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Ventura

Ga,ssol

(han ~Id

homenatge

is

objecte

del seu
La Selva

poble nadita,
del Camp
Fou

al mata pos
esclat d'entusias
me popular, l'alcalde de La Selva. el
qual abans erts diuen que ida de ca
talanista, que degué demanar al Go
ven civil que no es permetés cap me
nifestació. Aix1 fou donada l'ordre...
pera abans d'arribar al poble ja veiem
un gran nucli de ciutadans que s'atan
aa a l'auto on va
Gassol i vulgues
que no el fan baixar i a pes de bre
aos Gassol entra al scu poble. Les
mies fan voleiar mocadors i llencen
flora; els hornea es disputen l'encai
xada cordial. S'eterna un vellet co
tan• el cap blanc amb la gorra mo
rada i yo sap articular paraula, pera
la ses-a enlodé é.s tanta que no pot
ratenie les Ilágrimes als ulls. Al arit
de Ventura... Gassoli.. el pa del poe
ta é ialudat per totliom. Alai arriba
.1a aocietat Defensa Agraria, en li
barra la porta una cinta que Gassol
ha de signar i ?ciprés partir asa ti
seres. En josep
Puig, president de
fundament emocionat, <aí
Diettitat,
na la benvinguda al germá volgut que
torna a la terra enaorada, 1 11 ofereix
eer

diumenge,

per deturar

aquella

un

casa.
•

Gaesoa• amb ven tallada per Terno
el, dedica an cant i seu poble, a les
satintanyes i als germans que retroba
que tant ha enyorat

Puig i Ferreter--que recitas:pana-a

1

En entrar el, oradors foren objecte
d'una ovació xardorosa i En Cassol
fou victorelat.
Un estol de noies selvatanes fa ofre
na a
Gassol d'un ric present, en inig
deis aplaudiments de l'auditora
El senyor Puig. president de l'en
sitas, obre l'acte i seguidaznent ccdeix
la paraula al doctor Mestres, de Vi
lallonga, el qual fa un bell parlament
i recorda els companys que trenta
anys

tes

Autoritats mil nou eents
trenta
Els bareelonins que ens queixiivem del nostre Ajuntarruent,
no col» ebtolvellt ami) ralealde de Vilnfranea
Aix6, que seguramen fará riure a
qui ho Ilegeixi, está signes pel propi
alcalde i segellat per !'Alcaldía.
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l'acompanyaven per aques
contrades predicant catalanisme.
enrera

1930
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w• los ~as

poble.

Parla de la Dictadura i• diu que té
com
un
honor l'haver estat perse
!lúa pela seus ideals catalanistes. Fa
un
elogi de Ventura Gassol i acaba
amb un Visca Mach! que és acollit
amb una ovació entusiasta.
Parb. després el doctor aIonner,
que fins fa poc ha exercit de metge
-La Selva.
Coneixedor deis problemes locals,
justifica el caciquisme que allí impe
ra. Les seves paraules produeixen un
esdat d'entusiasme en l'auditori que
l'ovaciona llargament.
Fa ús de la parauia el senyor Ro

Evidentment, la cosa, si no fos
mica trista,
una mica trágica, una
seria un bou tros cómica. .Aquest
senyor alcalde de Vilafranca que

6

aos más asi•olsalo•

D. Juan Bermejo

¦•.4e. ~14ba5
DOSbizma.«

a•

I

ordena la suspensió d'un partit de
futbol, pesque el mateix dia hi ha.
anunciada una cursa de vedells és,
potser, un precursor. Del que estem

I

es tracta d'un digne
satélit deis digníssims regidors de
Barcelona. Un satélit, pero, que els
passa la ma per la cara.

segurs, és que

iatigerwe

saellIlmkgsledeta.

Abdón LTurrión

y D.
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Encara hi ha rnés. Els
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la llista de tots els actes que se cele
brarien els dies de la Festa Major,
decidiren fer estampar damunt el

'
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lloc on es parlare del suspés partit
del dissabte, que aquest no tindria
lloc
per disposició de l'Alcaldía.
Sembla que aquesta decisió deis es
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foren interdits per la

censura com

el dele

esportiaii

vilafranquins
Els nostres lectura poden

veure

que

es

Lis esportius de Barcelona es pla
nyien, dies contra, de la poca o gens

esportIvitat

de

la

majoria

de

regi

dora de la ciutat. La concessió de
l'Estadi de afontjuIc per a fes-hi
Dirt-track, fou considerada un de
licte contra l'esportivitat. I bé, ben
mirat, eta esportius barcelonins en
cara no eom els mensa afortunas,.
Es veu que l'exemple del grana
sobretot quais aqueas exemple és
dolent— l'han d'imitar forçosament
els petisa.
Que ho diguin, sin6, els esportius
de Vilafranca, molt especialment,
ela adherita a la Unió Esporthra
d'aquella localitat.
—

SANT RAMON NONAT...
Dissabte í diumenge passata
abans d'ahir i ahir —celebra Vila
franca la seva acostumada Festa
Mejor. Dissabte era Sans Ramon
Nonat i ela vilafranquins, que a
trié& de les coques tradicionals tenen
també aquel! Sant per patria, es dis
posaren a confeccionar un programa
de feote& ben variat i el més inte
ressant possible per tal de fer ho
nor a la história de
la ciutat que
din que aquests die' asaenyalats són
dita de feata grossa.
Els socia de la Unid Esportlya de
Vilafranca no volgueren ?asen menys
que eh altres eiutadans i confeccio
—

en

el

seu

poble

nadiu: La Selva
1 Gassol s'abraeeta i esclata una cáli
da ovada.
Guaca acompan,yat del poble, es
trasllada a casa uva i fins ben prop
de migdia ea dedica por cornplert als
•

L'APAT
A la Defensa 'Agraria va acudint
:a gens deis pobles de la rodalia. Ben
aviat l'ampla sala del café és ompli
da de gota a gom.
A les dues de la tarda s'han ene
!cut a taula eli comensals, que passa
ven de dos cents. Ocuparen la presi
dencia Gama Josep Puig, Puig i
Ferreter, Rovira i Virgili, Pa u Font
de Rubinat, Mea Mallol, Josep Bo
ser, J. M. Andreu Gassol, mossén Pau
.Queralt i 5. Monner.
Entre eh comensals hi havia repre
sentacion3 nodridíssimes de Barcelo
Tarragona, Reus, Montblanc,
na,
Valla, etc., etc. Saludaren a Gassol
els nostres cornpanys J. Stuiyol i Gar
rige, A. Aymarni i S. Abril, de LA
RAMBLA DE CATALUNVA.
Transcorregué l'apat en la més
franca companyonia. A l'hora del xam
pany pronunciaren vibrants parlaments
—que ens és impossible de ressenyar
amb detall—el president de la De
fensa Agraria, senyor Puig; En l'al:
Font de Rubinat; Josep Iglésies, de
Reus; Manuel Gallés, de Tarragona;
Pere Jordana, Ramon Pallejá i

Després

de donar lectura

a

les ad

'lesiona nombrosíssimes, arribades,
Ventaja Gassol prengué la paraula, en
mig d'una gran os-ació a peu dret, per
saludar. des del seu Doble, Francesc
Madi i per agrair, amb paraula cor
al i erocleionz,da, ahomentge que se
tributan.
A les set de la tarda, amb la sala
plena de gom a gom, tingué lloc al
~teja local de Defensa Agráriaaun

ácts

«Virmció aaatalanista..

vira i Virgili, el qua l pronuncia un
llarg i interessant discurs seguit ata
molt d'interés pel públic i interrom
put, sovint, amb forts aplaudiments.
Confa les excellIncies del Camp de
Tarragona i fa un escaient elogi de
Puig i Ferreter i Ventura Gassol.
S'estén en consideracions d'ordre po
lít:c i assenyala la posició deis cata
lanistes republicans en el moment ac
tual. En acabar és molt aplaudit.
S'aixeca a parlar en Joan Puig i
Ferreter en mig d'una ovació que pa
tena l'afecte que li professen els seas

Finalment, Ventura Gassol s'aixeca
a parlar i tot el
públic, a peu dret, el
fa objecte «mía ovació imponent. El
discura d'En Gassol, sadollat de pa
triotisme i enriquit amb,un seguit d'i.
matges 1 símbols, es fa difícil d'ex
tractar. Parla al seu poble, a la seva
selva, amb una pregona emoció, i
Ii diu que anant pel món l'ha portat

conyilatans.
Insisteix en els punta de vista ex
posats pel doctor Monner i reniarca
el valor que té la protesta feta per un
;Tí que en els actes d'avui, als quals
s'han adherit els Ajuntaments d'al
guns pobles de la comarca, no la fi
guri l'Ajuntament de La Selva. Par
la de la llibertat dels pobles oprimas
assenyala els camins que ha seguit
Cataltuesa we a ter interessar les lía
cions europees en el seu plet de lii
bertat, i can sempre ha topat amb la
manca de base que
oferia el nostre
moviment perqué hi donessin trans
cendéncia. Rússia, Anglaterra i altres
paísos ens preguntaven: ?Qué han jet
els catalans perqua llur causa tingui
ressó mundial? I nosaltres, avergo
nyits, haviern de respondre que no
res. Avui, pera, mercas a Gassol i a
Macla, el nostre problema s'ha alter
nacionalitzat i no ens manca el suport
moral de tots els pobles liberal!. Man
ca nomas que es presenti o que es
provoqui la circumstáncia propicia
perqué els catalans demostrem del que
som capaeos. Quan arribi l'hora, cal
deixar córrer la táctica de defensar
nos i hem d'atacar de ferm junt amb
els elements de fora que ens acom
panyin per tal d'enderrocar aquell
obstacle que s'oposa a la llibertat deis
pobles hispanics. Gran ovni&
-

sempre al

Recorda

cor

com

i l'ha enycrat sempre.
anya enrera, junt amb

Puig, gairebé s'avergonyia que al seu
poble els ideals patriatics no tingues
sin seguidora. Aquella recanea de lla
s'ha transformas al

retorn en
inmensa 50:a en veure eue els ílva-,
tans s'havien incorporat al moviment
reivindicador de la personalitat de Ca
talunya. Pará després (le l'Avi, amb
paraules que traspuen una emoció vi
vors

'en

víssima i diu que aquel! heme venera
ble i únic que es día Francesc Ma
cla cal que torni aviat perqua Cata
lunya Ii reti l'homenatge que es me
resix.
Acaba el seu parlament, vibrant,
impossible de reflectir, arnb
unes
notes fetes a correcuita, i diu
que en les hores de prova que s'a
propen sap que podrá comptar amb
el concurs decidit i entusista deis seus
germana de La Selva, guanyats defi
nitivament per a la causa de Cata

tractava d'una

cosa

BENEFIC...

—

assai•de 1«,•

no

CARACTER

de la moxiganga taurbfila que hom
organitzá benéfica segons els pro
grames que no puntualitzaven més
no justifica aquesta actitud del tot
inadita—fins ara—del senyor bat
lle de Vilafranca. El sol fet d'or
denar la suspensió de! partit de fut
bol en els termes expressats en
aquest ofici, que pot pasear a enri
quir sense por de fer el ridícul l'ar
xiu d'atzagaiades protegides per la
llei, és eloqüent Nosaltres, si fos

s•dasalta••••aellettotas
wat" y is Camas
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AGUA,

era

ment inofensiva. Si més no, era una
satisfaccid que es donava al páblic.
I bé, aquests programes np pogue

y su Botone

ole ras staylacial V adlY te IN piar ayell01.11,P
,
Durita. •• allatt4t las

esportius

vilafranquins, després d'aquella mo
ments d'indignació i de protesta,
rnolt naturals, sotmesos a les ordrea
de l'autoritat municipal, corn que ja
tenien impresos els programes amb

ó n .T on-r es

m

~lo aisale• át tara* D

todad•

1

Puig i Ferretea- rebuts entusiásticament

í

molt interessant.

també llur programa de fes
tea, programa naturalmeat espor
tiu, que consistía en dos partits de
futbol a celebrar l'un el dissabte
l'altre el diumenge. Editaren els cor
responents anuncia i esperaven arnb
illusió les dues jornades de la Festa
turren

vilafranquins, proposarfem un
homenatge a aquest home iaustre
que opina que un partit de futbol

Tal com esteva anunciat, divendres
la nit el nostre company J. Sunyol
Garriga dona ala esportius de Sant
Cugat la seva conferancia sobre el te
ma
"Esport, escala de ciutadania".
El parlament fou escoltat ata entu
siasme, pel nombrosíssim públic que
assistí a lacte, entre el qual vam acu
representació fe
re una gentilíssima
menina.
La conferancía era la segona del
cicle que inauguará dies enrera el di
En
rector esportiu de LA RAMBLA,
Lluís AymamI i Baudina, organítzat
pel F. C. Sant Cugat. El parlament
d'En Sunyol constituí un argument
definitiu a favor d'aquesta escola ée
dutadana que és l'esport, aquesta es
cala que tan dignament ha sabut de
fensar i propugnar per Cataluny a el

d'apassionaments eatérils: hi
havia
també un esperit civic i
viu í alerta. En un momentcatalaniaa
donat els>
colora d'un club havien
arribat
a' es
devenir un sírnbol.
Aquelles multi
tude que anaven a rebre i
o

pot ésser causa d'alteracions d'or
dre públic perqua simultaniament
s'anuncia l'actuació d'un "Alirio de
Murcia" i d'un "Ballesterito".
La previsió d'aquest senyor alcal
de rnereix l'agraiment de tots els
pares de familia vilafranquins i de
tota els vilafranquins en general.
Hauria estat molt trist que podent
evitar un día de dol a la població,
per negligancia de qui té a la seva
má el suspendre o autoritzar actea
públics, no s'hagués evítat. Eta vi
lafranquins, potser no ho faran.

NO COMPTAVEN PERO...
No comptaxen, pecó, els esportius
vilafranquins, amb la. sorpresa que
els tenia reservada la suprema auto
ritat municipal de la població, un
senyor
el qual no tenim el gust
de conéixer —que es degué inspirar
amb l'exemple d'una bona part deis
regidora de la capital. I aquesta
sorpresa seas presenta en forma d'o
fici estas per l'Alcaldia (el membret
diu "Constitucional") en el qual
hom els comunicava o, mes ben dit,
els conminara amb tres dita d'an
ticipació, a suspendre el partit de
futbol anunciat per al día 30,
contra
el "Gilell F. C.",
per
celebrar-se, en la mateixa data, una
"becerrada". Din la meciese comu
nicació, que tenim a les mana, que
la suspensió éa ordenada "bajo pre
vención de lo que hubiere lugar en
derecho con el fin de evitar distur
bine y alteracious de orden Público",
—

Nosaltres, peró,

des

d'aquest

mo

fill íllustre de
Vilafranca i presentern el seu cas
com a model d'autoritat prudent, tot
pregant als altres alcaldes de Ca
ment,

el

talunya

!sotuer=

que

prenguin exernple.

en

Si tots fessin a la una com l'alcalde
de Vilafranca ja estaríem salvats.
nosaltres que ens queixavem
del
AMI I BAUDINA

dir4t-t

velebréaidose el ara 30 de los

CONSTITUCIONAL

—

urelANÇA

VI/ociado
o_

rANADts

corrientes

una

sorda*. destinados

duetos

cencia,

y

que para

isturbio

con

acordado suspen.,

celebraci6n

anunciado el

del partido que
30 del. actual tic..

Olub

de su

cla, bajo.prevenoi6n
bieee

llar

Lo que

el rin

y alteraciones ele

para el. mismo dia
no

Presiden4

de lo cilla bu.

en derecho.

participo

a

v. para el de

bido zonOciniento y ere callo

vi.endese

Foot-Ball

dicho dia tenia anunciad°

6rden pdblico, 114
der la

benefl.

del partido de

Il.C.;.Vilatranca,

evita

a

babiendosa suspendido la

ce1ebraci6n

el

becerrada cuyos pro*

stiscribir el

,

1

del F. C. Barcelona perqué, en el curs
d'un partit, uns espectadora manifes
taren la seva protesta contra un him
ne que se ji ocorregué interpretar a
una banda de
música de l'esquadra
anglesa. EH acceptá aleshores, per pri
mera 'cegada, un lloc de soci en eta
rengles del club campió, necessitat
d'ajut—ajat, més que d'esportius, de
ciutadans; més que de jugadora de
futbol, d'hornea amb consciancia deis
seta deures.
A continuació, En Sunyol fa—breu
ment—histbria ie l'esport a Catalunya
comencat amb l'esfore personal d'uns
quanta estrangers, que continuava com
una exclusiva del que n'hem dit aria
tocrácia—tennis—i passava, finalment,
a mans del
poble. Del poble que, en
democrática barreja de classes socials,
l'assimilava í en Leía una cosa seva.
En aquell entusiasme de les joventuts
de Catalunya hi havia, no pas un únic
i exclusiu afany de millorament físic

acusa de re..

01,110 do 1_1 ne§liltgA9111134.11111A.

Un deis

actes

que els entusiastes

esportius de "Catalunya Nova", de
Reus, organitzaren per tal de cele
brar l'estrena de la seva senyera,
fou la conferIncia sobre esport i ciu
tadania que el nostre company Lluís
Aymamf doná, davant d'un públic
molt nombrós, al "Saló Kursaal"
d'aquella ciutat.
Acompanyaren l'Aymann els nos
tres amics Josep Sunyol i Salvador
Abril, i el primer féu la presentació
del conferenciant, després d'adreear
una mots
d'encoratjamnet ala entu
siastes esportius de "Catalunya No
va". Les paraules del nostre esti
mas amic foren acollides amb una
ovació sorollosa, i seg-uidament ini
ciá. l'Aymatní la seva dissertació.
Comeneá dient que mal no 's'ha
vla sentit tan satisfet de din-se es
portfu cc= ara. Digul que durant
molt de temps els eaportius tren
considerats amb menyspreu per
molts ciutadans i que feia una certa
angunia aquell ambieet. Ara—afir
má—les coses han cenviat d'una
manera molt notable. Avui
l'esportiu
és un ciutadá que lluita per quel
com Inés que per
l'esport, i la seva
actitud constitueix una severa Hi
per

aquella homes—entre
entres un polític catea
illustre—que
havien fet públic Ilur pessimisme davant l'embranzida esportiva
de la
joventut.
Fustiga durament el canvi de front
d'aquella polítics que ab-ns es pla
nyien de la déria esportiva de la jo
ventut i que ara, que és
l'hora d'ac
tuar, s'han erígit en puntals d'alló
a

queen

una altres temps
deien que
calia endeleocar.
Pose de relleu que els que
dluen
que amb l'esport no s'hi
ha de bar
rejas la política, no fan
altea cosa
que fer una política
contrária als

nostres sentiinents. Tralá
lel entre aquesta mena de
i la premsa que es
din

i

vivita els esportius a

paral
ciutadans
un

independent,

no

fer gens de

d'aquestes coses i no ublidar mal
que, per damunt de tot, hl
ha la Ili
cas

bertat de la pátria, per la
qual hem
de Iluitar tots els
ciutadans,
tant si
són esportius com si
no lío són.
Parlá de les societats
esportives
que no ernpren la
nostra llengua, i
a continuació
parlá tarnbé de les
autoritats que es diuen
populars, i
que en ple any
se3o diuen que no
saben el que és l'esport,
sense

privi de

que

ignoráncia confessada

el$

votar acords

perjudicials per
l'esport i, en consemi'mcis,
per a
la cultura d'aquell
poble que hom
eis
a

ha confiat.

remarcar, l'exemple de
coslováquia i e,xcitá
els

catalans

ORDEN

rosa

d'aplauditnents.

Abans d'acomiadar-se, el nostre
company i els amics Abril, Massip,
Soler i Llopard que l'acompanyaven,
foren obsequiats aznb un xampany
d'honor per la directiva de l'entitat

organitzadora.
Segons les nostres noticies--; no

cal

dir cona LA RAMBLA DE CATA
LUNCA se'n felicita —els elements
del F. C. Sant Cugat tenen el projec
te d'organitzar un
festival esponje
pro-presos polítics i socials.

La conferéncia del nostre com.
pany L. Aymamí i Baudina

Féu

Heu-Yros ací el document que ordena la suspeneli6 del partit de futbol per
tal de !`EVITAR DISTURBIOS Y ALTERACIONES DE

llots havien arribat a ésser,
idealment
grocs, creuats de ratlles
vermelles
El conferenciant comenta,
aea ls
argumente emprats pels
sisternátics i inconscients dedetractors
l'espose
argumenta acose cap
fonarnent, con
tra els quals han
parlat amb prou
els fets per
desmentir-los ro
tundament. Els estudiants—massa
es
portiva bescantada—foren els
qui do
naren la batalla
decisiva a la prime.
ea Lictadura, batalla de
ciutadania i de
llibertat. Eta esportius san, avui,
que han vibrat amb rnés
entusiasme
Cn
aquest despertar cvic—la
campa
nya pro-amnistía, les
subscripeions,
els festivals pro-presos en .són una
mostra brillant.
Els esportius, massa compacta i
ea
talaníssima, són també, en
agucen
hora greu, els que poden donar, al
carrer, amb els misales i amb
uns
ideals a l'ánima, la batalla definiti
va. Una batalla per
Catalunya i per
la llíbertat, en una magnífica
mani
festaci6 d'atletes i d'homes—acabá el
conferenciant, amb una salva sardo.

AHIR, A REUS

aquesta

Ittnya.
Les seves darreres paraules són
acoilides amb una gran ovació, que
dura Ilarga estona.
E. B. P.

estreta relació entre l'Estadi i el car
rer quan la dictadura clausurá el earnp

ló

AVUNTAIAIIVATO

e,ampions pensaven en algunasaludar eh
alta, més bella i més santa... cosa rnés
Els mai

nostre company.

san

Major.

Sunyoi

Garriga

Sunyol s'adoná.—explica —d'aquesta

ENCARA NO ES TOT

eaY amble

Ventura Gassol

La conferéncia de J.
a

Llavors
diu
érem molt pocs.
Per aix6—afegeix—se sent satisfet
de veure com aquells ideals que pre
dicaren. un dia en :Mg de la indife
rénéia general, avui els accepta tot
el

DIVENDRES, A SANT CUGAT

SKIIPHE Hl HA UN PITJOR

a

Txe

esportius

imitar-los. L'esport,

Txecoslováquia—digué—
aptes per

a

féu hornee
a la guerra í
homes
aptes
per a la pau;
bornes que havien
d'aconseguir la llibertat de liur
po-

ble i que, un cop aconseguida, ha
vien de saber-la defensar.
Dedicá una tnots d'afecte als soeis
de "Catalunya Nova" i els encorat
já a fer honor a aquella senyera
mantenint-la ben alta, ben sola i
ben dreta, contra totes les adver
sitats i contra tots els enemics.
L'Aymamí fou molt aplaudís en
acabar la seva interessant confe
réncia i rebé imites feli ''acions.
*5*

Reus, els uostres cona
panys Sunyol, Abril í Aymand mar
xaren a La Selva, on se celebraaa
l'homenatge del poble als seus dos
ftlls illustres Puig í Ferretee i Ven
tura Gassol, estrenyent !a má deis
homenatjats fent constar l'adhseió
de LA RAMBLA DE CATALU
NYA a l'acte que se celebrava.
J. N.
Des de

•

Catalunya i República
1.0.11•1¦111

En un acto de gran trans
cenciéncia política, dijous de la
setrnana passada, davant d'un

nombrosíssim auditori

Catalana,

Carras:co

Manuel

Formisuera explica,
réncia

pública,

pació

com

—

la

en

seva

confe

partiei

delegat del par

a

republicana
tit
a l'Assemblea
de Sant Sebastiá.
El parlanient de Carra,,
constituí una peça magníficil.
en
la qual, després de fi'
magistralment els termes del
en el ter
problema catará
reny deis fets i 'encara en el
—

terreny jurídic—, l'erador
plicá. minuciosament la seva
l'Assernblea
intervenció
en
sempre acerada al fet catalá,
i a les reinvindicacions cata
lanes i republicanes.
No ereiem neeessária una re
eeneió completa de la esnifa
reneia, per tal .corn ho ha
Pus
en alió que ti ha estat
sible
la Premsa.
—

diária.•*hi
—

*

*

ha
Tanmateis, com que torna
d'una
mostres evidenta
da a la normalitat, el governa

dc-r de Barcelona, general Des
Pujol, tot ju5t arribut del Ce'l
viatge per l'estranget ha pa^sat al fiscal (segons prOla
confe
declaració) el test de laCarras
rIncia del nostre amic
matéria de
co, per considerar
"franca

lictiva

uns

conceptes

segons

ment separatistes" que,
eras! el
el governador, havia
rneva
Per la
conferenciánt. governador—es,''
—va afegír el
impedir per tots.

disposat a
injtjans 1 anab
Iota

ng

inaPr
separatista..
propaganda
el

tiebeleillUit:,

utt

la

rarnuía

ue

Latatunya
Per

ESTIUEIG POLMC

Melquiades Alvarez

De

hora

de

conferenciant durant una
lean estat
Gambó quan era nzinistre
isíi
En
hora.
tnai tant. Naturalment
esta:
ii havia
po-,
I programa que En Cambó
per
a la salvació d'Espa
brindar
gais
centésima part in
ova no era ni una
t;ressant comparat amb el que el de>
Albiaatia va Presentar. Les coses
lor
segar": a eva valor.
tal tractar-les
sinó.
I encara que aqueli
No lanaria
que
dio, precisament, feia una calor
s'encenia varen estar conf ereneiant
t

durant
tova

una

hora. Precisament

es

havia de dedicar-se a la preparac.:
del descabdellament d'un deis altres
punir interessants del programa d'a
quest metge que dii4 que es diu Albi
nyana.

Aquest altre puta del programa
consisteix en l"estranyament perpetu
a
les possessions del golf de Guinea
per a trebaliar la terne, i reearrec del
roo per loo en la contribució, deis que
desPrestigiin EsPanya a !'exterior".
Aquest punt segurament que mai a
ningú del món no se U havia acudit
d'inserir-lo en cap programa. I no
s'havia acudit a ningú, naturalment, a
causa de les nombrases dificultan que
presenta. La tasca d'hatee d'onpaitar
ton els que per tot el món vagin dient
mal d'Espanya, per cave-los, por
tar-los aquí, posar-los contribució
perqua, és clara tia en deucn pagar
carregar-los un lo° Per roo, s després
estranyar-los a perpettatat a la Gui
nea, és tasca de titans. De titans per
la gent que es necessitara per a fer
aquesta mena de f eina. Hom Padra
collocar-1i ton els murcians que es
traben sense treball
i que s'aran
guin, naturalment, a fer aquesta mena
de servei —, de resultes d'haver-se
acabat les obres deis metros i de l'Ex

trac

d'encendre's.

No n'hi 1:avía per menys, puix que
traen* d'un Personatge tan impor
progra
tara, que va carregat amb un
la pena que sigui examinat
ma que val
minuciosament. Els homes que °aver
tosen el ?cure de preo
no* e1s Estafe
''oepar-se de la cosa pública.
5equest home que es diu Alleinyana
vol fer amar dret el país a garrotades.
2** el seu programa ha diu bé prou:
Pretéit la :reacia dele "legionarios
EsPafia", que :eran un "voltenta
nado ciudadano con intervenció» di
fame fulminante y expeditiva" Contra
pts ele gse no penslti cam ells.
Si pele Procediments d'aqueita
~Vi liotn redueix el tole d4 país de
aa militen: a 4 6 a, amb tal que ti,
-4 6 5 que qaedin elguin de gent addic
ta, a votas qui sera que gosara blas
Mar el Procediste'''. E» un país o* la
religi6 oficial de rEstat le la católica
peidica la effitat cristiana, alió de
-liquidar ele rumies amb procediments
directes, fultsisants i expeditíns, és
rtalment exemPlar. L'hora de conver
Dr. allbenyana
sa que va Unir e
depilé ésos molt bes aprofitada.
•er, ultra aquest toma toa iodo
ressont, ?'examen, ant11144 i PreParació
del qual bé valia To amo di dedicar-hl
mielas horeta; Palero miele horda bé
es

e

—

—

—

posició.
Con" que ha ha un 98 per eco d'es
gas diuos mal del país i de la
gent que el governa, resultara que
gairebé tata la població de la Penín
sula es traslladara a la Guinea a cavar
la terral, ríes i pobres, amb barret de
copa i amb gorra, a les ordres ?'un
cabo de vara que haura désser negre,
Per estar ftté1 en carckter.
Aquesta hora de raltre dio "clevia,
perb, d'ésser ben aprofitada. Ele ho
mo: que estan a dalt tosen, és ciar, el
?cure de coneuItar SU. OSO sis »den

panyols

done* a que se hace mención se ini
ciaron, según Serrin, por mediación

Comenlant 'res

declaraciotts'fetei

comerciant de Vilanova 1 Geltrú, se
nyor Roig, en la reeonstrucció del su
man i d'aquest misteriós afer, el pe
riodic "Informaciones", de Madrid,
ha donat la versió, de la qual és el
segirent interessantíssim parágraf:
"—Aseguró que nadie acompanó a
Serrán durante su estancia en esta
ciudad, y que al explicarle los moti
vos de au viaje al extranjero le indicó
que se dirigía a Italia pera realizar

gestiones y cunar Isnot pllegoe dgi
dos a significados pereomeics ruma
Estos domar:ente% ose, »gen ma
nifestó Serrán toa aquella camión,
iban destinados a porsonelidadea ru
tenían por
manas de primer plano,
objeto evitu qua, con motivo de la
,exaltación al Trono del petneipe Ca
ro!, frecuento lae negociaciones que
para la coutltuelós del Monopolio de
cerinas de aquel palo venta realizan
do la !empresa por mensa de la cual
trabajaba el proceeado. Las negocia
nos.

de la reina Marfa de Rumania. Tam
bién refirió el 4enor Roig la conver
sación mantenida por él con Serrán
en la cárcel de Madrid, en la que,
después de renovarle su adhesión, le
pidió que le dijera la verdad, sin de
tenerse ante la consideración de que
pudieran quedar al descubierto otras
personas. Serran le contesto que no
'podía hacerlo por el momento, y que
esperaba a que el desarrollo del su
mario demostrara su inculpabilidad,
ya que le prohibían proceder de otro
modo fuerzas superiores, que debía
respetar. En la misma conversación
Serrán le dijo que los dos millones
de pesetas, supuesto producto de una
estafa, los cobró en pago a los tra
bajos que había venido haciendo para
establecer un monopolio entre otros
que interesaban a la Companía que
representa el senor Carlo Magno Un,
y que es la misma interesada en el
Morropolio de cerillas de Rumania. Le
anadió que la cantidad citada la te
nía depositada en Bancos de Venecia
y Roma, a los que, a raíz de su de
tención, envió cartas por vía aérea

Rumania,

relación
que

es

El diumenge dia 24 del cor.
se celebré al local de la So
eletat de Treballadors Pagesos, de

tJaielegrama de Prensa:
El rey recibió en
"Santander, 26.
audiencia especial al jefe del partido
nacionalista espanol, doctor Arbinana,
durando la entrevista cerca de una

el asunto de
el que motivó su
con

—

hora.

•

Al salir del palacio de la Magda
lena el senor Albinana fué interro
gado por los periodistas, a los que ma
nifestó que no podia decirles nada de
1 otratado con el rey y que después
de la conferencia que ha de celebrar
manana, martes, con el general Be
la
renguer. facilitará una nota a
Prensa."
Un altre telegrama:
Caries eUrdapilleta
"Madrid, 29.
i Francesc Huelves han denunciat que
aquesta nit, quan passaven pel passeig
de la Castellana, ele sortiren diversos
individus, que se suposa que són afi
liase al partít que dirigeix Albiriana,
els inaltraetaren d'obra. Deeprés fu
—

gii
Ele denunciante han dit al Jutjat
que ignoren ele noma del, agressors.
El jutge 1 la policía treballes per a
l'ese/aiiment del fet."
Senas comentarls.

BORGES MANQUES,
ENC AR
Seguint

com

eeeusxen

I3ianques, excellentiesim

a

Capilla
Borges

senyor, les

circumstálicies que 711otivaren el nos
tre article de la setmana anterior,
amb motin duna determinada mani
festado celebr.da a l'esmentada
ciutat, ens permetern cridar, amb
serenitat i amb confiança d'ésser
escoltats, l'atende de V. E.
No ens mou altre propósit, excel

lentíssim senyor, en adreçar-nos-hi,
que
fer.li eeure el perillós estas
d'excitació en qué aquests fets trían
tenen l'esperit d'una digníssima ciu
tat catalana. D'una ciutat que, per
l'ayer manifestat públicament i es
pontániament, sense intervenció di
recta de ningú, la seva joia per la
suposada tornada d'uns perseguits
per la dictadura del general Primo
de Rivera, ha de veure avui clausu
rada una de les seres entitats més
irnportants, processats alguns deis
seus
homes mes dignes i desola
des unes de les seves llars més es

titnades.
Idautoritat militar, excellentíssim
senyor, intervingué en l'aten pren
gué declaració deis testimonie 1 deis
suposats encartats en l'organitza
ciA de la manifestado, i incoa su.
el qinl, segons noticies, pas
sá a l'auditor d'aquesta Capitanla

General. No Oía celebrat judici;

tant,

no sla

dictat sentéreoleilo

per

1).1:

aquests suposats enc,artats actual
ment són perseguits i els seus do
micilis son escorcollats.
No volem ací—i podriem, tenyor
la compe

tencia en aquest afer de la juris
dicció militar. Aixó ha de fe-ho, i
pensem que ho fará oportunament,
l'Illustre Collegi d'Advocats de
Barcelona. Peró sí volem, excellen
tissim senyor, cridar la cera atenció
sobre la greu anomalia que repre
senta l'acstual persecució de qué són
víctimes aquests ciutadans de Bor
ges Blanques, persones digníssimes
de la població, i contra les quals,
que se sápiga, no hi ha, absoluta.
ment, cap sentada dictada.
.

Sí volern, encara, excellentisslm
senyor, cridar la seva atenció sobre
que
fets
seriosa dificultats
la
d'aquesta mena representen en el
carni de normalització cívica i ju
rídica que, segons repetides mani
festacions, sha ernpres el Govern
del general Berenguer.
Per aíxo, per tot aix6,_ enl hem
permés avui excelientíssim senyor,
d'adreçar-nos a vostá. I per dir-li
també el nostre absolut convenei
hem aportat proves rotun
ment
que
la nostya afirmado
des a
aquests bornes açusats d'haver or
ganitzat la manifestació de Borges
Blanques (si en la manifestació hi
—

-

en

mosfera", preparada pel grup obrer
organiteador, féu concórrer al sus
dit local gairebé tot el poble, el qual,
després d'escoltar les parauies d'o
bertura dites pel president de la Co
missió organitzadora, escolta les pe
rno— del company Frederie Traver,
del grup local, i les deis companys
de

Ifontbla?m,

men

llagues pecan que ja és discutible)
no

tingueren ultra. participació

en

l'acte de joia ciutadana que la de

compartir, des de les seves llars,
i'alegria per la tornada d'uns per
seguits, d'uns exiliats, d'une hornee
que hagueren de rebelar-se contra
la dictadura del general Primo de
Rivera.
És en

del poble de Borges
excellentíssim
senyor,
que demanem avui la seva interven.
nom

El company Iborra, en un bell par
lamenta tractá d'una manera gene
ral de la qüestió deis presos i dele
empresonaments governatius. Fou
molt aplaudit.
El comisarle' Porter, que féu una
Mica d'historia ,citant mantes de
les enormitats antijurídiques i ant
humanes portades a cap en aquests

carta

ció en aquest afee, tota vegada que
l'autoritat militar sembla haver-se'se
fet arree. És en nona d'aquest po
ble, intranquil i agitat, quo ha de
veure cona
eón detinguts i persa
guits Cense causa que lto justi
fiqui dignes filie sena. És en nona
d'aquest poble en el qual aquest es
tat de cosca menté una tensió peri
lloEa i propicia a qualsevol desagra
dable contingéacia clutadarna, que
esperem de vostl, excellentíssim se
nyor, una intervenció prou eficae per
tornar la pau a les liare i ale espe
rits. I, sobretot, perqué l'insigne ce
rní de la justicia no sigui intervin
gut per petites passions ínteressades
ni per intolerables intromissions de
carácter persona) o d
arácter po

de !'alcalde 'de R. O.

Hern rebut, escrita en catalá—tal
la següent carta
la publiquem
de l'alcalde de R. O. de Borges
Blanquee, ex-vice-president de la
U. P., eenyor Enric Claveria Iglé
sies:
"Sr. Director del eetnianari LA
RAMBLA DE CAT.ALUNYA.
Molt senyor mes:
En el número de LA EAMI3.1,44 DE
CATALEINYA del 25 del corrent
mes, sota e1 HM dé "Qua Passa a
—

Borges Blanquesr, apareix
article plagat d'inexactituds.

un

liara

po
evidéncia caldria onylir
triple espai del que ocupa l'artiele; i
no és non' el mete objecte; sinó rec

sar-les

a

en

tificar falsedats evidents

gya

<semi pee.

Pique:

Garcés; secretan, Jaume Salvan%
Camps; tresorer, Genís Pont Mitjans,
i vocals, Joan Folch Nadal, Joan Fer
rer Costafreda
i Emili ,Garriga Ba
selda.
e

Convidat pele elements catala

ni5tes republicans d'aquella poblad&
el nostre J. Sunyol i Garriga donará
el dia 4 d'aquest mes, a Mollet del

Vallés,
el

una

suggestiu

conferéncia pública sobre
tema "L'únic camí de

Catalunya".
Per al día 13 en té una altra de
compromesa a Santa Coloma de Gra
manet, amb el tema "Amb Catalunya
i per Catalttnya".

transformats. I aquesta oloma és la
de Rossend Llates. Tothom sentia
la necessitat d'aquesta reforma?
Potser sí; peró va ésser Rossend
Llates, en un vigorós article a
"L'Opinió", titulat "El, amos del
carrer", psi va rascar en la pell del
problema i qui post la tara en des
cobert. Aquell article doné motlu a

s'adopta

diguem tampoc corre és de merescut i
de just l'homenatge que inicia Ma
drid i que nosaltres, amb tot el nos
tre entusiasme, propugnem des de
lea págines joves i combatives de
'LA RAMBLA, on la ploma vigo
rosa del company Llates ha mostrat
tota la vivor del seu temperatnent
de catalá, de clutadá i de periodista.

e
Per a diumenge virtent, día 7,
En Stinyol assistirá ale mítíngs pro
presos politice i social& que se cele
braran a Igualada i Ode.na, en ele
qua!" prendran part, ultra el nostre
company, els andes Jaume Aiguader,
Revira 1 Virgill i Manuel Carrasco

Formiguera.
Abons d'ahir al vespre tíngué
lioc la inauguració del Casal C,atall
Mertinene. Prengueren part en reate
ele aenyots Dencás, Vilanova, Redes,
Trabal i els postres amics Emill Gra
nier-Barrera 1 Josep Sunyol. Repre
sentaven, respectivament, la Unió
d'Esquerres Catalanes, Acoló Repu
blicana. de Catalunya, la Unió Socia
lista de Catalunya, el Centre Catalá
d'Esquerra 1 Acoló Catalana. L'acte
resma brillant. En acabar bu servit
un lonx exquisit. Tothom va ?eses
atés amablement pel president dg
titat.
•

El nOstre compaty Ettill Cera
nier-Barrera parlará
divendres, a
Malgrat, sobre el tema "Joventut
clutadania E
d
s ' espera r
ye no elau*

"

genio; CGreria,

ex-vice-president de la U. P. i ex-alcalde dicta
torial, en la qual intenta—intenta—justificar-se
com

vice-peesídosnt, Josep

rons;

Per causes "alienes a la nostra voluntat" no pedem publicar un artide de Rossend Llates relatig a "Centre
de Dependents"

Blanques,

Una

Amb gran entusiasme cha cons
a les bar:ladee Grup Milete, del
Bosch, Les Carolines 1 Estadella (més
de cinc mil habitante) el Centre Ca
tala Republicá Les Carolines, adherit
Acci6 Catalana.
a
Formen la Junta Directiva:
President, Narcís Guerra Busca

titun

Antoni Ibarra i Re

Porter.

—

General

capita general—discutir

diverses horca de la
rnateixa tarda ja s'havia fet en molts
pobles de la Cunea.
Una propaganda i una bona "at
cona

profundament

Després de cloure l'aete, s'orga
naza una subscripció pro-presos en
tre el s concurrente, i es trameté al
cap del Govern el següent telegra
ma: "Reunido pueblo Solivella asen
blea pública solicita poderes cona
tituídoe amnistía general presos po
líticos y sociales."

—

¦¦•¦•¦••,•••••••¦1

EXCMO.* Sr.

(5,

rent

ment

disponiendo que por ningún motivo
entregadas cantidades sin orden
suya. Según Serrán, desde Roma man
tuvo comunicación telegráfica con
Magno Lin sobre las gestiones hechas
en

IP

darrers anys, interessá
el públic.

Solivella, ian miting pro-amnistia
general presos politice i socials, tal

fuesen

por él

seus

1"1"'

y que sólo después de enterar
del fracaso de las gestiones que
se llevaban en Espafta para la con
secución del Monopolio se decidió a
presentar la denuncia contra él."
No volem afegir cap comentari. Ele
lectora sels poden anar fent elle tots
sois... Altrarnent, si nosaltres ho pro
vénsim potser la cosa acabarla a mana
del fiscal. I, la veritat, per •are no
eqe lateresea aquesta solueih,
se

1. PliNTALLO

-.........

Bererguer. Ele

viaje,

1111.1111~1

Serran

que calla mea
que el* qui mía res
poeta havien de Unir a N tradici
del Co. l'hades: mi:1mM donant-1:
eneirrecs que no podien, ni deviel.
que la gent

trauasformacid:

i

illustrar.

Els misteris de l'afer

Rossend Llates

Des del lloc on eatitteja, el com
mosfera republicana que pot portar
pany
Francese Madrid ha adreçat la
les
eleccions.
en
resultase magnífica
aegüent interesuntissime sarta al
Eh s agricultora no volen ja contac
fa; perqua no eran ele ten objectiu
:lastre director:
cedes, siguin conser
tea amb els
Verdete de Roesend L'ates fou e
"Amic Massip: ml envío aquesta
i pensen que
reformistes,
vadors
o
Melquíades Alvarez. Entre ele ves
fonatnent de la campar:ya contr
carta pública perqué cree que és ne
l'Esquadra,
no és ja qüestió de canviar d'hornee,
tits multicolors deis banyistes des
rutas dele Mostos de
dissolt el Coa de
régim.
cessária.
S'ha
canviar
de
que
cal
organitució,
contn
sino
taca
el seu vestit de dol, que ti
contra la saya
Monos de l'Esquadra. Es va a la
independencia
pr.
Si a la platja de Gijon hi ha
drena un aire d'ocell diferent al que
absoluta
•eva
la
aeva transformació i desapareix un
Melquíades Alvarez, a la de San
tingué scmpre. Si abans se'l pogué
referéncia
a qui ala pagaya:
ida
que
Cos que baria semblat en ona épo
tander pasea l'ombra de Cambó. El
anomenar gran rossinyol de
l'ora
contra lee noves informacions o ser
seu,
ca una força auténtica regional. Ara
amic
de
civil,
molt
governador
toria, ara caldra comparar-lo amb
que preataven, en detrinaent
bé, la desaparició dele Monos de vida
$742%anuncia la seva *visita per al mes
autoritat.
Estio
una
prbpia
merla endolada. En realitat, a
sed:
l'Esquadra Ce deu a la didadura del la
l'espera
de setembre. Peró tothom
despit del seu lestuari, don Mel
vençut que tense l'article de Rel
rágia.
senyor Primo de Rivera. Mesh ele
jornada
abans d'acabar la
quíades Alvarez és una merla blan
atad Liase' no hl hauria pu hagut
Moscos de l'Esquadra "vomité el
1 abans que el cap del Govern tor
ca que demana no res menys que
transfernmei6.
mataise que amb el Soutettent, • al.
Corta Constituents, aquí on ni tan
nes a Madrid per marxar cap a San
1 4. per abrzô que sal significar
transformar
la
Sebastián. Cambó és serapre, entre gui, que en voler
sois e'hi ha d'ordináries u'ença de
cuatro omita dala política que
sina
cava aignificael6 el que ata fet
set anys. Don :lslelquiades Alvarez
ele conservadors espanyols, com una
robligadd d'adner sul clec
treure-il la simpatía, el raspado o timen
gran força incógnita que pot decidir
ha corregut els distrietes d'Astúries,
dununt da tota cli prole
Skettat
bé el fet del costuri de vetwela
en un
el canvi de les situaciona més di
ofusca, da tu podo
viatge que no será electoral
mea que uta
i de tolerar-los. La Dictadura va
fícil:. Es una mena de taumaturg
amb una dita
pero, que s'hi assernbla molt. Ha
combatan,
jota,
dieta
convertir el Sometas en una força
d'ordre, les "tor
torees
per
a
les
pexiodiame
vatio qui ha
trobat, sembla, les seres forces tan
vleld del
nyor Melquíades Alvarez anirá amb
feixista mancada d'eaperit nacional i
duren.
que he
ees vives", tan alarmades
eatnpanya
lleials com ho foren abans de la dic
iniciar
una
próxlmes
elec
s'Id
els $eus amics a les
pesseta.
ele Moscos de l'Esquadra en una
de
la
per
la
baixa
singular.
rlent
1
tingué
que
eddent
tadura. A „ins bornes
donar un rasultat
done, pero ro ha volgut ..ir-mlo.
força policiaca que ja no u contar
Alguns dretistes pensen que un viat
formaren part de les corporacions de
E. ciar que en el ces dele bloatos
Segons ell, en el proxim mes d'oc
maya
a
seguir
ladres
de
wat
ral
o
mena
ge de Gambó pot dissipar tota
la U. P•, segons ells per táctica po
rasquadra poddena dir que l'han.
de
tubre celebrará a Oviedo un acte
vagabunda, einó pacifica tintada:ti,
de perills i netejar l'horitzó on na
lítica; peró van ésser molt pocs, i públic en el qual, entre altres coses,
mort
els !tus vida, perb, el agua*
per simpatía o antipatia de detened.
vega majestatieament el gran astre
revelada per
aquests pocs tornen ara al recer del
vicia
no arriben a. áslar
fixará la seva posició davant d'a
nats cape de l'esmentat Ces. Han
monarquic. Cambó és per ale trogio
Llatea,
a llores
partit per tal com Primo de Rivera
ploma
de
Rossend
que
en
la
questes Corte. Es poesible
estas elle, dones, ele que han moti
dites espanyols un mágic de les fi.
perlodistes
ha mort i don Melquíadee Alvarez
encara 'abriera de
el seu discurs declari que les elec
d'ara
vat que la Diputació Provincial s'a
nances, com Guadalhorce era per
ha visitat altra vegada el Palau.
perseguíts per les Rarnblee
cions generals han d'anar precedí
donés que no podia admetre una que eón
un mágci de
analfabete
als
castissos
fun
afer
Melquíades Alvarez continua
monos de l'Esquadra, en
per
des d'unes eleccions tnunicipals i
força sobre la qual no tenia cap au
técnica.
la
"detective*"
particular'.
rat al seu programa de Corte Cons
cione de
provincials, perquá altrament el Se
todtat 1 que havia de pagar eaplam
Per cert que la U'. M.—abans
tituents. 1 quan algun correligionari
?Es que el jovent que eaerivint a
nat naixeria amb un víci de Cons
la
didament.
En
te:nps
de
Prat
de
leí
pres
aquest
estiu
P.—ha
U.
eselptic o impacient insinua la di
LA RAMBLA DE CATALTINYA
titució. De testes =entres, encara
poblacions del Nord per a les seres Riba, quan ell s'adoni d'aquest fet, no hein de retre un hoMenatge al
ficultat d'aquesta !relució, don Mel
que no foa així, aix6 no privaria ala
el que féu fou anar amortitzant lea
propagandes. Calvo Sotelo, Guada
quíades li dispara ele seto ulla pe
company que ha tingut aquest lene
reformista d'acudir a les urnes, on
places fina que un dia o abre s'hau
Primo
de Rivera,
i
el
fill
de
lhorce,
netrante 1 li diu:
d'eficácia?
potser tinguin votacions lluIdes pel
rien trobat ele cape tense eoldata a
ele tres cape de la dinastía dicta
—No en dubti. La nostra fórmula
que fa referIncia als districtes d'As
Jo, ara 360 lluny de Barcelona
desaparició
dele
en
qui manar, i la
corren ara pele pobles rece
trigar6 a tornar, perb, pel
encara
és rúnica. Si les esquerres cornplei
túries. I aixó que el republicanismo torial,
tice Monos d'En Vedan* hauria
deis favors con
paganaent
bant
el
xen amb el seu deure i no deixen
asturiá apareix ara amb una torta
que vulgueu, ja saben que podeu
estat un fet fatal.
cedits antany des del Poder. Per&
manar i dieposar del vostre,
funcionar normalrnent el próxim
lesa que té molt preocupata ele re
Perb, el que potser no ha vlst
ofereixen maese poc. Des de l'Unión
Parlament, aleshores la Corona acu
formistes. Els hornea joves me va
ningú
ée
aquesta
diesolució
FRANCESC MADRID.'1
que
Patriótica no podien atraure la gents
dirá a la consulta d'Assemblea única
luosos elan afiliat ale partits anti
deu,
com
moltes
de
les
reformes
que
no és possible que l'atraguín des de
que jo propoao.
dinastics i estan realitzant una cara
han aclarit l'ambient de casa mitra,
No cal que diguetn al comparry
la U. M.
el
De moment— sembla —el cap re
que
potser
perjudiqui
re
panya
a una ploma periodística, jove i com
Francesc
Madrid cona fas notarea
JOSE DIAZ FERNANDEZ
formista creu en la possibilitat de
fsermIsme estaría. De moment, a
les seves paraulea de periodista i
bativa, tense la qual ele Moscos de
Santander, agost.
lea &Acciona anunciadas pel general
les societats agricoles hi ha una at
l'Esquadra no haurien pas estat d'arnic a Rossend Llates. Ni cal que

pot veure's
tots
de tres o
quatre arnics que ho eón des de la
infancia, el cap reformista senyor

conversa

a

interessant

Una carta

amies actuen,
efectivarnent, ainb vist3 a tale
Corte. Jo be volgut saber si el se

platja de Gijon
els rnatins, voltat

A la

-una

homenatge

~lb()

cese

funnor, encara amb censura

Fran

a

un

sonalment m'afecten, en de ?'un dret
elemental i legal de legítima defensa,
que invoco per a donattar la inserció
d'aquestes ratIles en el seis peribdic.
Proirirare concretar els fets ami' la
mejor concisió.
r.—Les plaques que donen non" al
fcio siin ara les
correr del Diputat
mateixes que !ji havia abans, i per tant
no foren destruldes.
2.—En arribar l'ordre governativa
saperior, apremiad i comminatória de
treure les indicades plagues. fou con
sultada así, les persones de mes relleu
i antoritat de tots el: sectors de la ciu
tat sensc cap erolusió, i tetes elles per
unanirnitat eicoitselltiren el comPlinient
•

dc. l'otedre•cyÁt.qr,

3.-561 matemattques de nava in
venció que jo fin: ara desconeisia,
rriie USS SUPOSGIÍS deo firmante d'un
document siguin el noranta per cut
?'un eeriS de 5239 electors. Mía i Inés,
si posees les coses en el sere !loe, :el
firmes no sós 600, sisó unes seo, de les
guate, aproxitreselament una quarta
Pars són de menors d'sdat 4 no elec
tor:, i altres tanta, pos *sis o metsys
són d'analfabeto eff ISCSIN dele quals
firmen per odre altreo persones ses
se cap control de veracitat.
Finalment, respecte a la convenían
da ?'evitar a teta costa Posant-hi tot
l'esfore possible, les funestee CDISSe
qiilncies deis processamosts i delta
done ordenan per rautoritat militar;
no /si ha cap disParitca de criterien
aquesta ciutat; des de l'Alcaldia al
darrea deis ciutadans hi ha unanimítote
absoluta. L'Alcaldía des dele primen
montents ha demanat i obtingut la col
kboració de toles les altres autoritats
i forces vives de la ciutat, i s'ha po
sat a la feina sense Planyer mallsties
de tata mena.
s4i4 ho han reconegut els que fo
ros detiaguts i ara tetan es llibertat
provisional peresentant-se a l'Alcaldia
a donar grades, amb acta, espontani de
justicia, pera) aixl mateix

.

suraran

111

tanpocacosa.
loeal
cap per

Saliera que d senyor Alonso,
entrad de Tarragona, esta

disposat a donar solució al singularis
sim plet municipal de Reus.
No cal dir

com

LA RAMBLA DI".

CATALUNYA m'a felicita i
que el senyor Alonso

obrará,

espera
pa.

no

d'acord amb ele ineonfessable* desig.
d'una minoría, sinó d'acord amb
justicia i la yoluntat del poble reu
eteC.

L'Agnitiació Excursionista Jú
ha cursat el segúent telegrama:
"President Consell ministres.
Agrupació Excursionista Júpiter

piter

protesta davant V. E. que continui
direcoi6 Centre Dependems Barcelo
na elements Sindicat Lliure imposats
Dictadura contra voluntat socis.—Pre
sident, P. Gabarr6 Garcla."
L' Associació Excursionista
lAvant" ha tramas el següent tele
grama:
"Presidente Consejo Miniitros.
Madrid.
Para calmar espísitus,
solicitamos rápida reposición digna
Junta directiva Centro Dependien
te!, entregado arbitrariamente por
dictadura a Sindicatos Libres.—As.
sociació Excursionista !-LAvang'11,
—

Vice-presidente, flenet.-2

governador

aquell moment l'emblá que atelli1.
slgnatures reeollieds n'hi hada

1 devora, wenyor alcalde de R, O.
de Borges Blanquea, direm tixb que

en

teguelz
Que convenlm

prou
en

que les plaquel

que donaven nona al carrer del "Di
putas Madi" no force destruldes.
Perb fosen trates del seu lloo 1 ar
roconad.es. ÉS igual, senyor Cla
verla. L'homo quo fou capas d'aix6,
era capaç teenb6 de trossejar-les.
El primer alcalde de la dictadura,
amb tnés dignitat,
Antoni Piquer
sembli eserany—pre5.
encara cite
sena la dimissió abans d'accedir a
ordenar treure les plagues del car
Macla.% Alab és
rer del "Diputas
el que vosté, senyor Claveria, hau
ría hagut de fer: dimitir. Hl ha cc
les que, quo hl ha el que hl ha
d'huir, no s'han de consultar amb
ningú: amb la pltbpia consciencia
n'hi ha prou... Quan a la unanitni
tat que existí en aquella ocasió en
tre les persones de Inés relleu
autoritat de la ciutat, voldriem que
—

digués, primer, qui eren aques
"persones de relleu 1 autoritat"
durant la dictadura del Len ex-cap
difunt Primo de Rivera.
Direm encara, senyor Clavería
1 no ene Intereses, ad, discutir me
en enie deis natural
apassionaments. temitiques arnb un ex-vice-president
Déu vulgui que la seren!tat i la calma
de la U. P.—que ovan l'homo que
puguin prompte tornar a tate& les !tare ha aeceptat un cárree cora el de
de In durar.
vasta pot llegir, en un document,
Resta atent s,
els nonig de sis-cante cidadans al
pau d'una protesta contra el arree
Enría Clavería 1g:teles
que II ha estar conferit, equest
Borges Blanquee, 28 agost 1930.4
si da un borne conscient, abandona
Qué direm. senyor Claveria, en
el cartee. Simplement. Encara que
contestarlo a la seva carta? Era pri
els sis-eents nonas no fossin
mer fine, direin que U fem un favor
joria, era prou eloqüent la protes
en acceptar
amb una persona
ta— en quantitat i en qualitat--•
que ha exercit, a Borges Blanques,
perqué voste sabé1 complir ami use
el cárrec de vi.ce-president de la
deis deures més elemental: 1 de
Us P. i el
ciljant, pikgra afegkep
en s

tu

les

parqué vosta presenté, la di
com que, pel que el
vet4 Toste necessita majoria, nos.

ntissió; perb

altres proposera

ale ciutadans de
un
nou
doces
rnent de protesta. Nosaltres li as

Borges

que

signin

Clavería, que aquel
plebiscit popular, amb una ma..
joria aclaparant, 11 farb. saber que
voste és perfectament indesitjable a
eegurem, senyor
nou

l'alcaldía de Borges Blanque0, a,
l'alcaldía de la qual vosté havi`a
de prendro possessió cense la pre
sencia de cap regidor,
per acab'ar, senyor Claveras.
direm encara una altra cota. Diran
que fan tnolt bonic aqueats
parágrafs conciliadora de la
&esa carta: "cap disparitat de en
ten en aquesta cintas des de ra.lcal
dia al darrer dele ciutadans..." Es

encara

?artera

enternidor. Pub afegirern, senyor
Claveria, que, raesos carera, vos-t::
personabnent, en companyia de guár
dia civil i policia, 'lancé, al mig del
catres la familia del conserge dei
"Centre Dernocrátic Republicá", do
miciliada al costat posterior de l'edi
fiel clausurat 1 cense altra llar ni
nitres miquis de guanyar-se la vida.
Vosté, senyor Claveria, no exhibí.
aquell cha, -davant el conscrge a qui
es llançava al carrer, cap crdre ni
cap autorització auperior. Voste,
doncs, obran aparentment per comp
te propi. El notad de Borges-Blan
quea senyor Ranion Arqués Arrua
fat aixeck aquell día, l'acta opor
tuna. Ella constitueix, aenyor Cía
1 vena, çiutadá de Borges, tina acu
sació greu, molt grao. Prou greu
per

desvirtuar,

d'un sol cap, tofa

aquelts 1,00 4E910 Que VOSta ex
propia, ot
klititffra inrigna

1 de

setembre de
1930

la ram!T !a de ettht

"1-01,101t

•

"44,th

4-)2
—

MOTORISME

Vérnpresa
prohlbelx

del dirt track
edrrer VInyalsi

:a

l'empresa que "expida"

pista de eendra de l'Esta& de

Meettjulo, aparellate
tercetos
lambe ele

amb ele in
materials hi veurfem

eeportlus.
Porto, dissortadament, no és
així. Aqueste senyors del país
un el *fati- play" es el lema de
tot Fportsmen ban oregut que a
Bareelona no cal saber fer les
coses ben fetes 1 a gust de tot
liern; naentre vagin bé per a elle
ja n'hí ha pron.,
El 'nutre ferm propbeit de no
parlar de eso que fa referéncia
a
l'espeataole dirt-traok 1 ele
setas organitaadors
per raons
d'ordre esportiu que sdn prou
conegudes deis nestres lectors
es ven avul trencat per tal de
sortir en defensa d'una cosa
Justa i per tractar-se d'un ve
1.table escándol esportiu, nos
titres hem de defenear rinde
fans, sobretot si té re& com
sembla en aqueat cas.
Ene asahentem que hl ha: una
determinada marca de cnotoci
eletes que, malgrat que a An
glaterra está corrent a gairebé
tetes les pistes de cendra, fent
un lluidíssim paper, batent 1n
horabrables récords, aquí a Bar
celona no se'ls permet cerrar.
Raone técniquee? Cap, abso
lutament cap. Segons l'ernpre
ea, el defecte me gran que te
nen
1 sembla que és l'Unte
que com a excusa ha trobat—
és l'ésser curte d'ellos i que
."no patinen". Es a dir, tenen el
"defecte" que s'aguanten maese
a la plata 1, per tant, al motoneta no 11 ele tan fácil de catire
fer-se mal.
Altrament, Mita la easnall
tat
que l'empresarl del dirt
track és representant d'una al
tea marca de motos competi
dora 1 que
és precisament
—

—

1—obligatbrIa" en lea piatit de
11.3 quals té eh l la eonces051.
Malgrat que significata ele

l'esmentada em
presa
després d'haver rebut
la oonfirmació d'Anglaterra que
la moto Rudge és la que a les
a

—

pistes angleses té mes accepta
ció 1 que, per tant, pot rórrer
perfbctament 1 "reglamentária
ment"

totes les altrés on el
es practiqui
s'han
vist sorpresos amb una con
testa irrefutable, go és, que
en

dirt-track
"elle

—

córrer

a

l'empresa

deixen
les "seves" pistes" lee

máquines

—

a

aixb de la marca no s'arre
gla—de vsure el tundra Vinyals,
1 he sentirn també pel t'amó*

de dirt-track que
estat recordman

entrenar-se 11 van arrabassant
de mica en mica ele
tan valentament havla esta
blert.

—

corredor, puir

fine ara ha
entre ele
les platee de
—

—

es

veu

pri

tenInt fir
mat
un
contrelete
amb
la
Speedway Racing, S. A. perqué
tingué a bé comprar-se una.
máquina Rudge, amb la qual
creu el corredor Vlnyals obte
nir m'Itere temps que amb la

Douglas.
El sol fet de no eleeler de la
marca "obligada" és prou par
qué el públio que tant s'entu
siasma l'any pa.seat anib les

"perforrnances" obtingudes pel
cotnpte que fine els professlo
privat ara de presenciar la Huí

que

no

DIMb

II

(Sourdot).i

UI

(GAVOSIO,r,

seguirá, itnportant 1 usant exclush
vament cotó egipci per a la cons
trucció de les cordes de tots els seus
tarnanys de coberts, i seguirá fabri.
cant el neumátie

UPERIOR

Lemasson (X.)

Veloestte (Naudon)..
Motos 500 c. o.t
aurabeam (C. J. P. Deidébfl)'.
F. N. W. L. Handley):
Koobler Escoffler (Rovin):

11110184 •I

(Aelbau

-

-

Pure Amber Frietion
característica del

Autatraccid Eléctrica, 8.

Diagonal)

a.

INDIA

Toléfen núm. 17420

posa.

111••••¦¦¦¦•••¦

1111

III

1111 111

III • • • • II 11••••••

CasaJuana
Ar

Agent oficial

el cotó egipci i el

essent

ale otetonnuladori de Mis
fama to Recanvle de tetes
menee per a le part elée
Ole* dele autos

Raparscions garantidas

MILLOR

La combinació ideal de la fa
bricació de neumátics segueix

Frandsquet (X.)
Norton II (J. H. Simpaon)i
'A. J. S. I (enfría).
New Map (Ittehard)1

4.. PI

aquí,
oblígate a ter-ho
l'elanefiA 311 lln

AL

'

"trenca-clOSQUes".

darrerament;

".

...,•¦••••¦¦

A. J. S. III (111mingry
A. J. 8. IV (Davenport)'
Norton I (Stanley Vcrodi)
Velocette (Benier)..
Jonghl I (Jeannin),
Jonghl II (X.)
A. J. S. A. Breslau)#

•

13 la I

:11E"

O. E. (Logman).
A. J. S. II (IlIcks)v

.--

kistes Preston 1 Tafft corren
amb la máquina que Vinyals ha
vénen
la que

del

Magnat-Debori '(Bosteh)j

Moldes altras coses pcdrfem
dlr referent al traote de prefe

guna vagada.
llena de remarcar que
An
glaterra els coneguts dirt-trao

perb,

disputa

Monet-Goyen IV (Debole10311)
Royal-Enfield (Oso L.
din).
Crivel (X.)•

podent

réncia que tenen ele oorredors
estraneers sobre ele de casa,
pera per avui ja n'hi ha prou.
SI cal —1 de continuar aquella
antlespertivitat ho farem
tornaram a insistir 1 donaren
detalla molt interessanta, des
coneguts pu la rnajorta d'afi
cionats a lee oarreres, en les
quals sembla que «V vulgul con
vertir el "brood-síd" amb el

la

O. 0.
LI (E. Smith)
Rovlo II (J. Rollanci)k
Motos 860 o. e.t

récordque

ta entre aquest 1 eh s altres cor
redore, sobretot si es té en
cempte que fina ale professio
nals anglesos havia batut al

comprat

Monet-aoyon

guei).

aquest emoclonant es
no ele sigui posslble

Aetualment
alzó és el
que ene ha suggerlt d'escrlure
aquestes notes
hi ha un cor
redor catalh, un gran corredor

No obstant la forta alça que acaba
de sofrir l'Aranzel damunt el Cotó
als EE. UU., la
rtIr

21 le setembre

Monet-Goyon

menys perlil ofereix ala
corredores.
Sentim, dones, que Velé &floto

pectacle

dia

8. 0. 8. (W. C. Cooperá
8. O. 8. (JG,Ita Wood)!
Exoelsior (Jap Fernihuogh)e
Rocín I (J. de Latour),
D. X. W. (Goar).
Motos t60 e. °A
Excelelor 1 (S. A. Orabtree).
Excelsior II (L, A. Crabtree).
Nevv-Imperial (E. A. Menor»)
O. E. Suprema Jan (C. W.
Joheten).

que

nata

que més bé ele eern

al

Oran Preral de la Unió Motoci
oliste Francesa, sobre el cirotlit
de Pau.
La inscrIpció a'ha tanott amb
la ilista segilant:
&fetos 176 o. 0.:
Monet-Goyon I (Bommalr6).

bon comerciant, pera d'esportiu
en
té ban poca cosa, sobretot
si tenim en compte que la má
quina que no es permst c6r
rer éa, segons epini6 d'un citad
anglés, una de les millors que
actualment es fabriquen per
cárter a les pistes "bruter 1 la

bla".

penInsulars
a
Barcelona i Madrid,
vat de córrer, tot 1

Per

sota assenyalada

—

M.
cOntitlé
rant un atropell esportiu aques
la mena de procedir, hagin fet

indleaciens

El Gran Premi
de la U. M. Francesa

--

•Un eseiandoi •sportin
TtertreiStun que per l'ori
mental de la P.

lent de

N'oreares pensávem que amb
les ganáncies que ele producir
la snagnífica concessi6 irle l'Es
tadt
2.500 peseetes per es
pectacle en un lloc en peden
encabir-s'hi 70.000 persones
je en tindrien prou I curarían
que. la part esportiva quedes en
el lloc que fi corres.pon, pera no
és alai; no en té prou erutara
amb les mito pessetes que re
capt per entrades que vol aca
bar d'arrodcmir el negool arab
la Imposlcid de la marca repre
sentada.
Airó podrá sser de

aplicació de nous Arati2é1s
als EE. UU., no és factor suficient per a
alterar tals clrets de progrés a laindústria
la

:

diera

011~111111~1~.~1

del=

nepreoentant General
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per

a
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El Saló de Londres

celebrara'

Participa al

comerç 1 indústria

ge
neral que l'acreditat camió FORD
no ha sofert cap augment de preu amb
motiu de la implantació deis
nous aranzels

No cetro

Hom té la Impressi6 que en
g-uany la xifra d'exposit•rs será
Inferior a la de l'any passat.

I

tiEUMATICS
Service- Station
josep Manzanares
ARACIO,

270

i PASSEIG DE

~~ .1

octubre

El XXIV Saló Internacional de
tAutomabil, de Londres, tindrá
lloc aquest any des del 18 al 26
d'octubre.

en

compreu A
AMun
un

en

E

se

-

272

GRACIA,

46

Teléfon 11550

aummtimm

EL CORREU D'AMERICA
DEL SUD

Bliteorreus postals aeris en
tre Europa i América del
el servei dele quals prestaSud,
la
Cte. Gle. .Aeropostale,
han s'o

led durant aquéstes
'darrerea,
setmanes alguna retarda,
deguts
a
l'Inoendi 'd'un delsvalrells
que atssegura
marítim
Africa-América del ,Sud.
Segons ene inferma l'esmen
tada Companyia,
totes• les per
torbacions que ha sofert el ser
vel postal aeri
cessaran a par
tir del primer de
setembre, en
la qual data
entraran en.ser
vei el s nous avisos
provells de
motea Diesel.

Aquests navilis, destinars
coadjuvar a la seguretat del
servei
transatlántic per rnitjh
entraran en ser
el primer de
setembre 1 e
van

utilitsats provisionalment
Dakar, l'emliao maritim Natal

22'9

AW

Telfs. 17666 1

Abel

"
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passat hl figuraven 1ns
trits 61 carrossers contra 54
d'aquest any.
En ele accessoris es
registra
també una baiza: 302 exposi
tora d'aquest any
contra 327
de

l'any passat.

nou

del

veePre.
vod.;rreselalma¦~....~100%.

Catalunya enfora
r

de copiar.

spermathIadeuna

Intercalat en el
d'aviaci6 que

nica

curset de téc-

el conegut tenlo ve professant
d'aeronáutica
senyor Manan
Foy-é, s'han inau
gurat unes
explicacims sobre

d

pd

lioroel°M

genial

r

la

de Catalunya i 11115
de
ele comités
"s umenye
propaganda, més o
a
d
brepticio", que hem gaUit

l'expansió

casa

EXPLICACIONS

SOBRE MO
IrORS D'AVIACIO

,

vai

•

d'hidroavions,
vei
per a

L'any

Motora d'aviad& explicacions
que van a cárrec del cap de la
secció de motors d el'Aeronéu.,
tira Naval
de Barcelona, se.nyor Isnart, la competénola del
qual en afers de motores d'a
viacid és indiscutible.
AqUeSts cursete, ale quals
poden concórrer les persones
que ho deeitgin sairÁpre que la
capacitat del local ho permell,
tenen licc a les. oficines de
l'Escota d'Aviacid de. Barceloe
,na, Diagonal, 453, xalet, tots
divendfes,,de dos
ele dimarti
quarts de
_quarts de vui,tb

eParís!..,

Signat. IR_

Barcelona
Restaurant
Montmartre-PARIS
e, Soulevard

1“
1980
1 de setembre de

T.S

FeCINEM A

•

El suplid xlnés
ami el progra?No bou esooltatBarcelona?
Dluen
Radio
d'Unlen
mes
que

els millors del erión,
l'emiseora del Tibidaho te sent des
habitants de
dele andes:ideo, que ele
cada dia contínues fe
trameten
Mart
licitacions per la potencia, puresa
modulada de l'emisora; jo tenté leo
aisd, malgrat qua el nsett alta
que eón

cree
sou

fa

una ven

intuportable

de pm

de no 1 falta de
1 que
es
modulada Domé& ?observo quan pera
Barcelona;
Radio
Unión
colto
segurarnent que l'equivocas Es l'alta
d'altra manera; no
vete No pot Usar
obstant, si oor.venguts que l'onda
1eE. A. Jai arriba perfectament mo

aquesta

ou

dulada, procureu sintonitzar, seleccio
nar, corregir La tensi6 del filament,
augmettar la temió de placa o dismi
nuir-1a, observaren que tot éa de.
hades, pnix que la veu i la música
continua rebent-se atnb lea mateixes

jneperfecciona

Pera ree,

es

goa

sec.

revista, el sets rnIcrefon,
toft dinen que l'ernissló és irrebut
jable. Cal ermtre-ho 1 culpar l'alta

tacs, la

ova

vem

canvi d'alseb, 1 'de les incompara
que paasen els dissortats
que per tenir un aparell
•eeraill no poden sentir l'estranger, us
'aten que as feu socia protectora, 1
afxf eageinsen, a easivi del favor, una
rastellani •anemeis de pagament que
transporten ea »té ceL Quin anuncie
Inés &malta, més abundante i, sobreçeot,' que besa ***cate I Veja, que l'au
'dicha d'E. A. Y. r, Unión Radio Bar
celona, as tma delicia 1 no es pot de
stacar oía Tetes lee emissores del
kedn hatnien de prendre exemple deis
macilenta prooedirnents que Unan
Radio Barcelona practica per a dís
treure els radio-cien% 1 fer-Ioa passar
agradables vetllades.
En aquista monsents tinc el meu
!para sintonitsat amb aquesta excet
lent ernissora, que ens esti donant una
emissió especial perqué gaudim de ve
ritat. Es l'emissid de la International
bles

cité

Eroadcasting

Co.,

organitzada

per

aqueeta entitat per als radio-oients an
CESOI 1 espanyols. Els sons que sur
ten del meu electrodininde semblen
els deis aputsclneRis", i que felen les
nostres delícies d'infanta quan
ani
ven! als "Quatre Gets* a presenciar
aquelles sessions celebres sota la di
recció de Pere Romeu. La veu de la
Ilengiieta, el soroll del fons, la distor
sió, tot, tot s'ajunta perqua equesta
audició internacional quedi gravada a
la nostra membria arnb record etern•
Senyors de la Internacional Broad

casting Company: ?No podrieu

esco

llir una altra emissora per a efectuar
apestes retranamissices, encara que

fos menys

pótent? Perqui

Baster Ileaton

de seguir-lea fins al final.
I el mes curia,* és que Unión Ra
dio Barcelona gap que existeix una
altra etnissora, denominada Rádio
Associació, E. A. J. in de carácter
exclusivaraent cultural, que modula
amb perfecció admirable i no radia
anuncia Aquesta enamora, que desit
jarla funcionar a la nit, troba opogi
cid sistettuatica per part d'Unión Ra
dio Barcelona, que en la seva revista
ens ha dit que a'hi oposa per a no
perjudicar ele ridio-oients, puix que
té por de produje interferIncies i la
vo" no podrien escoltar-se ele delicio
sos programes ainb qué cada nit ens
obsequia. Aquestes interferencies su
posa Unión Radio Barcelona que exis
tirien havent entre les dues emissores
una diferencia de longitud d'onda de
(mol cosa metres. Quina tecnica tan
profunda, per una part, i quanta inno
canela per l'altra!
Jo crec de bona fe que aix6 són
excuses, i estic conveneut que s'está
assajant a Barcelona un nou supiici
xinés per a comunicar-lo al correspo
nent govern del' pelaos de raen groga,
que per haver-se ja acostumat a les
penalitata necessita un altre nou i do
lorós procediment Aquest és magní
fic, ja que actua directament sobre el
sistema nerviós i prodneix veritables
atece radioactius, coni ho han demos
trat malta paciente que s'entossudeixen
a escoltar i controlar
la magnífica
emigaió nocturna barcelonina.
De segur que els mateixos !ritmos,
que san mestres en la invenció de su
plkis refinats, no havien atinas en
cara en el que es fa sofrir cada nit
el rádio-oient barcelona amb aquells
grans programes executats per tot

un

tercet, o aquells discos gramofemics
amb una modulació i unes vetas tan
gangoses que eTs fonbgrafs prirr.itlaa3
s'haurien donat vergonya de repro
duir, tot aix6 acompanyat d'una serie
d'anuncie ininterromputs, malgrat to
tes les protestes, i amb una persisten
cia i una santa constáncia que admira.
sQuan es faran les provee de si
multaneltat entre Unión Radio Barce
lona E. A. J. t i la Radio Associació
E. A. J. ss, que tots desitgem? Per

que

no
tan sois podrem comprovar
que no hi ha interferincia, sind també
que la modulada) de l'emissora que no
radia anuncis és tan superior a la que
en radia a cada moment que el radio
oient més ignorant sabrá de segulda
amb qui ha de sintonitzar per a pas
sar una nit agradable i no ésser més

víctima deis assaigs de suplid xines a
que actualment estem condemnats.
DR. E. CAI,VET

parásits

Una vegada més ha quedat de
vegada que el lo
cutor de Unión
Radio Barcelona
bada la boca per sortir en de
fensa deis que el paguen, tracta
d'enganyar ele que l'escolten.
Un rádio-oient va dir des d'un col
lega: "Cal que Unión Radio Barce
lona presentí comptes de com em
pra els diners de la radiobeneficén
da. Han dit que els aparells se'ls
fan ella mateixos en Ilur laboratori.
Cal saber com els tarifen, quin va
lor els donen, pera cal veure els
tnostrat que cada

comptes."
Al locutor de Unión Radio Bar
celona li va faltar temps per a dir
que tot plegat eren calúmnies
fal
sedats. I encara hi va afegir que tot
aixó era dit perque l'Associació re
partia diners perqué es fes campa
nea contra Unión Radio.
/, efectivament, han sortit docu
mente provatorle que els que enga
nyen els rádio-oients són els de
:Unión Radio Barcelona. La sena re
vista s'ha fet un tip de dir que en
els seus laboratoris s'hi fan els apa
rells per ala establiments de benefi
cencia i ádhuc n'ha publicat foto
grafies del davant, de perfil, del dar
nra., des de dalt i des de tots cos
tate.
I és

que rnés aviat

s'atrapa

un

mentider

que

colx.

un

l'adagi.

Ja té rata

•

•

En aquest afer de la radiobenefi

cencia, rom Inés es voleo justificar
més s'emboliquen. Després d'haver
(lit i repetit que ella mateixos es
feien els aparells que regalaven a
les cases de beneficencia, quan sels
interpela: "Bé, dones. ara. ja que
vosaltres mateixos us els feu, di
gueu-nos quin valor ala doneu, ja
sigui un valor simplement de cost,
ja sigui un valor que na permeti
de fer-hi encara algun guany, pere
doneu un valor al cap i a la fi",
aleshores contesten que ells no se'ls
han fet mai els aparells, sine que
són aparells de marca.
El més natural, si diguessin la
veritat, és que cada vegada que ins
tallen un aparell en un establiment
benefic diguessin alle que se sol dir:
"Aquesta installació ha pogut ésser
feta grades als dincrs deis rádio
oients, recollits per l'imponderable

Toresky, que amb les seves
pallassades. no !mitades ni superades
per ningía ha aconseguit aquest
éxit, i l'aparell és de la casa Tal,
senyor

que l'ha donat a1 mateix preu de
cost, puix que es tractava duna fi
nalitat benéfica**. Aiieb seria el na
tural que diguessin. Peral) se la ca

Barcelona

—Teniu fama d'ésser un amant
de l'HOM E.
--Tinc una dona encisera 1 dos
filie deliciosos. Faig tos el que puc
per ésser un marit acceptable i un
pare model. COM que sóc aficlo
nat a la mecánica i a l'esport, pue

Una Alonao

Buster Keaton

Blister Keaton ha vlsitat la non.
tra ciutat La seva estada ha eatat
curta, molt curta, galrebé podría=
dir-ne de compliment; ha estas, paró,
el suficient perqui poguéssIns que
dar encisata no sola amb la uva
tina
conversa per demés agradosa,
que també l'hem pogut admirar con!
a artista. Ha estat en ocasió dasaver
arribat a l'hotel un "cameraman"
en el precia rnoment que posava da
vant una veritable pluja de fose

la casa que fabrica els aparella
de la radiobeneficencia. I aix6 vol
dir que hi ha wat amagat. I vol dir
que no saben coas presentar aqueas§
comistu que seas demanen.

llen,

• *

La revista "Radio Barcelona pu
blica acuesta setmana l'elogi del To
resky i insereix el seu retrat a la
portada. Si és en desgreuge per la
campanya que fern contra ell, in
terpretant el sentir deis rádio-oients
catalana, ja Poden donar ordre a la
impremta on els tiren la revista que
aguaste página
no descomponguin
de text, 1 que no desea el retrat, per
qué pensem no parar fina aconseguir
que, fent sortir els colore a la cara
deis senyors que dirigeixen Unión
Radio Barcelona, treguin aquest lo
cutor del rnicreifon, puix que és una
que

encara

a

per!, raja,

ho

la platja de Sitges

(Fot. Gaspar)

erais. En adonar-se ell de la má
quina, ene volgué obsequiar amó la
Interpretacló d'una pellícula curta,
demostraci6 vivent de com hom ha
de comportar-se davant un objec
tits. i aled velem com asse:entese en
un dele molte dip6sits que hl ha
al jardl de l'hotel, plena de gel,
Buster, arab una cara impassible,
per6 que ho diu tot, simula una sa
tisfacció immensa en trobar aquell
gel que será el consol, ja que la
calor el té assedegat. Es Ilançá, da
munt
amb febresa, i després
de passar-se'l peía polsos, pegá den
tellada amb tanta ansietat que, junt
amb el gel ea caixalá un dit. Llanei
tot seguit el gel 1 mostrá en primer
Serme la !ni amb el dit índex es
capeas. La sorpresa nostra fou gran.
Cal que diguem que a Buster Ii fal

l'espanyol?
—Sí; ja

intentarem.

creguin

es

tes... Ara

*

El.

*

que escolten

la rádio

tenen

compromis d'inscriure's sacie

el

de

l'Associació Nacional de Radiodifu
sió, protegint aixi l'única emissora
catalana que tenim, que es propie
tat dele rádio-oients catalans.
Penseu la feina que es pot fer
amb una emissora, i penseu que
si el Govern, el dia que articuli la
llibertat d'emissió, exigeix a 1'Asso
ciació que amplii la potencia de la
A E •j as, i aquesta
seva emissora
no
té díners per ampliar-la perqué
amb pocs socis, aleshores
ens l'haurem de deixar prendre.
Cap catalá pot deixar de contri
buir al sosteniment de E A J ts.

compti

Feu-vos socis de l'Associaci6
cional de Radiodifusió.

Na

he
cm

aptas alguns

mota 1 di

será molt m/s fácil fer

par ladee en espanyol.
Creieu que me'n yak veure un embull
per fer la meya' primera producci6
d'aquesta parla. No és des de les so
flores que tine afició ale idlomes. Sem
pre he considerat que poder parlar
amb tothom en la lengua de l'inter

admirable. (Juan
ja velérem ele
sacrificis que ene cofia fer per conser
var arreti del món el nostre prestigi
d'artistes. Espanya és un deis loca on
més mercat tenen ele "films" ameri
mes ara que he
cana Cal, dones
pogut donar-me compte de non, ens
aprecia aquest poble —, que fem tot
el que pogto.,m per tal de no perdre
ele nostres contractes. L'espanyol és
fácil d'aprendre, peró difícil de par
lar.
—E1 vostre accent estranger as fa
encara més gracia en ele filma.
—Sí, peró a mi m'agrada la perito
ció. Quan arreglo l'autombbil, posern
per cas, el que all és que corrí bé
locutor és

una

vingueren les

cosa

snnores,

'

Keaton,

en

un

"saque" de base-ball

que

metres.

Jo batiría volgut parlar primer
de

pellícules

pugui parlar

és que
tractem de Ilarmar a la miseria
aquest locutor. Res d'aix6. /siamés
volem que se'l tregui del micrófon.
A l'estudi de EA j i hi deu haver
cinquanta altres serveis a exercir,
des del d'escombrar al de pasear a
cobrar rebuts. Aquest darrer, a més,
segtmatnent deu donar poca feina.
Ara, que mai deu ésser tampoc tan
bien pagat com el de fer de locutor,
perqué per guanyar 8 duros la gens
que escombra ha de fer mole quiló
no

i•Gr

les nostres instituciont
que han desfilat clavara ele micra
fons de la Companyia del Grama
fon i especialment de l'Orfe6 Ca
joguines,
ar
jugar amb elle, fer-los
talá i de l'Orqueatra Pau Casals. Ha
reglar ele desperfectes dele automb
vent-me arribat ela discos una mica
He, boxar i fer carreres. A lea cria
massa tard per fer-ho, prometo ocu
sures els agrada teair un company
par-me'n en la meya erdnica de di
gran que sembli petit.
pellícules,
Ilune vinent
vostres
—De toree les
L'Orfeó Catali 1 l'Orquestra Pau
quina us ha agradat més d'inter
Cuata, inscrita en un ca.tileg on
pretara..?
hl figuren les mea cilebres agru•
—Veiam. Digueu-me, p r 1 ni e r,
pacions choreto i orquestrale del
?quina és la que ha agradas mols
neón; tiza sol ja Ea
resultat.
al públic...?
—Al nostre públic 11 agraden te
Estela acostumats a Catalunya a
tes lea vostres
tenir-ho tot bares«. La literatura,
—A mi m'ocorre exactament el
la música, el teatre, etc.. etc. Pu
mateix després que he sentía la seva
un
cop, posee.= duo coses d'un
opinid. Abans de saber el al públie
valor europeu.
ti agradará el meu treball, sem
I'Orquestra Pan Casal* ha mire
pre estic conveneut que no val rea.
gistrat les sintfonim número 1 1 nú
De vegades fina cm castigo de no
RlerG 4
de Beetlicrven. Ha volgut
mirar-me al mirall durant quaranta
que la comparessin amb les orques
vuit hoces per corregir-me d'imper
trea de Filadelfia, de Berlín, da Pa
feccions que jo noto en les meres
ría,
de Nova York i de teL arreu.
interpretacions.
Enregistrant les matelxen obres, la
—No heu respost, pera, a la me
e-culpar/oh:S geri mía ficil 1 mes ar
va pregunta —inalsteixo.
riscada. Pera ja que el matee Pau
—Mireu. Cada darrera producid
Casal* té a les erres ordres una tan
la fem amb la idea que auperi les
merevellosa oreuestra, ?per qué no
altree. La darrera, dones, éa genspre
aprofita de fer aquesta propaganda
la que inés ens agrada, perqui
1 donar41 en doble esmere? ?Per
el
nostre
futur
ixit—
*cm
depén
que no en:celan% mágica de mú
preneu...?
aloe catalana?
—Sou un gran bailad 1 nn ereel
lent esportista—afegeixo admiro.
SI ell la considera dolanta, fa
—Tinc facilitas per al ball, reo
molt bou fen parqué amb l'expensa&
més. I quant a l'esport, creían que
del dio fóra pitjor. Pene
enorme
és una cosa completament necesai
si ell cren sincerarnent que En
ria per a conservar la riostra agili
Pahlssa, En Morera, En Garreta i
Tot artista cómic ha d'ésser
d'altrea han escrit quelcom de be,
abano que res un borne ágil. La co
quasi té l'obligaci6 de fer-ho, i atine
micitat depin de malteo situacions
farla oblidar cenen coses del
ena
trágiques i perillosea. Es natural
mestre Pan Casala, que solarnent pot
que tingui afició ale espada: l'exer
esborrar-les el ron geni, 1 aquest
cici és un remei magnffic per ala
cop el mót prez> tosa la responsa
nervis 1 és el que mes treballa en
bilitat de la eeva lognificacia.
la riostra. vida d'artistes...
L'Orle!!! Casta ja és una altra
progressos
amb
Heu fet molU
No sala arribas encara a la
cosa.

des d'una emissora en una capital
d'un milió d'habitante. Potser será
de fer sortir ele
un xic difícil alai!)
colora a les caree d'aquella sesayors,
Ah, i

*

a

capell extra-pla,...

Din l'home del

ti contl

d'agosta

manera, tón molt pocs
els rádio-oienta que tindran paciencia
nuen

vergonya

Sense

9

la rambla de Catalunya

ta la falangeta del dit esmentat. Un
cop passat el surt, Iota els allí pre
sente

celebrárem

l'acuda i ell

es

quedi tan tranquil com si res no
hagués fet.
Després hem aprofitat l'ocasió
per tenir amb ell una petita con
trobat,
versa cinematográfica. Hem
parea que l'home no tenia masses
ganes de parlar de cinema. Diu que
está de vacances i voldria oblidar
que és artista. Aixó, naturalment,
és impossible, perqué ?ha donat
compte que tot el que ell ha fet
per distreure's de la feina de l'es
tudi és aprofitat per la gens que
éš afecta al cinema per fixar-se i
gaudir de l'ocasió de veure'l de
•

prop.

—Inconvenients de la popularitat
jo, en sentir aquesta excla
mació mig compungida de Buster.
—Creieu —din ell— que per més
que és una cosa necessária per a
nosaltres, abra de la popularitat, ens
desfá materialment la vida. Arreu
on aneu heu d'ésser popular i con
servar el prestigi que ele agents de
publicitat í les cases editores us han
creat. Si desmentiu la llegenda, s'ha
acabat el vostre exit.
—Aixb den ocórrer amb els tipus
d'actor romántica, perb no arnb el
—clic

POWER
RADIO-LOT
SONOR1TAT. MODU
LACIO, POTENCIA, SELECTI
VITAT, A.BAST. ELEGANCIA.
MODERNITAT I ECONOMIA
Aparell POWER RADIO LOT
ele 5 lampares. (lirecte al corrent

significa

.

-

-

PTES.
Es

665

punt final de la abelia

el

produceié

Oeassió únie
de donar entrada als rieus mcalel.s. POWER «Mina bola per poea kileal. una
LIQUIDACIO VERITAT deis altresarnociels en existencia.
30 PESSETES
RECEPTOR DUES LAMPARES, GRAN ABAST
30
RECEPTOR DIJES LAMPARES, MAGNIFIC RENDIMENT
160
RECEPTOR TRES LAMPARES, DIRECTE AL CORRENT
260
SUPERHETERODI DE VUIT LAMPARES
30
4MPLIFICADOR TRES VALVULES
46
AMPLIFICADOR AMB ALTAVEU
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TELEFON

NUM.

l'actor romántic té més
faciltats per a conservar en bona
situació el seu paper; nosaltres, ele
cómics, si no som invulnerables com
Chaplin, a la més petita que ens
descuidern de cónservar la posa. hem
senyalat l'hora del nostre fracás.
Record() que cn una "oremiere" van
obligar a Stan Laurel que parlés al
públic. rhome no va tcnir grácia
i se'n va endur una xiulada fins allá.
Si hagués estat un galan de colmé
dia sentimental. alió l'hauria fet més
admirable als ulls de les dames i
agradable per la seva ximpleria ale
marits i promesos. Peró un actor
cómic ha de fer riure sempre,
ja ha rebut. Sortosament, Laurel
ha tingut la sort que es prengués
per emoció el que no era altra cosa
que una actitud natural en un bo
rne que es veu
davant un micrófon
per primera vegada. Ara... s'estu
diaria el paperet i lo faria millar.

—Es
aja?, de
menys
ma

414.44444.44.41444.66,

de l'aclob, 1 no que faci riure...
—Peró ja sabeu que esteu predestl
nat a fcr Hure.
—Així ho diuen. Creieu que l'art
cemic és per a mi un dels rnés interes
sants. La vida nos dóna prou tragé
gies perqué quan el cor ene demana
distracció Ii donem preocupachns de
passims í penes. Diuen que sóc un
cómic que faig riure perqué cm prenc
la vida seriosament, i jo cree que no
és pas per aiab. Totes les tragédies
tenen una part cómica; si feu destacar
aquesta part cómica, per Inés que la

després

tragédia quedi viva. l'oblidareu i riu
reu. L'estat
d'alegria és generalment
més corrent que l'estat de dolor, i la

i veig que sou enraonador.
la compensació. Ara, atnb

parlades. enraonaré
perqué heu de tenir

consolar el desconsolat. Jo faig el que
pm per seguir les normes evangéli

les
casa,

corn

sembleu

a

la

cornpte que als artistes de cine
pns agrada precisament tot alió
que a la pantalla sembla que avor
rim.
en

51366

a

KEATON, "ROUTIER"

prova és que tots els que estan tristos
es daieixen per estar alegres. M'han
dit que la tasca del camic és una tasca
honorable des del punt de vista de

—Tan lacónic

en

l'enregistrament

de

ebonita. El dosatge de co
ncretaba, menys classificades que les
instrumental', n'ha esto sempre la
dificultas, fina ara poc regolta.
L'Orfe6 Catalá va comengar amb
l'enregistrament de la Missa So
lemne de Beethoven. Va fer igual
que l'Orqueatra Pau Casal*. Aqueo
desig en el fons tan hunná, de me
surar-se amb ele altres.
Per tant,
l'Orfeó Catali tenia la. missid de
fer coneixer les canean: de Cata
moya, que és mes important que
la música dels catalans. Després,
molt poc a pon ha enregistrat les
obres del mestre Nicolau, que pot
comparar-se a Palestrina, com un
mestre d'obres pot comparar-se a

matases

un

ques...

heu assabentat de la
de Len Chaney?
.-Oh, sí! Ha estat per

mi, i,

mort
coas

jo,

caneons populars, molt
1 és per aixe que l'Orfeó
Catali no ha rebut encara del disc
la consagrada mundial, com l'han
rebuda els chora rusos cantant els

Algunas

'soguee,

Remera del Valga, ele Revellers can
negrea, i aquesta
tant les cangons
victória de les cobles catalanes que
s'está forjant arreu del món, grá
cies a les pastilles negree d'ebonita
que corren setanta-vuit voltee per
mInut.
El. primera discos de cobla ar
ribete a l'estranger foren els de la
Principal de La Bisbal, enregistrats
per la casa Parlophon. Eren sic ser
dance de Pep Ventura. El "Cant
del: ocells" i el "Per tu ploro" eón
tan coneguts a París com a Barcelo
na, totes lee proporciona guarda
des. Jean Giandoux, en una de les
seves obres donades tot l'hivern a
la Comedia deis Champe Elysées,
hi feia intervenir la coba, que tot
París va sentir, cense saber qué era.
L'any passat la Companyia Fa-an
eada del
Geamófon va dedicar tot
un
catileg a les ordenes, per la
cobla de La Biaba) 1 per al qual jo
vaig fer un prefaci. Al cap de poca
dies, el director comercial de la
coa cm deis que gairebé tota l'edi.
ció era exhaurida.
El dise és un agent meravellós
al costat nostre 1 que esti disposat
a rodar per nosaltres. Cal solament
saber demanar-li-ho bé.
La casa Odeon ja ha publicas el
-

catileg,

darrer

el del

d'agóst,

mes

carel& Enríe Borre, la tabla
"Barcelona" i la Merce Plantada
hi figuren en lloc de preferencia.
Poseer altres discos estarien millor
fora d'aquel] catáleg, pera les raons
comercials tenen necessitats que
nosaltrea no comprenem.
El dice és un element que tenina
d'exportació 1 d'importada.
En la, mesura del possible, cal
que lea nostres agrupacions cho
en

orquestrals enregistrin

rala i

la pro.

ducci6 catalana com fan en tots els
patios, i de la mateixa manera que
la donen al púlale de concerte de
Barcelona. Si ele dirigente no con.
sideren aquesta produccio prou dig
na per a ésser coneguda per tot
hom, llevare jo considero que hi
una manca de respecte per a aques
que paga 1 que, segons ei pro

verba ha

de

manar.

J. FONTBERNAT
*••••••••111•U

A la

pigina 12:

Indalecio Prieto din-,

arquitecto.

estie segur que de tots els que tingue
la aort de coneixer-lo, una forte
sotragadaa Era, abans que tos, un ex
ORent company. La cinematografía ha
perdut un dele seus més graos actora,
1 melares el millor dele amics... Bus
tea ha quedas pensatiu...
Girem full, i 11 preguntem:
—Voldrfeu din-me quelcom per ale
uportius de LA RAMBLA DE CA
TALUNYA 1 per ala clutadans de
Barcelona...?
—Certament que al. Mireu: L'esport
es per a rhome l'ocasi6 més bella per
demostrar que l'obra de la natura nq
ha estat estéril (alza és filosofia pura)
din ell, fent una rialleta sorneguera
Tot horne que es dediqui
a l'esport és un ciutadá perfecte. Si
ho és ho será, i aquesta Barcelona
és una poblada, tan esportiva perque
l'esperit de ciutadanla és general.
"La prensa catalana és sumament
amable i dóna una onsació danterel
per tot el del món i per la renovació
del seu poble, que, si més no, tan sois
per alzó ja mereixeria la meva sim
ren

patía.

ca...

pantalla

perfecció

—

vostre.

4444.4444.~.4

tot de

"La rebuda feta per Barcelona a mi
1 ale mena companys quedará sempre
present en el mete pensament, i prome
to tornar a gaudir de les belleses d'a
questa terna. Estimo infinitament l'a
fecte dele meus adrniradors d'ad, 1
faré tot el que podrá per demostrar
loshi, donant la majar perfecció possi
ble al meu treball. Airó será en bene
fici meu, perb ho faré, certarrient, per
tots vosaltres.
No cal pas din ale lectora que Bus
ter, l'home que fa riure a tata la nos
tra generaci6, amb la seva aparent
insensibifitat, és un !torne eloqüent i
d'una inteligencia exquisida. El per
fecte artista és un cavaller perfecte i
un borne d'intellecte cultivadissim, cosa
poc corrent entre mis artistes d'Holly
wood. que per més que contin els
agente de propaganda, eón en Ilur ma
jar part sobrevinguts, la matra deis
quals és ben mediocre i está disfres
sada amb les poses romántiques i amb
propagandes fastuoses. Buster Reatan,
!'admirable actor cbmic, és un d'a
quells hornee que hom valdría tenir
per amic i company en la vida. puix
que sempre té l'opinió precisa del que
cal dir 1 cal fer.
Ele lector! de LA RAMBLA DE
CATALUNYA tenera grades a l'arria
bilitat de Buster, aquests documente
fotográfies humoristes de les seves
aficions esportives. Nosaltres serva
rem de la seva estada a Barcelona un
bel record.
P. VENTURA I YIRGILI

14it,

a

notitas*

les den

en

punt

Paramount

sonoro*

(Orqueetra Canaro)

LA

BARCA DE NOt

Dibuixos

Paramount

sonora

Un esbés dialogat •rt espanyol
per M. Chevalier.
EL

DESFILE

AMOR

DEL

Opereta cinematográfica Para-

I

mount, per MAURICE CHEVAL:1ER i J. MACDONALD.

1•44•444•444~•

CINEMA
Aquesta ni,

PARIS
les

a

Formidable

den:

programa:

LOS PECADOS
DE LOS PADRES
EL COMPARSA
per Buceen

Reaten.

•41•14411~444~~444
ild111111111.¦11•¦•¦•••

Maricel-Park
GRAN

PARC

D'ATRACCIONS

NIONTJUIC

MUNTANYES RUSSES

Bug

Witching-Waves

-

Gran pista de Skating
Magnífic Restaurant
The Dansants
Diners Americains
Jazz
•

Orquestrina
Toba:mi

Mema
Skoter
oomunl000le:
AUTOS: Alargues del Duero, catre? de
Nata. Carretera de AtontJule, recentrnett
eilltiene

-

Cascada

-

•

ele

asfaltada.

Montjule

PUBLIC: Itinicolar tu
(bit
uet combInal d'anula 1 tornada arnD en
trada al Pare, UNA PESSETA)
Eatactd
elle:mes:a Funicular de Montiule se
eutnt el Pasaelg, reeentment Innugurat.
ENTRADA AL PARC:

CINQUANTA CENTIMS
ENTRADA LLIURE AL
RECINTE
DE L'EXPOSICI4

1 de setembre de

la rambla de Cataiunya
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Els infants
Ala loca d'estiueig, generalment
més encisador el donen
els nens. A les persones majen no
sé si l'oci o un avorriment real els
fa agafar un aire de fatiga. A la ma
joria la natura no els diu res. Enyo
ren la ciutat. I tot fugint de la ciutat
per una prescripció facultativa, o
per complir el que creuen un deure

l'espectecle

d'elegancia. s'emporten, dirlem,

la

ciutat atnh ella. Els seus habas i
vicia són els mateixos de la ciutat:
eta aperitius. els cocktails, els dan
cings. la ruleta, fins el cinernatta
graf en local* tancats i amb films
de fa dos anys, entretenen els sena
ocie. Etmara a les nena, una certa
bruma, sobretot en les platges,
santas que els hauria de donar un
aspecte més salvatga No és així, no
obstant. Els cosmétite. els polvos,
el tizna, la barreta de carnal, els
donen el mateix aspecte frágil, de
cosa retocada, que deu més a l'art
que a la natura, que tenen al Pes
seig de Gracia o al Liceu.
Pera els nens, no. Els nens, amb
la sera alegria esbojarrada, donen
acl la sensació d'haver trobat la Ili
bertat de morro', i de córrer que
somniaven en as pisos esquifits .de
la durar. Diriat que la natura ma
teixa, en pagarnent d'aquesta corn
prensió sensorial deis nena, serva
per a ells e3s seus malora beneficis.
Mal, da fa mea viu l'esguard, ele
enverrnelleix els Ilavis i lee galtes,
es infla el Pi t arnb el seu ale vital.
Gairebé tenia la tensad& de veure
enrobustir-se i créixer ele coseos
t'adra dele infanta.
Horn tria per a ella aovint algun
recta poatic, allunyat dele perills,
del tul i deis sorolla deis autos. Pot

regada

poques

ser

en veureu

una
ens

presó

una

sació de benestar, el

turistes poca-soltes, a
que podrien ésser
útils per a la salut, per a l'enforti
ment de la rala. I aix6 no solarnent
esdevé a Barcelona. S'esclevé a to
tes les ciutats que voten ésser civi
litzades. Civilització de façanes en
fora! Amagar la podridura humana
interessa tima més que fer desapa
reiaer aqueeta podrirlura.
Cert que no a tot arreu els plau
de fer tan exageradaanent els ge
ganta com entre nosaltres. En al
tres llora, obres com la de les co
lonies escolars tenen molta mes im
portáncia; hom pensa molt més que
entre nosaltres en l'esdevenidor de
la infancia. Enlloc, no obstant, no
es fa pron. Ara mateix, per exemple,
gavatx ens parlava orgullosa
ut;
ment dele miracles que en un sana
tori de Font Romeu Gs fan amb ele
floja. Molts que hi arriben desno
nata en surten al cap d'un soy o de
dos anys completament regenerats.
és
I aquesta institució— cm deis
rnantInguda per l'Estat francés. Es
dedicada exclusivament ala orfes de
la guerra. Pera, naturaltnent, no tota

aquellos

tanta

poseer, mío infantieola qua

aquests infanta la vida és realment

paradis.

Peró de sobte potser, davant d'a
queat espectacle tan plaent, pel vos
tre front passará una ombra. Pen
sareu en el, infinita infanta que no
hl poden venir, en els infanta pobres
de les ciutats, en els infants que
viuen en barrio cense sol, en pisos
mal ventilats, plens d'emanacions
de claveguera. Alguna potser catan
maialts. El metge no es cansará de
repetir la seva triple recomanacial:
alimenta, aire, sol. Pera l'infant se
guirá tancat, condemnat a una vida
triste j a una mort prematura.
Sí. certarnent, hora avui comença
preocupar-se d'aquesta infanta.
a
L'obra de les colanies escolars, per
exemple, és ben raeritarla. Pera els
metanos que l'han iniciada confes
ad+ que el que es fa no és res, com
parat amb el que banda de Hose.
L'Ajuntament no té prou diners. I
aixo. naturalment, sembla un sar
casme
quan es tracta duna ciutat
que ha llençat milions en festes gro

coses

—

els infanta

a

Franca

tenen la sort

d'ésser orfes de militare o de so!
date. Hi ha tots ele orfes deis pares
que han caigut duna bastida; que
l'ensulciada d'una mina ha ofe
gat; que han deixat ele pulmons tre
ballant en una oficina infecta. ePer
que aquests orles són menys dignes
de pietat que els altres?... I encara,
?per qué en eón menys els infanta
que no eón orfes i que enlloc de te
nir per pare un heroi per force •hl
tenen un embriac o un inútil?
No; enlloc no es fa res encara del
que sisa de fer per la higiene, per
la salut. per l'esdevenidor físic de
l'infant. I no parlem ja del que no
es fa, des del punt de vista moral
o cultural, perque aleshores el tema
s'engrandiria masa. Verament. a in
justicia, les desigualtata socials eón
irritante en totes les ?peques de la
vida. Peró mal no cris ho sernblen
tant com en la infancia. I tatnpoc,
per a la societat, tan suicides. ?Qui
pot saber guante tresors d'intelligen
cia. de sensibilitat, guantes intuí
cions genials ca perden amb tots
aquests infanta que, per manea
d'alimentado, d'aire i de sol, tenen
entre les aglomeracions de les gratis
ciutats

una

mort

Sobretot na singar una set:dat
Intima. eatisfacció molt temps
promesa i sempre ajornada. la de
persosalitat recone
vcure la seva
guda i afirmad. Constantment Cata
lunya es vela afalagada per viatgers
an

ponentins

Garriga, a

que

tant,

LA RAMBLA

que

pagina

es

comprometien

a

de

fensar les seves reivindicacions en
unes Corta Constituents.
la reunió de Sant Sebastii té tot
un altre caient. Arnb qui s'ha pactat,
a qui cha relligat al nostre plet és
a
la nova Espanya, a aquelles for.
guate, o fallaran tota els
ces lea
cálculs i totes lea avinenteses, o
han de regir els destino del poble
espanyol. El contracte és fet ara
anab l'Espanya dinámica, aquella
que ha sentit tota la vergonya de
la dictadura i aobretot la que ha
sentit, a més, la vergonya de la pre
diotadura. I té mes importancia
quan de veritat representan aqueas
clemente no solament un idealistae
noble i esperançador pena amb afeo
tius limitats i probabilitata molt re
mates de vencer com ele que altres
vegadea &han ajuntat amb eta cata
lanistes, saló que s'emporten tota
la confiança d'un poble o almenya
la d'aquells sector& más confidenta
i Inés actius.
le'esdevenirnent té una gran im
portáncia. Jo no sé si hem viscut
en
aquelles hoces un esdeveniment
historie, perqué aix6 ho dictaminare
l'esdevenidor. El que sí podrem dir
és que si tots hi poseen la voltentat
la decisió ben ferrita. si és per a
nosaltres una activitat i sabem te
nir l'auddlcia en el mornent propici,
i sabern cercar i provocar aquest
moment

A la

juraven coraprendre

entusiasmar-se pel seu pha I pe(
!a seva energia a defensa-lo: eren
persenalitats de més o menys
ea Política,
en
Ciencia o en les
Arts, esperits generosos que ern•
bolcallats pel postre ambient, ea
turats deis nostres fervor*, sentint
pesantes i auggeitives la nostres
mirades damunt seu, deien que s'ene
comanaven els nutres neguilla Des
prés, Huno de nosaltres. o no es
recordaven más de les seves prom.termes o si lee recordaven ho feien
cense enaoció„ cense espera prosélio,
cense pretendre
incorporar-1i cap
força ni partit, ni molt menys fer
ho cosa imprescindible 1 easenciaL
També, altres vegades, ha arredos
sat Catalunya force& politiquea es

panyoles

propici. haurem pastat

un

tornbant de la histeria del nostre
noble. Si altra cosa no, l'afirmado
rotunda de la tiostra personalitat i
l'acceptacié d'aquest fet pels dele

12:

Indalecio Prieto diu...

Boda el món 1 torna al Bont

a

eee

tramuntana.
Jo no el coneixia a Martí Vila
Mlavien dit d'ell coses ex
nova.
traordináries i era un deis que es
perava la cesa arribada amb més

delit.
Tot d'un cop. les noves que es
rebien de Figueres varen precisar-se.
La seva vida a la capital de l'Em
pordá esdevenia .quasi impossible.
Un día. el meu amie Miravitlles
m'anuncia que Martí Vilanova arri
baria l'endemá i que s'estatjaria a
casa

altres II ho varen Sreure del cap 1 vi
sopar. En entrar
ren-1 convidar-lo a
al piano i va
s'asen
nostre
saló,
al
la moda
tocar els baila americans de
d'aquell temps, de la manera més
dinámica i més post-maquinista.
Calia que fos un empordanés per a
comprendre tan bé la música deis
negres, que. amb lea cobles catala
nes. ja no
i ha res de millor. En
Llong no va recordar-se més del
amb la pipa ala
auicidi i encara vi
piane d'un
11 vis i esgarrapa
cap de ,dia a l'altre, en prova d'a
Els pianos, coro certes do
voten ésser esgarrapats.
I arel; tot alear, Martí Vilanova
arriba a París. A casa nostra tot
preparat. Jo, assegut al piano,
era
havia d'oferir-li la sorpresa.
Efectivarnent, vaig veure que ve
nia un heme alt, que caminava amb
pas segur. Llavors jo vaig engegar
una marxa amb la qual el se
me ami)
nyor Lamote de Grignon ha guanyat
tantee medalles co -1;o disgustos.
Encara ern sembla que hi sóc. Martí
Vilanova puja les escales de cinc
nes,

kARTI VILANO VA EN EL SEU
LLIT DE MORT
de cavall, quan no era de burro;
ebria sí, de primera qualitat.
Jo donava una llieó de so:fa al
noi de la portera a fi de poder viure
'cómo Don Pedro por su casa".
Aquest minyó venía a les dotze en
punt, en el moment que jo feia el
primer son. Havia posas pera. un
maulas al costat del piano, i asse
gut al Ilit, aquesta lliçó li era molt
Trés profitosa, perqué jo la hi donava
arnb el máximum de confort s fina
de bonhumor. !Quina simpatia Ii
portávem tots a aquest pian& Fi
gureu-vos que un dit trobetn En
Jalong, un deis empordaneseis mes
dignes d'ésser-ne, i ens anuncia que
vol suicidar-se i que fina ja té el
pont del Sena escollit. Es ciar, nos
tec

en cinc. Va trobar to es les portes
obertes com per ar d'encantament.
Tot d'un cop y _ig set tic al damunt
:neo un pes enorme que em xafava.
pater
masegava i m'abralava
cm
nalment. Ja érem amics i ho tenieut
d'ésser sempre més. Jo prou Ii vaig
explicar que aquella manca, tocant
la tan desafinada. perdía la valor!

En Martí Vilannva no podía distin
gir el que era afinat c desafinat. No
fi agradava la música i encara rnenys
aquella. Aixo no vol dir que cinc
minuts

"El Sindicat del Ram de Construcció
seas Encontorns,
de Barcelona i el s
fer
adherit a la C. N. T., desitja
Rodat
i
Fusta,
Art
La
(com
constar
MetalltIrgia un'ts al Ratn de Coastrucció per les exigencies del conflicl'"Empresa Fomento Obras y
te que

fon l'avinença conseqüéncia
concepció doctrinaria, no eren

d'una
fede
uni
regisme
establien
un
rala que
i el
forme per a totes les regions
sima
tants,
de
un
nostre cas era

força biológica, aquesta
energia i sensació de consciencia que
dóna el nostre poble qui els ccnven
té; fou l'enlodó davant del fet viu
i la voluntat de tots ele catalana qul
argtunentá dina del seu cervell el
nostre plet. La llibertat de Cata
lunya no era concedir-la per virtut

Construcciones"

que bu la

tatuts

que tot aixó

Ja sabem

a

darrera

A/GUADER I MIRO

A l'Escolla del

Treball
tenir lloe
a l'Escota del Treball la deació de la
nova entitat escolar destinada a regir
les activitats culturals i esportives de
la joventut treballadora de Barcelona
que cursa estudia en el dit centre, !a
direcció del qual, com ja és sabut, va
ésser tornada, després de la dictadu
ra, al nostre excellent en:U l'enginyer
senyor Rafel Carnpalans.
Presaaí la reunió el nostre company
Dr, J. A. Trabal, i una volta foral
aprovats ele notas Estatura es procedí
a
l'elecci6 del Ganan directiu, el
va

qual queda integtot pele següents

a

l'orga

es

regdx,

l'aprovació

que

integrasteis copien

per

tal que l'opini6 pública no hi doni
erranies interpretacions: *e) Per a
la consecuci6 d'aquests propasas, So
integren aquest
ta les Secc'ens que
Sindicat Iluitaran sempre en el tnés
pur terreny económic; resoldran tots
ele conflictes que es plantegin amb els
patrona as quals afectin aquests con
filetes, i es desprendran per cornplet
de tota ingerencia política o religio
sa".
Eseent aixl, podem públicarnent ma
nifestar, guiats sempre per la sinceri
tat que ros caracteritza, que tots ele
conflictes o vagues parcials que aquest
Sindicat de Construcci6 tingui neces
sitat de plantejar coto les que els plan
tegi la latrgesia, per fets monis o
materials es troba autoritzada per a
sancionar-los entre Capital i Treball,
i no permet que dintre deis sena den
res social s'immiscueixin altres orga
nismes aliene.
Cara que, mal pesi a aquests orga
nisrees estranys i a la propia auto
ritat no es tenen en compte 1 ni s'oh
serva CO el
conflicte que actualment
té l'organització amb rErnpresa Fo
mento Obras y Construcciones", s'ha
arribat fina a pernetre's que el Comi
té paritari de Mestres d'obres faci
correr una circular als treballs de la
dita "Empresa" composta de cinc ar
ticulats, entre el* quals trobem: "Es
considera aquesta vaga ülegal. Si din
tte de les 24 llores d'aquest acord
es reintegren al treball se'ls conside
rara acomiadats. Coas sigui que la
vaga ha estat declarada iUegal, els
obrera vaguistes només podran perce
bre els jornals treballats" encara que
no acceptem ni accepten eis treballa
dors dintre del nostre organisme sin
dical, 1 que el senyor governador en
legalitzar els Sindicats no ens féu
observar. i ene deba en completa lli
bertat d'acord amb ele nostres Esta
hita. Perú no sabem si per disposi
cions posteriors havem de respectar,

hora pot aofrir mita alta i batees,
1 cal preveurels i vacunar-se bé per
immunitunatos, Pera tractar
d'aguada prObleMC4 1,5 cosa larga
1 cal que ho deixem per a un abre
dia, aixI com tarnbé contestar a
certes repliques, en veritat curiosea
i entrernaliades, que han motivar ei
!loare enriele anterior.

Diumenge al metí

perque

disposició

energies.

seves

provocat

deis quals fou efectuada pel governa
pri
dor el 22 ?'abril de aleo. I en el
existeix
una
articulats
seus
mer deis

de principia establerts amb ante
rioritat i regleta arab l'automatis
me de
qui omple les preguntes de
la fella de l'empadronarneta, ainó
capa
en virtut de mérits 1 provea de
citat i de. forma Pe; abea les &ares
nacionalitats, Etaseonia, Galicia.
hagueren d'exclaman-se per !con
seguir un tracte senablant i exigir
el dret d'estructuras-se un Estatut
propi per afirmado revolucionaria.
I si Tal la cosa ele fou planera
d'aconseguir. Cense la seva demanda
hernias quedar al marge. ts ciar,
'lesiones es féu principi revolucio
nara pera no unifortnitat, cadaseuna
desnatará segons les aves possibili
i les

ha

nització, actualment constitueixen e/
Comité de vaga) que, complint amb la
llei d'Assodacions que fou sanciona
da en trenta de julio! de z887. dirigí
ai Govern civil de la Provincia una
instancia acompanyada amb els Es

se

paras:

President, Pulido; vice-president,
Abadia; secretara Canta; vire-acere
tan, Grau; comprador, Manzanares;
tresorer, Tudury; vocal escolar, Llo
pard; vocal post-escolar, Ribó; vocal
de Cultura, Usón: vocal d'esports,
Piarau; vocal bíbliotecari, Fletats,
vocal arxiver, Triguell.
Confiada queda, dones, des cl'ahir a

tota

venda

que

avui,

dia 29

pefectes

r"Empreszl
Fomento de Obras y
Construcciones'.
notsficant-li la constitució
de l'expres
sat Comité, amb el qual batirá de
par
lamentar directament quan ella etnia
donar per acabat el conflicte.
Així, dones, fets els
pertinents, l'opinió pública aclariments.
i els ter-balladors afectan; en aquest
confliete:
poden donar-se per assabentets i aaa
nosaltres,
=le
a
tot arreu, que
ha
vaga que actualment sostenirn
no es:
;Ilegal. I en canvi sí que no és legal
ni mítjanament prudent tan sola qttl
la fosca armada i la delegecie del
Comisa paritari hagi tret 4 la torea
ele treballedors de Ilurs rapectives
obres; sobretot mantenet-se en rae_
titud de respecte que generalment a
apto les obres hom ha observat,
Geg aquest deis
treballadors que
deseoncerta l'Empresa, el Comité i a
la anarat que dignifica ele treballa
dors i el Sindicas que tenen interés a
fez respectar Ilurs drets així epm des
fer la Ilegenda negra que amb intene
ció marcada es ve propalan motas
4131 ha.
Josep A. Gómez.
El Comal de vaga,*

dele senyors ara esmentats, ben
coneguts pel sea entusiasme, el go
vern de la novella Federado d'Alum
nes i ex-Alumnes
l'Escola del Tre
ball, i és planet de creureen qué ben
avlat es retiran els fruits de la seva
actuació, que esperem será—qui ho
dubta!---tan intensa i encertada com
ciutadana 1 catalanesca.

nostres

deeigs interessar l'opinió pú-

e

e

LA RAMBLA DE CATALUNYA
vol significar, pel sen eompte, el greu
conflicte que pot representar—que re
presenta ja—per Barcelona l'actitud,
pee airosa I no gens clara, del *Fo
mento» en acomiadar ele sis obrera en
qüestió, sobretot quan, anona les nos.
tres noticies, pleura n'hav'a admtle emit
que, pes cert, han fet canea comuna
amb eta catfilSanys de vaga.
Si, com afirma el Sindican foren
aprovats els sets Estatuts tal CM els
presentá, no hi ha ~in parqué ara
la vaga sigui declarada i1egal i
faci intervear la aorqa pública en les
leves incidéncies lógiques 1, sobretot,

pacifiques.
Serenament, al trame de l'afer,

vn

lem cralar l'atenció de les autoritat i
de l'empresa earqui, aquesta enutjosa
qüestió es resnlgui sense estrialncies
ni parcialitats. Tres mil hornea en vaga son una xifra prou
considerable
per a actuar arab serenitat
per a
a
mé;
no tancar-se en actitud, que.
de poc o reos !Listes, Poden plante>
jar un conflicte graeíssim a la eee
tra dotan

SURSCRIPCIO
PRO-PRESO
PeaSetes

d'agost,

les obres que actualment terdem en
vaga de bracos caiguts han estat visi
tan'es per elemento del Comité parita
ri i han expuleat de les esmentades
obres ele treballadors que no han ac
ceptat la seva imposició.
A116 que entenem nosaltres 1 ele
treballadors que s'han revoltat amb
les imposicions de la delegació del
Comité paritari que són atribucions
que la mateixa autoritat, vetllant per
l'ordre públie. que tant en aquesta eca
sió com en imites d'altres manifesta
han de guardar. Entra també en els

mans

*

23.877'3,

Suma anterior

J. Escasany

2' Sí..

R. C.

Recaptat

festival benefla
i eetIliats or
ganitzat pele Árnica de
l'Art i de les Lletres a
Sant Feliu de Liobregat.
Recapta Caixa Rural 1
de
Sindicat Agrícola
e

pro-presos

Blancafort,

una

en

con

ferencia per a presos po
lítica i social
Suena que

:equis

30
24 05:

s'aclimataven a la dictadura, En
Martí Vilanova procurava aclima
seva esposa i el
tar-se a Paris. La
feten l'exili
seu fill Jordi, ja valent, Ii

penós.

disciplinar i vigorós al costas de
Francesc Maca. Va preparar el seu
csperit per tal que el coratge no li
manqués el día que calgués.

me

graiment.

nostra.

El meo germi, En Miravitllea i
jo hay/cm llogat un pis tot meblat
en un carrer calma del barri de Van
girard. Era d'un capitá de vaixell
solter. que es passava la vida ro
dant món per les carreteres de la
fi teníem de tot. Panoplies
mar.
plenes de ubres (*.e toses les for
rovellades. Va xells
mes i pistoles
miniatura, fets de 'fauna. de suro,
de pa de pessie i de tot el que vul
guau. Retrats daisniralls arnb unes
barbes d'opereta francesa. Com a
cosa útil, només 1,1 havia un magní:
fic piano de cua, que va servir mea
temps per a fer-Iii dorrna- ele anace
que perdien el darrer metro. En un
mor. estávem installats en no loe
que ben aviat va prendre tot l'aire
d'un magataetn d'accessoris d'un
teatre de peces de gran espectacle.
En Miravitiles feia articles de po
Utica internacional. El meu gema
ens
ida la cuina. Una cuina sim
plificada i recluida al mínimum de
romhinacions gastrenómiques. Els
plata es rentaven autornáticarnent;
és a dir, a mesura que s'eixugaven.
Nhi havia on s'hi trobava el gust
de mongetes, d'ou ferrat i de bis

la

blica i
les
autoritats
que el dia 20 de !'actual competents
dirieírent
Govern civil de la Provincia una a
tanda en la qual declarárem la ins
con,
titució del Comité de vaga,
er
a:
legals, a la vegada que pa,
sarem una atenta carta a

Martí Vilanova fou sempre l'ho

Vilanova
<

La vinguda e Martí Vilanova a
París representava per a nosaltres
que pen
una força nova. Una forea
actua. Una forca que camina
sa i
endavant, con lona, com el vent de

DEL RAM DE CONSTRUCCIO
publicar-la,
Hem rebut, i ens plau
següent nota, que traduim:

no

tats

deis obrers

SINDICAT
UNA NOTA DEL

de reunió
que els nostres companys
deman
nostres
les
no acceptaren
fervor;
sense
des amb gest fred i

—

menys

Itilarti

compromisos

—

comuna.

República
i

esperit ha

al pensament dele pobles
capeavanters, °s'unten en una tasas

República? Monarquia?

J. Sunyol

seu

té

partita republicana capa
una aignificació exemplar

abres tractes i
que el temps pot portar.
Quan ele delegats deis tres par.
tan catalana: Estas Catalá, Acció
Republicana 1 Acció Catalana recap
tárem que l'existencia d'aquesta per
sonantes fos proclamada per la Re
volada, i no producte de la discussió
d'unes Corta Constituents, fou un
moment solemnial. Us confesso que
vivament emocionas vaig envestir de
l'atar o
bell antuvi la qiieati6
potser l'amistas anterior amb molts
dale delegata i l'haver-hi tractat en
aleros ocasiona arab semblant l'en
guatge fu que jo m'encarregués de
destapar-la; en realitat, pera, éfem
tots tres. Eren inoments de tinte
ritat 1 de parlar ciar 1 cesta; lacte
mé$ Ileial que feiem al desig (unid
que ena aeoblava fou. precisatnent,
parlar cense embute 1 arnb tota fran
quesa. rnalgrat que semblés coa sor.
ruda i de poc tate. I de segur que
agreste lleialtat anunciada en l'estor
di salva la situació.
I actuaran d'aquella manera par
qué ens capacitaran ben bé dele
~menta i del que anitvrin a fer,
1 la tuca era superior a tota traç,a
oratoria, a tot lirisme ben admi
nistrat. Sentían plenament la res
ponsabilitat del pas que donávem i
estavem convençuts que era hora
decisives: fu acceptar la nostra lii
bertat no (una discutió más o
raen.ye assenyada i académica. no
duna procesad de siklogiunes que
persegueixen 1 vencen altres ail
logistnes, sitió extrauro-la del fet viu
i emocional de la Revolució, ema
nació imrnediata del poble en ac
tiritas, cota a dinamisme espiritual,
com
a justicia imprescindible i de
resol ució rápida.
El compren-zis contret per part
dels altres delegats de espectar la
nostra llibertat en establir el nostre
régira— sentiste dais dele principie
proclamase per la Revolucid —;
la seguretat que cap intervenció
aliena perturbaría les nutres deter
minacions; la prometenga que el
poder estatal no enterboliria lea
decisions, foren acorde que compen
saren a butament els nostres afanYs,
eme satisferen la necessitat i el desig
tanta de segles sentit ase], doloi i no
precinta prou bé i (une quanta vaya
cima expressat amb claredat i en
terbollt per l'actuad&
A les Corta
Constituents ha
d'anar-hi el pacte, l'estructuració de
la convivéncia. No tractaven de la
separad& einó de la unió dina de
la llibertat
que, tanrnatebc, és el
que necessita Catalunya: la Ilibertat.
És ciar que victoriosa la Revolució
podem passar males eatones, que
potser caldra combatre i cridar, que
viurem un temps amb l'ai al cor,
pero el fet important, decisiu, pie
de noblesa i esperit de justicia estará
delegats de Sant
en Pacte d'aquells
Sebastiá que acceptaren sense gros
ses discussions, ni
tampoct acose
segones intencions de no complir
he, la nostra proposta. I aquest
compromfs és indubtable que pe
sará damunt "Assernblea.
Perqué fou cosa grossa i vera
rnent digna de tenir-se en compte
per

porar-se

DOMBNEC GUANSÉ

per

nyols

entrat en equilibri i Li ha semblat
que s'orientava pel bou cami. Sha
trobat de cop i voita que els dos
quefers més inajornables per a el,
la iiibertat de Catalunya i la vicaria
c'efinitiva de la Revolució que fa
tnes d'un segle espera per a incor

prematura?...

Catalunya I I,

gata deis

misos anteriors i que en aqueet mo
meas creu que esta vivint unes ho
rce decisives, Ii ha portat una sen

o

badalir els

compatrteix els seus jocs; algu
na dicta hierática, ben pascuda, pas
seja en un coteet frágil un nadó.
Tot, ultra d'alegria, d6na una im
premió de pau, de seguretat, de
benestança. Penseu que per a
no

cense

que una caser
na.
La mateixa natura, tan plena de
n existir
serie
coses 'Mútila que i
mes que per einbellir-la, ens diuen
prou com la bellesa és e _cessária
per a la vida. Peró el aue ens sembla
monstruos és que hom doni prefe
rencia a qualsevol futesa per a em

preocupades amb el
irt, gairebé no s'acosten en
darrer
aquests paradisos d'innocencia. No
més alguna mainadera vigila des de
o

mica

compromís de Sant Sebastia
ha fet i fará parlar mole A la gran
massa, al poale, que no té compro
El

de sur rfita
mica de luxe, de bellesa, h vida
setnhlaria pitjor que un hospi
una

tal, que

grane,

l'ornbra,

en
festes própies d'un país
negritos erniquits.
I no as pes que odiem el superfiu.

Sense

de junte com en un lloc d'aquests.
Les pilotes de colore, les rotIlanes
l'aligeres, les bicicletes i ele trici
eles ele impulsen a un exercici cona
tant. Són gairebé sola. Elle sobre
tos en tenen aquesta sensaci6 deli
ciosa. Les mamás, enfeinades en les
i les ger
seres déries d'elegancia,
manes

SEBASTIAN, ENCARA

sesgues,
de

dei
"Fomento de Obras
y construcciones"

La vaga

EL COMPROMIS DE SAN

L'ESPERIT DELS DIES

1930

després cant4vem

com

nos

baladren la "História de l'Empor
da": "Cap a la part del Pireneu,
vora
els serrats arran del mar...!".
Aixó era mea bonie que la música.
No caben orelles per a sentir-ho;
amb el cor ja n'hi havia prou.
Després, mentre rnolts catalans

Martí Vilanoe-a fou detingut amb

tots els companys i cnrregué les
presons de• Perpinyá i la Santé de

París. Passi davant dels tribunals
de Frene*, que encara porten la taca
vergony osa (haver-nos condernnat.
Sobretot que no fou la Justicia que
conclemni; fou la Diplomacia;
ens
aquesta institució que per a arran
jar els confiictes de primer els crea.
Martí Vilanova, com jo mateix,
es quedé a París, amb una permi
dir. amb una
sos provisionals. Es a
cama a
cada frontera. Tenia una
botiga d'electricitat a Aulnay si.
Bois i venia a París per a assistir
a cursos de tota mena d'estudis so
ciale. Era segurament l'home més
ben preparat per a revenir a Catalu
nya i orientar les masses proleta
ríes. sovint addictes a falsos re
demptors. El fet (armes de Prats
de Molló ti havia donat experién
cia justa i suficient.
Martí Vilanova era un convençut
de lea doctrines de Kari Marx i les
meditava per a poder-les exteriorit
zar un
día davant les masses cata
lanes, amb aquella violencia 1 amb
aquella convicció que eren les se
de ciutadá.
ves aualitats
Un matí arribl la noticia de la
caiguda del general Primo de Ri
vera. Martí Vilanova, una mica m
iela surtí de casa seva. vera París,
per par
per saber altres coses:
lar amb els ?mies de 'a propera tor
nada a Catalunya.
Aquel cos robust i fort no podía
recular davant (un eefredat sense

importáncia.
Martí Vilanova durant tot el dia
va embriagar-se (aquella joia ines
perada! A París hi feia encara fred.
Els vespres, burilas, no perdonaven
aquella gent que no hi feien prou
atenció.

EL

CADAVER DE MARTI, SURT DE

Martí Vilanova
i durant la seva

va

posar-se al

curta

lit,

malaltia era
nics, que són

perseguit pele seus ene
els nostres. Ja no parlava catalá,
el

í

deliri sostenia una lluita
que havia de matar-lo.
Martí Vilanova morí sofrint deses
en

seta

peradament,

l'endemá, embolcallat
amb la bandera catalana, tenia el
rostre seré com si un repós
etera
l'hagués endorrniscat.
i

Martí Vilanova fou la darrera víc
tima d'aquells sis anys de covardia
ciutadana.
Francesc Maciá, i per intermedia
do meya, va detnanar d'assistir
a

renterrement.

PARIS,

CATALUNYA

PER AUSTERLITZ, CAP A

El Govern francés va autoritzar
ho, pern el cap de policia de París va
denegar aquest permís. El general

Primo de Rivera acaban d'arribar
a
París, fugint duna Espanya que
votnitava. Aquesta era la raó.
Martí Vilanova va nar-se'n amb
un tren sense
finestres i cense llums
cap a la seva terra
ernpordanesa.
Abraeat amb aquella bandera que
sempre será la nostra; i que no la
canviarem per cap d'altra, a menys
que el dauret es torni encara
més
roig que les ditades de sang.
Pocs dice després mera a París
el general Primo de Rivera. Va
mo
rir-se després d'haver llegit que pe

de
seu nom
i ciutats treien el
de rá
morir-se
carrera i places. Va
bia i de despit.

pobles

Una frase de
va
venir-me al

Vaillant-Couturier

pensament:

yeux.
"Pour un mil, deus
la
,toute
dent
Pour une

gueulel".

cementiri

Martí Vilanova. allá all'exemPle
civil de Figueres, será
que

Inés

a'5
lEmpord per

a

a

1

tri-

a

o

inenys

legal
J.

i honrosa
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