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El dia 27 d'octubre de 1934 Va
fou assassinat Lluis de Sirval
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obrir les

seves

portes el Museu

de
Interessants declaracions del

su

Catalunya

director, el Dr. Pere Bosch Gimpera
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Jo no recordo en la meya ja
curta vida de periodista polític uns
feas tan impressionants, de tanta
força dramática, ocm els fets d'oc
tubre del 34. ?Com oblidar, aquella
que rhem viscuda, l'angoixosa nit
del 6 a Catalunya? ?Com esborrar
de la imaginació el record deis dies
patétics de repopeia asturiana?
I, no obstant, confesso sincera
ment que sobre la magnitud da
quests esdeveniments dolorosos, pesa
en mi el record allucinant d'un epa
sodi: la mort de Lluís de Sirval.
Sirval era amic, company i paisá
meu. Peró, a més, hi havia en les
nostres vides un curiós parallelisme.
Sirval i jo continuávem una amis
tat que anys enrera havien entau
lat, sincera i pregona, el seu pare
i el meu. El pare de Sirval i el meu
e,ren aragonesos.
Cadascú pel seu
costat, arribaren tots dos a Valen
cia, i tots dos caigueren en l'am
bient que descriu meravellosament
Blasco Ibánez en "Arroz y tartana".
Foren aprenents a les botigues de
teixits qeu hi ha sota les ales del
"pardalot de Sant Joan", ala carrera
propers al Mercat. Tots dos, d'apre
nenes, a força de treball, de priva
cions i d'intelligéncia, arribaren a
ésesr propietaria de les botigues on
comenearen a treballar quan encara
eren nois. El meu pare tenia la seva
botiga al carrer de les Mantes. El
de Sirval, al carrer dels Drets. La
similitud de llurs vides havia de pro
longar-se a través de ilurs deseen
dents. Tots dos volgueren que llurs
filia "fossin en la vida quelcom més
del que ella havien estat". I tant
Lluís de Sirval com jo, preferírem
la
bóhémia periodística d'aquella
temps; a la rutina duna estudis aca
demics. Republicana els nostres pa
res, tots dos anárem a parar al pe
riodiame repuzlica. I quan, temps
després, ens trobarem a Barcelona,
ens
agradava de comentar totes
aquestes coincidéncies, que prolon
ga.ve.n les assenyalades en la vida
deis nostres predecessors. Jo, per to
tes .aquestes coses vela en Sirval
quelcom més que un amic, un com
pany i un correligionari. Em sern
blava que unia les nostres vides un
fil invisible, un sentiment en certa
manera ..familiar.
Per aixó la seva mort —la seva
trágica i desventurada mort—em va
bnpressionar tan pregonarnent,

Era Sirval un minyó escardalenc,
!alegre, pállid, de silueta romántica,
ple de fantástica ensomnis, amb
a‘mb una fulgor estranaya ala teas,
COIll d'illuminat.
E,stigué a Barce
lena durant una quanta anys mal
gastant e seu talent en unes ab
surdes cases editorials, que el devien

resta tot és

precisa

c,onfusionari.

Ni

es

quedará definitávament
l'oficina del Turisme de Catalunya,
ni com és resolta la qüestió del Pa
com

tronat Nacional de Turisme.
Cal recordar que el turisme no és
un servei a traspassar,
segans el
texte de l'Estatut. Per aixó la Gene
raliteit, _tare tenir els sena serveis
de turiame,.exerceix per representa
ció aála del Patronat Nacional en
tot ealerritoracatalá, en virtut d'un
conveni •estabiért el mes de juny de
1932,-Dones bé: guara aquEst decret
es dana a la publicitat, hom no sap
encara si el P. N. T. s'avindra a
traspassar la representadó a una
entitat particular. El decret només
diu
com a model de disposicions
legaLa
que el oonseller
d'Obres
Públiques 1 el comissari general de
Turisme gestionaran la coordinació
d'aquests serveis. I velen d'altra
banda, que la publicació precipitada
d'aquest decret coincideix amb la
sortida cap a Madrid duna Comis
sió pintoresca, integrada per repre
sentants de toas els partits de la si
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Barcelona será, la ciutat dels Mu
seus. Installats en aquests amb ven
tabla sumptuositat eis tresors d'art
que contenen, els nostres Museus se
ran un deis principals objectius deis
estudiosos i de totes les persones
cultes que visitan la nostra ciutat. Ai
xó fará conéixer Barcelona arreu del
món com una ciutat que sap estimar
l'art i com un poderós fogar de cultu
ra. I aquesta será també una de les
glories de la República i deis governs
populars de Catalunya. Ella donaren
l'inapuls decisiu porque aixó tos pos
sible i, si les circUmstáncies que tot,s
recordem han fet que altres presi
debdn la seva inauguració, el poble
sap a qui es degué l'esforc 1 que
aquells homes, que hagueren de llui
tar per aconseguir per a Catalunya
les seves llibertats, en ring de la fe.
bre deis primera anys de la Repúbli
ca, no oblidaren Que la cultura és el
baluard més preat de Catalunya, no
havent-se mai fet un esfore tan con
siderable per articular-la en institu
cions que satisfessin tots els seus as

pectes.
La cultura

popular,

la resolució del

problema deis nois sense escola que
la Monarquia ens havia llegat, la re
forma del segon ensenyaraent que
tots sabem que és una de les tragé
dies de la instrucció pública espanyo
la, la Universitat, els centres de re
cerca i d'alta cultura i entre ella els
Museus foren la preocupado cons
tant deis nostreS homes, que sabien
ere governar no és sols ter carrete
res 1 obres públiques 1 ni tan sols és
ser model de puresa en l'administra
do deis cabals pública, sinó curar,
com d'un
sagrat dipósit, de respiri
tualitat del poble 1 del llegat de les

generacions passades.
L'Estat ha tingut sempre en oblit
les necessitats, culturals de Catalu
nya i les seves corporacions populars
han hagut de suplir la seva acció.
Des de la Generalitat, des de l'Ajun
tament es treballava per recuperar
el temps perdut 1 perqué Catalunya
deis pobles más
es posés al nivell

LLUIS DE SIRVAL
pagar
molt malament, quasi tan
malament com a mi em pagaven en
els diaria política on escrivia. Quan
ens trobávem al Lyon d'Or,
al Re
fectórium, em solia contar una faba
losos projectes editorials, deis quals
parlava ame un frenétic entusiasme
que s'apaaava quan l'editor 11 dona
va una quanta duros que necessitava
per a viure 1 per a manteir unes
estranyes aventures sentimentals, en
les quals hi havia més que res, lite
ratura.
Després marxa. a Madrid, ordena
la seva vida i organitza amb fortuna
la seva Agencia, una Agencia que
repartia articles dels més significaos
escriptors d'esquerra entre els perió
dica de tot Espanya. I entre aquests
articles de les primeras signatures
hi incloia els sena, que no desmerel
xien d'aquella perque tenien sempre
una alta qualitat literaria.
Tothom esperava de Sirva' que
saltes del periódic al 'libre, que se
guís el seu veritable candi. Peró hi
havia molt per fer en el períodísme
republica. I Lluís de Sirva' sentía
les responsabilitats de la joventut
de la nostra epoca. No exxlia defu
gir-les. I en el periodisme republica.
realitzá una labor magnífica, que
destaca la seva ,personalitat amb
treta ben ferms. L'obra, de Sirvaa
queda enterrada en els periadics,
Ilevat dele articles que reuní en un
Ilíbre titulat "Huellas de las Cons
tituyentes". El periodista eas escrita
del qual no perden en pasar al 'li
bre, revela una forta personalitat.
I n'hi ha prou amb aquest llibre
.

per a assegurar-la-a.t
camarada.
*

•

al dissortat

•

Arribá octubre, 1 Sirvai marxe a
Astúries. Tenia el projecte que co
menea a realitzar, de trametre des
d'atráelas regió, araorada per l'im

puls

revolucionar!,

unes

cróniques

cultas. El catalanisme havia sabut
crear sempre institudions de cultura,
peró mal, com durant el govern deis
nostres homes s'havia fet un esforg
tan conscient, tan'argántc 1 tan ben
orientat per a enfocar totalitária
ment el problema., de la ;cultura. Es
per aixó que ha‘_elt,a,t un' deis objec
tius de l'ofensbta- m'idea-tala
_

.

informatives. Guardo com relíquies
tes dues que va publicar. Cróniques
veraces, imparcials, persoealíssimes,
dignes d'ell. Peró a Sirval el va em
pényer cap a Astúries alguna cosa
més que el compromís informe tiu.
S'endevina en les seves cróniques el
desig de viure l'ambient en qué es
descabdellaren les jornades més in
tenses que haescrit l'espera revo
lucionare espanyol.
hau.ria es
tat aealseartedor, sera,
honrat.
verage valant; (1:anuales jornacies re
volucionáries.
I la contrarevolució se'l va trenre
del davant fredament, temorenca de
les responsabilitats que la seva ac
ció eslava dibuixant per a l'aveair.

El personal técnic está format, ul
tra el director, pels conservadors se
nyors Josep Colomines, Josep de C.
Serra i Rafols i Albert del Castillo,
tots ella coneguts com a competents
i meritíssims arqueólegs. El Museu
compta demés amb el personal del
laboratori de reconstrucció i conser
vació deis sena materials dirigit per
l'escultor senyar Francesc Font, el
d'oficina i de vigiláncia
La primera tasca fou d'habilitar
l'edifici perque el museu fez instal
lat dignament. Per aixó calgué em
prendre obres d'importancia, les
quals foren dirigidos segons el pla
aprovat pel Patronat per l'arquitecte
senyor Josep Gudiol i Ricard, que al
mateix temps és competent arqueó
leg, autor de diversos obres sobre vi

—?Quan i com es realitzá, la crea
ció del Museu d'Arqueologia?
—L'any 1932 l'actual dege de la
Facultat de Filosofia, el Dr. Joaquim
Xirau, aleshores regidor, proposa

.

a

la Junta de Museus que ella mateixa

prengués la iniciativa de la creació
del nou Museu i treballa després

prop de la Generalitat i la Comissió
de Cultura de l'Ajuntament perque
la susdita creació fos un fet, el qual
es realitzá grades al bon
acolliment
que trobá en un i altre lloc. Cal des
tacar l'ajut constant i entusiasta de
Ventura Gassol, que no sols féu pos
sable rexistencia del Museu d'Arqueo
logia, el seu normal funcionament i
les obres per a transformar el seu
edifica articulant ala pressupostos de
la Generalitat les consignacions ne
cessáries, sinó que presidí personal
ment el Patronat 1 hi collabora efi
cagment, atad com també cal esmen
tar el nom de Joaquim Ventalló, que
quan fou president de la Comissió de
Cultura de l'Ajuntament aconsegui
que fos cedit per a hostatjar el Mu
seu
al Palau de les Aras Gráfiques
de Montjuk, i el de Carles Pi i Su
nyer, que des de l'Alcaldia completa
la dotació del Museu en el pressupost
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tuació.

Una missió contradictória
1 difícil
El dimeeres passat aquestk Co
missió sorda
de Barcelona.
Dos
afers la portaven a Madrid, segons
preqpia declaració: obres públiques
i turisme.
De manera que els madrilenys
han pogut presenciar amb aquesta
visita un cas paradoxal i d'un ac
cenfuat sentit del ridícuL
Mentre
per un costat hom anava
una
vegada mes
a fer gestiona
per
obtenír el traspas d'un servei a la
Géneralitat, la mateixa ambaixada
gestionava el permís per a despren
dre's d'un servei, traTyassant-lo a
Una associació incontrolada.
Desconeixem, a hores d'ara, ré
xtt que hagi pogut tenir aquesta
Cornissió a Madrid. Duna manera
desapercebuda, sense fer soroll, ha
tornat a Barcelona. Tanmateix no
ens interea>a, massa, puta que l'ú
nica cosa veritablement interessant
per a r
ltres es el consentiment
deis catt,
as, 1 aquest
és evident
que no
,enen. Per aixó nosaltres
no poda":
admetre salase protesta
que la GEneralitat, per l'exclusiva
Iniciativa d'una gestora
es desorengui duna serveis,
1
menys duna serveis com els de tu
risme, que fin ara, amb tot i les es
casses possibilitats económiques, ha
exercit aanb unánime eloga
—

—

•

Eduard Ortega 1 Gasset, l'advocat
acusador en nona de la familia Sir
val, deia en la seva intereenció al
Tribunal Suprem:
"?Qtnén

el oficial del Tercio
Dirnitri Ivanoff? Este individuo .1e
sertó el ario 1921 de
la
Legión
Francesa de Marruecos y logló en
trrr en Espana por Cataluna. Fué
detenido por indocumentado, y como
por entonces se estaba organizando
el Tercio, se le hizo elegir entre la
expulsión o entrar en este Cuerpo.
Así lo hizo, en companía de un com
patriota suyo llamado Sotozar. A
los diez u once meses de estar en el
Tercio, ambos desertaron y se fue
ron a las cabilas, pero como
a los
moros se les pagaban 100
pesetas
por cada desertor que entregaran,
éstos prendieron a los fugitivos y
los condujeron
al campamento.
Ellos negaron la deserción, diciendo
que habían ido a lavar la ropa, pero
lo cierto es que estuvieron en la sec
caSn de trabajo, llamada vulgar
mente pelotón de castigo, donde les
colocaron el saco de arena cargado a
las espaldas y trabajaron en los ofi
cios más bajos y fatigosos, como es
costumbre en estos penados. Pasado
el tiempo, ascendió a soldado de pri
mera, a cabo y a cabo primero. Ha
cia el mes de septiembre o primeros
de octubre fué herido en el camino
de Xauen por una bala perdida, ya
que no se encontraba en la línea de
fuego, sino en un barranco haciendo
sus necesidades y recibió el tiro en la
es

(IFEir
(Arara assoriii

•

—

—El Museu és

una

institució

a

la

ea

vegada de la Generalitat i de l'Ajun
tament de Barcelona, eta quals no
menen una delegats per al seu Pa
tronat. En aquest hi ha també un re
presentant de l'Institut d'Estudia Ca
talana que amb el patronatge del
Servei d'Excavacions contribuí a for
mar el contingent de les colleccions
del Museu i que actualment és el
president del Patronat, el senyor
Puig i Cadafalch. Hi ha també repre
sentants de la Facultat de Filosofia
Lletres, de la Junta de Museus i de
l'Associació Catalana d'Antropologia,
Etnología i Prehistória que són res
pectivament els senyors Balcells, So
ler i March i Vilaseca. Els represen
tanta de la Generalitat foren abans

II

ches antics, el qual en els sena viat
ges per Europa i América ha estu
diat especialment la installació deis
Museus més importants.
Una de les primeres activitats del
Museu fou reprendre les excavacions
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Preekler
/11:tonda Universitat, 14

a

Es

hospital de

San Sebastián y, con ocasión de una
visita que hizo la reina madre, se
hizo pasar por austríaco ante aque
lla senora, para obtener su protec
ción, logrando con ello permanecer
en Espana hasta junio de 1925.
Al
volver a la Bandera escribía muy
frecuentes cartas al mayordomo de
Palacio, pidiendo en calidad de "aus
tríaco" recomendaciones o influen
cias a la reina madre. Dichas car
tas, como no las sabía redactar en
cstellano, se las hacía escribir a un
companero, que es el que me ha dado
estos antecedentes. Nunca tuvo fama
de valiente. Su companero Sotuer
sí lo era y murió frente al enemigo.
Despreciaba a Ivanoff, al que en
ocasiones abofeteó. En el ario 25 en
ganó a una monta de catorce anos,
a la que luego abandonó.
Tales son
los antecedentes de este patriota,
tránsfuga de su patria y dos veces
desertor, al que el Fiscal de la Au
diencia de Oviedo ha llamado Caba
llero de la Legión."
"Por su parte, la Prensa reaccio
naria ha jaleado a Ieanoff como a
un patriota y como a un héroe. Cada
régimen tiene los héroes que se me
rece y el actual es digno de Ivanoff.
?Pero quién es
Dimitri
Ivanoff?
Dos búlgaros que le conocen perso
nalmente nos escriben lo siguiente
desde Ginebra, donde se hallan re

fugiados:
"Conocemos personalmente al ase
sino de Luis de Sirval, al llamado
Dimitri Ivanoff. Les mandamos es
tes informes en la convicción de iaue
podrán servir a la causa de la jus
ticia.
"Dimitri Ivanoff, alias Ivan Dl
mitroff, era, en su tiempo, gendar
me búlgaro. Lo era aún en tiempos
del régimen de Stambuliski, el úni
co hombre honrado que han cono
cido los Balcanes en la post-guerra.
Por motivos delictivos de
delito
común, tuvo que huir de Bulgaria

1921 y se fué a Francia. Allí sir
vió en la Legión Extranjera. A fines
de 1925 huyó de ésta por razones
que no hemos logrado aclarar toda
vía, y se fué a Viena, donde come
tió un atraco con robo a mano ar
mada Fué detenido y condenado a
tres meses de cárcel y luego expul
sado de Austria. Fué a refugiarse en
Espana e ingresó en el Tercio. Es
hombre, pues, de pasado podo lim
pf a"
en

S. A.C.

un

Bell aspecte d'una sala del Museu
truir les nostres institucions. Felici
tem-nos que aixó no s'hagi aconse
guit del tot i que els nostres gestora
en una forma o en altra ens inaugu
ren les mstitucions que ens havien
costat tant d'esforg.
Poca dies després del 6 d'octubre
s'inaugurava el Museu d'Art. A
aquesta inauguradó havia de seguir
la del Museu d'Arqueologia creat per
la Generalitat i l'Ajuntament popu
lars i per al qual s'estava habilitant
el palau de les Arta Gráfiques de
Montjuic. LA RAMBLA publica al
seu temps un reportatge referent a

d'Arqueologia

els senyors Gassol 1 Pene Coromines
i els de l'Ajuntament els senyors Joa
quim Xirau, Pere Comes, Joaquim
Ventalló, Escofet 1 Saltar en els di
versos períodes deis Ajuntaments po
pulars. Actualment representen la
Generalitat els senyors Mamut Bosch
i Danés, i l'Ajuntament els senyors
Pene Blanch i César Martinell.

d'Ernpúries, després

de la

seva

ínter

unció de vuit anys. Per a les excava
cions d'Empúries eomptá amb la col
la boració del senyor Emili Gandia,
conservador deLs Muscas d'Art, al
qual sempre havia estat confiada la
cura immediata deis treballa. En les
excavacions d'Ernpúries,
ultra' la
subvenció especial de la Generalitat

ta. Teresa Ametller i altres. Grates
a les tres campanyes realitzades s'na
completat l'excavació de la ciatst
grega d'Empúries, s'ha posat en va
lor la important muralla romana tal
qual contribuiren els "Amics de l'Art
Vell") i s'han descobert bailes escul
turca i vasos grecs, entre els quals
destaca l'estatueta d'Afrodita, que re
produeix el tipus de la de Praxiteles.
El Museu d'Arqueologia per mitja del
seu conservador senyor
Castillo ha
collaborat abd mateix a l'excava,ció
de la vila romana de Tossa i a la for
mació i installació del Museu d'aque
lla població inaugurat l'estiu passat.
Acabades les obres d'habilitació de
redifici es procedí a la installació de
les sales d'Empúries i romanes, el
qual fou posible ter amb bota propie
tat i esplendidesa dintre de la sobria,tat qué s'ha volgut donar al Museu,
grades a noves subvenciona concedi
des per l'actual conseller gestor de
Cultura de la Generalitat
senyor
Lluís Duran i Ventosa.
Cal esmentar també la reunió de
setembre passat al Museu, de la Co
missió internacional de la Prehistó
ria mediterránia, per a la qual foren
installades les sales de l'arqueologia
baleárica que contenen colleccions
importants de la cultura deis talaiots
de Mallorca
Per fi cal anotar en relació amb
les activitats del Museu que s'hi ha
reunit, rebent installació adequada,
la biblioteca d'Arqueologia formada
per la Junta de Museus que l'ha
se
parat de la d'Art installada al Feble
Espanyol, amb la del Seminari de
Prehistória de la Universitat, que des
de l'any passat funciona al Museu.
La Universitat autónoma, per tal de
fer més practic i eficaç l'ensenya
ment, posant els estudiants en con
tacta directo amb els centres d'in
vestigació, facilita la reunió del Se..
minan de Prehistória amb el Museu,
el qual haurá d'ésser de gran trans
cendencia per a la formació de les
noves

tudiosos que en ell recollien el fruit
de molla anys i que, grades a la Ge
neralitat i a l'Ajuntament de Barce
lona, podrien presentar-la davant del
món com una de les institucions mo
déliques de Catalunya.
Aleshores el seu director, el doctor
Bosch Gimpera, havia• estat suspés
de les seves funciona per l'inoblidable
coronel de la Generalitat. Fa un any,
en publicar el nostre reportatge
:,e
mlem que tambe aquesta institució
estigués exposada a greus perilla.
Afortunadament aquell temps passá
1 ajtare pees dies podrem visitar
el Museu, o almenys una part im
portantíesima d'ell, ja acabat.
Hem volgut visitar el Dr. Boseh
Gimpera i demanar-li algunos expli
cacions sobre el que a l'edifici del
Parc de Montjuic ha estat fet. Heus
aci la conversa que hi hem tingut:
?Com s'ha reunit l'important
material del vostre Museu?
II diem
—Un primer nucli el van consti
tuir algunes colleccions particulars
de Prehistória, com la del naturalista
Martorell i Pena; seguiren després
las troballes de les excavacions d'Em
púries fetes per la Junta de Museus
des de poc després de la seva funda
—

—

ció; vingueren després adquisicions
notables d'exemplars de l'art ibéric i

•11•1_-

l'hospital?
—I ara: Al canyet, home, al eanyet.
-On els duen? A

promociona d'arqueólegs

cata

lana.
Heus ad el que ens ha dit el doctor
Bosch Gimpera, director de l'impor
tan, Musen d'Arqueologia que va a
otrir-se al públic tot seguit, 1 que
será un motiu més d'orgull per a
Barcelona i per a Catalunya.

aquesta realització que silencdosa
ment portaven a terme un grup d'es

sobre tot el fruit de les excavacions
—incloses les d'Empúries —del Ser
vei arqueológic que la Diputació de
Barcelona fundá en temps de Prat
de la Riba i que encomana a l'Insta
tut d'Estudis Catalana. Suspesa l'ac
tivitat del Servei d'excavacions i del
Museu durant la Dictadura, es pensá
tot segun acabada muceta en la no.

I

municipal següent.
?Quina és l'organització del Mu
seu i les seves tasques?
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l'aniversari de la
mana de l'oficial Iva

evacuaron

oúries que inicia el senyor Ramul
Bosah j Catarineu i que está format
pels senyors Miguel Mateu, Joan An
toni Güell, J. G.arl, Pilar Moraleda
d'Anuas, J. Balc,eals, Rifa, J. Roviral.

DOMINA,

en

región glútea. Lo
pana y estuvo en

cemptá tot seguit art2b els cabals
recaptats pel Comité d'Amics d'Een

es

FIXADOR TABU
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Perfil de Dirnitri
Ivanoff

EL DR. PERE BOSCH GIMPERA
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No vull comentar la seva mora
ocorreguda el 27 d'octubre de 1934,
ahir va fer un any. No podría en
cara que volgués. Em manca lliber
tat d'expressió. No ha. 3nribat en
cara el moment de parlar del cas
•Sieval. Peyó, ama resperanea que el
•oment arribi, jo vull, en home
"natge & l'arate, al camarada, al
germa,
dedicar-Ii aquestes
línier,
emocionades
seva mort a
noff.

cessitat de formar amb les collec
cions arqueológiques un Museu a part
deis Museus d'Art, tant per la seva
importancia creixent com per reque
rir l'Arqueologia el treball de tete
nics preparats amb una altra disci
plina científica que la Histeria de
l'Art.

Al

marge

de

la

Un

guerra

11

Hl ha alguna cosa de noum
per

—

—

—

—

L'Anglaterra era gran amiga dltá
lia. Sempre se n'havia servit com d'un
titella que movia per fer el seu joc.
La Itália sempre hi havia guanyat.
Basta recordar els acords d'Albánia,
els del Dodacanés i els de Giubaland
per convencer-se que Anglaterra feia
actuar Itália per tenir "in scaco"
França a la Mediterránia. Itália se
n'aprofitava 1 podia permetre's el lu
xe de posar-se de la banda deis Es
tats que estan descontents després
d'haver perdut la guerra, tots aquests
elements térbols que somnien en re
venges 1 a reconquistar el que perde
ren. Somni de Mussolini era de crear
se una
hegemonia sobre el Danubi, i
després d'aixó llançar-se a conquis
tes imperials en els Balcans com ho
prova la temptativa feta amb Achmet
Zogú a Albánia. Peró aquest somni
imperial naufragá completament a les
aigües de Venecia quan Hitler, arribat
en aeroplá digué al dictador italié que
la dictadura alemanya havia de ser
vir almenys per fer llur imperi 1 no
per treure les castanyes del foc a l'im
peri italiá. La lógica feixista es dre
çava contra el feixisme italiá. Ressus
citat l'hnperialisme alemany, era ló
gic que defensés els seus drets 1 els
seus Mteressos. Mussolini hauria po
gut comprendre llavors quin error
espantós havia estat el seu quan aju
clá el nacional-socialisme 1 quan bufa
per encendre el foc 1 empényer els
detritus de la monarquia austriaca a
abatre la República d'Austria; pe
ró sobretot hauria hagut de compren
dre quin perill espantós havia creat
per a Itália, ajudant l'imperialisme
alemany, que no ha oblidat com el
1915 Italia traí els seus aliats!
Semblants errors política es paguen
amargament ádhuc quan el dictador
és amo absolut del país. El mal és
que els errors els fa el dictador, perb
les conseqüencies les paga el poble.
Les paga amb la sang i amb els béns.
Mussolini passá a l'altra banda, re
torná a les posicions que la democrá
cia italiana havia mantingut: al cos
tat de França 1 pel pacte de la Socie
tat de Nacions. Tretze anys de políti
ca exterior feixista portaven a un
fracás com mal no s'havia vist. L'ho
me que havia denigrat la Societat de
Nacions i s'havia burlat de la pau, es
devenía el societari més fervent 1 el
gendar-me de la pau a Europa.
La culpa, pobret, no era seva, sinó
d'aquells que se'l prenien seriosament
i creien en la seva paraula.

—

—

MUSSOLINI
seus

a

errors

sostenir-lo no obstant els
1 els perills per la pau que

ells i els seus errors representaven.
Fins que la valencia envers l'es
tranger fou només verbal, el deixa
ren fer. Quan la violencia de parau
la esdevenia acció, no poguereu ja
deixer-lo fer. Hl havia pel mig mas
sa

Interessos.

Mussolini,
rnent
—

o

comprén seriosa

no

el que és més lamentable

—

fingeix

o

no

comprendre.

I treu

a

re

fluir tot el seu antic arsenal: conjura
cions maçóniques, socialistes 1 comu
pistes, contra aquell cándid anyell que
és la Itália feixista!
Com a habilitat diplornetica, mm
sincera n'hi ha prou per fer riure de
compassió ádhuc l'estátua de Niccholb
alachiavelle en el marbre de Santa
Croce de Eloréncia! La diplomácia,
sobretot l'anglesa, creu en la dolente
ria social-malbnico-comunista quan,
per ajudar algun dictador, té necessi
tat de creure-hi; perb quan es toquen
els 1nteressos político-económics de
l'imperi británic, volen alguna cosa
raes que aquestes paraules per per
suadir els anglesos a retirar llurs na
vilis de la Mediterránia!
•

L'argument (anomenem-lo alai) so
cial-maçbnico-comunista ha jugat sem
pre en la diplomácia feixista, 1 no so
lament en la italiana. No hem de
meravellar-nos si Mussolini l'ha por
tat enfora en aquest moment seriós.
Pene si ara aquest argument no rutlla
en el món diplomá.t1c, és necessari que
hagi passat alguna cosa de nou.
Veiam: l'adveniment del feixisme a
Aiemanya 1 els preparatius militars
de Hitler havien Ilarwat França al pa
roxisme. El poble francés sap batre's
gloriosament, perb no vol la guerra
per la qual sent un profund menys
preu. La Prança es vela aixi constreta
a cercar d'impedir la guerra amb el sis
tema de les aliances. Barthou posá les
bases 1 Laval efectuá l'aliança amb
Itlía 1 Rússia. I aixi arribá Stresa.
Aci el Duce, que fina fa pocs mema
abans combatía ferament Versanes al
costat d'Alemanya (car eh hay-la aju
dat Hitler moralment 1 materialment)
porta tot l'ardor exagerat d'un neófit

No podía esperar, car la situació esde
venia greu. Necessitava trobar un ene
mic qualsevol. No en trobá cap altre
que l'Abissinia, de bo per ala seus
plans; car encara que tingués amb
aquel país un pacte d'amistat, tot de
cap i volta descobrí que era bárbar,
salvatge i esclavista.
Mussolini
es
creia
segur
que
Anglaterra no hauria passat d'u
na protesta verbal i que Prança l'hau
ria ajudada incondicionalment. Per
aixó en els seus escrita al "Popolo
d'Itália" deia el que deja, 1 aquell
Galeazzo Ciano que s'ha distingit a
Abissínia com a gran bombardeja
dor d'hospitals, carregava la dosi
com a ministre de propaganda
en
tots els diaria italians.
Després hem assistit a l'espectacle
més escandalós que hagi donat la di
plomácia d'un Estat des que el món
és món. Mai no s'havien reunit al món
els cinquanta-un vots de cinquanta un
Estats unánimes a reconaixer la im
moralitat de l'agressor 1 demanar-ne
el cástig! Pea) d'ençá que el mós és
món, un govern
encara que fos
un govern de zulús
no havia en
cara sofert una humiliació semblant.
Per arribar a semblant resultat, ca
lla que vingués una dictadura com
la seva; callen tretze anys de provoca
cions al món sencer; calla tot aixó per
acabar finalment per recollir una tal
—

—

—

—

vergonya!
Per sort deis italians (deis verita
bles, és a dir, dels antifeixistes) el mi
nistre anglés, sir Eden, ha tíngut pie
tat del poble italiá 1 ha volgut ter
11 justicia: "en el protocol de la con
demna. allá on era escrit Italia ha
volgut que la paraula fos treta i suba
tituída per la frase "govern italiá",
volent abd salvar la responsabilitat
del poble italiá oprimit pel dictador.
Bravo, Eden!
Quan el poble italiá podrá parlar,
us dirá tota la seva gratitud.
Per ara...
Per ara els diaris conten els es
forços herculis del senyor Laval per
resoldre el conflicte. Les intencions
del senyor Laval són excellents. Pe
ra tenen un petit detecte: més que

Per mantenir-se sobre aquestes po
sicions, Mussolini hauria hagut de
renunciar al promés imperi i a totes
les altres coses inherents amb les
quals havia escalfat el cap deis seus
seguidors. Una tal renúncia porta a
la Inercia, a l'estaticitat. Per al fei
xisme, porta a la mort o al suicide La
dictadura té necessitat d'hero'icitzar
ho tot, 1 Mussolini a Italia ha heroa
cizat ádhuc els bolquers deis nou
nats. Pera la inercia, l'estaticitat, per
Déu, ni Mussolini és capaç de pre
sentar-la com una cosa heroica! ?Qué,
dones, caldria fer de tanta herois com
quedarien desvagats? Cal fer la guer
ra! Al cap de tretze anys d'exaltació
béllica, els herois desocupats eren una
veritable gangrena per a la Italia.
Les úniques indústries que treballa
ven a Italia, eren les de guerra. Re
nunciant al somni de l'impere hauria
calgut limitar l'armament, 1 d'ací
l'augment deis sense feina. El com
plex de tots aquests problemes porta
va Mussolini a
cercar la possibilitat
de fer l'imperi sense que Prança íes
escarafalls ádhuc renunciant a la
Dalmácia, Niça, Savoia, Tunísia 1 Cór
sega sobre les quals durant tretze
anys havia posat els ulls (1... la boca!)

LAVAL, vist

per "L'Echo de Paris"
de Varsóvia.)

la pau, tendeixen a jugar amb el
senyor Mussolini. Per abcó catan des
tinades a fallir primer encara que es
concretin en paraules. Per exemple,
ara veureu proposar aquesta fórmula:
la terna ocupada per l'exercit inva
sor (la provincia Tigré)
es constitui
rá en un... Estat independent (gover
nat per aquell negre que ha trait la
pátria per vendre's al feixisme
de manera que el veritable amo del
Tigré seria el feixisme); concessions
especials sobre Herrar 1 Ogaden 1 con
trol internacional sobre Etiopía. En
la práctica, una tal proposta voldria
din que l'agressor condemnat per 51
Estats a Ginebrt, en lloc d'ésser punit
com mereix, seria llargament premiat
per la mateixa Societat de Nacions
que l'ha condemnat.
Si el senyor Laval no sap trobar res
de millor, pot estalviar-se la fatiga
de rumiar més... En realitat la pro
posta tan estranya que la matelxa
prernsa favorable a Laval l'ha des
mentida, 1 a Roma—on una tal pro
posta sería acceptada amb entusias
aquell que s'allibera d'un In
me com
cube feroç
no creu hom que Laval
pugui tenir éxit.
Ni nosaltres ho creiem.
Del 7 d'octubre
aquesta diada ro
mandrá histórica perque assenyala la
desfeta del feixisme en el món per la
seva condemna a la Societat de Na
Europa respira un altre aire;
cions
alguna cosa s'ha canviat, ha mecen
alguna cosa nova. Aixb: que el temps
de les mistificacions 1 deis embolics
favorables al feixisme ha passat, per
qué 51 Estats han condemnat les
aventures i els aventurers, demostrant
la ferma voluntat del món de voler
vlure en pau.
Les intrigues que ajuden el feixisme
no serveixen per a la pau, sine per a
la guerra. Perqué el feixisme és la
guerra. I no s'ha d'ajudar el feixisme,
senyor Laval!
—

—

—
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RUIN
ReprodUcció d'un dibuix atribuit
era jove, anti
a Mussolini quan

militarista, anticolonitzador,

an

campanya
contra la guerra imperialista d'I
tália a Abissínia. Vol representar
el continent africá afectant for
ma de calavera, la conca de l'ull

tinacionalista, i teja

de la

qual

és

l'Abissínia.

En el número de "Avanti" del
12 de novembre del 1911, Mus
solini publicava una vinyeta que
figurava l'Africa en forma de cap
de mort 1 escrivia:
"L'oposició a la guerra cal que
sigui beta seriosament, revolucio
náriament 1
des."

sense

defugir topa

El 24 de setembre del 1912, Mus
solini compareixia davant deis
jutges per haver desencadenat la
vaga general. Estava acusat deis
delictes segúents:
"Resisténcia a la força pública
1 lesions corporals a oficials. Vio
lencia contra la llibertat deis mo
bilitzats. Clausura violenta de co
merços 1 establiments industrials,
amb la consegúent paralització
del treball 1 de la indústria. Pa
rada violenta deis tramvies de
Romanya amb bolcament de va
gons i mercaderies. Danys a les
línies telefóniques i telegráfiques.
Imposicló violenta perqué una lo
comotora parés de ter maniobres.
Haver estés un pal de telégraf
sobre els rails del ferrocarril, amb
perill de causar una catástrofe a
un tren exprés."
Durant el procés Mussolini va
proclamar la moralitat del sabo
tatge 1 declará:
—Entre els socialistes 1 els na
cionalistes (els avul feixistes) hi
ha aquesta diferencia: que aquests
volen una Itália extensa 1 jo vull
una Itália culta, lliure i rica.
Per tots aquests delictes Mus
solini fou condemnat a "cinc me
sos" de presó, que va complir ale
grement 1 co-todIssimament.
Per un sol deis delictes que
aleshores Mussolini va cometre,
avul, sota la dictadura del ma

a

SS.

• •
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UMBERCO ERRAACE

per combatre les idees, les tendéncies
els homes que primer amb el mateix
ardor havia sostingut Erança, Angla
terra 1 Rússia cometeren el greu error
en aquell moment de creure que Mus
solini fos verament un factor de pau
1 d'estabilitat a Europa. Una altra Ita
lia, una Italia democrática per exem
ple, hauria sabut i pogut treure enor
mes avantatges
duna tal situad&
Mussolini, al contrari, turmentat per
la erial interna 1 constret a ésser di
námic per por a perdre el poder, espe
cula amb l'amistat francesa 1 es llan
ça a l'aventura africana. Tota la seva
política és feta de "bluffs"; ara no pot
sortir-se'n: és esclau del seu mateix
"bluff"!

Insistirem sobre aquest punt que per
nosaltres és essencial 1 val mes que
tete els comunicats de guerra :—des
del moment que s'ha disparat la pri
mera descárrega sobre el sól abissini,
ha comer:wat a córrer pel món un es
perit de generosa revolta contra les
als efectes
violéncies feixi.stes, que
práctics
equival a un gran desvet
llament de la democrácia i del dret
avui més que mal resolts a defensar-se
i vellíssima
bar
Contra la nova
bárie. Desvetllament una mica tarda
pene just a temps... Mussolini ha arri
bat a aquest punt, mentre esperava
que amb la guerra t,ot aquell món que
l'admirara per les seves bravates cor
reria de la seva part, amb les armes
1 amb el pensament. Com ho ha
aquell art
fet? Els experta en
dels embrollaments que és la di
plomácia daten que ell en aquest dar
rer temps ha
cornees una serie de
"gaffes". Modestament, ens permetem
de pensar que tota l'activitat de la di
plomácia feixista italiana hauria ha
gut caesser una ininterrompuda con
catenació d'errors, des deis primera
dies que Mussolini prengué el poder 1
que si, no obstant aquests errors acu
mulats, Mussolini reeixí a imposar-se,
per
bu perqué els altres Estats
raons internes, de classe
tenien tots
a

l'interés

28 octubre de 1935

la rambla de Catalunyl
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Que al món algunes

coses han can
viat ho han d'haver notat ádhuc els
senyors Baldwin, Hoare 1 Eden, que
han vist llur política vivament cen
surada pel liberal Lloyd George. "Mus
ha es
solini
ha dit Lloyd George
tat sempre sincer perqué no ha ama
gat el seu imperialisme 1 ningú no
podia enganyar-se sobre les seves 1n
tencions agressives."
Certíssim! Mussolini només ha en
ganyat els que volien deixar-se enga
nyar, o sia els falsos pacifistes que,
fingint de creure les ficcions pacifistes
del "duce", li permetien desenvolupar
una política interior 1 exterior que
havia d'acabar amb la guerra. I éS
dolorós de veure com sir Hoare, mi
nistre anglés d'afers exteriors, conti
nua mantenint
aquesta hipocresia,
ádhuc després que a l'Africa italians
i abissinis s'esten desbudellant redí
procament Quan sir Hoare diu 1 re
peteix
sense necessitat
que cal
reconéixer a Italia el dret d'expansio
nar-se, dóna al dictador un recolza
ment moral tan gran com la hipocre
sia i la injusticia de la frase que pro
nuncia. Perqué el dret d'expansió vol
Olhaa
di; .1 dial d'euvair
—

—

—

—

teix Mussolini, es imosada la pe
na de trenta anys de treballs ter
çats, amb Patngitó de set anys
d'aillament celular.
La qual cosa no impedirá que
la História vagi seguint el camí
que el mateix Mussolini Ii va us
senyalar l'any 1912.

1 aquest dret no el té ningú al món,
i menys Italia, les xifres sobre la po
blació de la qual són exageradament
falses i on la procreació "per ordre
del govern" havia de fer-se, diguem
ho alai, a tir rápid. ?Per qué el go
vern italiá "ordena" ala seus súbdits
que procrein si els italians ja són
massa 1 no tenen pa a casa? Ho deu
fer per trobar després senyors Hoa
re que reconeguin el "dret" d'expan
sió. El senyor Hoare voldria que la
Italia feacista s'expansiones sense fer
ús de les armes: perb en aquest món
no hi ha palsos que se sotmetin yo
luntáriament al feixisme Italia. A
Mussolini, en aquest cas, no li que
den més que les regions polars, com a
lloc d'expansió. A menys que el se
nyor Hoare no vulgui cedir a la Itá
lia feixista un petit lloc en la des
poblada Australia.
La resta dels discursos de Baldwin
1 de Hoare fou sincera. No és que

aquests senyors conservadors estiguin
profundament animats de l'idealisme
pacifista, perqué si poguessin aclucar
un ull, o tots dos, per deixar ter al

"duce" ho ferien de bon cor. Perb no
poden. Perqué si hl ha al món un
poble que odia la guerra d'una mane
ra absoluta és el poble anglés. An
glaterra va entrar de mala gana a
la guerra de 1914 i, després de pagar
hi un tribut de 700.000 morts, en va
sortir fast1guejada 1 amb un profund
sincer menyspreu per la guerra.
Aquest estat d'ánim ha estat sostin
gut amb una propaganda antibéllica
1 antimilitarista durant disset anys
1 ha donat els seus fruits. I, com que
Anglaterra és un país verament de
mócrata, qualsevol partit que es pre
sentés a les urnes sense haver donat
prova d'haver treballat per la pau
tindria una derrota electoral segura.
Aquesta és 1:única rae per la qual ola
conservadora ales tan ardents defen
sors de la Societat de Nacions. No
per llur voluntat, silla per voluntat
del poble anglés. Per llur voluntate
reconeixen a Italia el dret d'expan
sionar-se. I fingeixen no comprendre
que les qüestions internes deis pea
nigades (o són
sos van estretament
les mateixes) amb les externes I que,
en conclusió, al món no podrá ha
ver-hl pau mentre no desapareguin
tot,s els régims de força que sufoquen
la voluntat deis pobles.
Tots els éxits d'una dictadura són
a
una derrota de la pau i un pas cap
la guerra. Aixb ho haurien de medi
tar també els laboristes que demanen
colónies per a Hitler. Només quan el
món civilitzat es convencerá que el
efixisme posa aquest dilema: "o em
mates o et mato", només aleshores
tornará a regnar la pau en aquest
món que en pau vol viure.
Per sort de la civilització aquest
concepte comença a obrir-se camí 1,
sigui quin sigui el resultat que la
guerra erute a l'Africa, ja no és pos
sible un retorn ala enganys de la di
plomácia feixista.
ál1 mea flan etetreffin emr flefieM

tomb

Itália

per

Com suporia la guerra el poble ita iá
(Del

MILIS, octubre.

feliçment

ob
tinguts pel feixisme, hi ha el d'ha
ver desacreditat i envilit per ccmplet
la prerrisa. En conseqüencia es molt
difícil trobar a Italia un ciutadá,
encara que sigui feixista, disposat a
creure ti el que li conten els diaris
afectes al régim. I com que no n'e
xisteixen d'altres, resulta que aquella
que en els altres palma s'anomena
"opinió pública" a Italia no existeix
oficialment 1 rinde que hi ha de fet
és una murmuració que es fa en tots
els llocs (del tramvia al café) a base
de frases de doble sentit i algun sar
casme punyent encara que de sen
tit únic.
Es sabut que a nena les llengües
estrangeres són poc conegudes, raó
per la qual el govern no na proh.bit
encara l'accés dina el reialme deis
diaria estrangers d'esquerra. Els de
dreta, sobretot francesos i alemanys,
entren i són ben acceptats porque
lloen el régim en virtut d'aquell sobre
misteriós que tots els corresponsals
lloadors van a buscar cada primer de
mes al ministeri de la propaganda...
Peró s'esdevé aixó: ola diaria de gran
tiratge, per poder mantenireo, són
constrets a donar, ultra les lloances
i les noticies falses que arriben de
Roma, també les noticies, direm"mo
lestoses" que arriben d'altres pajeas.
I són precisament aquestes tantee:es
"molestases" les que interessen més
el poble italiá. Abel s'esdevé que a
Milá i a Torí la gent fa cua a espe
rar l'arribada deis diaris una hora
abans que arribi el tren 1 quan els
diaria són distribuits, tenen lloc ve
ritables batalles per aconseguir-ne
un exemplar. Mai no havien estat
venuts a Italia tants d'exemplars del
Soir"
"Paris Soir" i l'"Eclaireur
per
com ara. I com que els nazis
raons que ad a Italia no es compre
publiquen coses sobre la guer
nen
ra que al comandament i a les este
res militars deuen desplaure, es ve
non a milers 1 milers també ces dia
ris alemanys. Don diables han sor
tit tants coneixedors de la llengua
!són mi
de Goethe no es compren
nades de la guerra! —. Pene es com
pren que algú fa un lucrós negoci
amb els diaris estrangers venent-los
a
preus increíbles. Per un exereplar
del "Berliner Tageblatt" he pagat
deu lires. !I me l'han donat per fa
vor: Un conegut meu, aci a Mila, ha
pagat un exemplar del "Paris Soir",
vint ureal...
Aixi la gent s'acostuma no sola
ment a llegir en llengua estrangera,
sinó ádhuc a llegir entre línie.s. Per
exemple: els diaris franceses porta
ven la presa d'Axum de part ce les
tropes italianes. Totham esperava
una explosió d'entusiasme en els dia
ris italiana. Peró aquests sortiren, i
paraula de la presa
no deien ni una
d'Axum. Jo cm trobava aleshores en
un
lloc ciutadá molt freqüentat de
gent de món i acabalada, en conse
qüencia interessada a sostenir el re
gim. El apareixer els diaris sense la
victoria d'Axum tothom esguarda el
interrogant. Algú alça
seu veí com
les espatlles, mogué el cap 1 en fi di
gué obertarnent: —Si els diasis fran
cesos donen la notícia, vol din que
Axum fou presa, pera) que h.em ha
gut d'abandonar-la de nou.
;La victória transformada en des
teta!
Després d'aixó, imagineu vosaltres
mateixas la impressió que fa la nota
del govern quan assegura que en tota
la campanya, entre monte i ferits, a
penes arriben a 86!...
La gent riu. Perra és una rialla
verde.
Els qui no riuen, són els qui tenen
parents allá. baix, "a l'infern africá"
com l'anomenen ací. El govern ha
prohibit tota manifestació de dol; ni
tan sois és permés de publicar ala
ád
diaria una esquela mortuória
huc sense dir on ni com ha esdevin
gut la defunció. La recompensa del
qui ha mort per servir la pátria és
que ni solament pot ésser recordat
pels qui l'estimaven, 1 si la familia és
creient no té el consol de fer dir ni
una missa per l'anima de l'ésser esta
mal Respecte ala malalts i ferits,
tampoc no se'n sap res a Italia, can
els vaixells que els transporten cap
a Europa no vénen a Italia, sine, que
se'n van a les illes del Dodecanés
(111es gregues que Italia detenta in
justament des del 1912), on el govern
ha establert els seus hospitals.
de Rocíes és una d'elles, 1 el nom de
Rodes ha esdevingut per a les fama
lies que tenen parents a l'Afma la
suprema aspiració.
—SI és a Rodes, vol dir que bé o
malament se n'ata salvat. Perol) ni ad
huc de Rocíes no arriben gaires noti
cies...
Entre tants d'éxits

especia' BRUNO MAR17VON1)

nostre envíat

—

—

—

"Benito

ha trait! Camarades,
la camisa negra ara que

cris

veneu-vos

és temps!"

Vaig esguardar en sileaci l'homo
mo
que m'hi havia conduit. Aquest
gué el cap, allargá els braços que
debta caure i digué amb en sospir:
—Ah, ja en tarara prou!
n'hi
Per comprendre els torinesos
cinema.
ha .prou, basta amb anar el
Recordo que en els darrers ches de
la meya estada a París, (luan a les

cinematográfiques

sales

era

•

•

Tori és la clutat mes flegmática
d'Italia. Peró la flegma que conser
va envera la guerra és alguna cosa
més que no l'habitual reserva deis
torinesos. A la meya arribada, vaig
trobar l'acasttunada parada de die
res estrangers a l'estació, que tambo
aci aún avidament recercats com a
tots els grans centres d'Italia. He
buscat contacte amb la gent dad i
un home d'edat 1 d'aspecte reflexiu
interromp el que jo II dic amb aques
ta pregunta:
—?Ves voleu tenir una idea ctel ve
ritable estat d'ánim de Pon?
--Si és possible, sí.
—Aleshores, veniu.
Digué aquesta frase am.b un to se
ver que de primer vaig creure que
me les havia amb un policia que em
declarava arrestat El vaig seguir.
Vam caminar tots dos en silenci més
de vint minuta durant els quals pas
sárem davant diversos agente de po
licia sense que el raeu leome els tea
senyals de detenir-me. La meya sor
presa anava en augment, 1 la meya
desconfiança disminuia
Arribáre.m
davant larnmens edifici de la 'Fiar.
L'home em va fer donar un tomb
al voltant deis murs 1 assenyalant
me amb els des uns petits cartells
.

enganxats,

em

aplaudit

amb entusiaane. A Itá

és aplaudit. Hoen calla I si hom
considera que a Italia és obligatori
aplaudir el "Duce'', el silenci esdevé
més eloqüent que eta xiulets deis pa
risencs. Acihuc el mateix govern ho
ha compres, car ha renunciat a im
posar els aplaudiments per mitjá de
policies com es feia abans. Així el
retrat del "Duce" no apareix més:
la casa cinematográfica de l'Estat
("Luce") es limita a eresentar la
carta geográfica d'Itália i Abissínia
perqué es vegi la grandária d'aques
ta darrera, pera) silenciant que més
deis tres guares de la *berra abisal
nia és infecunda 1 inhabitable.
El públic calla. I abcó irrita pro
fundament el govern i la seva prem
sa. Efectivament, en el diari del més
ignorant deis jerarques feixistes, la
aquell
nomenat Roberto Farinacci
que va fer el doctorat amb aquesta
tesi, llorejada pels professors: o cm
nomeneu doctor immediatament, o
as faig donar a tots vosaltres l'oli
de riel
domunt els eiaris de Fari
nacci, dones, es lleguia un article en
el qual hom amonesta va "aquests su
perintellectuals lectors de diaria es
trangers que miren entorn amb aire
de misten i com qui la sap llarga", 1
els convidava a variar d'actitud si no
volien que renasqués l'activitat del
"manganello" i de l'oli de ricí. Tot
de sobte, després de la publicació
d'aquest article, foren arrestats a Mi
la, alguns intellectuals prestigiosos,
entre ella Rigola, un cec de vasta
cultura, director del grup "Problemi
del Lavoro", ja líder del partit socia
lista que s'adherí al régim creient
possible una oposició lleial
i que
realitat serví a Mussolini per a
en
fer creure a l'exterior que ell tolera
va fins els socialistes.
A Génova es registraren algunes
no

—

—

Una

veu

d'empassar-se l'oil de riel.
LO. V. R. A. (llegiu Opera
Volon
tarja Repressione
Antifascista) és a
Italia el que era la Txeca a
Rússia:
una organització de
la policia secre
ta els afiliats de la qual
individus
pagats per a aquest noble ofici
escampate per tete els centres de són
po
blació 1 estenen la seva
vigiláncia
(ulla i orelles) sobre
tot 1 tbthom.
Costes' a rEstat alguns
centenars de
milions a l'any, peró en compensa
ció no serveixen ni la Nació ni l'Es
tat, sino el régim, exclusivament.
Abd. diem que aquesta és la sola for
ça sobre la qual el regirle pot absolu
tament comptar. L'O. V. a A. fou,
eam és lógic, mobilitzada i els erres
taments per indicació dels "ovristi"
(que són secreta i no tenen reepon
sabilitat per les acusacions que fan)
són incomptables. Peró terror 1 en
tusiasme són termes contradictoris.
El govern podrá escampar el terror,
peró no l'entusiasme que li cal per
portar endavant la guerra.
Tant és aixi, que itclhuc sobre els
Camises Negres pot comptar tin poc,
que en el Biellese els inclestrials que
siamés fabri
com arreu d'Itália
quen material bala han organitzat
esquadres per a la defensa deis homes i les máquines.
A un d'aquests mdustrials que
m'explicava tot aixes vaig preguntar:
—?De qui voleu defensar els homes
i les máquines? Qui us ataca?
L'altre somrigue amargament i
—

—

—

respongué:
—L'Itália s'está, alliberant lenta
ment de les camises negres.1•2.st,a té.
Peró nosaltres sabem perfectament
que aquella gent no ha tingut mal
una fe política de cap n'ene. Són
"rivoluzionari" de professió perqué
en el tumult troben llurs elements
de vida material i moral. Demá po
drien perfectament ficar-se al cap
d'implantar el... comenisme. Es
gic que nosaltres prenguem les nu
tres precaucions.
Logicíssim, no cal dir. Alla que no
és lógic,
que aqueSts individus,
aquests "rivoluzionari" de professió
hagin estat ajudets en tota llur de
lictuosa actuació per la policia pri
mer i pel govern després.
Qualsevol forma que prenguin ola
esdeveniments de la crisi
aqu,sta gent, aqw-tsts professionais del
antirevolucionere donaran
tumult
molts maldecaps a la nació ita
liana.

conservadora d'Itália

tia absoluta de pau, el cert és que
PtJ obtenir-la haurem de fer un
esforç que cap al+ra gran potén
cía no está en disposie!ó de su
portar... Per mantenir tota la
nostra dependencia un país tan
vast, inhospitalari i llunyá, ,a 'tú
I
veuria dismi uir a Europa la

Es 1nteressant en aquests mo
ments llegir el que deja una fi
en
gura conservadora d'Italia
1897. Aquesta gran figura d'Unte
d'ordre és RUdini, l'home que
ocupa el Poder l'any 1896, des
prés de la Dictadura de Crispi.
Llegiu el que deia al cap d'un
any
la gran desf eta italiana

situació de gran potencia
lterqué seria impe•licla a consu
mir la mayor part de les seves
forces i riqueses.
Els exércits moderns són cons
tituits per a la defensa deis ter
ritoris i de la independéncia na
cionals.
Es dubtós que sota el
punt de vista públic sigui licit
seva

—

d'Adua encara era fresca
una lletra que adreçava als

---

en

seas

electors:

"L'empresa africana (per la
qual haviem clespés de 400 a 500
milions 1 perdut prop de 8,000 sol
dats, que han donat el més alt
exemple d'heroisme i de coratge)
no ens ha procurat, a part de la
consagració de la nostra influen
cia

la Mar

d'emprar-los en empreses
Altrament, sota l'aspecte
Polític i militar, és cert que les
tropes de recluta:nent no poden

colonials.

Roja,

més que des
i•usions, sacrificis i dolors. Cal
afegir que un gran nombre de
lamines han estat dolorid-s en el
a

—

ésser distretes de llur missió

sen

desorganitzar l'exércit.
ta nostra obra allá baix, per
a ésser avantatjosa a la mare Pa
tria, hauria de difondre la civi
'ítics
lització amb els mitjans
1 11 influeí. pacífica eel co

se

plor.
Es creia de poder fundar allá
colónia de poblament, on els
nostres emigrats haurien pogut
treballar i viure sota I : protecció
de les nostres lleis 1 de la nostra
bandera; peró aquest fi no ha
pogut ésser aconseguit en el pas
sat per les condicions espantoses
de la naturalesa 1 del clima, i per
la mala tría dels centres de colo
nització: 1 mal, altrament, no po
drá ésser aconseguit en l'esdeve
una

Es un preludici perillós creure
que les qüestions colonials han

cl'ésser
sota el

únicament considerades
punt de vista de ?'amor

propi...
La Italia no ha d'ignorar que,
persistint en una política con
demnada per l'experiéncia, p9dria
obtenir encara
-tus
exs efi
mers, pero, com en el passat,
aquests éxits durarien com els
tacs follets, que s'apagu,en tot just

nldor.

Aix1, doncs--és penós haver-ho
de dir—, nosaltres hem minvat
la nostra poté.icia militar a Eu
ropa 1 perjudicat les nostres fi
nances; 1 la guerra, sempre la
tent a Eritrea, exhau-eix els re
L.•rsos del 2.os're tresor públic
ens pren la millor part deis nos
tres soldats...

Pspu nejat...
Obstinar-se a restar, en les
condicio
presents, e tunt els
alta planells abissinis, sense cap
interés económic, seria substituir
h

l'obra de la civilització per l'es
con
f(„rg violen!dna
questa."

Admetent que la submissió ta
ta d'Abissínia sigui una garan

NOVA I GRAN URBANITZACIó A BARCELONA
Torre del Baró
Quaranta milions de pams quadrats de terreny rodejats de Pina, els dI
vidim en solana per a cases-xalets a 10 centims patn. Signades tes

regal davant
escilatures
de 400 solana
Sr. Alcover, degut
com

a

el

a

notad

les múltiples demandes, continuem a benetiei del public donant els soiars
com a regal a 10 centims pam, Mure de despeses i amb el Murament de
plans i escriptures a Pacte
DESPATX: CORTS CATALANES. 602. qua:1. Teléfon 21309

laftíteelteleta,

CAMISERIA

I

SASTRERIA

F. VEH1LS 1 V1DAL
Rebudes les novetats d'hivern

en

vestits i abrics

digué:

—Són ad des de fa deu dies, i nin
no 'ola ha tret porque represen
ten exactament
l'estat d'ánim de
Tori. Llegeixi, llegeixi...
Vais Wagir lías arWall• "Unan:

gú

projecta

lia, naturalment, no s'ha arribat a
aquest extrem; peró el "Duce" ja

—

•

es

l'efigie del "Duce" esclatava un
huracá de xiulets, mentre el Negus
va

pallisses, 1 alguna intellectuals
ha
gueren

32, AVINGUDA PORTAL DE L'ANGEL, 34
7, PLAÇA UNIVERSITAT, 7
4.1-4-11-1,31ri~~~11-^~111111111~-4-41-irilrili-4-11-1111111-1-41V1
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la rambla de Catalu

octubre de 1935

Campionat de Catalunya de turbo!

El

sempre la pilota al qui estigui
millors condicions per a rema
Ambdós saben com un córner
tar-la
ben executat és de vegades mig gol,
com és de desesperant veure com
incomprensiblement és llançada a gol
kick la bala...
I perqué tant Callicó com Tena han
estat dos jugadors intelligents, i sua
ra, en aquests moments, uns entre
voleos
nadors dignes de millor sort
dir mereixedors d'uns deixebles que
els fessin quedar un xic més bé
ens imaginem
el que ahir a la tarda
devien consumir-se al camp del Júpi
ter veient aquell seguit de pilotes
llastimosament perdudes
aqu elles
superbes condicions físiques no apro
fitades, parqué només en rares ex
cepeions es velen complementadas
per una capacitat técnica.
nar
en

Barcelona, Sabadell í Espanyol,

-

vencedors de la penúltima
í poc brillan! jornada
ELS

AMB CERTES

CAMPIONATS
DE FUTBOL

Catalunya

El Barcelona bat el Badalona

PRIMERA CATEGORIA A

Badalona-Barcelona, 0-2.
Júpiter-Sabadell, 0-1.
Espanyol-Girona, 2-1.

Si haguéssim hagut de fer un pro
nóstic d'aquest partít, hauriem dit que
el Barcelona no aconseguiria un avan
tatge de mes de tres gols, com venia
fent en tot el Campionat de Catalu
nya
exceptuant el parti tamb l'Es

2-3.

Terrassa-Martinenc, 4-3.
Granollers-Calella, 3-0.
SEGONA CATEGORIA
PREFERENT
Primer grup
Mollet-Vic, 2-1.
Tárrega-Manresa, 1-2.
Sant Cugat-Iluro, 1-4.
Segon grup
Grácia-G. Tarragona, 3-0.
Poble-Nou,Reus, 1-5.
Santbona-Amposta, 8-0.

-

panyol-. Naturalment,

........

Segon
7

7
7
7
7
7

Amposta
roble Nou

grup
4 2

.....

5

0

4
3
0
0

1
2
3
2

18
9
8
7
5

13

12
12
10
7
6
5

913
9 11
14 11
21 7
28 3
28 3

1 18

9

10

15
2 23
2 17
4 6
5 10

7
14
12
22
24

10

2

9
8
3
2

Resta Península
Grup Base
Baracaldo-Arenas, 0-3.
Irim-Osasuna, 1-0.
Donóstia-Ath. Bilbao, 0-2.
Grup Gallee-Asturiá
S. Avilés-D. Corunya, 3-0.
Celta-Oviedo, 1-1.
S.•Gijon-U. S. Vigo, 2-1.
Grup Centre
Valladolid-Madrid, 1-1.
R. Santander-Nacional, 4-0.
Ath. Madrid-Saragossa, 2-1.
Grup Llevant
Hércules-Llevant, 2-1.
Valéncia-Múrcia, 6-1.
Elx-G. Valencia, 2-4.
Grup Andalús
Betis-Mirandilla, 2-0.
Jerez-Sevilla, 2-1.
R. Granada-Malacita, 2-0.
Grup Base
8
8
8
8
8
8

6
4
5
4
1
1

1
3
0
1
1
0
Grup Centre
Madrid
9
5 3
Saragossa
9 6
0
R. Santander
9 4 1
Ath. Madrid
8 4
0
Nacional
9 3 1
Valladolid
8 1 1
Grup Llevant
9 6 0
Múrcla
Hércules
9 6 0
Llevant
9 5 0
9 5 0
Valéncist
G. Valencia
9 3 0
Elx
9 2 0

114 513
112 511
3 17 8 10
3 9 10 9
6 6 14 3
7 5 21 2
121 813
3 15 7 12
4 17 21 9
4 17 16
8
5 16 21 7
6 9 22 3

3 29 24
323 14
433 28
423 17
6 18 24
7 8 36
ANDALUS
8
6 1 2 24
9
5 2 2 17
3 3 3 13 11
2 4 3 11 13
7 14
2 3 4
9 26
2 1 6

.......

GRUP
Sevilla
9
Jerez
9
Betis
9
R. Granada
9
Mlrandilla
9
Malacitano
9
GRUP GALLEC-ASTURIA
Oviedo
8
9 7 1 1 38
U. S. Vigo
9 5 0 4 22 20
Corunya
9 4 0 5
0 25
Gijón
9 4 0 5 27 17
Celta Vigo
9 3 1 5 20 29
Avilés
9 3 O 6 14 31

PARTITS PER AL DIUMENGE
VINENT
PRIMERA CATEGORIA
Grup A

Barcelona
Espanyol
Júpiter
Badalona
•

-

Girona

-

Calella

-

Horta

-

Europa
Sants

-

•

Sabalell
Grup B
Martinenc
Granollers
Sant Andreu
Terrassa

SEGONA CATEGORIA
Primer grup
Sant Cugat
Vio
•

Iluro Tárrega
Manresa
Mollea
Segon grup

dir-ho

ara

bol sempre ha estat una mala feina.
Peró havíem vist el Badalona en
aquestes darreres jornades 1 havíem
pogut comprovar la seva excellent
forma. Els seus elements a mesura
que han anat jugant, han adquirit
més fortalesa, coneixement 1 moral.
No és l'equip deis primers dies de
Campionat. Ans al contrari. Recolzat
en una defensa segura i compenetra
da, els mitjos s'han pogut Murar a
ajudar la davantera i aquesta, natu
ralment, amb aquest suport, s'ha
mostrat més eficaç i decidida.
Pepe el partit amb el Barcelona
era una
mala cosa per als costenys.
No podien aspirar a guanyar un
equip tal com es troba avui el cam
pió de Catalunya, paró sí a vendre
cara la partida i si l'ocasió es presea
tava, qué caram!, també a guanyar
la I gairebé es pot dir que l'ocasió es
va presentar... peró la pinten calba.
El Badalona hagués pogur marcar,
ja que va tenir en determinats mo
ments el gol a la butxaca. Peró, dieu
li la desgracia, 1"Hado Adverso", o la
poca decisió, no va reeixir a fer-ho.
Un xut de Forgas, quan Iborra es
tava ja batut, va tocar el travesser.
Un centre de Betancourt que va pas
sar pels nassos de tota la davantera,
va trabar
el peu oportú que el
no
convertís en gol. I podríem esmentar
encara tres a quatre jugades sem
blants desaprofitades. Peró no cal. De
més, que interiorment tampoc no hi
creiem gaire en aquestes jugadas que
semblen gols segurs. Els penaltys que
s'han tirat a fora!
Li resta al Badalona el consol d'ha
ver fet emprar-se a fons l'equip "co
co" del Campionat. I no solament ai
xo
haver fet patir una bona es
tona els "istes" que amb tots els mit
jans de locomoció es varen mobilit
zar per anar a Sant Adriá. I també
l'haver jugat un bon partit...
•

Classificacions
Irun
Arenas
Ath. Bilbao
Baracaldo
Osasuna
Donóstia

gai

haguéssim pogut equivocar, perqué ja
se sap que fer de profeta amb el fut

.......

........

escau

tit, Demés, el fer de profeta

Classificacions

SEGONA CATEGORIA
PREFERENT
Primer grup
Manresa
8 6 1 125
Vic
8 51 2 22
Iluro
8 5 1 2 24
Mollet
8 3 1 4 20
Sant Cugat
8 1 1 6 11
Tarrega
8 1 1 6 11

no

que s'ha celebrat el par
"a pos
teriori" mal no ha estat una cosa
considerada.
Peró el nostre pronóstic hauria es
tat basat amb tot coneixement de
causa, i abcó no vol dir que no ens
re

PRIMERA CATEGORIA A
Barcelona
9 9
0 0 40 8
Badalona
9 3 3 3 12 14
Sabadell
9 3 2 4 12 18
Espanyol
9 3 1 5 17 18
Girona
9 á 1 5 15 18
Júpiter
9 2 1 6 12 33
PRIMERA CATEGORIA B
Granollers
9 6 1 2 25 10
Sant Andreu
9 5 2 2 16 9
Terra.ssa
9 6 0 3 22 te
Europa
9 4 2 3 21 17
Calella
9 2 3 4 15 21
Horta
9 3 1 5 17 22
Santa
9 1 4 4 14 22
Martinenc
9 2 1 6 17 26

Grá,cia
Gimnástic
SantboiA
R,eus

seu camp

al

PRIMERA CATEGORIA B

Sants-Europa, 2-2.
Sant Andreu-Horta,

•

•

El Barcelona no és un agilita de joc
vistós i de galeria. Tampoc no té ca
tegoria per a ésser-ho. Peró els seus
elements són forts 1 decidits i dels
que supleixen amb entusiasme i valor
la carencia duna técnica depurada.
En el partit d'ahir el tercet defen
sin va brillar a gran alçaria. Bor
ras i Lledó destruiren el joc de Par
tilleria barcelonista i els impediren
xutar de prop. Solament Munlloc va
poder-ho dues vegades... 1 totes dues
foren dos gols. Els únics.
Cristia i Camacho varen 'lunar de
ferm. El primer tingué la feina més
difícil a marear Fernández 1 Munlloc.
I el segon cuitant a tapar els forats
per on pogués filtar-se la davantera
adversaria i ajudant la defensa. Deis
cinc davanters badalonins, el millar
Serra, que cada dia és més jugador. 1
després Betancourt, que amb el seu
toa 1 domin1 de pilota féu bailar el
cap a Bardina 1 Areso. Lastima que
no li donin més joc!
Els altres, regulara. Escrits, el nou
element, discret.

Reus

-

Gimnastic

Amposta
Santboia

-

-

Poble Nou
Gracia

llant, treient pilotes de tot

arreu

en

els moments que la davantera bada
tonina es mostrá més fogosa. Al se
gon temps, Zabalo el supera, peró els
els dos formaren una linia completa.
A la Unja mitjana falla Berkessy.
Indecisió en els centres i té massa por
de fer mal. Jugant amb la punta del
peu per evitar topades que podien és
ser massa violentes als seus adversa
ris, perdé ocasions de fer-se amb la
bala. I aixó, encara que no ho sembli,
diu molt a favor d'ell. Balmanya i
Bardina jugaren com ens tenen a cos
tumats. Pedrol, excessivament gris, i
Vantolrá, a la primera part, esplén
did.
**5

mers, tingué fases de gran brillantor
i d'emoció. Després la qualitat del joc
decaigué una mica, peró la partida
interessant. Anotarem
es mantingué
dos xuts de Berkessy imponents que
passaren alta, llançats des de quinze
metres. El plongeon d'Ibarra i les
filigranas de gran efectivitat de Fer
nández, a la segona part, en la qual
conduí la davantera ehl tot sol.
El primer gol fou marcat als setze
minuts de joc i el segon ala vint-i
tres de la segona part.

Melcón no va plaure als badalonins,
peró aixó sol passar quan l'equip de
casa perd. Peró la seva labor fou molt
regular i en general va satisfer.
Els equipa s'arrengleraren d'aques
ta

manera:

Badalona.

els

en

seus

Escrita, Forgas, Serra i Torres.

Iborra, Zabalo, Are
Berkessy, Balrnanya,
Vantolrá, Pedrol, Raich, Fernández i
so,

Barcelona.
Bardina,

12
12
10
10
6
4
13
12

El Barcelona no tingué ahlr una
tarda com en aquests darrers partits.
Pot ben dir-se que deu a Munlloc l'ha
ver guanyat la partida. Si no és ell,
que amb dues jugades personals i
oportuníssimes va aconseguir els dos
únics gols, potser ara haurien de la
mentar la pérdua d'algun punt. I el
Barcelona neces,sita tots els vint punts
del Campionat
els socia ja els te
nen coll avall
per a presentar-se a
la Lliga amb la moral enfortida 1
amb lauréola 1 prestigi de l'equip
imbatut.
La causa que el Barcelona no efee
tués un partit com els que ens ha
acostumat, Ja no hauríem ni d'esrnen
tar-la. Escala és massa important en
el pivot de la davantera. Segurs es
tera que si ahir está en el seu lloc,
els barcelonistes no haguessin patit
tant. Raich, ocupant el seu lloc, no
ens féu oblidar mal Escolla A Raich,
ara com ara, no se'l pot tocar d'in
teríor. Tot el que signifiquin canvis
de lloc, seria en perjudici d'ell i de
l'equip. Ciar que el Barcelona es tro
baya amb un dilema 1 no tenia nin
gú millar que eh, paró...
Fernández i el "nanu" Munlloc
que va dret a la internacionalitat
foren els millors jugadors sobre el
camp. Els dos gols de Munloc foren
providencials per al Barcelona en mo
ments de resultat incert. Tots dos
foren a costa de malta vista i atenció
a les jugades. Foren tots dos ideadas
arrabassats deis mateixos dita del

-

S. COSTA

El Sabadel, s'alunya definitt
vament
on

no

n'hi ha

no

del darrer lloc
en

pot

rajar...

Blanch, 1 alguna que altra estona Mo
ta, no van estar del tot desencertats;
que Daniel, Font i Soler, tampoc no
feren tan mal paper... I a nosaltres,
que no ens dol elogiar, sinó que ens
plau, i força, peró que quan toquen
a "pegar", mai no sena ha posat un
pél a la ploma, no tenim inconvenient
reconéixer que aquests sis o set
a
jugadora foren els única entre els
vint-i-dos, que durant l'hora 1 mitja
de partit ens feien recordar que, en
afecte, el partit corresponia a la pri

Es ben cert. I ca-euro que "raja
rla" bon joc del cap o deis peus dels
actuaLs components del Sabadell i del
Júpiter, un somni duna tarda de
tardar que, tot el més s'haurien po
gut forjar els bona simpatitzants
dels equips de la Creu Alta i del Po
ble Nou. En aquests equips hi ha mi
nyons que surten al camp tanmateix
abillats de futbolista, la qual cosa
no
vol pas dir que ho siguin• D'a 1
quests minyons no en "rajará" mai
mera categoria.
res de bo. N'hi ha d'altres que pot
I
Una bona condició
apressem-nos
ser sí que per la seva joventut i una
a reconéixer-hoeatiplé l'encontre
certa traça que ja es donen arribin
entre sabadellecs 1 jupiterins: l'entu
a ésser queleom amb el temps... D'al
siasme indiscutible de tots ells. Ni
tres
ai!
tenen embessades les
mandra ni deixadesa, ni menys voler
alares fonts d'on abans, no fa pas
d'un partit que als uns
gaire mesas "rajavaa un bé de Déu 1 desentendre's
i ala altres interessava tant. Molt de
de joc que si era engrescador per a
delit a disputar la pilota al contrari,
llurs partidaria 1 simpatitzants, sa
un continu córrer amunt i avall del
tisfeia el paladar del més exigent i
camp, sense preocupar-se
o sense
més imparcial deis aficionats.
pensar-hl tan sola, que en el futbol
Peró ahir a la tarda, al camp del
és quelcom fonamental la collocació
Poble Nos, ni deis joyas ni deis vells,
perqué l'esforç individual doni pro
ni deis que han estat i no són i ens
fit i el eollectiu adquireixi brillantesa.
guardarem com d'escaldar-nos de dir
Peró, és que n'hi ha prou amb aiitó?
que poden tornar a ésser, de gairebé
?Es que hom posa en joc la pilota
ningú, en fi, no vam veure, ni inda
per a córrer darrera d'ella com
a
vidualment ni conjuntament el joc
folls?
que correspon al nostre modest en
Mirant sabadellencs 1 jupiterins
tendre a jugadors que tenen signada
pensávem
i cuitávem a mirar-los,
fitxa de color de rosa, és a dir, pro
puix que no endebades els ternera ben
fessional, i que figuren en els pri
prop
pensavem, diem, en Joan
mers equips d'uns clubs que peeta
Tena, entrenador del Sabadell, 1 en
nyen al grup A de la primera cate
Callicó, entrenador del Júpiter, tan
goria catalana.
excellents jugadors al seu temps
Se'ns dirá potser, que exagerem un
que ara, gelosos del seu nom, tracten,
xic. Que Florença, amb Morral
sense profit, d'ensenyar ala seus dei
-

-

-

-

-

-

•

*

•

Els equipa:

Sabadell.-Florença, Morral, Blanc,
Gracia, Font, Mota, Sospedra, Cal
vet, Gual, Barceló, Perera.
Júpi
ter.
Sola, Daniel, Ibánez, Font, So
ler, Mena, Pérez, Galvany, Gareia,
Perpinya i Terradelles.

CINEMES
Cinema CALALIJNYA
Llar del cinema na¦ional

Avui, sessió continua de 4 a 1230.
Exit inigualable de la superpro
ducció

Nobleza baturra
per Imperio Argentina i M. Lige
ro.
Horas de projecció: 4, 620,
835 i 11.
Nota.
Ultima Yalta del pro
grama, a les 10.
-

-

-
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GLORIA...
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Gran empresa

Sagarra

Avui, san

la

a

les 10,

magnífica

dehierro

vic

Girona

pel formidable George Arliss.

suspenia la lluita sovint per a deixar
pas a l'home del botiquí. La lluita
no fou brillant, peró dura, sí. Tot
que la victória mínima de l'Espanyol
la conceptuem justa, va anar de poc•
que el partit no acabes arnb una pe
tita tragedia espanyolista: per exem
ple, amb un ernpat, parqué a darrera
hora l'equip girad pressiona de va
lent peró sense eficacia en la seva
ratlla davantera, el més perillós de
la qual fou Lluc.
Després d'aixó podríem donar per
acabada la rescensió d'aquest partit
perque no creiem que sigui obligatori
consumir dues columnes per comen
tar un encontre que tingué la virtut
de fer badallar la concurrencia. Peró
no serem tan severs i després de dir
que arbitra regularment el senyor
Ferrer afegirem que els equips s'ar
rengleraren així:
Espanyol: Martorell, Pérez. Pardo,
Espada, Soler, Lecuona, Prat, Edel
miro, Green, Manolín i Bosc.
Girona: Francés, Farró, Torrede
flot, Campo, Castillo, Tries, Lluc, Cla
ra, Trujillo, Ramon i Ferrer.
Distincions? els dos tercets defen
sius innegablement. Prat, Soler, Bosc,
talla Campo... 1 prou.
Quan a posta de sol eomença de
fer fred, partits com aquest d'ahir a
can
Rabia, són una veritable "deli
cia" per a l'espectador pacient que
s'ha fet la illusió de passar la tar
da veient futbol.
Val a dir, peró, que el nombre d'a
quests espectadors pacients... 1 el
dels "altres" fou molt rechüt. I és que
el públic té nas.

PUBLI-CI NEMA
Passeig de Gracia,

57. Tel. 79681
Avui sessió continua de 3 tarda
1 matinada. Seient, 1 pesada.

a

CURIOSITATS MUNDIALS
Interessant reportatge U. F. A.
exclusiu
EL CONCERT DE LA BANDA
Primer Mickey Mouse a tot color
(2.. semana)
Notociaris d'actualitat mundial

confliete

El

Imperio del liegus

El

Atrui, nit, a les 10.
GRAN SESSIO DE GALA
Estrena del film de
CECIL B. DE MILLE

LAS CRUZADAS
Un espectacle de magnitud sense
precedent en la historia del ci
nema.

Es

el

darrer parta...

film PARAMOUNT

un

CINEMA PARIS
Avda.

UN

l'Angel, 11-13 Tel. 14544
les 430. Nit, a les 945:

P.

Tarda,

Sempre

Diumenge

ETIOPIA

-

Co iseum

LEWIS

a

el

programa més atractiu

CELES 1 IAL
(documental); Pierre, Brasseur en
la divertida comédia SAB ADO,
DOMINGO Y LUNES; DIA DE
FIESTA (dibuixos); la meravello
sa música de Straus,s en
A

VENaCiA

VALSES DEL
a

NEVA

Divendres i diumenge, matinal
les 1030. Despatx de localitats

per

les sessions alunaradas de
a les

a

divendres i diumenge, tarda,
sis.

41,

te# ee
-.•

Avuit, nit,

a

les 10:

NOTICIARI

•

n- ns

FOX

(documental)

UN DIA DE CAZA

cuita

(sinifonia musical en olor)
Gustav Froelich en la gran pro
ducció U. F. A..

BARCAROLA
amb Lida Barova.

MOMIO

eakaa..

e-e:ea-a:ea
eaaa

•eee

Nit,

1

a

les 10:

ÉJERCICIOS

ESCOLARES adi
buixos); NOTICIARIO FRANCE
ACTUALITE; INSTANTANEAS
DE HOLLYWOOD. Ultima dies
de
superproclucció cinematoaráfica

/1 Iti

-

15
10
8
8
7
6

ROSER FLORIT
Decorat de Francesa Fontanals.
Vestuari exprof es.
Es despatxa a comptaduria.

La pesca del bacalao

-

7
5

Segarra

-

PENA

el pú
blic que acudí a can Rabia per tal
de presenciar el penúltim partit de
campionat entre el Girona i l'Espa
nyol, va avorrir-se sobiranament que
és
segons diuen
el més avorrit
dels avorriments. Reapareixien a l'e
quip blanc-blau les primeres figures
que havien debtat d'actuar els dar
rers diumenges, paró llur presencia
no basta, per a fer-nos oblidar les an
teriors actuacions deficients del con
junt espanyolista que, pel que es veu,
només va a l'hora el dia que juga
amb el Barcelona.
Dels noranta minuts de la lluita,
podern dir que veritablement interes
santa per al públic nomás n'hi hagué
deu, els deu darrers, i no pas perqué
la qualitat del joc millares, sinó sim
plement parqué després de marcar
Lluc el gol gironí, la possibilitat d'un
empat va passejar-se insistentment
pel davant de la porta de l'Espanyol
era aquesta
possibilitat 1 no cap al
tra cosa la que féu interessar el pú
blic en la lluita desenvolupada t,ota
la tarda de manera estúpida i amb
una duresa excessiva.
L'Espanyol, durant la primera part
bu evidentment superior al Girona.
Els dos gols a cap que assenyalava el
marcador en arribar el descans (acon
seguits per Green 1 Bosc, respectiva
ment), eren una conseqüéncia ló
gica de la diferéncia d'actuació deis
contendents. Val a dir, peró, que el
fet de la superioritat palesada per
l'Espanyol durant els primers tres
quarts d'hora de la lluita, no podía en
grescar ni els sena partidaria més
acérrima, parqué contribuí no poe a
destacar l'equip espanyolista, la des
ballestada actuació de l'equip giro
ni que no estigué pas a l'altura d'al
tres tardes.
Després del descans la Mata va
equilibrar-se. Les forces aparegueren
més igualadas. Peró no fou degut a
un millorament del conjunt girona si
nó a un desmillorament del conjunt
local. No cal dir com várem divertir
nos!
Si en el curs del partit poguérem
apreciar molt poques jugadas dignes
d'ésser remarcadas per l'encert o l'o
portunitat amb qué foren executades,
poguérem veure, en canvi, com se

,

aua o

Compallyia Iiicolaulartori

Dimecres, nit, a un quart d'onza.
Estrena de la comedia en tres ac
tos i en vers de Josep Maria de

-

tória sobre

1

Als

•

(TEATRE CATALA)

-

L'Espanyo s'apunta

-

moments pri

•

del senyor Esteva ens
va satisfer per l'energia i la severitat
amb qué talla el joe brut. Ara bé: el
senyor Esteva ens hauria satisfet molt
més si en els fallas
en els comesos
sense mala intenció
s'hagués abs
tingut de castigar el bandol que l'ha
via comes, "en els casos, bastant fre
qüents
1 aixó prova la "bonelat"
del "faut"...
en qué el jugador, bo
i salvent-lo, s'emporava la pilota."

NOVETATS

TEATRE

producció

Assegurem formalment

DESPRÉS DE BATRE EL JÚPITER

D'allá

SENSE

Cristia, Camacho, Schild, Betancourt,

Munlloc.
El partit,

1

•

L'arbitratge

xebles com 1 de quina manera s'ha
de conduir un futbolista al terreny
de joc, si vol meada Tots dos han
estat miajas i saben, per consegüent,
la valor que té saber aturar la pi
lota, arrencar-la, passar-la a la da
vantera adequadament, per tal que si
gui aprofitada... Ambdós saben, per
haver servit
1 marcat bons da
vanters, com un hom ha de saber
fugir del marcatge, com no s'ha de
tenir gelosia de cap company i do

Naves. Borras, Lledó,

-

SS.

Una noche de

amor

per Grane Moore, tiel
Metropoli
tan Opera House de New-York.

-

14-r
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Doneu-los

Avui, gran éxit,

sempre

NIDO DE AGUILAS

grandiosa producció interpretada
per WALLACE BEERY,
ROBERT
YOUNG, MAUREEN O'SULLI
VAN, ROSALIND RUSSELL.

.11

-

-

-

-

DIFICULTATS...

,

TEATRES

porter.
Iborra, a la portería, no tingué gai
obstant efectuá
res dificultats;
no
un plongeon als peus de Serra a la
primera part, que era un gol fet.
Areso tíngué un primer tern,pa laxe
„

441
eae

Xocolata amb llet

Superfina
LA MARCA DE FAMA MUNDIAL

ESCOLA 1

MARTORELL,

el formidable rematador del Bar
celona, absent ahir deis rengles
blau-grana, 1 el puntal més ferm
de l'Espanyol, figures culmlnants
del partit del diumenge vinent a
Les Corts
(Fotos ArKlu)

UNA CONFERt NCIA
D'ANTONI ROVIRA
I VIRGILI
Dijous que ve. día 31. el nostre col
laborador el con egu t historiador
N'Antoni Rovira i Virgili donará una
conferéncla al local d'Actuació Va
lencianista d'Esquerra (Aldana. 5),
dissertant sobre l'interessant tema
"L'espeilt democratic a la Catalu
nya mitiga".
Hl queden ínvitats Ves els socia
deis Casals 1 Centres d'Esquerra Re
publicana de Catelurlya.

28 octubre de 1935

la rambla de Catalunya

tletisna

El Campionat de la primera categoria B

El Granollers passa
A

El

Martinenc, batut pel Ter

rassa, per la mínima dife

réncia
Tampoc el Terrassa, en aquest dar
rer encontre jugat al seu terreny de
joc eiafront el Martinenc, no ha tro
bat aquella ocasió que de temps es
esperada, per tal de revelar-se defe
nitivament com un ferm aspirant a
l'ingrés a la primera categoria. Prin
cipalment, 1 aixó hauran pogut cons
tatar-ho tots els que segueixen de
prop aquesta competició, aquesta ir
regularitat del Terrassa es fa més
palesa en els encontres disputats al
seu propi terreny de joc. Causes? Més
aviat cal atribuir-ho a uns factors
Imponderables, suficients par a pro
duir aquestes paradoxes.
Globalment, peró, cal constatar una
vegada mes que l'equip del Terrassa,
com a conjunt, no existeix. L'única
radia que constitueix una excepck
d'aquest comentare crític, és la dels
mitjos. La davantera continua amb
simplement discrets
uns extrems
amb un tercet central. sobretot Polo,
que abusa del dribling i treu efectivi
tat als atacs. Tampoc la defensa no
es
troba a eakeria, ni individual
ment ni en conjunt, de la resta de
l'equip. El moment actual. técnica
inerit parlant, és de compás d'espera
amb tendencia a fallar en el moment

jornada

L'encontre d'ahir fou en la mejo
ría del temps mancat, ja no direm
d'interés per tal com la significació
del torneig ja l'assegura, peró sí
exempt de joc espectacular i de des
ee. Dins d'aquest taranná l'equip lo
cal arribe a marcar tres gols en el
primer temps 1 un al segon, mentre el
Martinenc evidencie en tot moment
ésser víctima duna depressió moral
1 de técnica, arribava a marcar un
gol durant la primera part.
Són dignes de remarcar els quinze
minuts finals de l'encontre, pie d'un
entusiasme efectiu per part deis ren
gles del Martinenc 1 d'un complet
desgavell en les files locals. Conse
qebncies. un 3 a 4, que s'ajusta amb
bastant fidelitat al curs del partit.
Burilo inaugure el marcador i Cas
molt
tro obtingué el de l'empat amb
oportunisme. Els tres minuts abans
de finalitzar el primer temps foren
aprofitats per marcar Burilo i Pue
yo, en els únics moments realment
rnagnifics de joc, dos nous gols que
semblaven que havien de portar la
debacle al Martinenc.
Al segon temps. Burillo maree de
nou. 1 un free-kik executat per Gu
má 1 Cases d'un tret de lluny cono
cardissim, aminoraren la diferencia.
A les ordres de Santiago, els equips
es formaren abd:
Llagostera. Catafau,
Martinenc:
Medico, José. Moreno. Iranzo, Alba
Tecla, Cases, Castro, Gume 1 Mas.
Terrassa: Llopis, Vilanova, Penyar
roya, Castro, Loiola. Cadafalch, Ferió,
Pueyo, Burato 1 Colomer.

Calella, incomplet,

El
batut per 3

a

Rúbies i Manuel, el Granollers.
JOFRA
A SANT ANDREU

inferio
ritat numérica el que és mes nor
mal és que sigui batut, encara que
alg-unes vegades, com avui, succeeix
que els inferiors en nombre posen
mejor entusiasme
en la defensa un
que de costurn, i fan que la victoria
dels contraris sigui difícil i costosa.
I aixó, exile ha passat al Grano
Ilers, que. amb tot i coneptar da
conseguir la vichreria en lluita nor
mal, o sigui en igualtat de condi
nombre de jugadora -, en
cions
trobar-se davant d'un contrari des
igual ha passat un primer temes
eense que la seva davantera arribes
a llegar ni tampoc a saber aprontar
l'oportunitat que els oferien els con
traris d'assegurar-se de primer an
tuvi una neta victbria.
I aixi hem vist com els andonats
granollerins passaven quaranta-cinc
minuts d'angoixa, no sabent-se em
passar que el quintet atacant lo

equip jug,a

amb

-

cal el diumenge passat aconseguis
Yesplendid resultat de cinc a z,ero
al propi terreny deis martinencs.
Peró els que. encara que entusias
tes del Granollers, no gen fanetics
shan pogut adonar que la táctica
de joc emprada avui no era la ma
teixa del diumenge anterior.
A Sant Martí es done joc als ex
teriors, 1 aquests centraven mate
meticament, i el cap del valent Sark
sortia implacable i feia inútil la in
tervenció del portar contrarl.
Avui, al primer temps, hem vist
tan poques centradas precises dels
exterior& que, si mal no recordem,
una sola passada d'Eugeni l'ha po
guda recollir Sane de cap, 1 ha re
ma tat la pilota alta.
Amb el que hem dit no censurem
Manuel, que ha substituit Gubc, le
sionat a Sant Martí, perqué la seva
esforç veritable
bona voluntat i
ment admirables l'han fet reeixir
en, en
en el lloc desacostumat per
les poques vegades que li han do
nat joc.
Ho concretem i ho remarquem
per Eugeni, exterior dreta, que en
la seva mania de voler passar-se el
contrari, s'ha deixat arrabassar pi
lotes netes que mes profit haurien
donat si haguessin estat centrades
a fer
en el moment preces i just per
ho, peró fugint també del costum
que té de fer els centres tancats i

r Copes

per

a

esport

el millor assortiment

.

:

amb

gols

a dos
Ahir sí que er.s pensesem que el
partit celebrat al camp del carrer
de Santa Coloma era a bastament
guanyat pels adreuencs, perqué cal
recordar que la major part del par
tit varen dominar el seu adversari
hortenc i que en arribar al eescans
portaven marcats dos gola per cap
Adhuc al comença
ala contraria.
ment de la segona part van quedar
eis visitants sense porter, perqué a
pes de braços van haver de por
tar-lo a la caseta i aleshores sí que
era qüestió de suposar que amb den
jugadors i amb Mir (el defensa) a
l'extrem esquerra per lesió, i amb
dos gols en contra, el Sant Andreu
ja no havia pas d'amoinar-s'hi. Pe
ró de %regadas passen coses tan es
tranyes que ni el més pintat pot
presumir-les. Nosaltres ahir volgué
rem fer el viu, i per més que durant
treta la primera part 1 fins en arri
bar al descans, per la forma com
s'havia bellugat l'Horta no créiem
en
la seva derrota definitiva, quan
vam veure que quedava en inferio
ritat numérica ens verem donar 1
várem fer ja del tot difícil la re
muntada hortenca. Verem Lar el
via, perqué ens pensávem eue per
a
l'Horta ja no hi havia pas remei
amb aquella desavantatges, peró, al,
las!, que els més vius també s'equi
voquem, i després d'un gol inesperat
va venir l'empat i amb eh
l'emoció
del partit, perqué el gol hortenc de
la victória ja va culminar en la sor
presa, 1 fina el seu autor, Domín
guez, va ésser atrorpellat pels seus
amb tanta emoció d'ells i própia,
que va catire desplomat i colgué la
intervenció del curador per a reani
mar-lo.
El Sant Andreu va fer un partit
molt regular, peró amb massa con
fiança potser després del descans,
malgrat el seu domini no va saber
subjectar la davantera hortenca. Al
trament Daví ahir varen passar-see
molt sovint, 1 de l'actuació d'aquest
mig-centre avui per avui el Sant
Andreu se'n sent molt.
Pes jugadors arrenglerats en cada
equip foren els següents:
Cruz,
Falguera,
Sant Andreu:
Sane, Perera. Daví, Castillo, Gómez,
Pinero, Roig, Vallribera i Ubeda.
Horta:
Banús. Sanxo, Mir, Sola
nes, Sabadell, Ribó, Mayoral, Legas,
Domingo, Capdevila 1 Barnet.
Ella dos gola del Sant Andreu de
la primera part varen marcar-los, el
primer Pinero, d'un xut espléndid, i
el segon Daví, d'un cop de cap mag
nffic. A la segona part, la remun

O tot i la des

r

1 jaume

Pujades

RAMBLA DE CATALUNYA, 6

en aquesta cursa
30 corredors deis 43 que s'havientus
crit, quatre deis quals abandonaren.

CALVE'r

Amb la suma de 5.634'05 punta el
doctor Cels Marino, representant de
Galicia, resulta vencedor del VI
Campionat peninsular Jet Decath
Ion, concurs disputat a l'Estadi de
Montjuic en dues jornades, com és
reglamentare dessabte a la tarde i
matí d'ahir. La quantiteat de punta
sumats no és cap cosa extraordine
ria, encara que el vencedor tra el
previst en gairebé tots els pronóstics.
El récord de la prova ,esta, en pan.
Tots els comentarla preliminars a
aquest concurs feien preveure una
Huna tancada per a robtenció del
títol, com aixi fou, certament, enca
ra que el conjunt deis resultats re
gistrats no hagin correspost del tot
al que hom esperava.

SANTS

i

1
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joc

ex
entusiasme,
mig centre que rutllava,
l'equip gracienc es Mune, a l'atac,
ajudat sempre pela tres mitjos. Val

un

a dir que es trobaren amb un adver
set que desenvolupá un conjunt ad
mirable, pletóric d'entusiasme i amb
una
devantera que bregava de va
lene El principal element destacat de
la davantera fou Borres, el qual ini
clava ala atacs i provocava perills da
vant la porta gracienca.
Com era d'esperar, la lluita entre
aeuests dos equipa fou disputadíssi
Ina, i el nerviosisme féu que alguna
vegada s'arribés al joc dur, cosa que
perjuieee ambdós onzes, ja que molt
sovint resultava lesionat algun

gaclor.
També cal assenyalar que abd cone
acabar el partit sense accidente,
podia haver acabat molt malament,
pele que les decisions del senyor Er
mengol en la direcció de rencontre
l'oren molt desgraciades. Comer*, a
assenyalar faltes imagineries per a
ambdós onzes, que perjudicaren de
gran manera els equips. Tenim per
exemple aquell gol anullat ala euro
peistes, els modus dels quals ignorem,
car el gol fou marcat ben claramente
I com si hi hagues d'haver compen
sacions, moments després castigava
el Santa amb un penalty, injust,
sort que el porter del Santa deture
la pilota. D'aquesta manera s'evite un
seriós conflicte el senyor Ermengol.
El resultat final de l'encontre el
trobem encertat, si bé cal assenyalar
que si a l'Europa hom li va anul
lar un gol, els del Santa tingneren
ocasions de marcar-ne, i per la poca
serenitat deis jugadors no van poder
assolir-ho, com també que l'equip del
Santa juge un xic més que l'Europa;
per tant, el resultat final és just.
El Santa, al cap de tres minuta
de començada la partida, inaugura el
marcador per mitjá d'Amposta. Bru
no passe a aquell jugador, que duna
contra la pilota rebota al pal 1 s'en
dinsa dins la xarxa,
Al cap de 23 minuts, l'Europa em
pata en rematar a gran clistencia una
passada d'Arquer, i que Mateu no
pot ter res més que ajudar la pilota
a
ficar-se dina de la seva porteria.
A continuació, Garcia salva un gol
segur, quan Montserrat ja eslava ba
tut, d'un fort xut de Borres. Poc des
prés ve el gol de l'Europa anullat,
molt ben portat per Soler, Arquer i
Ballestee El gol és marcat per aquest
darrer. Després d'aquesta anullació,
ve
el penalty imaginan i del senyor
Ermengol, que llançat per Mas, el
portar del Santa l'atura.
Acaba el primer temps amb empat

gol.

un

A la segona part, i al cap de tres
minuts, el Santa marca el segon gol
per mitjá. de Borres, en rematar amb
el cap una centrada de Folch. El joc
és altern. Els dos equips actuen amb
gran entusiasme. Quan van quaranta
minuta de joc, l'Europa empata no
vament, per mitjá de Ballester
el qual apronta una centrada de So
ler 1 que fallaren eta jugadora san
sencs 1 europeistes que es trobaven
davant la porta, 1 Ballester U, més
retardat, aprofitá per endinsar la bala
dins la porteria del Santa. Acaba el
partit amb un empat de dos gols.
Foren 119.z-wats quatre córners per

equip,
Mateu, Moliner, Marran
Sanes.
ges, Barceló, Cifuentes, Busquets,
Folch, Amposta, Sala, Borrá,s, Bruno.
Montserrat, Barbere
Europa
Martí, Alminyana, Montaner, Gar
cia, Soler, Mas, Ballester I, Arquer,
Ballester U.
OCELL
-

-

.
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Sense el concurs
del guipuscoe.
Sánchez Arana i del l'atente Josep
Lacomba, 1 amb una representació
catalana molt febre, la lluita es re
sumí a un duel entre el galleg Mari
no, el guipuscoá Iguaran i el teste
llá Gil. Iguaran, malgrat que amb
actunció espléndida aconseguí
una
millorar de bastant la puntuació dar
rerament obtinguda en el Camoionat
de _Guipúzcoa (4.5en65 punta), no
pagué igualar ractuació de Marino
en el conjunt deeleseeeroves, especial
ment en els llançaments ee la jave
lina, disc i pes, que foren les provee
que més directament contribuiren a
afermar el triornf d'aquest darrer.
Amb tot, el vencedor d'aquest con
curs no s'ha presentat a la lluita en
un grau de preparació semblant a la
de l'any passat, que també obtingué
el titoL
Abd, dones, mentre Marino en
guany ha registrat una euntuació in
ferior a la de l'any 1934, el guipuscoe
Iguaran, home de laboratori més que
de condicions físiques naturals, ha
millorat la seva actuació en el Cam
pionat de Guipúscoa.
Pel que fa referencia al madrileny
Gil, recordnum peninsular universi
tat del Decathlon, tampoc no ha
pogut obtenir, a l'Estadi, una pun
tuacló superior o igual a la iegis
trada per ell en el coneurs darrera
ment celebrat a Madrid 1 en el qual
obtingué el Campionat Je Castella de
l'esoecialitat que come.ntern.
Els representante de Catalunya,
Consegal, Fraga, Pujol 1 Etter, no
han pogut replicar a Ilurs adversaria
a
desgrat d'haver posat tot el seu
esforc, 1 entusiasme a contribució deis
colors que representaven.
Ens dolgueren no poc les absen
cíes de Sánchez Arana 1 Lacomba.
Tenim motlus sobrats per creure que
amb el seu concurs la nuntuació re
gistrada en aquest Decathlon hauria
estat superior. I amb molla segure
tat que no hauria estat tan poc di
fícil la victórla de Marino.
Seria interssantissim la reproduc
ció d'aquest concurs en uns terrenys
tan magmífics 1 a propósit com ele
del nostre Estadi amb el concurs de
Marino, Iguaran, Gil, Sánchez Ara
na, Lacomba 1 Consegal.-C.
•

•

Segon,

Iguaran

(Guipúscoa),

5.43357 punta. Obtingué els segiients
resultats: 100 metres, 12" 2-10; llar

Madrid, 28.-Es eoneixen ja les dates 1 lloes en els quals es juga
els propers partíts internacionals d'Espanya:
19 de gener.-A Madrid: Austria-Espanya.
21 de febrer.-A Barcelona: Alemanya-Espanya.
26 d'abril.-Praga: Txecoslováquia-Espanya.
3 de maig.-A Berna: SuIssa-Espanya.
La població en la qUal se celebrará el partit SuIssa-Espanya en

cara no

*

RAMONATXO

(Foto Berd-Buyosa)

lloc preferent entre ele corredors
de primera categoría.
Una altea cosa es pose de mani
fest en aquesta cursa: la inexistencia
d'asos. Actualment, ben bé una dot
sena de corredors de fons poden qua
idear-se en un mateix nivell. Ahir
vence Ramonacho de la mateixa ma
nera que en curses anteriors guanyá
Miró i en una de próxima pot
triomfar Borres o Navarro o Sman
dia. Naturalment, que quan Jeroni,
Joa,n i Andreu, ben preparats, reem
prenguin les seves activitats, l'aspec
te de les coses i de les nostres apre
ciacions deis esdeveniment actuals
tal volta ens obliguin a opinar altra
ment. En el moment present, eeró,
en
no ene atrevitem a pronosticar,
front d'una cursa de sis o vuit que
lómetres que hi participeesin els ma
teixos corredors classificats en la cur
sa d'ahir. Será, qüestió d'esperar la
sortida de Joan, Andreu i Mur per
a poder apreciar si, efectivament, els
altres corredors han millorat i s'han
situat al mateix nivell que aquells
tres.
En la classificació per equipe no ha
estat l'Hércules aguaste \regada el
vencedor. El conjunt del Nurrni, més
compenetrat, pogué conocer ala cinc
hcmes de l'equip entre ala set pri
mers classificats, mentre que el dar
rer corredor de l'equip de l'Hércules
entre a la meta en el noc dese.
Consignem aquest fet amb tota la
impotencia que té i es mereix la bri
llant victoria del Nurmi.
un

*

*

pendent.

*

La sortida i arribada dele corre
dors participante a aquesta volta a
Barcelona a peu, estaven anunciades
al Parc de la Ciutadella. Peró a la
mateixa hora se celebrava en el ma
tebt lloc la darrera etapa del campio
nat de Catalunya de reclisme. Aixb
obligá els organitzadors de la cursa
a
peu de prescindir del Pare i ini
ciar la cursa i acabar-la al Passeig
de la Indústria. Aquest canvi, obli
gat per les circumstencies, no reste
gens de brillantor a la cursa del
Nurmi.
Donada la sentida, fou el gironi Es
teve'qui inicie, l'atac a fons, e-0m ja
ene té acostumats. Darrera d'aquell
i a poca distancia es collomren Ca
mí, Navarro i Ramonacho, seguits
d'un compacte escamot. En pasear
per les Drassanes, direcció a la Ron
da de Sant Pau, Camí remunte. Es
leve y aquest es quede en primera
posició, seguit del girone després Ra
monacho 1 a una 15 metros un grup
integral, entre altres, per Navarro,
Smandia, Borres, Miró i Buendía.
Pel carrer de Corta, Ramona cho
aconseguí situar-se al nivell de Cae
mí mentre Esteve, cada vegada més
esgotat, perdia forces i era passat
per molla altres corredora. En el mo

Cic 1
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ELS UNIVERSITARIS AL PRICE
SPORTING CLUB
Un acord entre el P. S. C. 1 el
Barcelona Universitari Club. perme
tre els esportius universitaria i els de
l'Escola Industrial, d'entrenar-se al
gimná,s del Price S. C. i concórrer a
les classes de Cultura física que die
riament es donen en l'esmentat eim
nes, el cual gaudeix de condicions

ventatjosíssimes.
Els elements interessants que vul

guin aplegar-se ala beneficis de l'es
mental acord, per a informarse. po
den dirigir-se al Barcelona Universi
tat Club (Rambla de Catalunya, mi
al Price Sr>orting Club
mero 66) o
(Floridablanca, núm. 129). lote els
dies feiners de dos quarts de vuit a
dos quarts de nou del vespre.
Valuosos elements del Barcelona
Universitari Club pensen organitzar
unes classes matinals de Cultura físi
ca, al P. S. C.. comoatibles amb l'ho
rari escolar ultra d'organnzar ele en
trenaments per a la boxa i per a al
tres esports.

~11*1~~11~1*~ffil

Joan Gimeno és campió de Calalunya
El francés

Arangoritz impedí

tornés
Ja hem celebrat el campionat de
Catalunya, corresponent als ruters,
sota la reglamentació duna fórmu
la complicada 1 extravagant.
Ja diguérem en una nota ante
rior que les "ganes d'inventar" de
vegades exposen l'inventor al fra.ces i al riclicul, perqué portat l'in
vent a la práctica hom comprova
la inversemblança del sistema 1 de
la teoria.
I aixó ha passat

en

a

que

redors anaven "custodiats" per un
cotxe o moto de la marca o club pel

qual

corr.en...

També hom podía comprovar com
alguna corredors marcaven apare
llats, contra el que és usual en aques
ta

mena

de

curses.

Aquesta curta etapa (49 qu:lóme
tres)

vejé vencedor el que avui

es

la realítzació

ment 1-exit" que s'ha assolit.
Dissabte es corregué la primera
etapa, Barcelona Vilafranca,
154
quilómetres. Els sortits de Barcelona
foren 35; els arribats a Vilafranca,
30. En compacte escamot entraren
al velódrom vilafranquí 16 corre
dors. Aleshores calla disputar-se els
primers loca de l'etapa, i a tal fi
s'havien de cobrir 40 voltes a la pis
ta. L'éxit del sistema no té prece
dente, perqué a les últimas voltes
sols quedaren tres o quatre corre
dore. Tots els altres optaren per re
tirar-se vist el fred (es corría a quarts
de cinc de la tarda) i ele resultats

deis primers sprints.
Aquesta primera etapa done com
a vencedor Matan Canardo, el qual
es beneficia deis dos minuts regla
mentaría.

Diumenge al metí s'efectue el que
la segona etapa, sota la fórmula
contra el rellotge, o sia amb sorti
des separades, a dos minuts de dis
tencet. La disputa d'aquesta etapa
fou molt liberal per part de l'orga
nització, la qual deixe (quin remel
era

li tocaya!) que cada corredor anés
solet o acompanyat de qualsevol
mena de cotxe o motos, i es donava

10,1114 dele

cor

Canardo

guanyat el tilol

d'aquest campionat de Catalunya.
Vegeu, només, eh resultts técnica
obtinguts i eomprovareu suficient

Mí' Ga6114111141" ge
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12. Galileo Varó, ídem, U. A. Nur
mi.
13. A. Gomis, Junior, C. E. Late
tenia.
14. Manuel Martínez, Senior, Hér
cules.
15. Melcior Sala, Junior, C. A. Sa
llentí.
16. Mendizeleal Bolonc, Senior, U.
A. Terrassa.
17. Caries Baró, ídem, F. C. Bar
celona.
18. Antoni Grecia, ídem, Hércules.
19. Antoni Badia, ídem, ídem.
20. Agustí Arrufat, ideal, U. A.
Nurmi.
2L Vicenç Jovani, Junior, Mont
negre.
22. Josep Martí, Senior, Hércules.
23. Antoni Trillo, Junior, Hércu
les.
24. Bartomeu Montalvan, Senior,
C. A. Sallentí.
25. Joan Sala, Junior, C. A. Sa
liente
26. Conrad Horlemann, ídem, F.
A. E. E. T.
CLASSIFICACIO PER CLUBS
1. Unió Atlética Nurmi, 24-5-6-7
=
24 punta.
31 punta.
2. Hércules, 1-3-8-9-0

s -rri e

-
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La manca d'espai ene priva de pu
blicar els resultat,s Integres d'aquest
concurs. Donarem els més essencials:
Primer, Doctor Cels Marino <(lali
cia), 5.63405 punts. Obtingué les se
giients marques: 100 metros, 12-' 3-10;
llargeria, 6'08 metres; pos, 11'40 me
tres; akeria, 155 met-res; 400 me
tres, 59" 1-5; 110 metres tanques, 19"
1-5; disc, 34'06 metres; perxa, 3 me
tres; javelina, 5094 metres, 1 1.500
metros, 5' 39".

ELS PROXIMS PARTITS INTERNACIONALS
D'ESPANYA
ran

*

MARIS:0
(Foto. Berd-Buyosa)

va

a

4' 43".
Tercer, Anton1
Gil (Castella),
5.433'085 punts. Obtingué els se
güents resultats: 100 metres, 12" 3-10;
Ilargária, 551 metres; pes, 10'73 me
tres; akeria, 1'55 metres; 400 me
tres, 57" 9-10; 110 metres tanques,
18" 2-5; disc, 33'19 metres; perxa, 2'60
metres; javelina, 45'99 metres, i 1.500
metres, l' 4-5.
Seguiren en la classificació, Con
segal (Catalunya), 5.11405 punts;
Praga (Catalunya), 4.868835 punts;
Celaya (Guipúscoa), 4.784061 punts;
Pujol (Catalunya), 4.72737 punts;
Etter (Catalunya), 4.40942 punts, i
Fernández (Guipúscoa), 4.265'570 íd.

Contra tot pronbstic el vencedor
de la cursa a peu, volta a Barcelo
na, celebrada al matí d'ahir, organit
zada per la Unió Atlética Nurmi, re
sultá ésser un atleta de la nova pro
moció: Pene leamonacho, de l'Agru
pació Escultista. Els Miró, Smandia,
Borres, Camí, Navarro i iltres con
redors de mejor prestigi, hagueren
de sucumbir enfront de Ramonacho,
si no per la mejor classe física d'a
quest, quan menys per un esforç su
perior i una actuació més brillant
durant tot el transcurs de la prova,
que el vencedor realitze emb seny 1
energía insuperables. Amb aquesta
victoria, Ramonacho s'ha situat en

com

Amb

geria, 6'14 metres; pes, 10'12 metres;
alça,ria, 1'55 metres; 100 matraz, 55"
3-5; 110 metres tanques, 18" 3-5; disc,
2917 metres; perxa, 290 metres; ja
vaina, 35'82 metres, i 1.500 raetres,

*

CLASSIFICACIO GENERAL
1. Pera Ramonacho, Senior, A,
Escuadsta, 25' 9" 3-5.
2. Just Borres, ídem, Hércules.
3. Antonio Smandia, ídem, U. A.
Nurmi.
4. Lluís Miró, ídem, Hércules.
5. Francesc Camí, ídem, Sarria
Espor tiu.
6. "Vicene Navarro, ídem, U. A.
Nurmi.
'7. Antoni Buendía, ídem, ídem.
8. Emili Esteve, ídem, G. E. E.
Gironí.
9. Felip Sánchez, ídem, U. A.
Nurmi.
10. Ramon Santasmases, ídem Id.
11. Josep Esteller, Junior, inde

CATALA

L'EQU1i

gols

en

la meta.

Prengueren part

L'encontre que ahir disputaren el
Santa 1 l'Europa fou una lluita emo
cionant 1 de força interés, car ala
dos onzes hi posaren entusiasme, per
tal de conquerir amb afany els dos
punta que hi havia en litigi. Des
prés de la pérdua deis dos punta en
el parte: del diumenge passat, l'Eu
rope es presente amb una- variació,
la qual de bel comeneament, 1 prin
cipalment al primer temps, palese
una
ce rta
eficecia. Era aquesta el
loe de mig centre. el qual ahir va
ocuparlo molt .dignament Muntaner,
que forní una tasca encartada, tant

primer temps, sense reaparéixer.
Casanoves, Aparici, Valls, Martí,
Rovira, Lorres, Eugine Gare Sane,

perd

a

Un partit disputadíssim que
acaba amb un empat a dos

,

davantera vallesana
un

A

Nou córners a favor del Granollers
1 cap en contra.
i
Ha arbitrat Aicart regularment,
els equips s'han format així: Zamora,
Miró, Colomer, Comes, Reixach,
Busque ts
Usa ndizaga, Coromine s,
Babot i Garnatxo el Caella. Comes
s'ha hagut de retirar lesionat, al

afortunada actuació de la
Quan

tenir el resultat, quan els vence
dora varen transformar-se en ven
puts, 1 aixó ja sabem tots a qué
condueix moltes vegades quant al
comportament de jugadors 1 públic.
Val a dir, en honor a la ver1tat, que
ahir els andreuencs que van ésser
els que a la primera part perol
velen flora 1 violes que després es
van convertir en espines, varen por
tar-se molt bé 1 varen admetre el
resultat amb veritaele esportivitat.
Molt bé tots plegats, pel compor
tament deis vençuts i per la mere
ebria victória dels vencedors.
ADRIA

xanca.

El Sant Andreu
l'Horta per tres

perdé, seguint-lo d'aprop Smtndia,
que pogué desfer-se ae l'esearnot, i
Navarro. La cursa ja esteva decidi
da en aquest,s moments, quan menys
pel que féia referencia als ,yrimers
llocs, lluitant els altres corredors per
a sostenir llurs respectivas
posicions.
L'arribada dels concursante fou
presenciada per an públic molt nom
brós que aplaudí amb
entusiasme
aquella a mida que anaven entrant

va

de cinc, trenta 1 trenta-un minuts
elhaver començat el segon temps: el
primer d'un bon xut de Sane que ha
fregat el travesser; el segon d'un
formidable cop de cap de Sane rema
tant valentment una centrada pre
cisa de Manuel, i el tercer d'un ful
minant xut de Rúbies que ha tocat
ha anat a parar a la
un lateral i

és

Barcelona

l'Horta varen coronar-la
gola al marcador, primer l'ex
esquerra. després d'un free
trem
kick Barnet, í finalment Domínguez,
amb admirable braó i empenta.
L'arbitratge, a cerrec de Cardiel,
va ésser molt bo. Val aquest qua
lificatiu perqué el partit va ésser
difícil de debe), i el lector pot fer
se'n cárrec amb la trajectória que

nyalava zero a zero.
Quan el Granollers ha aconseguit
el primer gol, 1 a mesura que anava
passant el temps, més ha augmentat
lz pressió a la porta de Zamora, do
nant-se ja per descomptada la victó
ria granollerina.
Els gols s'han aeonseguit al cap

A GRANOLLERS

a

contentar..amb

tecla de

Peró com que les coses desviadas
tard o d'hora tornen al seu camí nor
mal, a la segona part els matebcos
davanters han millorat nur actuació
1 han aconseguit una mere.scuda 1 in
diecutible victória, i mes quantitats
hauria estat si el porter contran no
hagués estat Zamora, en pla d'en
certs 1 en alguns moments felie en les
seves intervencions, deturant lotes les
pilotes que li enviaven. sense, perb,
que pogués fer res en els tres gols
que ti han merad,.
El Calella, amb nou jugadora, no
és d'estranyar, dones, que s'hagues de
preocupar més de defensar-se que
d'atacar. encara que ha vingut per
un fil que no aconseeuí.s marcar en
un atad isolat, 1 precisament en mo
•ments que encara el marcador asse

1

Ramonatxo 1 el Nurmi vence4ors de la Vola

1 re

vestit duna gran confianca, atece el
seu adversari, Carne
Ami-8st no po
gué replicar i hagué de
el segon lloc, circumstancial
raent. Ramonacho ja no fou inquie
tat per cap altre corredor, pele) Cami
era atrapat en creuar el
Passeig de
Grecia per Borres 1 Miró, que cor
rien precedint de poca metros a
Smandia, Navarro, Buendía. 1 algun
altre. A partir d'aquest moment,
Bor
ras, inicia un fort atac i pog-aé si
tuar-se en segona posició, que ja no

amb

partit.

()porte.

Ramonacho, pletóric d'energies

primer lloc de la classificació

a

damunt mateix de la porceria. Un
altre detecte d'aquest jugador és
que hi ha moments que pot inter
porta contrária i
nar-se envers la
guanyer el terreny als adversaria i
tampoc no ho fa, pirdent bones oca
sions per piesentar-se moltes vegades
sol davant el poner i fusellareo, cona
vulgarment es diu.
Demés, entenena nosaltres que per
marcar gola cal també xutar, i dels
cinc davanters granollerins, al pri
mer temps tan solament Rúbies s'ha
decidit a fer-ho, encara que imprecís
i també abusant-ne extraordinária
ment, antb la qual cosa ha perjudi
cat més que afavorit el seu equip.
I a aquesta táctica d'equivocacions
deis davanters deu el granollers una
primera pan t amó domini intens llas
timosa.ment perdut, i un neguit con
tinu els addktes que han assistit al

TERRASSA

e

El doctor Cels Marino fou el vencedoi del Camp'.onat
Peninsu ar del Decathlon

L'Horta, vencedor a SaniAndreu, dóna
la nota sensacionai de la

ment que ala corredora t'usaren pel
davant de la Universitat Industrial,

GIMENO
campló de Catalunya, Joan Jimeno,
el qual féu el millor temps.
Després d'acabada aqueeta sego
na part, es donaren 40 voltes al ter
cult del Paro. La eituació en aquell

moment era la segtient: primer, Ji
meno;
segon. Sancho; tercer. Ca
riardo; quart, Campama, etc.
El títol, dones, encara no era ben
bé de ningú. Les 40 voltee transcor
regueren amb força monotonía, amb

algunas escapadetes eo mantingudes
a cerrec de Gascón, González, ellys 1
Canardo.
A les darreres valles Cafiardo se
separt del grup, junt amb dos o tres
corerdors més amb einteet de gua
nyar el primer lloc, la qual cosa li
proporcionava de retorn l'obtenció
del títol de campió de Catalunya,
puix que s'havia desfet de
Jimeno
i Sancho. Peró... Arangoritz un -or
redor
basc-frances, company del
notable i simpetic Cebr.en
Elys,
s'escape com una bala entra el pri
mer a la meta, davant l'estupefac
ció de Cafiardo.
Arangoritz acabava de proclamar
campió catalá a Joen Jimeno, el
qual arribe a la nieta a certa dis
táncia deis primers.
La bonificació que obtingué Ca
fiardo fou d'un minut, per haver .et
el segon; perdé el títol per 12 se
gons de diferencia. S. Aragoritz no
s'hagués interposat, Canardo nau
ta resultat vencedor per 48 segons
de superioritat.
Com es pot veure, aquest elbo
lic de les bonifícacions tan poc es
port ves no pot esser mes inveesem
blant, 1 la fórmula frie assa duna
manera neta si tenim en compre que
Jimeno no acabe les tres etapes de
qué constava el campionat. mente,
per centra, Cafiardo trepitjá les tres
metes legitimes del i ampionat.
Els resultats
no
peden ésser,
dones més inversemblants, 1 han do
nat el fruit que suposeerem.
PERE
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