria
llera i deferent amb tothom.
També vingué pilotant una "Moth"
la "pilota" Miss Spooner
amb la
qual anava de rnecánic la senyora.But
ier —, seca i "amable" com Lady

d'escatimar-li mérits. Al cap i a la fi
hi sortiri guanyent el prestigi de l'a
viació espanyola en el cas que acabi
com sembla
en un lloc honorable.
Es digna d'admirad() l'actitud del ti
nent Haya, el qual, per tal de fer que
dar a bon lloc la marca del seu aparell
C. A. S. A., segueix la volta fora de
—

—

concurs.

Entre els pilots que han passat per
nostra
ciutat figuren veritables
"asas" de laviaeló europea.
Alguns
d'ells han estat feríts diverso vegades
en els carnes de batalla durant
la

gran gue

ra

Ristik), el

He u

Bailey.

qee t'a betre

A UTOMOBILISTES
?Ja haveu consultat preus

López

J.

abans de

comprar

la

a
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anglesos Carberry, Thorn, Andrewski,
Rabinski. Dudzinski, Bajan, Plonc
zynski, Wieckowski; els alemanys
Post, Passewardt, Aichele, Dinort; el
desgraciat Offerman, Notz, Von Kop
pen, Spengler, Oster üanys, Roeder,
Stendorf, Siebel, Kruger, Spengler,
Von Freyberg. De Franea vingueren
Finat 1 Arrachat, del qual ja parlem
abans, 1 el suís Pierroz.
Tres senyore shan passat tarnhé pi
lotant llurs avionetes, tres damiselles

gran
La

encara veuen

a

DODGE BROTHERS
Au!omóbils, Camions 1 Autómnibus
RAMBLA DE

CATALUNYA, NUMERO 123

la majoria deis que hi havien de
part se'ls latirá l'aparell dos
dies abans de la sortida cap a Berlín,
i, per tant, no s'havien pogut familia
ritzar amb llur máquina, cosa tan in
dispensable per una prova de la mag
nitud d'aquesta. Solament l'arxiduc
coneixia el seu aparell, e( qual fa poc
més d'un any li regalá el "Patronato
Nacional de Turismo", per tal que
pogués fer el vol de propaganda de
l'EXposició arreu d'Europa; aixb vol
dir que té el doble avantatge de co
neixer, a més de la tnáquina, la majar
part deis camps d'aterratge del drena
que está fent. No obstant, el vol que
está portant a cap l'arxiduc austríac
és fins ara tnolt interessant, i no hem
a

prendre

tia fera; aquestes aviadores, en arribar
"enfa
a Sevilla, en lloc de pensar en
rinar-se" o "manicurar-se", no sels
ocorregué altra cosa que demanar amb

1

Neurn.itties

Casanova, núms. 52 i 54

Teléfon 33546

•

de desfer-se

JOSEP MANZANARES
270-272

-

Tel, 11550

VENDA A L'ENGROS
I AL DETALL,

de

#

primen

llocs.
sificada en un deis
Com en gairebé totes les proves de
la magnitud d'aquesta, també hi ha
hagut coses desagradables. Tal és la
comenear
mort d'un mecánic a poc de
la "Challenge", produida per un cap
d'hélix.
Tamb6 ahir ocorregué un trágic ac
cident a Lió. En arribar al camp d'a.
no se sap com va ésser
terratge
nn
raparell pilotat per Offerman
mutilat de la gran guerra —, va caure
damunt d'una caserna. L'avió es des
trolá i quedaren morts pilot i meclnic.
Terrible ironia I Als camps de batalla
centenar de quilos de plom que coas
l'assetjaven no pogueren
tantment
arrabassar-li la vida; un desgraciat
aterratge
mal calculat potser, per
se l'em
desconeixement del terreny
porta a faltre nión
També ens diuen que el fina ahir
"leader" de la prova, Butler, ha cor
regut un serió! peral. En prendre ter
ra, a Postdam, ha capotat l'apara, ha
trencat l'hélix i l'ha impossibilitat, per
tant, de continuar, quan ja gairebé
arribava a la meta.
'A. FIGA

nals: boxar a Madrid contra el bel9
ga Sybille, pel títol europeu dels
1
lleugers, i una ve
hL
gada batut aquest,
marxar cap als Estats Units, a la
conquesta del títol mundial. Tot
abc6 no nassaran d'ésser projectes
de l'hispano-argentí, encara avut
campió peninsular dels lleugers. La
primera cosa que falta és que acon
segueixi batre Sybille. I encara que
aix6 succeís, el creiem avui bastant
allunyat del títol mundial. Precisa
ment ara ha estat proclarnat cam
pió el jueu Al Singer, el qual ha po
sat k. o. en un round al fins ara
detentor del tito!, Sammy Manden,
sembla que el títol ha anat a parar
a molt bones mans.
Per altra part,
Rayo a l'Argentina va ésser batut

—

—

pel

Per, la

seva

presentaci6 ele

i el

contingut

rari i informatiu, hom pot
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No `és

un

neumátic Standard. Les distin

tives característiques de la

seva

Es el ni-umittic fabricat per ro-dar més
i durar més que

qualsevol altre,

sense

Avui, a Wembley,
rangles Phil Scott,
campió deis pesos

técniques.

forts

as

cap

excepció

cap el mateix mes, preus de
totes les marques de cotxes re

designar

a

Barcelona, etcé-i

va

generaf-p-er

a
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Plat creacló de la casa

"

n
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la carta.

general, la insuperable

SOPA DELS PESCADORS

lit

a

Dorée

Restaurant

-

preu flx 1

Catalunya

clientela i al

DE DRIL

a

Orquestra. Salons especlals.
Bodes, banquete 1 festes

DE CATALUNYA, NUMERO 7

Restaurant

ELEGANCIA

núm. 99

Rosselló, núm. 234

A Caries Fax li será oposat
el negre Kid Jones, campió de la
Martinica. A Ros li oposaran el pri
francas Roux, ehallenger
mera slrie
al campionat de Franea deis welters
i posseidor d'un bon récord. L'adver
sari de l'Aguilar será García Llucli,
i a Vilanova Ii acararan l'italiá. Ma
gliozzi que amb anterioritat va ésser
batut per Caries Flix i que causá
molt bona impressió. En resurn.
doncs, aquesta setmana tornarem e.
tenir una vetIlada nue podtia resui
tu: bona. Val a dir que després del
dies d'abstinencia que han eassat el
aficionats barcelonins es mereixen
una bona reunió que els dtixi bel)
satisfets.
nova.

cometre

AMERICANES ESPORM
PANTALONS BLANCS
PANTALONS DE TENNNIS

A-CAR

----.-.---.-' cessius, tindrá lloc
dijous vinent, a les A enes, una im
portant reunió de boxa, n la qual
prendran part, a més de Girones, els
graciencs Ros, Flix i Aguilar, i l'ex
cameló amateur deis mosques Vila

111 aison

VES TI TS

Estiáiya:

un

qual

-

la Inés grossa de totes
les injustícies que s'han comes
d'encá que el m6n és m6n. Efecti
vament, avui el campió horitzontal
Long Phil sortirá disposat a fer a
migues el seu contrari, per tal de
fer palesa la sena superioritat da
es

niIIENI IIIIIIII I=MIII

ReTDTéáen-tánf

la

del

hora en fa tisis elo
gis que semblen ex

merla Young Stri
bling que el día
que hom el va con
siderar eliminat de la competid() per

a

a

-apidesa

provar davant l'a

traspassos d'autombbils portats
presentats

de

a

pa, i el francas Hen
ri Poutrain, de la

Bretanya, intentará

Són molt interessants les '<Ja
des que insereix referents a cot
xes, camions i motos matricu
lats a la provincia de Barce
lona en el mes de juny darrer;

li

totmloat
Josep Giro
nés, campi6 d'Euro

Just Suárez,

segurar que és d'alió millor que
s'edita actualment en revistes

La part literária, molt acu
rada i técnicament ben docu
mentada.
Hl ha un interessant article
remarcant l'alt exemple de de
portivitat i patriotismo del ma
laguanyat Segrave amb profu
si6 de fotografies, alguna (eta
durant l'estada del gran pilot
anglés a la nostra ciutat.
Tarnbé són mol t curiosos
unes fotos informatives del ce
mentiri d'autombbils que hi ha
a Barcelona, alguns temes aero
náutics, turisme automobilístio,
etcétera, etc.
Una revista, en fi, de la qual
poden estar orgullosos els seus
director 1 collaboradors per
l'encert amb qué está confec
cionada, i el bon acolliment que
ha tingut des del seu primer
número.

demostren que

compatriota

se

entre

Etc.,

tera, etc.

fabricaci6

seu

que

corrent.

l'ídol deis argentina, amb el qual
hauria de topar, ja que ha anat tam
bé al país del dólar animat de W
mateixa intenció de calçar-se el tí
tol mundial. Per cert que el debut
de Suárez ale Estats Units ha estat
ben bo. Acarat a Joe Glick, consi
derat com el sisé welter-junior del
món, l'ha hatut per una gran quan
titat de punts, després de posar de
manifest una aclaparadora auperio
ritat.

u. p.".

gantíssima

1

Lluís Rayo u n s
projectes sensacio

Ilen1 rebut el número 4 'de

SU PER

mula quedar a l'ex-llenyataire
_L-dea-a.a._,
R.égil.

Hjnir -liírigeb1

l'espléndida revista slel ru.o.lort

111

en

Catalunya quedará cla

que

Godfrey

d'alió més bé per

•

que Si hl van,

eas

ho tenia,
situar-se a pra
mer rengle entre ele pesos forts de
tot el món1 No s'acaba aquí, per),
la qüestI6. Si Primo Cantera no
aconsegueix que 11 sigui prorrogat
el permis d'estada al territori de la'
Unió, on anirá? A Italia no, perqué
no el poden veure degut a qué va;
deixar la nacionalitat italiana per la.
francesa. A Franca tampoc, perque
si hi va l'agafaran com a desertor,'
ja que a hoces d'ara hauria d'esta:
complint el servei militar. Sort que
ele anglesos, per azar contra els
americana, han acordat que pot bo
xar sernpre
que vulgui a la Gran
Bretanya. I de moment, per esperar
que els seus managers americana li
arreglin els papers, Jeff Dickson en
cara li podrá proporcionar un parell
de combate, i de passada l'espavilat
promotor podrá afegir alguns mi
lers de lliures esterlinas al compte

Georges

munt

•

Una revista interessant

NEUMATICS

Units, ja

qua

"

estranyaria,

ens

ha acabat el permís de noranta dies
que hom li va concedir per a fer es
tada a Nord-America. Justament
ara, que després del seu triomf da

challenger

seu

no

ette embo
be per a Primo
Camera? Almenys
així ho sembla. Les
agencies diuen que
el popular gegant
ha rebut ordre de
marxar deis Estats

dues represes del
oficial, l'holandés
Van der Vete—aquest Pierre Char
les és el campió quo ha posat més
vegades en joc el sea títol, i sem
pre amb éxit—segurament se so
braria per acabar de cap les illusiona
totalment mancades de fonatnent

—

i

sortís triomfador del combat d'a
quest vespre, que el consíderessin ja
definitivament coya a únic campiú
del filón. Es de creure, peró, que no
tindran aquest treball. I si el tenen,
qui sap Si els l'Imita proporcionat
un
cap baix. Pot tant la folla del
costum!

d'altres. El propi Pierre
Charles, actual campió, que acaba

SERVICE STATION
Aragó,

món,

Medre d'Amad
diuen que hom
treballa per una re
verija entre Uzcu
dan i el aioux Tuf
fy Griffiths, noti
cies d'ordre parti
cular ens assaben
ten que el basc té

—

EXCELSIOR

GARATGE

a

La intenció de l'ex-bomber inglés
és bona, pero ja se sap que en la
boxa, com en tots els altrea ordres
nenes
de la vida, per a triomfar
sita quelcom més que bona volun
tat. Els anglesos semi:Lita disposats
a tot el que calgui per tal que el seu
representant arribi a carnpió del

potaer

al preu mésbalx del meroat
(--,

munt tots els pesos forts del inón.

ca

—

cilindres
Concessionari:

trobant ele

reu

—

nosCHKISS

anun

pomposament, segul

olades

a

—

I

Malgrat de les balxes

—

molts hornea que
raviació com a una bés

petits

AVIS

eiogi.
simpática entitat, que estava re
presentada pel seu president, senyor.
Mateu; secretar!, senyor Patrici de
Antonio, i Llopart, Gaztaflondo, Tri
lla, Quintana, etc., tenia al seu cárrec
l'arribada
sortida deis aparells, i aquesta feixu
ga tasca fou portada
cota totes les
coses de l'Aero Club de Catalunya
meravellosament 1 amb tot luxe de de
talls; tots els pilota visitants així ho
reconegueren i he feien constar en dei
xar la nostra ciutat. Sabem que fuá,
d'ella demanaren
i se'fa hi doni
com a recordanfla de tantea atencions,
rensenya del nostre primer Club
d'aviad&
Podem, dones, estar orgullosos del
resultat que en el que fa referencia a
la riostra ciutat ha tingut apesta
II Challenge Internacional. Només
sentim que els nostres pilots, els mes
tres catalana d'aviad& no hi hagin
eres part Els motius de l'abstenció
són ja coneguts: manca de protecció
per una banda; malta feina a rescola
Canudes per una altra...
Esperem que a la vinent hi vettretri
representats els nostres, i estem aegurs

setmanal

intenció de tornar a Europa a re
conquistar el títol de campió de to
tes lea categories que haría usde
fruitat amb anterioritat. No sabem
fins a quin eran pot donar-se crédit
a
una
versió com aquesta. Entes
tar-se a dir que el base ho té bé
per a tornar a ésser campió d'Europa
seria no voler veure que Max Schme
ling, campió del món, no l'hi dei
xara arribar mal més. I sense ell,

Teléfon núm. 74755
Al camp de la Volateria hi havia
installats els controla darriboda i sor
tida, atesos per membres de l'Aero
Club de Catalunya, a 'honor deis quals
hem de fer constar que compliren amb
un zel i
entusiasme dignes del més

'A

ocasió per a provar d'abastax el ti
to], ocasió que extraoficialment no
va
poder aconseguir per les exa
gerades pretensions del fins ara
campió Roth, el qual per a venir a
Barcelona a posar en joc el seu tí
tol demanava una quantitat exage
rada. Veurem si la I. B. U. acce
dirá a les pretensions justificades
del nostre carnpió,

aquesta victbria i la que té damunt
Kessler, demanará oficialment una

el récord
e
uraci -s•a?e. avituali
ment, volant 65 hores seguides a Mor
zik, l'aviador alemany que l'any pas
sat fou el guanyador de la "Challen
ge"; a Arrachat, ftancés, e—record
tnan
de distancia de Unja recta; els

que deixen

El gracienc Ros
presenta, ara, la se
va
candidatura per
dl títol europeu deis
welters, que ha es
tat declarat vacant,
per no haver-lo dis
putat el belga Roth,
campi6 d'Europa, i
el seu challenger oficial, que era el
campió holandés, dintre el terrnini
que la 1. B. U. havia assenyalat. El
nostra campió ja fa temps que no
ha demanar la challenge, pero sem
bla que se li baria indicat la ne
cessitat d'obtenir abans un triomf

Genon, l'ex-campió. Aquest
triomf, i per cert ben decisiu, ja el
va aconseguir el nostre púgil, i amb

casa

tot el que feia referencia

X

Panorámica

NEUMATICS?

vostres

O

damunt

Idla.usits

els

B
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28 de juliol de
1930

la rambla de Catalunya
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P

TRES

DEFINICIONS GRAFIQUES

La

ja

hi aón.

que

—lila que

talara no

no

hi han

hl entran mal.

Soldevila, J. Masa& i Torrente, Enric
Sala (esmento d'atzar) i altres des
filaren per les nostres pagines; 1 de
la nostra part, les novelles de Pau
Eyssarel i de Valéri Bernard, publica
das en gratia unificada i lexic depurat,
•

Hem rebut del Dr. !m'ad Girard
datada 17 julio? a Aix-les
!a arta
Theruses
que tenim l'honor de pu
—

—

'.blicar

a

assenyalaren, juntament

continuado:

"

"Sr. Director de LA RAMBLA
Barcelona.
DE CATALUNYA.
Benvoigut senyor: Con: a director
de la gaseta "Oc", reiteradament au
tlida pel senyor Josep Fontbernat en
un
articie del darrer número del v(14cm
cree en el deure
tre setinanari,
d'aclarir als vostres lectora terror de
Set que limosa considerar desaparegu
da la riostra publicació. L'órgan de la
cultura «citan* renaixent, naseut a
Tolete& en les cireumstáncies retretes
iré, d'una vegada, amplfat 1 millorat
d'altres que Os lectora catalana
en
tampoc no igroren pas, ha sofert en
aquests darrers temps el que en po
driem dir "una crisi de creixenca",
guarida la qual (3o espero que ben
avfat) reprendrem la magnífica as
ansió Iniciada fa dos anys.
Les altres opinions que sobre la ge
Voceitanisme i V obra de rela
stee.
cione meridionals que harem inician
emet en el rnateix article el senyor
Fontbernat, arnés frac dir que em dol
"molto
tenwerament
veure corn el
vivace" del rneu *m'e les estrafi tan
leerentablement. Grades a la reforma
de ro2/1. "Oc" pogué connotar amb
total les collaboracione solventa de
Cataltmya i iniciar une veritabfe tasca
d'oceitanistne a ;eras, només cal res
seguir els seno den o dotee dura,
némeros per adonar-se'n: Pompeu Pa
tera. A Rovira i Virgili. F. Valls
Tarerner. Josep Carboall, F. Almete
í
Caries Capdevila,
Fer*an
—

-

sentit més antple 1 més prolund del
mot, Vespectacle donat en aquel) dia
porser va ?sed prou per a convéncer
luš de liur ignorancia funesta.
La Cornissió revisora de les res
ponsabilitata dictatorial! que «tu*

unanimitat 1 en preséncia de vint-i
dós regidor% tic diverses tendéncies

simulats club la irania cruel del que
trote trn ambient propiel per actuar
contra tot i contra tocho" i anib
l'autoritat de segona rná d'una perso
na manada. Aleé fi va crear una in:popularitat tan dócil que la pera pre
sencia era irritant a tot arrett. Pe
riodista sena* mita i tense eatil, si
seu fort era el repte i lamente" en
tremig deis gerundis característica
deis individus incubes, de;s cscrip
tprs de bebía qualitat 1-41 manea d'un
atrita crItic i de la violó clara del
moment, el feien un borne, per lee
propl deis temps de les
seves Idees,
carlinades, que Murta pogut esbra
var el seu instint bellicós a la muntt
nya o al camf reial. Preadia o o
rnan en el amp jaumí,
1 aquesta
influéneia el naturalitzava per asar
un érnul d'En Sevalls.
Anib aquests pállids antecedente es
comprenda 1,4 que la dedil:Ida da
testimonio de arree los mort nons
brosa, que l'expedient s'omplIs de le
denéncies que Savia fet per reunione
imaginiriament clandestinee, de mo
lésties onsionades a pedid clutedans
que no pensaren com ell, entre ele
guate, com a mée importan figu
rara l'afer de la eenyora del Marré
amic Josep Soley, !a ressenyat en
*quedes columnes, i de les *Menea*
1 coaccione que fóra llarg d'explican%
El fort de l'cxpedient ajuntat a les
provea moral de la retend6 de fons
inunicipals. que hom anomena per
ad el "timo de leo mieles", pertmé
no
dipositá en les raerles petltorier
de les esglésies sabadellenques, en el
dia dcl Dijous Sant de Veny pasean
les almoines que l'Ajuntament té el
tradicional costum de Murar. L'ex
ped'ent va s. bstanciar-se per teniest
motín, i no cal dir «en ha estat la

anat.

10=1111¦11¦1

—

boriós raclariment del fet i pele cle
mente club hi han irstervragut.
El fall de l'expedient és dar i ter
minant, expulsant del Alunicipi l'ex
funcionari poc amapolas i Vindvidu
indesitjable per tota la erutar En l'ho
sessió del Pe, en
fa decisiva de la

aquel Municipi va portar al Pie
Ve-xpedient incoat aran de l'actuado
del ja ami ex-funcionani Ende Sar
redel!, un borne reaccionad i impe
trió, que en aquella temes fan10509
tellfr «Asid de posar en práctica els
sets
innegables dots venjatlus, die

Una carta
,

Dimarts passat va tenir lioc a Sa
badell un cas extraordinari d'exem
piar M'ame clutada. El tentiment .po
pulir va mostrar-se amb tota la «va
vitalitat i hegemonia.
Si eli hornes
de la Dictadura no tenien entere, ?a
rate corn son de miopía ingénita, una
viajó clara del que és el pobie en el

en

sie•

"ledldla

a

Cívisme i desvergonynnent

0411.

—Ele que

dictadura

Sabadell

amb les tra

duccions occitanes de les importantis
limes conferéiacies del "Conferentia
Club", una monjola de l'occitanisme,
fa ignorancia de la qual perjudica no
més a qui la demostra.
Ern sembla que amb aquesta reta
ció el tienyor Fonthernat ja es podrá
convencer que la "cena gent" que ell
alludeix Es més nombras i impor
tant del que potser es treia. Si Ii
sembla por, pero, i vol restar més con
vencut de la visló amplfssima i "fora
apenes" que ha presidit en aquests
darrers temp le nostra tasca. jo Ii
aconsellaria d'adrear-se cii requesta
d'Informado ale propio senyori A. Ro..
vira 1 Virgili, Mide Nicolau d'Olwer,
Dr. J. Soler
Pie, Dr. Leandre Cer
vera. Josep Carbonell...: «tic segur
que tots trametran une mateixa opi
rifó favorable
GrAties. senyor director.
maneu
recfprocament al voltre fecti49im
Dmael Girard"

d'"Oc",
norable

la

part del contpany
comunicant, "Oc" reprengui
que per

aseenaió.
Quant a la tetona part de la arta,
podem dir que hi ha les merabas
raons per part del nottre ;Ilustre a
municant, en opinar sobre l'obra
l'obra d'"Oc", que per pare del com
Fontbernat en opinar a Tinrevél.

.

Un &me de cortelia i d'imparcia
litat fa que. gustolament. publiquem
aquesta iletra del Dr. Girard. Volem,
peró. subratllar
conrixem de sobres
el company Fontbernat
que si par
la de la revista "Oe" com a denme
reeurta. és que la sera perlleneada no
publicació fi ho denté fer creure
seenrament no batirá estat ell sol
Per la nostra banda. celebrafem sin
cerarnent que. guarida la "crisi de
creixenca" de qué parla el nostre ho
—

—

—

qual l'Ajuntament

politiquee,

cenyit

el

va

i

aprovar per

ben trobat in

forme deis jutges instructora, es pro
duí un espectacle inahlit i duna gra
vetat extraordinaria. Mentre es do
nara aquesta sensació de dignitat ciu
tadana i de prova cívica, una cona
d'individus forastera vinguts expres
sament per a pertorbar la voluntat del
noble, envainen el recinto de la Casa
de ia Ciutat i prengueren posicions poc

agradables. La seva presencia, pre
viament »buen, dona lbs a un de-plegament luxas de foreet que pren
gueren estratégicalnent ets !loes més
próxima de Vedifici comunal. La po
licia governativa procedí a un gene

i apressaren armes de
foc preesamem ala individus que no
han figurát mai en el vadeó e velns
de la ciutat.
La gran lentada que en aquella ho
ra mira{ la
Casa de la Cintat i les
ral escorcoll

AS 5,,S.

15°F1

plácet' r carrera
plava impávida

annexes, no contern
els eadeveniments, i
dintre la natural excitado, el nom
de pistolero cenia .atnb una ineistén
ola irripeaslonants. Sola la berenitat
1 la seneataa evita un die de del.
Les mataco Obligues 1 privada
que el Serrado!l posa en joe, no eran
pes hiperbéniquee, einé que tingueren
una rellitat eonttmdent, La defensa
desaforada que del condeannat ha 'la
go fas un perlódie determinat ve
lia tenle un resultat prietio. Mal
el deepit de carta indlviders pot Inés
que la unto fraternal dele hornee, que
la finita noble 1 desintereseada de tre
beller eonJuntament per la millón so
cial.
Si pagues simpatice tenia el Serra'
dell a la chalet, amb aqueste fer les
ha perdudes teta, se li ha cávale el
Poe prestiei que V qusdave. Tothom
l'he condenmat d'una manera defini
tiva, total, alai com ha lloat la moral
I la rectitud dele regidora que dona
ren una alta
prova de civisme en el
moment precís en qua la gosall més
innoble va fer aparició amb els fo
rastera alludíts.
la intromissió deis
nuals en ele afers de les localitats,
cal protestar amb tota energia.

El cinema

í

paraigiles: —Adentre

El senyor del

-

el

teatre
lis 4,1 de MI- que e! teatro ten
deje cada día inés a la intirnitat.
L'esperft de les obres modeenes, ri
entes en intensitat, esbandides d'ac
cessorl* superflua, cenyides de'diá
leg i cense embalurn d'ornar/lenta
ció decorativa reclamen un cerele
més reduit, una comunicada' més
directa de l'intérpret amb l'auditori,

gairebé impossible d'aconseguir en
les espaioses, per no dir monumen
tale sales d'espectacles amb qué
comptem actualment.
El cinema ha restringit l'acció del
teatre perqué té una forca especta
cular més ampla: U ha limitat l'ac
ció prenent-li ço que naturalment

es

II havia de prenda per abocar-lo a
noblesa. •Li he
tn camí de més
pees l'objectivitat. El cinema i el
?catre no eón dos eternice, com han
volgut i voleo •upoear encara al
guns, sinó dos aspectes d'un ma
teix art, movent-se cadascun en el
pla que de dret II correspon.
El que hi ha de cert és que el
teatre ha d'encaminar per nous via

1

no

s'adonen de la piuja que

cata.

(per Bas Bofill)

sitio, etc., etc. Aquesta infinitat
d'exacelons compliquen la netedat
del negoci. Tot s'arbitra, s'explota
tot i oal arbitrar 1 explotar també
la bona fe o la badoqueria del que
pega. $1 hom procedía a la cone
trucció de locals reduits en propie
tat—ne en arrendament—de les ent
presea, ami% menys ingresaos s'ob
tindriea mejore beneficie, n'actua
rien més deis que n'actuen ara i
fóra más fácil fer-ne eacola del po
ble que menjadora del públie; no cal
debí asar al gust de lea majoriee,
tinó al de sectors determitsats, i
cadasci (arfa cap allá On el servia
sin més en consonancia a les seves
preferenciee i a la seva preparació
cultual. La competencia pondera
ria la producció 1 les empresea s'es
forcarien a presentar conjunte de

saber
ranys les »eres orientacions i
guanyer-se el lloc que eh s nous cor
rente

II assenyalen. Aquest estudi

cacear

a

les empreses, als autora 1 a
gent
de lletres ett general. I a
15
horoar de la veritat hem de dir que

plangut molt,
liban preocupat gaire d'es
tudiar la forma d'enquadrar-lo a les
neeessitats actuals. Tal és avui—po
driem dir—com era cent anys en
rara. Ilem sabut situar-nos peden
tarnent quant al llibre i al periinclic;
I per contra, emportats d'un munt
de prejudicls tradicionals i d'inte
creats, alcem una barrera
restos
fantasmal a le literatura dramática
feta forma. Potser tot plegat és
,degut a qué no ens hom parat a
tots

plegats &han

persa

no

companyia

superessliv

en

••••¦••¦¦••••¦

Ablr, a les onze del matí, van
detinguts ele comun1Stes
Joaquim Maurín, "David Rey",
ésser

Josep Metge j Maciá, Josep
Telaidor 1 Antoni Rodríguez,
ele quals sán actualment a la
ats,

Prsesóón

segons

seso-

bla, de reunió clandestina.
Evidentment, tornen cap
la normalitat.

a

Marcellí Domingo dóna

demá
lítica

Ma

nova

una

conferéncia

po

l'Ateneu Bai celo
Ho remarquem. La
Junta comenga a ac
a

tuar.

República? Monarquia?
Catalunya! 1, per tant,
República.
(Josep Sunyol,

ENRIC LLUELLES

mostrar que és un element cultu
ral tan necessari, si mes no, com
el !libre í el ditri. No pengem el
santbenet ala autor* 1 ala come
diante. La veritat certa está en qué
del teatre hom n'ha fet un negoci

d'intervenciont

que

Detencions

1

ra les de llure contrincante. TEl ci
nema
no
fa altra cosa. Artística-.
meat i cornercialment eni obre ele
ulls amb exemples que els que po
drien seguir-los no saben o no els
voten aprofitar. Certament, costa
menys devolucionar que de plányer
se; pero és tan cómode el plany, i
resulta tan econóniiel

considerar els dos principia en qué
s'agita la vida del teatre—el comer
cial 1 l'artístic—i a cercar la forma
d'acordar-los per tal de fer-lo asse
quible a tots els estaments i de

pie

defineixen

chita' de Barcelona necessita
saber, urgentrnent, quant
cosía! P.Exposíció

La

Sabadell.

seva

Per un excés d'origi
nal polític, deixem per
la setmana entrant el
renortatge:
"La filia de Macla ha
hagut de refer, sola. el
cerní de Barcelona"

—

el

a

"La Rambla")

En el próxim número do
narem

innecessáriest

propietari, arrendatati, sots-arrenda
tari, revenedors, impostos exces

la IV cronica de Josep Fontbernat:
"Roda el món i torna al Born"

derer~..

Mi uel Maura al servei de la

República

No pot ésser ens ha dit
que un regim que ha presenciat impassible els
atropella de la dicta
dura al sentiment catalá, sigui el que doni satisfacció a aquest
sentiment, indubtable i legítimp
Barce:ona,
—

—

un

Hea-vos ací, a
d'aquests bornes

de

nous

tan

pes,

comen

tate de la dreta republicana espanyo
la
Miguel Maura i Gamazo--cog.

illustrza, ;.1 servei de la monar
quia durant 'largues i lentes anyades
pre-dictatorials—. El rephrter ha vol
noma

gut saludar-lo i canviar amb ell una
impressió sobre el panorama polftic
d'aquesta hora incerta.
,
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Miguel Maura té un interép de feb
pera) té més, encara, un interés de
sintptoma. Aquest heme alt. beta fort
—tala prócer, de velles rels .nitilor
quines—, militant duna nova prorno
ció republicana, que ha eatat prou
fort per véncer la inércia d'una !larga
.1 densa tradició familiar i aixecar
bandera de rebatió enfront dels pcn
ders tonstittfits, té. en efeete. un gran
valor de símptoma. ultra el seu valor
de fet. Més que un dele fundadort

d'un nou partit republici
a la dre
ta—, és el dissident duna aristocra
cia que es posa al servei de la demo
cracia; ea
que abdica d'un !loe que
la tradició familiar oferia, insinuant
i plácida, per ocupar un lloc de bata
lla en ele rentes populars, al thig del
carrer ; es el que renega don ambient
en el qual ha viscut .i ha crescut,
per
acusar-lo altivament de perniciós 1
—

d'inútil...
Se'n va amb un partit nou, del yual
ele que ea queden a l'altra banda
—cada vegada menys—han pogut dir
que es traetava d'un partit de "nois
da casa bona". Potser aquest
en
efecte arn:c Díaz Fernández
si
—

—

gui

dels

un

seue

millors

títols, pel

que pot tenir de sacrifici i de com
prensió de les realitats d'aquesta hora
de renovació. Maura, Ossorio, Sán
chez Guerra, Suárez Inclán... al ser
vei de la epública, vol dir alguna
•

Baldament sigui un pensament
moderat el seu, vol dir que el régim
va perdent
avui els possiblts suports
que en un demá hipotetic, per tradi
cosa.

cio í per inercia l'haurien aguantat.
Vol dir que alguna cosa es va tale
dant sola, molt sola, en la plana cal
cinada. atnb la cama coixa del conste
de Rotnanones r una banda i ele gar
rota
de! senyor Albinyana a l'altra,
guardia d'horror.
en una suprema

Miguel llauta m'ha produit, en
sentir-lo parlar, una impresaió excel
plena i reposada i
uns
nos mourats. No ea cap de
.3 li
escauria massa, pot
magog
ser—, perla
dóna la eensació d'un
borne decidit que ha fneditat profun
dament, que s'int plzinejat cruament
els dos termes d'una problema... 1
que ha triat. Sovint les seves paran
lent. Té

una

Ve.)

—

són dures i agressives, sota la
ponderada elegancia del llenguatge.
Sota el frent ample, apuntat de ca
les

1

IgIQUEL.

Mama

,(Foto. flagalia)

bells grises, la mirada fosca perd de
vegades la dolcesa habitual
aque
lla mirada dele Maura
per endu
rir-se amb reflexes d'audácia i de

—?Creieu encara possible una al
dictadura?
—No, no hi cree. I no perqué no
es
provi d'implantar-la, sinó perque
no tindria possibilitats
de sostenir-se.
El poble acaba de sofrir una gran
lliçó.
tra

—

—

rne

—No,

en
les eleccions
negativa rotunda—.
que el régim afronti “aix6".

cree

no

m'ha dit amb
No
La

cree

una

monarquia,
normr lítat,

desembocar

per

—Sha dit que no hi havia hornee
per portar endavant la
renovació...
—Hi ha mes bornes que mai; el
que sortosa nent no queden
eón vells
prestigia de la vella política. Tots o
gairebé tots catan gastats. Pero pen
sar que a Espanya
no hi ha d'haver
bornes per emi mar la vida
nacional,
entre les tres generacicms
en
edat
d'actuar en la vida pública, és infe
rir una greu ofensa a la raça.
Eta
set anys de vida
incivil han impedit
que arribessin a
prendre estat les ca
pacitata existente, pero alzó no vol

en

una
burla de salvar
aquestes tres trinxeres:
El periode electoral, amb la
teces
sitat absoluta de llibertat de
paraula
i de Premsa;
La depuracio de responsabílitats,

i
El plet constituent.
—Molt illús ha d'ésser el que cre
gui que de veritat seran afrontades.
Encara, suposant que, íos com fos,
s'anés a unes eleccion3 i haguessin
de fe'r-se tal cota les prepara el Go
vern, ni solucionarien res ni
farien

dir que

no existeixin.
I, després d'una pausa, amb un nest
dur i acusador, reprén Miguel Maura
:

altra cosa lue agreujar el
plet, per
qué les Corta serien molt més caó
tiques que les de l'any upa. Voldrien
dir, altra regada, el marasme. Des

—Del que s'ha de veure lliure Es
pansa és deis falsos
prestígis que amb

prés, qui sap!, potser altra vegada la
dictadura...

habilitats

i murrieries, tan en boga
el vell regan,
destroçaren el país
abans de 1923. I dele hornea
providen
cials, que creient-se investits de la
en

—Dones?,
—El plet d'Espanya
alai: d'una
retardant el

bl.:ma

en

está plant,jat
banda, els que ereuen que
moment d'afrontar el
pro

nata

la

sera

crua

inspirado cllvina tris han portat a
!a
situació actual. Amb bornes o
atuse,
només per la ."Iuntat
colfectiva i per
l'actuació comuna de tots el s

integritat,

aconseguiran superar-lo sense
ni entrebancs, i d'altra banda

asprors
el 9 que
ha ar

penó

vol

consciencia, Espanya trobará
tida.

d'ordre)

en

una

qué?
—Perque seria impossible,

revolu

en

sor

aquest problema, o
es resol per Es
panya sencera i en un
esperit de con
cordia, o no té solució.
Per

—Per

moment

la

—Problema catalá?...
—Es positiu cl fet
hi ha ningú que en diferencial. No
dubti, avui. I

dessagnar,z (fiarla l'home fona

mentnlment
ció social.

ciutadans,

singularment

de les anontenades
classes d'ordre que viuen en
la in

convençuts que Espatiya
ribat a un rnoment de la seva histo
ria en qué fatalment ha de
renovar-se
en una revolució
política, si és que no

ettem

ne,

donat.

contenir lea
obreres del país, vexades i rnasses
explota.
des.

--diu
,

Maura--l;

nostra

aixó
agrupació
de les se

nalscent curará com una
ves
finalitats principals la d'incorpo

el problema catalá en el sea pro
grama, arnb la solució que la collec
tivitat, en l'Assemblea que se celebra
rar

rá al mes d'octubre, deiineixi en l'ac
tuado nacional del partit. De forma
que sigui obra de tots: castellans, an

dalusos,
—?Creieu, tal

com

retan les

coses,

la soluc:u C 1 nostre plet?
—No; amb l'actual régim no crec
en la solució
de' problema catalá. 1
amb
per no cre e-h en tinc prou
el.

l'experiencia. No pot ésser que un
impassíble
régirn que ha presenciat
senti
els atropella de la dictadura al
que
doni
ni
catalá sigui el

indubtable
satisfacció
legítim.

a
açuest sentiment,
his
i
de Catalunya. Pero la
toria parla raes ciar del que podríem
parlar nosaltres...
fe
—Així, actualment un Estatut
deratiu...
Un gest esceptic:
La realítat és que Si a Espanye
el
s'implantava l'Estatut per Decret, cal
que
Bis
al
país se n'aniri.
caos.
arn
és un Estatat nou, de capacitat rea
tíngui
que
aleshores
el
plíssima;
definitiva a
litat que s'executi. ?En
importa?
Ni ha col
C talunya que li
federar-se.
lectivitats que no sanen
-

problema,

Dones, allá on no exísteix definitiva,
En
Per qué plantejar-lo?
el pro
i concretant-nos a Catalunya:

problema
Mema catalá no és un
de régiin:
problema
panyol sinó u
coneixen
Eh espanyols republicana problema de
senten, sense excepció, el
Ilaura,
acaba Miguel
Catalunya
que vol
amb una ampla afirmació,
nostres
les
dríem creure amb totes
forces.
JOSEP M. MASsIP

es.

—

Ciutadania?

Esport?
Cultura!

