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24 de

la rambla de Catalunya
Lila Lee en divorciar-se de Ja
Kirwood aemblava que esteva
per casar-se amb John Farrow, que
...

aa‘

-

mes

aparences estava boja
d'ella. Quan tothom
creia aix6 ha resultat que Farrow
ha variat d'opinió i está que s'en
cén d'enamoras de la gentil irlan
desa reeentment arribada a Ho

El

La Universal va ésser la primera
que nansa al mercas amb cate

Rudy

goda d'estrella el nom de Lon Cha
ney. Loen pesó, havia fet anterior

que ens hen assabentat que
l'encisera artista breca Ita Rina
és de passada a París i que pensa
visitar Espanya, També és a la
capital de la veina República Ma
...

seus
monuments
la terra, tenen els
que s'han u .ificat

W212:11=23=

han formas importants
eons fan sois per admirar-los -rreu
del món, i s'ha fet de la «va me
mória un veritable culte. Estem se
gura que cap, absolutament cap deis
artistes actuals que podrien suplir
els desaparegiits, tindrá l'admiració
iliimitada del món com ella la tin
i

*tires papera secundaria en di
ferents pellícules. S'ha provat d'anar
reemplaçant toti ele astres famosos
que la Parea Atropo s amb molt poca
emportant Ni
parquet i'anava
Bár'aara la Marr, ni Wailace Reid,
ni Rodolf Valentino han trobat qui
pogués •ostenir amb la mateixa gen

simpatia el ceptre glorió;
havien tan brillantment por.

Desmentint
una nolicia

Ara últimament Lon Chaney ha
mort, 1 en ets estudia californiana
han aparegut infinitat de rivals pós.
ten", c' 1 gran artista del maquillat
ge. Tose s'oferelsen provant les se
ves grana qualitats de earacteritza
ció; cap d'ella recorda corn és de
difícil recollir i conservar amb art
i gracia els llorera de la glória que
un altre ha abandonat.
La Universal, que fou la casa que
l'arma a Lon Chaney, peró, ha tro
bas un possible rival per a aquest
actor. Cal que considerem per aix6
que per mes que la tasca de carae
terització és difícil, més ho és la
de suggestió amorosa, M que la per
sonalitat d'un ga!an está en la be
Ilesa, la simpatia i l'elegancia, i la
de l'artsta de carácter radica tan
sois en l'expressió 1 caracterització.
L'elegit a hores d'ara per suces
sor
de Chaney és un gran artista
prou conegut per les seves variadis
simes caracteritzacions i pel set: in
contestable art expressiu. Jean Bers
bolt, que fins havia tingut escasses
oeasions de fer grans primers pa
pers, sembla el predestinas a suc
ceir Lon. i estem segun que aques
ta
vegaela el públic podrá creure
que, per obra i grácia
d'un poder

Són moltes les coses que no Po
den trobar superació cn altres coses
i molts ele éssera que no poden és.
ser reeMPlacats
ja sigui artística.

ja aentimentaiment.

En aMbdós taso* els malaurats
artistes que hem anornenat no han
pogut trobar qui el; suplís. Els ad
miradora i fins les admiradores de
Bárbara la Marr recorden els mera
vellosos ulls de la que fou reina de
les pantalles. Bé prou n'hem vistos
d'ulls tnagnífics, de tnirades torba
dores, perra sempre surt en el nos
tre record la suavitat d'açuelles par.
pelles 1 la matenconia d'aquelles mi
rades.

Milton Silla va sser certament un
home de gran talent, actor remarca
Me. tipus interessant, pera ja no és
més que un record. Milton no ha
deixat enyorança. En canvi, Walia
ce Raid i Rudy Valentina no seran
mai oblidats. Ells personficaven la
krventnt americana, i la joventut
liatina, eren l'esséneia de l'elegán
cia i ensems de la maseulinitat.
Bells i artlates, l'un semPre som
rient, Nitre sempre sentimental, ca
dascun per ell va fer estrella en el
cor de
les dones de tots els pelaos
civilitaats. Marta ella, han aparegut
altres artistes de tots dos géneres
que no han pogut captar-se comple
tament les admIracions tal 1 eom
ho feren els seus antecessors. Bill

Contráriament al que
s'ha dit aquests darrers

dies,

ha

carea

deixat el

seu

secret

personalíssim en mans d'un gran
artista com és Jean Bersbolt.
P. VENTURA I VIRGILI
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nosaltres el campó
dial de boxa
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RECOMANEM

el qual

ha anunciat
que molt aviat fará la seva

GRANS PARTITS

presentació davant del nos

públic en un combat cim
i en un deis nostres prin
cipals locals.
Acompanya el campió la

tre

QUINIELES

Publicacions rebudes

No deixeu d'admirar-los;
recordeu aquest nom:

Lluís Gómez Mesa ha afegit un
interessant i non volum a la Bi
blioteca del Cinema que edita la
C. I. A. P.
Pie d'interés, tant per al públic
com per als cineistes, l'obra de Gó
mez Mesa tracta amb una delica
dcsa notable el dificilíssim tema deis
"Films de dibuixos animats", i el
llibre és tot dl un encert quant a
docutnentació i eapecificació de l'as

MI

lantnraa=l2=1
rius Bonnard, el que un dia fou
.popular galan jove i avui és un dels
més intelligente directora de pel.
licules documentals. Els leetors re
cordaran encara "El drama del Mont
Cervin".
*

*

•

CAPITOL

NO, NO, NANETTE
EL ULTIMO DE LOS VARGAS
ttotaiment

CINEMA

dijous

Els

PER

A NEN8

IJDO

_

espanyca)

(Butaques,

a

pesseta)

CINEMA

les 4'30 i ets

a

en

diumenges

MOLT AVIATI

a

les 3'30 al

ON?

SIN NOVEDAD EN EL FRENTE

La

pellicula

mes gran que s'ha filrnat fins ala!
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a

ea...

que

per cert

els que s'han

que

...

Hollywood

amb

ha reconesa.

floja jove de la
enamorat.

una

está bojament

aue

qual

*

Doug Mac Lean confessa

que

troba rernei per a la seva afició
les noies joves. Diu ell que sent
causar pena a
la seva mulles, peró
que li troba massa anys... No cal
dir que som mona els que compartim
l'afició per la joventut femenina, i
que tots trobem disculpable l'actitud
de Mac Lean...

no
a

per

.

seriosss

tants

com

*

*

Hollywood

discussions

hi ha

entre

hagut

Williarn

separada

del marit últim, mar
de La Coudray La Falaise.
Gloria i el marques dejen fins ara
que no, peró des de París dilata que
el divorci está ja resolt definitiva
ment. També podria ésser una al
tra prova d'alzó el que en la darre
ra festa donada en
el Mayfair Club
Gloria no va separar-se en tota la
nit del conegudíssim home de nego
cis de Cleveland J. R. T. Ryan, cosa
que ha fet decidir a molts si Gloria
pensa afegir a la Dista de les seves
lliçons matrimonia] s la seva "afor

ment

una

—

4.0444444~11.4.444.44.14

EXIT
Per primera
vegada emprem

interpretava un primer papes en una
producció sonora havia de Ilegir en

aquesla paraula

determinada escena una carta que
havia de treure's de: portamonedes.
El pa,per feia massa soroll, i el
director de sons va determinar que
quan es rodés l'escena el paper fos
mullat, per tal d'evitar tota altra
remos. Con:ericen
de rodar l'esce
na.
Surs l'estrella amb cara trista.
i després de dir tres o quatre ni
cieses, posa ma al portamouedes i
es troba que la carta no hi és. Ales
horca, amb la tranquiRitat més gran
del món, din: "L'he feta bona, ara
he oblidat el meu truc". No van
tenir més remei que rodar de bell

de

nou

en

qués

tunada" parella...
*

*

c. c.

No ha estat trobat

Fa

alguna

anys

en

que

un

con

d'avionetes celebrat a Angla
curs
C., Dou
terra els motors Jap, A. B.
glas. Blackburne, varen donar un
espiéndid resultat, demostrant que
els motors de motocicleta s'adapten
molt bé als

petits

avions.

La seva elevada poténcia especí
fica í la lleugeresa de la mejor part
el Blackhurne, per exem
d'ells
ple, pesa menys per cavall que la
majoria de motora d'aviació són
qual:tats que s'ajusten perfectament
del motor d'avió.
a les exigéncies
Entre les noves realitzaciona d'a
vió lleuger equipat amb motor de
motocicleta mereix ésser assenya
lada la petita moto-avioneta d'Hen
ry Minguet, la qual está donant
resultats molt interessants. Aquest
senyor es va proposar construir un
petit avió a l'abast de tothorn, i
establf el "Minguet", amb motor
Cha'se seo c. c. Aquest aparell pesa
rao quilos, i segons el seu autor,
pot ésser construít per qualsevol
aficionat en poc menys de quaranta
dice. El seu cost aproximat, in
cloent-hi motor, rodes i altres ele
menta, és d'unes 1.600 o r.aoo pes
—

ele

Génova,

es

tan

L'altre dia al frontó várem
sentir una conversa molt interes
sant entre En Sants6 i un amic
possible de
seu. Pel que ene fou.
sentir. várern deduir que relegan
tíssim veneder de "recanvis" no not
partit, perqué
veure mai el segon
precisament en aquella és quan
qüestió
surten del cinema i és
d'anar a "retiro".
•

*

•

el senyor Bofill del
"Willys", del "Korch", del "Wi
phet", etc., etc., esta preocupat pez
qu CO troba escara la solució per
tal d'arribar a la monopolització de
la venda d'autornobils. No fa gai
diez el várem veure mirant-se
res
el local de Mates i Gallifa...
Bofill

—

*

*

*

NEUMATICS

Els venedors d'una conegu
da i popular marca de la "General
Motors" van de bólit des de fa una
quants (líes. Es que els scus repre
sensata són a Barcelona i "encara"
qui deixaran defi
no han decidit a
nitivament l'exclusiva.
•

•

força insistIncia
conegut ex-sportman torna a
anar al darrera del "Buich"; sem
bla, pero, que per ara s'haurá de
quedar amb les ganes.
—

que

Service Station
-

S. A.

Es diu arnb

un

•

*

272
ARAGO, 270
1 PASSEIG DE GRACIA, 45
Teléfon 11560
-

7: SETMANA
de la

pro

seva

jectió,

omplint

ditriament el

rau

•

En Sánchez, de la "Rudge",
ha estat alguna dios malalt, segons
ens diuen, am rnotiu d'una indiges
tió produida Per les 'Busca cates
linea.

fonamentadament,
avatia als

nergia

per

motors
a

la

si-Árela'

que
que

una

faciliten

comunicació

l'e

sense

fils.
El principal inconvenient
perqué
les exeloracions que realitzen vai
xells i hidroavions tinguin éxit re
sideix en la persisténeia de la boira,
que continua essent espessa a tot
el golf de Lió.. Com que ha
buíat
queleom el vent del Sud, és proba
ble que l'hidro hagi derivat 20 6 30
mines mar endins.
OPTIMISME PER LA SORT
DE L'APARELL
Port Vendres, 23.
A les m'as
d'aquesta nit no es tenia encara la
més petita ()deja sobre l'hidro des
aparegut del servei regular Barce
—

lona-Marsella.
Els hidroavions es retiraren a les
sis de la tarda, després d'haver yo
lat inútilment tot el día per la boi
espessa. Els vaixells continua
ra
ran les exploracions
durant tota la
nit.
Els pilots deis hidros italians i
francesas que cerquen el quatrimo
tor desaparagut han declarat que
segurament floten a la deriva, cense
novetat a bord.
En el “Rony" hi ha cinc tripu
lants i tres passatgers, tots de na
cionalltat italiana. L'hidro porta pro
visions abundants per a quin« dies
i un bot neurnátic per a deu Per
sones.

e**
que el simpátic
Romagosa no vol rebre
ningú, pesqué no pot distreure's ni
un minut. El mstitt és la gran feina
que li dóna la preparació de la con
feréncia que dintre pocs dies do
nará
de la qual parlIverri la set
mana
passada tractant del que
l'obsessiona: la benzina i el
tant
cart 6.
—

La moto-avioneta "Minguet"
un

monoplá para-sol,

amb les

plars,

en

les

Fa vuit dies

"Juanitu"

és
ro

des muntades prop del fusellatge i
les ales plegables de manera que
l'apare!' pot ésser remolcat per un
cobre o sidecar cense necessitat de
desmuntar-lo.
Alguns aficionats anglesos han
realitzat proves amb diferents exem

quals s'han obtingut
falaguers que creiem

resultats tan
que aviat se'n construiran en gran
escala i podrem veure'n pels nostres
camps d'aviado.

•

*

produirá

sorpresa

una

LA RAMBLA
us

recoman&

que

vegeu

al

CINEMA PARIS

TEMPESTAT A L'ASIA
BupertIlm sovietle d'avantguarda.

4

*

Entre les moltes inscripcions
que hem rebut per al concurs d'ele
gancia mascle n'hi figura una que no
podem fez pública fins al rnateix
dia del "certamen", i que en saber
---

se

insospi

tada. Consti que no ens referitrt
la d'En "Tanu" Alegre.

a

Contestant la pregunta que
fa el senyor X. X., de si é,
veritat que En Puig ha reuyit aml
En Mensa, hem de dir-li que el vo
luminós venedor segueix tan "can,
pante" amb el nou representant de'
"Rocliet" i disposat— din a fer
la... traveta a més de quatre.
ens

—
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I

entra AVUI en la

A la casa

---

sense

—

—

23.

l'aparell, que segueix
respondre a les crides
que
horn li fa per 'I'. S. F., i se
suposa,
encara en

*

•

A

GtNOVA
natária de l'hidroavió italiá consig.
de qua.
tre motora "I. Rony", ens han
tilanifestat
aquesta tarda que ignoren

un

confiats de Ilur válua, que
por desafiar qualsevulga
fa
no els
"tearn" de Barcelona, adhuc sellen
gua
la pretensió de pensar que fins
professionals.
els
nyarien
tan

IMPRESSIÓ

LA

u

—e
-•

sha organitzat
Carnpalans
futbol.
Ens diuen que
equip de

—

publicitat

la

aquesta pellícula

...Duncan
Reinaldo i Edwyna
Booth !oren eta protagonistes de
"Trade Born". Quan Duncan Reí
naldo i els altres de la "troupe"
tornaren a Hollywood la
dcna de
Duncan diu que va notar que el seu
marit no era el mateix, i sense més
que aquesta suposició ha
excusa
presentat una reolarnació judicial
contra
Edw:na, pretextant q u e
aquesta ha robat el cor al seu ma

encara,
per?) hom creu que no 11 ha
passat res d'alarmant

0

CAMIONS
AUTOMNIBUS

1 DODGE

1

és perqu6
creiem que quan

1

l

Au'omobils, Capan 1 Au omnibus
RAMBLA DE

1

CATALUNYA, NUMERO 123
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Concesslonarl per a
de Barcelona I

JOAN

les provmetea
Glrona

AUTOMOBILISTES

de

FLOTATS

Tamarit, 95 i 97 TI. 31506
BARCELONA

En benefict

-

111~111M1~1:111

J.

vostre,

ne

deixeu de consultar preus

López
BALMES, 126

a

Llausas

Teiafon 74755
Aneu malament de llurns per carretera? No deixeu de visitar-Me
--

Salé
sufi
afir
que

ternim raó

cient per
mar

a

rt...
*

Del mismo

Loa Chaney, en el seu testa
ment, ha deixat a la seva primera
esposa un dólar, i a la segona i ac

tualment vidua d'ell, mig milió...

és

*

"Amors de mitja nit" es titula
el proper film que está filmant
August Gennina. Els protagonistes
són: Daniela Parola, Pierre Bat
cheff i Jacques Varenne...

—

motor de 500

Del mismo harto

l'escena...

tota

Barcelona-Génova

—

Amb profusió d'illustracions deis
diferents protagonistes de les pellí
cules de dibubcos, amb comentada
plena d'encert i d'una manera ame
níssima, Lluis Gómez Mesa dona
amb el seu volum un veritable do
cumentad per als aficionats a aquest
dificilfssim art de la cinematografia
per mitjá de dibuixos animats.
Pie d'interés 1 que Regirá tothom
amb gust, és d'una orientació molt
encertada, 1 és de desitjar que la
tasca en pro del cinema empresa
pci nostre conmany 1 amic continui
per l'exellent cansí emprés.
P. V

coneguda estrella que

L'hidroavió de la
Unja

14W

?VIII

model d'avioneta, amb

sumpte.

* •

Glbria Swanson, segons referén
cies, está *ja definitivament i

rúnica dona capaç de sacrificar-se
pel seu marit és Faith Mac Lean, ja
que amb tot i estar molt enamorada
del seu marit Ii demostra el seu amor
concedint-li el disorci pesque pugui
casar-se

són

prohibit
*

1

no

que

...

i interessant

11•1111111111111•111•••1111•3111i0111

•

KURSAAL

nou

setes.

formidable artista de la
pantalla Olga Tschechova.

El

Un

—

James Murray ha estat sis me
sos separat
del treball deis estudia,
a
conseqüéncia d'una intoxicació...

CADA DIA

Li.a Lee, Sidned Blakmer i
Fred Konler treballen a les ordres
de Clarence Bagger en la versió
anglesa de "Ornan Blungry"...

uotaimant

Per

..,

ens

*

OLIMPIA
en espanyon

•

la colónia cinematográfica
de Cinelándia corre el rumor que
Betty Compson s'ha casat «ere
tament amb Hugh Trevor, i que Ja
mes Cruce ele dirigirk a tots dos
en
la producció "Discontent"...
...

Max

pellícula...

Fox Movietone Follies, 1930

FEMINA

mun

Andra Paul Antoate i Robert Lu
geon han rodat un interessant do
cumentad, que si el veiem ens fara
conéixer minuciosament les miste
rioses regions del Pacífic austral,
que portará el títol en francés de
"Les mangeurs d'hommes". Per a
filmar aquesta producció s'han im
pressionat cinquanta mil metres de

e

<5

llywood Maureen O'Sullivan.
El comentad últim que han fet
é% que la joventut de Johan esta mes
en
consonancia amb la joventut de
Maureen... Pobreta Lila...

FRONTO NOVETATS

*

TIVOLI

troba entre

encara es

ocult i rneravellós, l'home de les
mil

enamorat

*

irreemplaçables.

gueren. Són

tat.

1

en

admiradora,

seus

ment

ment,

tenen els

representatius

casa

.tilesa i
que ella

Chaney

de Lon

successor

MOTOR ISME

les

segons
ment

novembre de 1930

...que Lupe Vélez i Gary Cooper
diu que estan promesos; en canvi,
ells diuen que son molt amics, ja
que el marit de Josefina Vélez, Mi
guel Delgado, és el secretani par

PACKARD

II
all

311

•

LA MES SOLIDA GARAN TIA

un

EXIT

es

NOTA:

Demá,
dissabte, sessió

ticular de Gary...

matinal

a

les tí

Boyd, el simpátic actor cinematográ
fic, i William Boyd, un conegut ac
tor
de teatre que ha anat a parar
al cinema grácies a les parlades. Sem
bla que l'assurapte s'ha solucionat de
la següent manera: Com que cap
deis dos volia canviar de nom, el
Boyd de la pantalla s'anomenará
d'ad endavant Bill Boyd i el del
contInuara amb el nom de
teatre

VILCHES
exce•lIncia, el

l'actor per
el

mágic de

le

zació, torna

William...
•

la caracterit
a

nosaltres

en

s

cinematográfica
interpretant

l'escena

que els franzesos han acabat el
tnuntatge duna nova producció so
adaptació
nora que per no variar és
d'una opereta molt popular a París,
"Arthur"; té per autors de l'obra
Bardes i Cristiné, i per director de
...

l'adaptado cinemátic-sonera

+14444.094,4».•444~4.

LOCALITATS GRATUITES

Leonce

s'obtener' col-leccionant
ESTAMPILLES-TEATHE

Perret.
*

*

a
França s'ha organitzat
interessantíssima exposició de
fotografia i cinematografia soviéti
organitzada pel círcol "Rússia
ca,
Nova". on es poden admirar nom
broses fotografíes extretes deis prin
dpals fiims russos prohibits a Fran
...

que,

que

la

una

Es
amb Ramon

un

film

sonor

seva

Paramount

Pereda, Carmen Guerrero i Barry Norton

d'acord arnb

l

stribulidors:

de Autom5v.:es S.A.

FAssociació

d'Empresnris de Calalunya, són

obra mestra

Unles

lliurades a Ilurs compradora
per infinitat d'establiments
Exigiu-les als vostres provel
dors, i asseguntreu les diver
sions gratis

BARCELONA-141.;DRID

o
•

o
o

(Secció especai de cotxes usats)

e

immusenmernmansfinewuRaurmezzomnossazzasiummizeiniglisa

•
•
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novernbre de 1930
19 de

la r»mbin

?•

9

Cataimiva

re

L'ESPERIT DELS DIES
••¦•¦¦¦¦•••¦¦•¦¦¦••

ca.talunya

sota

diet 3 dura
Aquest nou llibre d'Artur Peru
e4c, és el més complet que ha éstat
sobre la dictadura, des del
la Cata
unt de vista catalá. Tosa
trasbalsada, convulsa i sag
la dictadura, passa
nant pe! fet de
ens
p er aquestes Pagines. Perucho
d'Estat,
ens pre
cop
assístir
al
fa
senta, sense reserves i sense veis,
l'actitud deis partits catalana; ens
fa veure el senzill tnecan'sme amb
qtaé fou dissolta la Mancomunitat;
recorda les persecucions a la
ens
Ilengua i a l'espiritualitat catalanes;

ecicrit

iPunya

l'atemptat a la intell'gencia per
petrat sobretot pel bató de Viver—
en la persona deis professors de la
Universitat nova; l'agressió incivil
contra el Collegi d'Adv3cats; ens
—

reporta els treballs fets per defen
sar el plet catalá a la Societat de
les Nacions i als Congressos de les
Minories Naclonals, és a din per
internacionalitzar el nostre proble
ma; esvaeix. Si encara cal asvair-lo,
el tnite de l'ordre de la dictadura
que omplí d'homes honorables les
oresons. que exilia
la intelrgéncia
de la 'Península, que trasbalsá l'ad
rninistració de justicia, les finances,
i comorometé. més que ninr' da
vant del país, el prestígi de l'exér
cit, i de cara al món, el prestigi de
'Estas espanyol. Finalment, el lli
bre de Perucbo és la demostració
més palesa, amb x'fres a la má,
que el govern de la dictadura és un
mal aenoci, un govern ruinós per
al país.
Perucho, dones, arnb aquest 'libre
ha fet obra d'historiador. Coordina
amb ordre i netedat els fets i pre
senta nairebé ser..pre els
ss
irrecusables
documents públics
une
egades, privats i encara fins
avui inécPts d'altres
qus els com
proven. Són documents que parlen
per eIls sois, que, con, qui diu. no
necess•ten enmentaris. Perucho. no
obstant, no ha volgut pas estalviar
nos-els. Eis seus comentaras. peral,
són tan breus com impetuosos. Pe
ten com un cop de fuet damunt els
rostres de les figures més odioses
de la dictadura i els deixen com
un inde'eble
verdanc inf atori.
Perucho diu en el próleg del In
bre que no ha volgut escriure un
parnilet la hem convingut. en efec
te, que era un !libre d'história. Pera,
el seu libre té de la literatura pam
fletaría la contundéncia. la roentor
i el sarcasme. Tot el 'libre és es
rii
lb una gran pasaió, amb un
•

--e

—

.

—

amb

assaig

seguirá

el

interés fas a l'acabament.
No és solament Va curiositat el que
Diderot excita, ans l'objecció. Di
derot precisament s'U complagut a
suggerir-ne a cada ratlla per fer
apassionada la lectura. Hotn ne Ile
geix; hom discuteix amb Diderot.
Altrament, és prou coneguda la
trala de Diderot a fer esdevenir
ciares. interessants i fins amenes les
qüestions que semblen més ár des.
El] ha estat deis primera
escriptors
francesos a fer entrar en la litera
tura molts problemes. moltes qües
•ons
fina aleshores reservades a la
ciencia o al fred professionalisme
deis iniciats.
Hl ha, peró, encara una cosa que
ens fa sitnpática aquesta
traducció.
Es que sigui feta per un actor. ;Ah,
hi ha entre nosaltres ben pocs ac
tors
capaeos
d'interessar-se
aquestes cabóries! El vici de

per

llegir

és própiarnent el seu vici. D'ad
que =Res vegades els autors pu
guin plányer-se de no ésser ente
no

pels interprets, que quan els
siguin una mica corn
plexos escapin a l'abast intellectual
de l'actor. D'ací que l'espectador
més simple pugui adonar-se que
sos

personatges

molt sovint l'actor frena la

d
davant d'una frase una mica
profunda, fins davant d'una paraula
seva

c

INTELLECTUALS I

ACTORS

Enric Lluelles acaba de traduir
"La paradoxa del comediant". Vet
ací una de les obres més singulars,
més enginyoses de Diderot. ?Que
en qué consisteix
aquesta paradoxa?
Ben simplement, que els millors ac
tors no són els més senslles, sitió
els més freds; que la sensibilitat és
perjud'cial sempre per a la creació
artística. Problema per a intellec
tuals, potser direu. Enuncias així
fredament potser ha sembla. Peró
les anécdotes que retreu Diderot,
la seva vérbola picant, ineXhaurible.
converteixen aquest problema en
una qiiestió apass'onant fins per als
més profans. Qui Ilegeixi la pri

LA RAMBLA
us

recomana que

vegeu

al

PARIS

TEMPESTAT A L'ASIA
Superfilm

soviétic

d'évéznauarda.
~e~a~O

L'afer d'un escorxador clandestí
protesta que
El

poc. corrent.
Certament, la lectura

sola

—

la veu popular
que havia estat
descobert un escorxador clandestí,
en
.1 qual se sacrificaven rucs, que,
un cop morts, hom
feia passar per
carn de vedella. El noble es
va in
digrar. Reclama justicia i els pro
pietaris d'aquel] escorxador infecte
senyors Tarrazon i Balanyá
foren detinguts.
No van passar gaire estona tan
cats. Si haguessin estat obrers
va
gu stes o periodistes d'esquerra, pot
ser
encara hi serien. Es tractava.
pena, d dos desaprensius ciutadans
que mercadejaven amb
la salut pú
blica, es tractava de dos individus
duna certa posició i d'una innegable
i ben aviat foren allibe
—

—

—

L'autoritan aquesta autor tat
enargica en reprimir segons qué

rats.

tan
i en perseguir segons qui,

deixar
'libertan Al

saya.

—Es una obra que jo no hauria
donas. El nostre públic és encara
poc afinat per assaborir aquestes
coses. Sort que sempre influeixen a
fer muntar el crédit d'una publica
ció. Altrament, era amb tanta il
lusió que me l'oferia Enric Llue
llena
DOMÉNEC GUANSÉ
(1) Editorial Proa.

Els tretzes de setembre
no es fabriquen en sZrie
*/¦¦•¦•¦¦¦,.....•

D'un interessantíssim editorial de
"El Sol", com a resposta a les re
ELS

aquells ciutadans en
capdavall degueren pensar
?qué
més indicat per al ,oble que la carn
—

de ruc?

L'escorxador

DE LA

que anadir los espíritus afeminados
que sólo se sienten vivir al amparo
de la violencia y la manada cerril
de los que odian la libertad por ley

atávica. Conocíamos como todo el
mundo, la existencia latente de esos
anhe'os obscuros. Pero no nos pa
recía esperable ni creíble que to
masen
estado oficial en los labios
de un jefe de Gobierno, cuya única
m'sión debía ser precisamente li
esca

Fou

excessivatnent enfeinada en per
seguir periodistes, conferenciants i
obrers, deixá l'afer per solventas.
Ara, els senyors Tarrazon i Bala
tryá ja saben que poden continuar

desaprensiu negoci.

época afrentosa en
anhelos logrados vivieron
la

Ami) mil pes

de multa, sortiran del pas si
hom torna a denunciar-los. I entre
tant. la salta deis ciutadans resta a
disposició de qualsevol traficant.
Els senyors Tarrazon i Balanyá,
setes

comptaven

i compten segons

—

que
so

bla

sem

sí

que

creuen

9

havien d'ocupar aquells cinta
dans gens recornanables han estat
ocupades, atapeides, per obrera va
guistes, malta dels quals, segura
ment, han menjat carn de ruc, igno
miniosament estafats.
Aquest escandalós afer de l'escor
xador de Coll-Blanc no ha de que
dar en la impunitat. Els ciutadans
honrats. el pohle, la salut pública,
mereixen
una ni ca més
una
mica.
només
cratenció, per pan de ies
nostres
mai
prou ben ponderades
autoritats. RI entre aquells bornes
que no mereixen el qualificatiu de
puguin passejar-se tren
ciutadans
quillament per la ciutat, i les pre
plenes d'obrers, de pe
sons siguin
riodistes, de conferenciants. guanya
rá terreny el eonvenc ment popular,
cada día més generalitzat, que Iba
ver estat a la preso és patent

amb gran influéncia en certs
estaments. Una prova I
tenim en
el fet que mentre a_ells els fou im
posada una penyora de mil pessetes
com a tot cástig. deixant-los el cami
lliure per a reincidir, (pian en un
guin ganes. el funcionad de l'Ajun
tament
Gaietá
moren, que fou
.

qui va denunciar l'infecte escorxa
don fou amenalat
i no sabem si
complerta l'apienala
amb la des
titució i altres coses.
A Hospitalet, la Torrassa i Coll
Blanc, la descoherta d'aquest es
corxador va indignar, molt justifi
cadament, els ciutadans obrera en
llur majória
'les harria
des. Tarrazon tenia diverses pare
—

—

• •

•

...que ho prova el fet que Maciá
és a Bélgica.
*

...que tarribé ho prova la perse
cució que sofreix la Premsa la de
tenció de Franco, ele centenars
d'obrera que fan estada a tea pre
sons, els viatges de ct des persones,
les "demostracions" nocturnes i les
declaracions del President.

—

*

...que ja fa massa <Mes que
parlat d'eleccions.

—

des de venda de caro en els mera
cats
i tothom té el convenciment
que durant molt de ternps
els
obrers
els ciutadans de Barcelona
han rnerijat ruc, pagant com si fos
vedette.
En un altre país que no fos el
—

no

s'ha

-.que convindrá
lar aviat
• *

•

par

*

refrescant

e

la

aferrissadament.
A Coll-Blanc-Torrassa, el poble
reunir-se en un grandiós míting
de protesta, exigint justicia. No
sabem que, fina el moment actual,
aquesta justíc.a, la justicia del noble
que
és la veritable justicia, hagi
estat feta. L'escorxador de rucs ha
estas oblidat per les autoritats, en
feinades amb la vaga, i les cenes
va

bre el país. Un jefe de Gobierno
no puede declara: se vencido de an
temano por ningún asaltante del Po
der; ni por la revolución ni por la
dictadura. No puede hacerlo mien
tras
esté investido de la dignidad
del mando y sea dueno de todos
los resortes de la autoridad. No
puede pronunciar pa'abras de impo
tencia sino después de haberse des
pojado de todos sus atributos. No
puede, lícitamente, desde la altura
del Poder, dec'arar al país en pleno

desamparo y entregado a cualquier
piratería. Era el marqués de Alhu
cemas —mínimo gobernante, míni
ma autoridad—, y siquiera tuvo
unas
buenas palabras, ya que otra cosa
no
podía tener, crando dijo que
"pasarían sobre su cadáver."

de Barrera...

Gobierno. No bastaría que él ce
diese e: Paso a una diictadura. Ha
bría de cedérselo también el pue
blo espano', tan aleccionado en un
septenio de vergonzoso maltrato
?Y de dónde vendría esa dictadura
con
tal fuerza que todo lo pudiese

?Quién

hoy

tiene

en

Es

pana fuerza ni prestigio para pedir
al pueblo que se le entregue sin
defensa. y otra vez con la venda
en
los ojos? ?Vendría la dictadura
el Ejército o sin él? La dic_
tadura sin el Ejército sería un ri
dículo espantapájaros que los chi
quilIns derribarían a pedradas. ?Con
el Ejército? Cu'clado. Cualquier ge
neral puede ser el Ejército dentro
rle la ley. Fuera de la ley, un ge
neral es un ciudadano desmandado.
La Historia no se complace. por
que una voluntad ais'ade se lo pida.
^cumular las circunstancias nue
hacen viable un desmandamiento.
Los treces de septiembre no se ha
con

cen

serie.

en

que

puede

no

*

...que sempre dátil la c asu a
litat que asquees senyors coinci
xen

en

lloc

un

•

•

*

*

és

molt

més

E. AYMAMI I SAUDINA

ciones del jefe del Gobierno,

proporcionaría a Espana un
momento de tranquilidad? Una
nueva dictadura,
sobre atraernos el
menosprecio

universal, haría per
y cien veces más profunda
que ahora la zozobra. Es bien fácil
ofetizar que viviría poco y entre
manente

convu:siones. y que pro
vocaría, al fin, la catástrofe mucho
más terrible."

constantes

EL POBLE

NO VOL NI AD
MET MES DESPOTISMES
"Espana no quiere ni admite más
•

despotismos.

No

quiere
ingoberna

es,

como

hacerse ver, un pueb o
bles ?Es que se ha hecho since
ramente alguna vez el expetemen
de

gobernarla

de veras? Si al
gún hombre puro lo intentó, ano
halló obstáculos invencib:es, que en
modo alguno estaban en el país,
ansioso de buen gobierno? Espana
quiere, acaso por vez primera, n ivir
su
vida según su voluntad. Los que
tenemos motivos para creer que in
terpretamos su deseo. hemos que
rido abrirle cauces jurídicos. inútil
mente. Inútilmente hemos intentado
que se oyese la voz de la única
soberanía que no ha reinado en Es.

paria. ?Y

no

tremendo

es

error

*

Carnbó ell sempre

"!Es necessita

dic

un

gene

viatge

a

*

*

...que el

Campa

*

5

Alvarez de

senyor

encara

*

ta

*

5

*

5

*

*5*

s'hi

a

va

*

de taxi.
...que hauria calgut veure el mar
qués de Villanueva y Geltrú
conduint un "Fortuna".
...que ja que no s'imita alai com
aquel!
aied el "duque de Zaragoza"
especials, sa
que conducía trens
els d'ací s'haurien acontentat
beu?
amb conduir un taximetre.

la carta

--

Salons especials
Bodes, banquete 1 festes
-

—

*

LA RAMBLA
vegeo

•ovIétlo

•

algun

•

e

e

•

...que, passat el temporal, Despu
jol será probablement substituit
aquesta mateixa setmana.
*

*

gairebé

segur que será
cap de policía per
el senyor Toribio.

...que és

un

substituir

nou

•

•

•

...que aquest nomenament recau
rá
potser aquesta mateixa setma
en
el senyor Pnchez
na
també
Canete, el jutge de l'afer "Ricar
—

dito".

*

5

de

casa

La Junta directiva del Sin
dicat de Periodistes Esportilla,
recorda que la continuació de
l'assemblea general extraordi
nária per aprovar els ncus es
tatuls, Uncirá lloc derná, di
marts, día 25, a les deu de la

bona

*

...que aixb el senyor

d'avantquarda.

L'Assemblea extraordi
nlria del Sindicat de
Periodistes Esportius

niL

*

noi

s'oferí també a l'alcalde per recollir
escombraries...

al

TEMPESTAT A L'ASIA
Superalm

que

...

CINEMA PARIS

MIL

•

...que la signatura del nomena
senyor Márquez Caballe
ment del
a
governador de Barcelona
ro per
fou ajornada amb motiu de la dar
rera vaga.

*

5

que davant l'exemple emocio
nant del senyor ccmte, tota la noble
Barcelona ha sentit el "grito
sa de
de la raza", en forma de conductor

RESTAURANT

que

«

...

Maiestic Hotel

recomena

•

dormir.

*4*

ue

*

—

agradar tant la nit pas
seda a l'Ajuntament, que petiso apro
fitar totes les ocasions pez quedar
li

senyors,
com
pos veure, demanen una "fuer
te dictadura", aixó és, demanen la
revolució.
?Per qué no sels recull l'edició
i no seis segueix sumara per exci
Sació a la rebellió?

—

•

posició.

nomenat

...que també hi tindrá eempre a
punt un Ilit de campanya i tabac an
gla de tres marques diferents.

pueblo."
Senyor fiscal: Aquests

—

•

que la discussio arriba fina a
alguna deis directament al.ludits a la
foto, els quals hagueren de convenir,
finalment, que LO hi havia tal com

no

...que per evitar la feina deis tras
Bata, el senyor alcalde fata mun-ar
un parell de bidets a l'Ajuntament.

tador!"
Així ho din, almenys, una cosa
ca
que sembla un diari que surt
a
Barcelona, órgan deis
da dia
pupins, i el nom del qual no val la
pena d'escriure:
"Barcelona y Espana entera han
estado abocadas a graves trastor
nos, según las recientes manifesta

.

...

•

ha d mirit la pre
sidencia del Consorci del Port Franc.

nuestro

Orquestra

en

una

que no, que no era tal campo
sició, sinó una escena viva sorpresa
per l'objectiu d'aquest gran reporter
que és el fotbgraf Cases.

•

...que el senyor Milans del Bosch
president d'aquell Comité
encara és
Cotoner.

que tan admirado es por su
verá si son estos elementos
los que laboran por la grandeza de
Cataluna o los que estuvieron al
lado del general Primo de Rivera.
bajo cuyo mando se trabajava aquí,
y se pregonaba allende las fronte
ras, la grandeza y la admiración por

a

era

que hi ha qui din que el ved
table motiu de la recollida de LA
RAMBLA fou aquesta fotografia.

está que bufa.

cosa

"seny",

preu fIx I

no

o

...

*4*

talán

a

era

•

•

París...

...que la

Nuestra patria necesita de una
fuerte dictadura, para que enmudez
can los bigardos de la política y
pa
ra que la autoridad cumpla con su
deber, sin paliativos y sin contem
placiones. La vesania de !os catala
nistas de Acción Catalana y la de
los que tienen a "La Nau" y a LA
RAMBLA DE CATALUNYA por
bandera, se ha puesto de relieve. EI
pueblo consciente, este pueblo ca

Coberts

si

el sentit de
composicio.

edició anterior.

seva

de realitats".
•

la fo

tografia central de primera plana
que publica LA RAMBLA en la

...

ral Berenguer; y hoy ya son mu
chos los miles de espanoles que
hacen justicia al invicto marqués
de Estella, durante cuyo mando no
Fueron pos bles estos trastornos.

1

discutit molt

s'ha

que

...

•

d'agrair

és

que diez enrera estava disposat
a anar-se'n a Madrid; després anun
cia una nota a la Premsa, i final
ment, tal com es van posant les co
ses, Don Francesc ja parla de fer un

y

pelig:osísima aventura, a un pueblo
que no ha podido decir todavía lo
que quiere, imponerle por milloné
sima vez lo que no quiere?"

tivament es
ce& vives".

*

no,

senyor

•

davant
de convenir que efec
trobava davant de "for

*

5

*

•

governador,

el

*

5

...que, si més
aquesta sinceritat.

"polític

vida, Excelencia?..."

hagué

l'ex-promés

mentre

...que el

*

...

•

le Ninf
Castellanos deia que comatava amb
l'opinió pública, Beienguer es limita
a d:r qué compta amb la policía i les
metralladores.

tan

e

-.que la sortida del governador
causa consternado general.
que sort que un dele etsloants-una mica más "viu" que els a/tres
pel que sembla trobá la contesta
ció: "?Es que usteo garantiza nues

...que

franc que el difunt Primo de Rivera.
...que

coche..."

su

•

Berenguer

...que

en

altre.

u
e

tnent.

necio o te
que la dicta

Despujol.

tra

—

sea

creer

*

—

*

-

dura
solo

to

PROU

"Pero, además de impremedita
das, se nos antojan un poco vacías
de se::tido las alarmas del jefe del

arrollar?

?Y quién
merario

*

«

•

...que és curiosa la coincidencia a
Barcelona, dies enrera, del f 11 de Pri
mo de Rivera, de Wats del Bosch,

per aquest camí, els que
no hem estat mal
tancats a la !s'o
del, arribarem a donar-nos-en ver
gonya. I ens fará una mica d'angú
nia que hom pugui equiparar-nos a
aquells ex-ciutadans que són Iliures
i tenen una determinada protecció
que els permet de mercadejar amb
la salut de tots els ciutadans.
L'afer repugnant de l'escorxador
de Coll-Blanc no ha de quedar així,
repet m-ho. Cal que el poble insis
teixi fins que la justicia sigui feta
duna manera clara. diáfana i justa,
com
és la justicia dels pohles una
mica civilitzats. Cal que aquest afer
vergonyós no rel ti oiegat com
altres fets repugnants que feren
estremir la citan
ientre els ea
no
sempre desconeguts pel no
ble
segueixen campant per Barce
lona amb impunitat i desvergonyi

estat

*

que les "forces vives" de Barce
lona van prendre, amb motiu deis
darrers esdeveniments, un acord de
gran transcendencia: manifestar la
seva confiansa al governador Des
...

‚*5

tornar-ne a

...que convé enes
membria del país.

Seguint

punit duna manera exem
En el nostre, una multa de
mil pessetes és considerat un cástig
suficient. Hom té el dret de merca
dejar impunement amb la salut pú
blma, més encara quan es tracta de
la ra• it d'una barriada obrera, i el
que és pitjor :s els acusats d'aquella
indignitat, encara tenen agalles i en
cara
es
permeten amenaces, empa
rats per qui els hauria de perseguir
da

lona.

...

—

nostre, aquest negoci repugnant bati

...que el senyor Lasala encara és
president de l'Audiencia de Barce

que el governador els recorda,
quan feren acte de presencia al Go
vern Civil: "Ustedes debían empezar
por dar el ejemplo, viniendo todos

•

—

—

*5*

encara

—

—

...que fóra qüestió de lemanar al
guna medalla per a tots aquests se
nyors.

...que continua !a "normalitat".

que

—

..

NO N'HI HP

DICTADURA
"Que hay en Espana quien sue
na con otra Dictadura, ya lo sa
bíamos. Todo régimen debelado de
ja un fermento de intereses crea
dos, granjerías frustradas y ambi
ciones en flor, que dura largo tiem
po. No podíamos ignorar
que los
siete arios sin ley han formado una
legión de profesionales de la dic
tadura, aficionados al negocio del
gobierno clandestino y culpalies te
merosos de que llegue la hora de
la responsabilidad. A los cuates hay

quidar

sorprés.

fou

va,

el

—

plan

comprovat que la denúncia del noble
era
certa. La Junta
Provincial de
Sanitat, peró, va creure que amb
una
penyora de mil pessetes n'hi
haya pron. I aisti ha acordá.
I arnb aixó, l'autoritat
governati

Berenguer:

PROPESSIONALS

va

•

pro
millo

no

duirá bons actors. ; Peró com
rana les condicions, com engrandi
ria les possibilitats d'aquells que en
tenen pasta! Per aiscó el gest de
Lluelles de traduir aquesta °brete
per a la Biblioteca Univers ens sem
bla exemplar. I consti encara que
no es tracta d'un encárrec editorial
Caries Soldevila, director de l'es
mentada Biblioteca, ens ho confes

de

mes

aríg

Con-31am
Ruc per vedella.
Una
?Nl'hi ha prou amb una multa de mil

a

ha trobat resso
pessetes?
Les autoritats

no

passat hi llagué gran en
renou a la barriada de Coll-Blanc.
Es deja
i els fets van conf rmar

ció

declaracions

.,„

4,
••

v u

cenes

ver

rue

a

esperit

de revolta contra l'opressió
i l'arbitrarietat. La veritat, la 'li
bertas i la justicia són les muses
insniraclores del llibre.
Si "Catalunya sota la dictadura"
és actualment un Hilare de bon Ile
gin és encara més de bon guardar.
La documentació que hi aplega l'au
tor el faran densa molt útil al poli
tic, a l'historiador. al periodista que
vulgui evocar aquells set anys de
malcarades, de befes, d'injustícies
i de traje:0ns.

Carn de

(1)

ratlla .de I

mera

la

cornte no

ho

Havia de celebrar-se el dia 20

proppassat, peró fou

aJornada

alenció a les circumsláncies
anorrnals que travessava la
en

ciu I a t.

ha fet públic per delicadesa.

Es prega
assisténcia.

vegada

on
és aquell jove cbrer, per
tal d'evitar les •antástiques versions
que circulen, en perjudici de la tran

Ilarnpant

quillitat pública.

Aixes naturalment, no tindria res
d'estrany si tan sois si llagues aixb,

**e.e.•••••••~5

tots ele socis Ilur

a

01•••¦¦

preclara, y yo, como digno sucesor
de los caballeros de mi linaje, debo
acudir donde el deber me llame. Hoy
mi deber está en ta calle, entre los
villanos y malandrines, y allá voy
todo el valor de mi brazo. Ya
esos
men:ecatos sin honor que
son los chóferes
de taxi se niegan
a conducir sus coches
plebeyos y
sucios, yo, madre, yo, desoyendo las
obligaciones de mi sangre y de mi
en.rpe, tomaré en mis 'anos enjo
yadas de escudos el volante de un
villano "Fortuna" y. desafiando ce
ladas y peligros, conducire el auto
por los paseos de Barcelona. La pa
tria exige hoy, .nadre mía, este nue
sacrificio de nuestro linaje ilus
vo
con

que

"... A
que

la crida
féu per

radio l'alcalde
en

la nit d'a

d'ahir,
respongué
bans

Barcelona sor
tint abre tuna ess cotxes particulars.
entre ella molts concluís per senyo
res i
senyoretes.
Havent-se negat els taxis a fer el
s'han presentat a les autori
tate el
bar6 de Güell, el marqués de
Vilanova i Geltrú, el baró de Segur.
al marques
de San Román, el senyor
Ferrer i Güell i d'altres, oferint-se
a
conduir pela carrera els taxis de
servei públic.
A la nit se
celebra fundó de gala
al Licau,
assistint-hi nombrós públic
l la
mejoría de les famtlies
•

ratiques d'aquesta

capíts)

.•'

?Veratet nne c x') sembla una
fleta de Seriedad" d'aquelles que
'sea
ha elg
dlari que publica,
•gaa.des amb un nom important i

famélic?

Dones no, senyors: iaix6 és una
oficiosa facilitada per l'alcalde
de Barcelona l'endemá d'una vaga
nota

general!
!Si no sabem
celonins amb el

el que tenim els bar

alcalde!...

nostre

L

'

escena

un

palau

bilis ri
ar

en
no

de

ce Ion a,

tre...

I, a cau d'orella:
—jAdemás, senora,
alguna propinal...,

lo

mejor

cae

que

manca

de tramvies,

preocupas per les
passaven.

tff

111>

tero...

el primer
dia de vaga
;eneral a Bar
Le a
zelona.

-lra

noticies

(111

ra

enca

arribaven

Madrid
asió. Entre elles,
de

una

ala_

perb,
qui

no

uns

/aren la

gran

e

d'aquell sacerdot a
vaguistes excitats destro

falta la

sotana..

Un capellá

anava

Diagonal avall,
església pro

acabat de sortir d'una
pera. L'home, obligat

a

anar

a

peu

Des deis
dies
de la passada
vaga general,
que hi ha gran
enrenou
a
la
barriada del Po
blet, en un cert
indret del car

marxava

coses

giosses

De sobte, en tombar una canto
nada, el sacerdot veu pujar per la
mateixa vorera un grup inconfusi
ble de vaguistes, parlant acalorada
ment de les incidencies de la cliada.
Un moment de vacillació, enfront
d'ells... Possiblement pel magí del
clergue passaren escenes terrorífi
ques, catástrofes sociais, ordres sub
vertits... i finalment el record del
u-allega madrileny amb la sotana

esquineada.
Torna enrera? No hi torna? Fi
nalment, el dergue decidí seguir en
davant, revestit de valor.
Avenga amb passa ferina, i en és
passes dels vaguistes,
ser
a poques
amablement
es lleva la tenia
_Bou dia, Senyors...

Naturalment,

carregat
d'a ny 8, de
deutes i de
in
la darrera vaga.
—Hijo mío, acuérdate de tus glo
riosos y bizarros antepasados. gloria
de Espana y pasmo del mundo en

—Estoy firmemente decidido, se
nora condesa.
—Piénsalo bien, hijo mío. No obs
curezcas el rancio abolengo de nues
tra historia y de nuestro escudo.
—No, senora madre Si 't un nue
vo timbre de gloria. Es un deber que
la patria exige de nuestra sangre

a

per
tot

vaguistes,
alguna,

a

no

passa

sorpresas, es
tornar el salut

res.

Els

limitaren,
a l'amable

capellá.

Berenguer acaba J'insi
des del Poder, la

nuar,

possibilitat

d'una

nova

dic

tadura.
Així está Espanya, així
estem tots plegats de la

Restauració ençá.

de Valencia.
Asseguren els %reina, que er. ocasió
d'un aldarull ocasionat en pretendre
interrompre la circulado deis tram
vies, la policia dona una cátrega i els
transeünts, corn acostuma a passar
en aquests casos, van
correr a refu
giar-se pels por ials. Segueixen asse
gurant els velas que un jove obrer
els una diuen ferit, altre, o
va ficar
se dintre una tenda de bacallá. L'amo
de la botiga, en veure'l, sortí al portal
i cricla a le força pública, Iburant-los
el fugitiu, el qual fou víctima de l'e
nergai dels agents.
Aquest fet va produir gran indig
nació en el veinat i d'aleshores enea
hi ha una efervescencia extraordina
ria a tota la barriada, i circulen les
versions .més fantIstiques sobre la
sort
d'aquell jove obrer, el parador
del qual no sap ningú, naalgrat les
ínvestigacions particulars que diver
sos ciutadans han efectuat Tanta ha
estat l'efervercencia i tal ha
estat
l'actitud del veinat que dio que la
botiga ha hagut de tancar per evitar
mala pitjors.
Espere mque, qui pugut, aclareixi
aquests fets i que se sabrá d'una

i grandios rétol que diu
"Unión Patriotica de Sama Eulalia
y Horta".

car

Hi ha

coses

—

o

millor dit rétols
que quan les
US fan pal
par •2
tos i lis
fan pessigar la
caen per cons
tatar que esteu

rer

—

ben desv e Wat.
Una cosa així

plar,

—

es

—

a

ven

Horta,
havia

us

passa

en

aleshores hom

creuria

que

risa

lhaauradament encara existeixen ene
titats d'aquell nom tant funest.
El cas original pero, és que sota
aquell resol, enganxat al baleo, perb
de molt més modestes pretensions
n'hi ha un altre que
oh poder de
la paradoxal
diu aiid "Centro Ra
dical Republicano de Horta"...
—

—

contem

vegades, un
viatge en tram

De

edifici que pel que
estat d'alguna estin

un

via, reswIta in

guida

"U. P.". Es una casa de planta
Calarla molt
baixa, amb un Ualcó
visible. Sobre el baleó. i en relleu a
la mateixa paree hom hi Ilsgeix un

teressant

le 6
que

per

ccnverses

hom sent
que no

encara

vulgui

crideu, seguirem
com ara: sense Llei, sense
garanties, sense responsa
bilitats, sense llibertat, sen
se opinió.
Si crideu, vindri una al
Si

1
I

no

tra dictadura.
Aixó és el que ha vingut
a dir, fa quatre dies, el cap
del Govern.

Callar

o

morir!...

Dijous passat,

tramvia de
molt respec
tables parlaven de política Un d'elle,
amh
°solemne i greu
troit greu!
la !Ha

25,

ods

en

un

senyers

—

—

va

cursos

descabdellar
que

van

una

serie de dis

acabar aial:

—Je). avui, he cridat els nveus de.
I els he dit ene el que
torni a venir amb aquest DIARIOT
que es din LA RAMBLA DE CA
TALUNYA será automáticamen
acomiadat.
El seu company de tramvia Ii va
estranyer, emocionas, la ma:
—Aixb aón hornee!

perelants.

COPES ESPORT

ABR1CS

TROFEUS

confccelenats; vegeu els nos
tres modela, clIbulxos 1 colore

Mereadé

de moda
Confecold 1 qualltat isbual que
els de mida
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gica reacció de
nioses

persecucions, de grotesques desfila.
desd'alcaldes i de plebiscits en els
—

—

—

la seva imprudencia— o aquest ca
nsí d'ara o la dictadura... Trieu."

Berenguer ha cornençat a parlar
Car. 5ota tes parattles pronuncia
•es
serenatnent o no, que aixó no
té importánoia— trobariem potser
la clan de tota la história moderna
d'Espanya. "O jo o la dictadura."
O els dos Codis Penals, i les garan
ties suspeses, i els obrers metra
Ilats, i els periodistes empresonats,
i els ciutadans detinguts, i Maciá
deportat, i la policia utillada coro
un exércit en peu de guerra, i la mo
neda depauperada, i les eleecions
tetes a Governació, i els Ajunta.
ments nomenats de R. O., i els ora
dors republicans perseguits... o alió
altre. Alld altre: la dictadura, amb
eh seus set anys indignes, amb el
país en mans de quatre irresponsa
bles, amb les finances en poder d'un
aprenent, amb la vida civil des
tragada, amb la negació de tots els
drets, de totes les garanties huma
nes. de totes les lleis, de tots els
ordres, de totes les justicies, de to
tes 'es llíbertats que no fossin la
Ilibertat del dictador de posar els
seus serveis als peus d'una "Caoba"
—

qualsevol...
o aixd

o

en

alld,

ha

les

seves

vingut

a
dir
declaracions

recents.
•

Al

pas

riga.

Quan vam escriure aquel' edi
brial vam creure, de bona fe,
que si la campanya era empesa
per possibles ofuscaments mo
mentanis o potser per petits in
eressos polítics, cessaria tot se
guit davant la realitat que ex
pressaven les nostres paraules

.d'aquell dia,

amargor que prodziien
re

esperit

'guardar

en

el

gint

—acostumats a e s
a cara els homes
certes actituds i de

cara

les coses
lerminades acnsacions. Nosaltres
—

no

porltiem arribar

a creure

o

la

subscripció

que

7,es plomes que Majen escrit cer
coses i les bogases que havien in
sinuat certes possibilitats es tro
bessin, a conscienetia, a la ma
teixa alaada d'altres plomes i
a'altres bogues que podem es
talviar-nos d'artomenar. Si nos
altres no fóssim nosaltres, hau
ríem afrrofitat aquestes estra
suspecte,s i lamentables
coincidéncies de llenguatge in
sidiós de cert sector del cata
lanisme i del catolicisme amb
els més incondicionals servidors
de la dictadura de Primo de Ri
vera i de Martínez Anido. Si fa
dit el
no fa, uns i altres han
mateix. Només que els uns ho
han dit en espanyol i ele altres
slan pres la mollstia de traduir
ho al catala.
No podíem arribar-ho a creu
3 aixti. És així
re i, tanmateix,

--

la franquesa d'explicar—no
amb forces de vencer.
Després de la seva recent decla
ració, el rnillor que pot fer Besen
guer és no parlar mai més de pacifi
cació d'esperits. Ha estat prou explí
eit per dir_nos els mitjans amb qué
compta per realitzar una obra tan
delicada coro aquesta. i per a aquest

a

És així, realment? Les democrá
del país terco la paraula. El
poble té la paraula. Les masses ciu
tadanes tenen la paraula. Elles par
laran a la seva hora. Sortosament
cies

no

BERENGUER

aquella irresponsabilitat d'ahir.
se
"...Si
produjesen aconteci
mientos contrarios a mi deseo, yo
o

podría ser, ni sería
caso, responsable..."
*

en

*

Aixl ha pariat Berenguer, l'heme
situad& el "pacificador d'es
perits", quan s'ha trobat davant
d'un fet greu en el transcurs deis
seus nou rnesos de govern i de "tor
de la

campanya

cions— coses que saben perfec
tament que no han existit 7nai,
ja no podem callar. I que no
se'ns aeusi d'imprudents ni de
provocadors: fa molts mesos que
aguantem, en silenci, tota mena
d'imprudancies i de provoca
cions. Ara som nosaltres—els ho
mes
de LA RAMBLA DE CATA
LUNYA
els que volem senyalar
amb el dit. Stmn nosaltres els que
per un deure cordial i per un
imperatiu de civisme, volem sor
tir a la defensa del nostre esti
madíssim amic.
y a m creure —repetim-ho
que fóra suficient un editorial
—

obra,

d' una afirmació sense
cap ni peus: hem parlat d'El
Matí, la fulla rosa del catolicis
me liberal (7). Ahir era La Veu
de Catalunya, la tulla blanca del

mentida— han anat airá. Han
anat així encara que a El Matí
hi

hagi

persones— que

d una grollera cam
panya
més o rnenys velada
amb insinuacions i reticencies,
ja s ha parlat clanamént de
si Sunyol es trobava en plena
coincidéncia d'actuado anzb els
grups sindwals, de si el noqre
amic no havia esta alie a algunes
vagues, de si sostenia i empenyia

no

_re

dacten gasetilles— que coneixen
prou el nostre ami. Encara que
a La Veu hi hagi persones— que
no redacten gasetilles —que sa
ben prou que el que s'ha afirmat
des de les columnes del seu diari
es

una

falsedat
•

i
e

una

iniquitat.

e

gaaldra prendre's la- molestia
de dir a aqttesta gent de
dreta d'El Matí que el que
han escrit entorn de Sunyol és
una mentida i una baixesa? Pot
ser sera pueril. Ells ho saben tan
bé con), nosaltres, o millor que
nosaltres. Hi ha actituds prou
ciares, actuacions prou rieles pes
qué així com així puguin ésser
embrutades per una acusació

la normalidad". No ha vol
gut, o no ha sabut, meditar el que
s'ha fet amb el poble; no ha vol
gut recordar que vint milions de
ciutadans han sofert sobre la caro,
durant set anys, una vergassada ca
da día; no ha tingut la eerenitat de
pensar que la reacció era lógica,
nada

a

-encara
no

ha

passat

no

gosavem

passat
el

veure

ves

actituds

en

sats...
No ha recordat res, no ha meditat
res, i ha demostrat, una vegada més,
fins on arriba la seva capacitat d'ho
me de Govern. Davant el poble jus

creure-ho---

gracies a les se
intransigents i a la

uva-por desesperada,
posstibles

han estat

en aguesta hora
en
plena Rambla
els gestos més
subversius, els crits més estri
—

—

dents de les extremes esquerres
vermelles d'.Europa. Crits que
han d'augmentar encara en es
tridéncia si segueixen trabant,
enfront seis, els durs obscuran
tismes de la reacció. I tot ple
gat ens porta a la conclusió que
les no. stres clemocrócies han de
bregar molt encara per arribar
a una hora de plenitud civil, de
convivencia cordial en els ren
gles de la ciutaclania.

Ésser lberal, autentioantent

d'entendre,
eón incomprensibles

encara

costa

pensar, amb pena i antb angúnia,
que per les dretes de Catalunya

des politiquee, els sincers afanys
de llibertat i de tlemoerhr..ia. Fu

L'últim vol d'un

?Recordeu aquella famosa frase de

Cambó,

segons la qual per a resoldre
la qüestio de Catalunya cal un moment
d'eíusió entre els catalans i els caste
Ilans ? La fórmula camboniana del mo
ment d'efusió va ésser, anys
enrera,
tan comentada i repetida coro ho ha
estat després aquella altra de: "Ifo

narquia? República? Catalunya!" Fra
ses efectives, a les quals
Cambó no ha
fidel.
La teoría del moment d'efusió ha
estat, de jet, abandonada per Cambó i
pels catalans que el segueixen. La
estat

córdialitat de l'efusió és substituida
per la-lógica del cálcul en el llibre Per
-la coneórdia. La política de la Lliga
els darrers anys s'ha anat apartant
del poble, que és on es
troba la part de l'efusió. Cambó ha
renunciat a sostenir la seva política
.damunt els dos pobles—el de la Cata
en

gradualment

•

determinada Premsa situada

s'ha

semblen provocactions, en al
gunes zones cavernaries i obscu
res, els desigs de fraternitat
les aspiracions de justicia.
I 'Per airó és possible, en un
cara

as

evadit de
Presons Militars

a

fins al punt que ja no ens és
possible de passar d'esquitllen
tes, ja no ens és possible de ca
llar més. Quan uns hontes i una
creiem responsa
diaris que

bles i conscients no solanzent ar
riben a la insinuació sino que,
amb una serenitat calculada, ben

Catalunya

Les coses—encara

qtite-sembli

viva,

com

corona

en

una

vergonyosa i do

d'espines—no ha

Al contrari: ha estat

va.

Ililó

prou

nova

dictadura.

Ten',

pas
une

plegat

tot

no

és més

que

primeres sutiles d'una História

les

que s'ha començat a escriure
que es comença a escriure l'any 19te
I que s'ha d'anar escrivint.
Pensi-ho el general Berenguer.
I procuri cercar, en els seus meto
des de governant, alguna cosa més
.eficaç, més cordial i mes eurorea
que Famenaça d'una altra dictadrei.
nova

coro

i

Espanya
en

van

"...Llegado este

en

la conferencia

MOr

tián —no
de

luntad,

seves

esquerres,

a

San Sebas

Eón, en efecte, un país
miserables, disposat a tolerar una

altra dictadura com la que han ha
gut de patir, oficialment, durant
set anys. Com la que, de fet, han

porque los

-1-

ate

cimientos me rebasarfr
contra elles se estrellamis buenos deseos..."

abans d e
1923 i despnés
de 7923.
I amb aixo, amb el poble, potser
Berenguer no hi ha comptat. I és que

patit

lunya petita

n

(General Berenguer, c.
del
Govern espanyol)

i el de l'Espanya gran
buscar el punt de sosteniment
en els interessos de classe i en les ins
titucions oficials de l'Estat.

Els resultats que en altre temps
procurava aconseguir la Lliga amb
l'adhesió d'una part del nostre po

En aquestes condicions 1>efusió no
representa cap paper. Els actuals
consocis de Cambó en la política es
panyola no estimen Catalunya, ni

ressorts

per

a

Cataluny-a els pot estimar a ella.
Per altra banda, ni en l'avinença
Alba-Cambó, ni en l'avinença Caen
bó-llonarquia, hi entra l'efusió per
Cada una de les parts va a
la seva. Són avinences fredes, egois
tes, sordides.
El gran aire popular de la plaça
pública que entra a la Lliga en els
dice, de la Solidaritat i de l'Assem
res.

blea de Parlamentaris, ja
tra gens. Les portes de la
cada vegada més cloaca.

no

hi

Lliga

en

són

moment danat, de regirar-se
xament contra qui ha tingut
prou franquesa i prou noblesa
per afrontar una situació i per
lluitar amb un ordre injust. Con
tra qui ha tingut aquesta fran
quesa quan una simple adapta

ció podia situar-lo cómodantent
entre els que, després, s'han llan
eat a una desaforada campanya
d'insídies i de rancors, que té,
en

els

diccionaris,

un

qualifica

tiu prou dur i prou explícit per
que ens calgui escriure'l ara da

d'aquestes pagines nostres.
No ens fa parlar la indigna ció.
La postra sensació arriba, »O
Méf, a repugnancia i a tristesa,
perqua es tracia de catalans i de
rnunt

—

—

.

que

dairi. Catalunya i Espa

Tenim noticies de Madrid segons les quals el comandant Ramon ciutadans amb els quals— si no
lcs extremes esquerres de la llui
ta social..
Franco s'ha evadit la matinada passada de Presons Militars de Madrid, en el terreny de les idees— ens
En un editorial d'El Matí,
crdem poder coincidir en el ter
sembla
del capitá Reyes, també detingut.
en companyia
per exemple, quan ha
estat
reny
respectes personals, ele
A hores d'ara només sabem que el Govern, assabentat a les vuit 1 e s deis
comentada
darrera vaga,
la
convivéneies ciutadanes i
po combatre-la i per ter propa
d'aquest matí de la sensacional noticia, ha cursat instruccions a tots els deis imperatius civils. Pesó ja
(fisida de la sindicado cristtane,
capitans generals, governadors civils, caps d'Aerodrom i autoritats a les no ens era possible, per dignitat
Sttnyol i Garr;ga ha estat an).
i arnistat, silenciar per Inés temps
•.-7ol.fra
nte,iot d'una
implícita. fronteres, ‘per tal que ex erceixin una severíssima vigilancia per evitar que
aquesta fosca difamació
(puo
oAsudit d'una ferma que no po
fugitius
puguin
marx ar fora »del país. Especialment, slan donat ordres
As
s'ha
volgut
ter
víctima
amb
dia deixar lloc a dubtes. ?Per
intencions que preferim no es
que? Dones ~U simplement: particulars en aquest se ntit als Aer5droms de Getafe i Cuatro Vientos.
catir
el nostre aneje Surtyol i
!per complicar el seu nom en
dir que la noticia de l'evasi6 de Ramon Franco ha causat a Garriga.
No
cal
la tramitació de la vaga general
Madrid, en anar-se escampant, una expectació formidable.
de la setmana passada!
LA REDACCIó
—

Poble.

per als

ble,

ara

intenta aconseguir-los pel,
l'Estat. Confia més en

de

els ministres, en els governadors
en les credencials que no pas en el
concurs
Per aquest
de l'opinió.
camí, la Lliga es convertirá en tn.
partit per l'estil deis vells partit.
dinástics de la restauració borbón
ca, és a dir, en una armadura c.

N.
sense
saba popular.
tindrá al seu costat el poble
No hi tindrá tampo-c el poble espa
nyol. Els passos i contrapassos e
descabdellaran sense la força, sense
el ritme que dóna la sang calenta
del cor del poble. I la veu de Cam
bó, esdevinguda opaca, no desvetlla
rá, en cap deis dos pobles, ni una
espuma efusiva, ni un batee cor
dial.

ciquista
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,

Franco

del

pitjor

El rnoment d'efusió

'

'

senyor

que,

Pera tot plegat fa una gran
tristesa. Tot plegat ens ha de fer

qualsevol.

el poble,

aixecar el can,
reciamava amb totes les seves for
ces els drets que li foren errabas

temps. No ha
temps ni per l'egoisme

de

liberal,

i que

el

ací. Encara
les acttittcds serenes de transi
Onda, de convivencia m'alta, de
respecte per idees alienes. Enca
ra fan estrany, a certes 'esf-eres
socials i a deierminedes tendln

catalanisme (?) monarquic.

Després

ningún

miserables,

de

a

to, podría ocurrir que
bastase toda mi buena

de les
no

un

caixar cordialment

les grans empreses

la fantástica organit
zació remuneradora d'una burocrá
cia inepta, a les absurdes combina
cions de l'alta banca.
o aquesta irresponsabilitat d'avui

país

un

som

ha dit
nya—

per

eficaç perque no pugui
ésser possible, com potser ha ima
ginat algú, la seva repetició. Tots
aquests esforços, totes aquestes emo.
cions, tots aquests trasbalsos d'avuí,
a Berenguer podran
semblar-li una
revolució. i algú podrá pensar que
és convenient, per remeiar-los, una

a•

De forma que, tal com estan avui
les coses, Espanya no té altres so
lucions que la "normalitat" Beren
guer o la dictadura. Aix6 acaba d'és
ser dit pel cap del Govern.

ell i

sat

necessitávem alforgese.

no

en

pitjor

lorosa

es ven

viatge

constituir-se

caro

tingut

4

tras

per

l'hauran e:npes a la temeritat.
La dura experiencia de set arys
que les democrácies d'Espanya i de
Catalunya han hagut de sofrir en

dictadura. La dictadura que ell
que se sent capaç de vencer qual
sevol intent revolucionan, segons ha
k".

passin,

que

coses

única

seva

tador. Potser ja no será
possible.
I si hi ha algú que té prou atem
ment per afrontar el
Poble i per

—

casa.

a

Per

amb la

balsos que el demá incert pugui por
tar, per rebeldies que esclatin en els
horitzons obscurs i ambiciosos pot
ser ja no
será mai més possible la
tornada d'un general erigit en dic

poders, una abdicació de tota res
ponsabilitat, tia repte llançat al po
la
en pie sastre:
ble— únic sobirá

o aquesta ruina económica d'avui,
aquell assalt
als graos ne

gocis privats,
ferroviáries, a

força col-lectiva,
veu
responsable.

de

adquirilr

—

tes

posseits del que fan, són capaeos
de falsejar fredament els fets i
?'afirmar— en grolleres afirma-

per

esbiaixant l'a f e r. Malaurada
ment no ha estat així. Fets re
cents, trasbalsos ciutadans greus,
han posat sobre les columnes
d'un diari catala de dreta
d'un altre diari calda de dre
ta
que,
per ésser
catala,
creiem honorable i responsa
ble, el llot d'una baixa mani

nos

la seva única voluntat, amb la sera
única sobirania, amb la seva única

Una amenaça que és una confessió
d'impotencia, un Iliurament implícit

.„

buits :que han d'acabar exi

cursos

—

davant la sincera

—

la. Una amenaça. La de la tor
nada a la dictadura.
Ni un mot de conciliació, ni una
actitud de diplomacia, ni un silenci
de comprensió. No. Una amenaça.

paraules d'ara, que poden costar
un
procés, o aquel] silenci esgarri
fós d'abans, trencat només pel chor
estult deis propia elogis i pels dis

duna

En un editorial recent hagué'rem de comentar
dolorits— la
Campanya d'insídies que des de
perts sectors venia lela-se contra
éls homes de /a LA RAMBLA DE
9ATALUNYA en general i, perso
nalment, contra un estimadissim
amic nostre: Josep Sunyol Gar

amb el poble. I caldrá, tanmateix,
c.
mençar-hi a comptar. Caldrá co
mençar a recordar que en
aquesta
Europa nova
en
aquesta Europa
que ha vist caure rnolts reis i
molts
emperadors —la Historia ja no
l'escriu un borne, ni dos, ni tres, si
no que l'escriuen els pobles ami)

cia duna multitud que acaba de so
frir una dura repressió incivil, Be
renguer només ha trobat una parau

poble.

•

o aixd o 1116: o la deportació
de Francesc Maciá, que venia a aco
111r-se a les lleis del país, o l'exili
dels Maciá i deis Gassol, deis Blas
eo Ibánez i deis Unamuno, deis ca
talans i deis espanyols que nr vul
guin callar o que no vulguin ven.
dre's.
O la persecució lada dia més
acarnissada de la Premsa i deis ora

Berenguer, i tot el que hi ha darre
Berenguer, no hi ha comptat

irat, davant la ciutadania
justament ofesa, davant la turbulen

sura

O les eleccions fetes des del Mi
nisteri de la Governació i e:3 Ajun
taments elegits per Decret, o l'exis
téncia d'un únic representant de
tots els ciutadans del país i d'un
únic legislador que no sap de Dret
i d'un delegat governatiu que tria
els regidors entre les escorrialles de
cada poble i els arrivistes més des
vergonyits de cada ciutat.
O la policia armada com un exer
eit en peu de guerra, o un obscur
servei secret de violadors de cor
respondencia, de confidents, de trai
dors, d'espies, una paraula deis quals
és suficient per portar un ciutadá a
la pres6 i per Hangar una familia
honrada a la miséria.
o aix6 o alló: o aquestes mitges

1!

46

ra

tament

régim, o una cen
incivil, controlada per governadors analfabets, que no solarnent
no
consentirá la publicació d'un article, sino que castigará el periodista
dors contraris al

pel pecat d'haver-:o redactat.
O les detencions governatives, o
la invenció de complots de Garraf
i de Vera de Bidasoa, i els R. D.
amb carácter retreactiu contra els
acusats, i les condemnes a mort, i
les penes de !largues anyades de
presidi, i la cor.fecció de Ileís adre
çades a ofegar sota el forrnulisme
deis seus articulats les reivindica
cions més altes i més nobles d'un

-
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Elerenguer cornenya apartar ciar

set

,quals nomás es pogué dir que sí, el
cap d'un Govern que
segons pró
pies paraules ha vingut a pacifi
car els
esperits, nomes troba, en el
seu lloc de governant, hostils manis
festacions d'Iamenala, sordes insi
nnacions de despotisme.
o aquest camí
ve
a
dir Be
renguer, a hores d'ara ja penedit de

clutadanía)

I

-

Les manifestaelons del cap del Govern

anys d'ignomi
vergonyes, de silencis i de

Berenguer

(esport

produjesen acontecimien

se

s. A.

Joieria

"Sastrería Modelo"

tos contrarios a mi deseo, yo no po
dría ser ni sería en ningún caso
responsable." Així ha parlat, fa cinc
dies justos, el cap de l'actual Go
vern, general Berenguer. En una
hora greu, quan es produeix la lo

ORIGINALS

un altre
costat que avui
fa possible, no ja el moment
d'efusió, sino l'establiment d'una
amístat sólida entre els dos pobles.
Els catalanistes republicans, en do
nar Ilur concurs
a l'esforç per l'es
tabliment d'una veritable democra
cia hispánica, han entrat pel carni
d'una comprensió espiritual i d'una

Es per

es

cooperació política.
Els dos pobles, que

en
la po:itica camboniana que len al margn
en
la política republicana tenen s;
paper principal. Només un copdr
cor simultani
deis dos pobles pe

deis segles. Noma
liberal i dernocrátic
amb un fort ideal com.
que encara no s'han
el cura de la historia.

glac

rompre el

la generositat
pot lligar
dos pobles
tes mai en

No creiem.
del

momcnt

la virtut miraculo
d'efusió. Aquest rirn
en

podria passar com la clara
d'un Ilampec. A116 que cal és el re,
pecte entre els pobles. L'amor no é
un
deure, ni per als pobles ni ps
ala bornes. Alló que és un deure pe
ment

i altres és el respecte naturs
éssc
aquest respecte, per a
eficaç i durador, hi ha d'haver
si no potent, atinen)
cordialitat
que només pot sortir dc
tebia
mo
contacte entre les animes. Un
assenys
ment d'efusió popular pot
lar el començarnent d'un nou régin.
peninsular de respecte i de llibertat
nacional i humana.
a

una

Pesó

en

—

—
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