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la rambla de Catalunya
per
vegada més el seu
mete en les seves intervencions do
nar la sensació que ahir al matí al
terreny de davant les Casernes es
disputava una partida de campionat
de basquee
Sota les ordres del collegiat se
nyor Gironéa, que jutjá encertada
ment
l'encontre, llevat completa
ment de dificultats, s'arrengleraren
els equipa com segueix:
Intendencia: Pujol (2), Martínez
(7), Estop (11), Vilaldac (6) i Ca
tarineu (9).
Juniors: J.- Vidal, P. Vidal (2),
Benach Sanahuja (9) i Redón (7).
Els altres equipa:
Espanyol: Brotons (2), Gago (4),
López (10), Redón (3), Coll (9) i
Vallard (8)..
Manresana: Ametlla (1), J. Gar
cía, Soler (5), Vila (4) i E. García
(1).
Arbitré amb competencia el col
legiat senyor Estany.
Resultat al mig temps: 20 a 7 fa
vorable ala vencedora.
-Iluro: Baró (2), Montasell, López,
Xibillé (6) 1 Cordón (9).
Barcelona: Ferrer (5), Carbonell,
Tornas (10), Hernández. Vil. (5) 1
Mallard (6).
Arbitrat pel collegiat senyor Vi
lana amb encert.
Punteig al primer període: 4 a 14
favorable als vencedora.
Patrie: Maunier (2), Borrell (4),
Font (14), Arnaud (12), Henry (3) i.
Mitchell (10).
Laieta:. Félix, Martínez (2), Mus
cat (2), Llebot (6), Mirambell (8) i
Arenys (1).
Arbitrat pel collegiat senyor Bro
t,ons.
El marcador assenyalá a la pri
mera part:
30 a 13 a favor del Pa
trie.
KILL
una

Frontó
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El Terrasa vencé i'nei per 2 a O:
El Po!o capdavanter en ptimers,
segons i le

cers

TERRASSA, 2; R. U. ALGER, O
Ahir al matí es juga el primer deis

partits

que enguany el Terrassa 1 el
Jtuator han concertat amb l'equip del
R. -U. Alger. El primer daquestes en
tontres corresponia jugar-lo al Ter
.aasaa. El segon, haura estat jugat
•avui per Junior.
A Terrassa hí ha afició a noquea
Ahlr ho palesa a bastarnent omplint
'el camp de joc de gorn a gom. Verita
blement la partida no defrauda.
L'equip francés se'ns mostra un bon
conjunt, on hi destaquen jugadors
de molta categoria, com és, per exem
.ple, el seu porten Aquest xicot no
s'inapressiona ni poc ni molt davant
:
ratac
més duna vegada anguniós
de l'equip local
Sempre ben collocat í seré, desvia
.1a. trajectória de•moltes pilotes, quan
el públic anava ja a cridar gol. Es
tin_horne difícilment batible.
Un altre element destacat és l'ex
trem dreta. Jugador rapiclíssim i de
molta empenta, porta el perill amb
alzan facilitat a la porta contraria.
I en un pla més inferior, remar
quem l'actuació de la defensa, mig
dreta i interior esquerra.
a Els altres elementts no passen d'és
ser discreta.
Resumint, un equip regular que mi
el/arana molt si guanyés en velocitat,
i perdés el costum de parar amb els
peus, defecte que en rnés o menys te
yien tots els seus jugadora.
'El aerrassa, en conjunt, efectua un
bonic encontre. El joc del Terrassa és
simplicitat. El mínim de jugades per
arribar a la porta contraria; natural
ment aixó comporta una velocitat ex
traordinaria que moltes vegades va
eh perjudici de la precisió; peró, és
aquesta velocitat precisament la que
dóna un caire verítablement emotiu
als enc,ontres jugats per aquest equip.
La inclusió de nous elements ha
.
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nt el programa de partits
anunc.ats per a ahir, i considerant
ja el Barcelona, Patrie i Espanyol,
fácils vencedora deis seus adversaria
respecaus, Euro, Laieta i Manresana
ens
traslladarem al. terreny de da
vant
Casernes Noves, de dente
ra el Parc.
Intendencia
Juniors
era pea
nosaltres un interrogant,
ja que tant un equip com l'altre,
malgrat els resultats obtinguts fina
a la data, no ens han satisfet quant
a
conjunt, ni quant a técnica.
Dal

Arriblrem a la grandiosa espla
nada railitar, 1 sortejant les pilotes
que hagaven arran nostre llança
des atila más o menys traca pela
futbolises anónima que pullulen en
mig d'aquell vast i enigmátic girell
de campa de futbol, entremig deis
v-enedózs ambulants de taronees a
dues c.nc i evadint els ciutadans
tracornaos que ens °ferien el xu
rro ensefrat de llur bagatge, ens si
tuarem prop de la tanca del ter
reny
básquet confosos amb els
vestits camas
color que deseo
briem
cópia de molas esforços.
Mentre el nostre company espec
tador ers anava llançant al damuat
les pela duna sucosa,
_mandarina
que devorava amb una afició enten
-dridora, •forrnarem
part durant
quaranta minuta d'un públic
que
s'avenía., que de tard en tard bada
Haya •1 d'una quanta que s'engres
caven peant de mana sen.se solta ni
volta, sagurainent per no adormir-se.
Les ceadicions atmosfériques del
camp d'Intendencia no són les més
confortaeeS tanmateix. El vent hi
xiula -de ets canl,ons, el sol hi toca
d'esquitll ates. i la quitxalla que pre
tén jugar a futbol prop nostre, de
tant en tatit ens premia amb un cap
—

Hilaban
h.graki,
-

plega, per?)
Miller, batut.

fet i fet

--

—

•

—

Aquesta setmana ha estat,
també, de repós. Com delem el di
lluns

passat, els organitzadors
barcelonins han cregut que les
Lestes d'aquests dies no són aptes
per a multar yetllades de boxa.

~ag.
,

-

Figueres, 29.
En terreny figue
renc sha- jugat el partit de campio
nat entre els equipa amateurs del
Girona i del Figueres.
L'encontre ha estat jugat en for
ma
interessant, puix que si bé el
joc no ha estat de gran qualitat,
han mantingut sempre
l'atenció
del públic les :constants oscillacions
del marcador, -pula que l'encontre
ha 'finit amb un empat a 4 gols.
Defensaren els colora amateurs
del
Figueresl
Cabaries.
Geniscá,
Domínguez, Tecut, Vayreda, Font,
Hilara Roca, Jofré, Muxada i Qui
jada.
Arbitré l'amateur Latorre.
—

-

-

-

-

Juniors
Barcelona
Iluro
Laietá
Manresana

-

Joventut
Comtal
Rubí

L'Intendencia, sense•
un conjunt
táctica, sense técnica, inaegur, man
i

inten

tarit el marcatg,e des de mig ter
reny de joc, en la qua cosa esti
gueren bon xie afortunats. Vilaldac,
anant

i avall atel camp com
sense i
rnés_ lleu no
ció de la seva comesaa í _arnb unes
excentritats imprepies
d'un juga
dor com Víctor, que no as novell en
amunt

esperitat,

una
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basquee Catarmeu, un digne com
pany de l'anterior, i Estop, força
insegur i mal ajudat. Pujol dugué a
cap una partida millor que els seus
companys. L'únic que mereix el nos
tre encomi fou Martínez, el qual
•

ésser en tots moments el millar
deis deu. Martínez, que
pos.seeix
unes qualitats exc;.cents, un
boa co
neixement del joc i un gran encert
en pujar la pilota a l'anella,
salva
va

•
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LA MARCA DE FAMA EUROPEA É5 ELEGIDA
PER LES PERSONES QUE DES1 I.GEN ELS
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VILANOVA I LA GELTRU
F. C.

Cársega,

Catalunya,

per tal d'adquirir algu
medalles d'or que perpetuln la
gesta deis nqstres basquetbolistes.

Pederació

Catalana, desítjose
que l'homenatge tingui el mejor re
lleu. tota vegada que
en
l'equip
d'Espanya figuraven tres Jugadora
Catalana. ele atletes Ferran Muscat.
,Joan Carbonell i Armand- Maunier,
"des d'aquest moment obre una llis
ta. a fi d'enerossir
la
e-a—e-reí
nacional, 1 prega especialment ala
seus clubs afiliaba
que vulguín col

S. A.

—

ARTES

Competició Comarcal Bages-Vallls
Resultats del dia

29

de desembre:

Nayarclés, O Llorensa. 2.
Monistrolenca, 3 Artesenc, 5.
Avinyó 2 -Santpedor, 2.
Ha començat la segona volta i l'Ar
tesenc ha donat la primera sorpresa
en guanyar la Monistrolenca, un deis
equipa bons de la Competíció. Abtó sí.
hem de ter evident que, ultra l'esphr
tivisme deis jugadora monistrolencs
l'Artesenc í per primera vegada troba
unarbitre imparcial, deslligat de eaat
faria•tisme parcial o partidistic
En
Vilaclara complí dignament en la se
-

-

va

cal esperar que els altres

comesa. I

arbitres

prendran exemple.

en

Per haver-se rectificat en la seva
la Monistrolenca,
queda
anullat l'acord pres pel partit-revenja
a _celebrar al camp de
l'Artesenc.
Al seu lloe i valed per a la puntba
ció del tomate. el día de Cap d'Any
va celebrar-se el partit Artesenc-Sant
pedor, el qual acabé amb el resultat
de 1 a O favorable als locaLs, i elsaeo
rasters es retiraren del camp de joc
quan maneaven vint minuta pel seu
total desenrotllament. Actea com els
succeits en el moment del desenllaç
no
són dignes de relatar-se per de
nigrants 1 antiesportius. Són de dis
pensar alguna actes abusius deis ju
gadora. aportata pel seu nerviosisrae.
Pena no l'actitud- -d'alguna hastenea
espectadora a?) i menys la incapacitat
d'individua que valen representar .a
delegació d'un Club... Val mes no
parlar-ne, Perqué• fa tanta llástima
com fástie.
,

.

Puntuació
6
7
6
Artesenc
7
Monistrolenca
6
Navarcles
6

Llorençá.
Santpedor
Avinyo

..........

LA

actual
5 1 0
4
1 2
2
2 2
2 2 3
1 1 4
1 1 4

26
19
7
13
18
9
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diari catalanista de les
esquerres,
publicará cada dia una

interessant informació
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VILAFRANCA DEL PENEDES
Torneig Intercomarcal de Penyes 1
Clubs modestos Trofeu Generalitat
-

de

Catalunya

U. S. Pla, 3 -Casal E. C.. 1.
El Casal E. C. es desplacé al
Pla
del Penedés a jugar el partit
corres
ponent de Campionat. 1 degut
sens
dubte que eis seus jugadors
estaven
cansats i alguna lesionats, del
partit
jugat dies abans a Esparreguera, no
donaren el resultat que d'ella s'espe
raya 1 perderen per 3 a 1.
Casal E. C.: Antó, Mateu, Solsona,

Camí, Saumell, Balanyá,
Martí, Raventós, Balaguer i Arnabat,
Gallego.

ARISTOS
ta salamandra á palita!

laboar-hi,

AGENCIES

G111011A: Erne-4 Martfnez.
LLEIDA: Modest Torres.
IGUALAD
EL MISIÇOE: -in"ers Masnou.
Ferrer 1 Guitart.
MATARO: Camil Fradera.
Josep Rodrí
guez.
RIBES: Tomás EdMundo.
REUS: Pere Xifré.
SABADELL: Ramon Pasqual,
TARIMA: Enríe Clau. TARRAGONA:
Joan Just.
VIC: Rafael Arimany.
FRANA: Josep Bardalet
VILA
-

-

-

-

-

-

-

-

dor Pirrela.

SARAGOSSA:

-

OSCA: J. ('oil 1 D. Sánchez.

•

-

Jiménez 1
-

aixl com també s'adreca
tots els jugadora i aficionats
en
general, perqué hl !ad/1 llur apor
tació, que podran fer efectiva a
l'estatge de la Federado Catalana,
Portaferríssa. 11. entresol. primera.
cada cha feiner. de vuit a nou
Es
prega
possibles donante. que
vulguin apresar-se,
tota
vegada
que la subscripció será closa el dia
15 vinent."
a

i SERVEI:

Sancho.
BARBASTRE: Salva
PALMA DE MALLORCA: Guillem Ramon
-

4 11
17 9
9 6
20 6
23 3
19 3

3:

nes

302

i Palau.
F. C. Catallinva: Raldirls. Callas,
Gulllamón, Carbonell /. Domino,
Fernárdez, Vernis. Carbonen II, Her
nán. Fsnirazo i Torres.
L'Arbitre colledat. e,-,vor Andreu,
regular.
G. MORERA.

Gimnastic de Tarragona, 2

-'La

AUTOMÓVILES,

-

subscripció

que

combat amb Gironés,
ho recorden els nostres lectors?
També assenyalarem que l'ex-campió d'Europa
Eugéne Huat ha
declarat que el dia 15 de l'actual boxará a Barcelona
amb el catalá
Lozano. Bon combat en perspectiva.

-

Tal com estava anunclat. el dita
menge passat va iniciar-se el Cam

*

Freddy Miller ha estat batut per punts, a Me
xic, per l'ídol local Baby Casanova.
L'avantatge del guanyador fou
aconseguit, segons expliqueh, en el treball a l'estómac. Sembla que
Miller no demostra gran resistencia en el combat en cos a
cos. Exac
tament Igual com 11 succel quan el seu primer

Dia 29
6 Vich F.' C. (Reser
Joventut Olot, 2 F. C.
Sant Quirsenc, 3
Al camp de l'Olot van jugar un
partit amistas els equipa esmentata.
L'Olot, que 'continua provant nous
elements, va obtenir una crescuda
puntuació. 'degut a qué la davantera
estigué ben secundada pela mitjos,
en els quals figurava el nou
entre
nador i jugador Prieto.
El Vic al segoe terma aminoré
un
xic el desavantatge de la
puntua
ció 1 igualé ,en joc la partida.
Al cap del Joventut es jugá de
çampionat $ novament els locals
perderen els punta
No ene estranyaria gens que ele
locals arribessin al final del torneig
impuntuata, car sisan mostrat com
equip més ieferior a tots els altres
components del seu grup.
Dia 1
Joventut Olot, 6
F. C. Ripoll
(reserva), 3
Un partit amistes que ha
avorrit
el públic per la poca qualitat
de
joc que s'ha emprat.
El Joventut mostrá una gran
su
periorítat davant del fluix reserva
del Ripoll.
^

rablementa—C.

M ILL( RS AUTOMOIS LS

C.-, In

protesta

Camallera, 2 E. C. Pontós, 2
Partit molt accidentat fou el que
es jugá al camp de
Vista Alegre en
tre els equipa mes amunt esmen
tata; la culpa la va tenir l'arbitre,
senyor Jeroni, en deixar fer el
que
volgué el jugador del Camallera
Gibert, que no féu res més en tot el
partit que anar a la caça de l'home
i no de la pilota. Fora
d'aquest _in
cident. es vejé un gran partit.
Pel Pontós
destacaren
Jorda,
Barneda, Farreró, Bayo 1 Baró; eLs
altres, amb més voluntat que en
cera
Del Camallera només diré que si
vol anar al torneig Copa
Palafru
gell cal que es reforci amb elements
de classe, o sinó només pot
anar a
combatre amb equipa com el Ca
nyelles. Arenys i Vilajoan per asse
gurar el títol o
classificar-se "hono

—

Remarquem

A OLOT

E. C.

PAULINO UZCUDUN
•
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Olot Y.
va), 3.

ng,n,o,

Pne",enne

pis. TIombard, Payé, Gasulla, Cortés

.

DE CAMALLERA

aquesta competencia?
Menys mal, encara, que l'Ita
lia Otello Abbruciatti aquesta ve
gada només l'anuncia una sala
empresa.

La noticia més important a reportar ens l'ofereix novament
Paulino Uzeudun. Déiem darrerament que havia manífestat que no
plegava, i que estava a punt d'acceptar una revenja amb Max Baer
a base d'una bona retribució. El fet que hagués
tornat a Espanya e.1
Espanya el seu cunyat 1 manager Justo Oyarzábal, tot sol, feia su
posar que tot el que es deia d'aquesta revenja i de la
decisió de no
retirar-se que s'atribula a Paulino, podia ésser completament cert.
Ara les coses han canvlat. No sense una certa sorpresa, hem lle
git que Paulino ja és cami d'Europa
potser quan sortiran aquestes
ratlles ja haurá desembarcat
i que ha decidit retirar-se deflniti
vament. La veritat és que ens ha sorprés de debó. El creiem més ca
pag d'alió que explicaveln la setmana passada que d'aixó d'avui.
Paulino, peró, no podía pas donar-se per ben venlut. I com a
comiat de la seva carrera pugilística ha fet Unes manifestacions al
corresponsal d'un collega madrileny que són més di-vertides que unes
enramades. Paulino, naturalment, assegura que el director de com
bat es va nrecipltar i que no hl havla motiu de deturar la llulta, ja
que en, etc., etc.
Amb tot, l'Uzcudun diu, entremig de tot aixó, que "quan l'arbi
tre va parar la Iluita, els seus motius devia
tenir". Es ciar, home, és
ciar, que els tenia!

diari catalanista de les
esquerres,
publicará cada dia una
interessant informació
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6
2
O

La nostra opinió coincideix amb la
d'ells. En efecte, per a ofrerir re
unions com la d'aquests da.rrers
temps, no val la pena de preocu
par-se 1 d'exposar-se al fracás.
Comencem, ara, la clásica cues
ta de enero i la comencem bé.
Dimecres hi haurá vetllada al Nou
Món 1 al Price. No fa gaires set
manes vam advertir que dues yet
nades en dos dies seguits no po
dien afavorir ningú. ?Qué hem de
dir davant una coincidencia ab
soluta de dades? ?Com s'acabara

'-•
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0 1 '78
0 2 46 81
1
0 2 53 43
Santioanene
0 O 3 15 149
Segon -grup
Sbart Mag,da 2 2 0 0 45 27
4
Ripollet
2
1 0 1 31 33
2
Mollet
2
1 0
1 23 31
2
Sabadell
1 1 0 0 19 10
2
Prat de la R. 3 0 0 3 42 68
0
HOMENATGE ALS SOTS-CAM
PIONS D'EUROPA
Hem rebut de la Federació Cata
lana la nota següent:
"Encara perdura en el record de
toa la brillant actuació de l'equip
d'Europa de /aasquetbol, en el qual
formaven tres jugadora catalana, en
conquistar a Ginebra el tito' de
sota
campions, en el Campionat
d'Europa de Basquelbol, en el qual
prengueren part den nacions, consi
derades les minora d'Europa.
Per tal de retre un homenatge als
jugadora que assoliren una classifi
cació tan honrosa per Espanya 1
que fins ara cap altre esport no
havia conquerit, la Federació Espa
nyola de Basquetbol ha iniciat una

d'esmentar.El

absolut de cohesió

1
1
3 1 3
3 1 3
3 0 4
I O 6
fi 0 7
5

Primer grup
Montgat
3 3 0 O 123
Ferran Agulló 3 2 0 1 102

sense control, augaddr. Muda nan
çarit el culr des de mil 'Canija du
resa execessiva en les- entrade.s...

en

5

C.

Tercera categoría

jugada digna
Juhiers, amb tin date- ineolor,

cata

7
6
6
7
7
7
7

Espanyol

augmentar él tanteig

va

L'alineado dele equips tau aixf:
GimnAstic de Tarrag.ona: Sesnano,

-

-

Espinazo

CAMPIONAT AMATEUR DE LA
PROVINCIA DE GIRONA

-

-

-

ragona.
Al principi de la partida horn velé
una classe de joc, en ambdós equips,
que ver1tablement no ho semblavá.
pas de camplonat; peró a mesura que
transcorria el temps, el Gimnástic
s'ané imposant sobre el seu adversari
i realitzá boniques jugades que te
mien una torta desfeta per al Cata
lunya. I afortunadament el cercle lo
calva saber defensar-se davant del
seu fort contrincant i ja. en iniciar-se
el matx, s'apunté el seu primer gol,
que per cert fou molt bonic, del seu
extrem dreta Vernis. I també, a mit
jans d'aquest primer temps, el Gim
nástic va marcar, producte d'una
avançada irdividual del jueador Ga
sulla. Degut a un centre de Ternis,

R. TERMENS
A OLESA DE MONTSERRAT
Penya, Marín, del C. E. Olesa, 8
,F. C. Granada, O
Per al dia 12:
La Granada
Esparreguera.
Vilafranca
Olesa.
Igualada
Pla.
R. TERMENS

-

•

-

Intendéncia

no

pionat de Segona Divisió de Llíga
Catalana, i en aquesta vila, va cor
respondre enfrontar-se eLs equipa
F. C. Catalunya 1 Gimnástic de Tar

vorable al Catalunya.
A la segona part, al cap de deu mi
nuts de joc, el Gimréstic aconsenieix
un altre gol de
Gasulla. Aleshores
existí certa desmoralitzaeió en les ren
gleres del Catalunya, peró de totes
maneres aquestes es defensaren tant
com nogueren. fins que s'apuntaren
un altre gol. obra da Carboneal
1 deixaren en tranauillitat el cercle lo
cal en no produir-se un resultat ad
vers 1
aue en les acaballes de l'en
centre semblava auehauria esdevin
gut una sorpresa per al Catalunya.

gular.

-

de pilota a les Carees o a una de
les dues galtes.
Aixó sí, dina relement militar hi
ha afició. Davant nostre un soldat
que
endevinare m
era
"ranxero"
perqué el color del l'esta el delata
va, posava una afició tal en les ju
gades que cada vegada que un del
seu equip perdia la pilota estrenyia
fortament les dents sobre les ungles
de la mé fina al punt que temé
rem que
quedarla, isense. No ens
atreviriem, per, .a interrogar-lo;
abans de dirigir-la la paraula cona
tatárem que en cilestia d'higiene
discrepávem, 1 per_evitar una dispu
ta en matéria de rbeaquet preferí
rem deixar-lo fer. e_
Ah! Ens oblídaaam de ressenyar
el partit. Es verían. Cornençarem
per dir que el restatat no és fidel
reflex de la lluita descabdcllada; a
dreta llei, el marcador havia d'asse
nyalar, en acabar, un empat a cap...

local

port,er i defensa dieta motivé que
no fos mé.s crescuda la derrota;
els
locals marcaren dos gola més, obra
de PraLs, en dues excellents juga
des deis locals.
Pels visitants sobresortiren el por
ter i el defensa dreta; la resta com
plí. Deis locals, bé tots, sense es
forçar-se massa; Torres, el més
fluía, peró compll. L arbitratge, re

-

la pr

requip

•

-

transcorreguia

ESPANVOL, 36 MANRESANA, 11.
ILURo, 17
BARCELONA, 26.
INTE:vaDENCIA, 35 JUNIORS, 20.
PATETE, 45
LAIETA, 19.

4

vindrit un empatx?
Paulino
encara fa declaracions.
Freddy
Un bon combat en perspectiva

A la segona pan

tingué contrineant; ataca moltis
sim, peral l'encertada actuada) del

-

j-r

no Iens

penalty.

Segons equips
Espanyol, 43
Maruesana, 26.
Euro, 14 Barcelona, 18.
Intendencia, 26
Juniors, 18.
Patrie, 10
Laieta. 15.
Resultats de tercera categoría
Joventut, 32
Feran Agulló, 20.
C. C. Prat de la Riba, 17
Sbart
Ma gd a, 25.
Santjoanenc, 7
Rubí, 27.
Comtal. 14
B. P. Montgat, 36.
AGRUPACIO DE BASQUETBOL
DE CATALUNyA
Renaixement, 53
U. G. 1 E. de
Badalona, 25.
J. Flequera, 2
Montseny, O.
Martinenca, 10
Badalona 67.
Natura, 20
Montserrat, 5.
CLASSIFICACIONS
Primera categoría
Patria
7 5 1 1 249 157 11

sense sorpreses

'Olio
,

Pie del Penedés, 1
C. E. Esparreg-uera, 4
Jugat ahir a la tarda, amb escás
públic, degut a la tarda freda que
feia, tingué lloc aquest enc,ontre,
corresponent al
Torneig Inter-Co
marcal de Clubs Modestos de Fut
bol.
La primera part fou molt mogu
da 1 disputada. Els primera de mar
car
foren els visitants; Prats em
pata, I. desféu l'empat Isard, de

-

mera vota

sk

da

Calaitnya

La darrera jornada de

—

•

dejuni,

d'esports
LA RAMBLA-9 de gener

El

Fol eps:
Polo.
PM/tantea: Goleo. lanauffl;
Lobo, Caracia. J. Renau: Parearas, La
co"
ToueTh. M. Reneu. Palomo.
Sabaaell.—More eues Valero. Sa rt
pare: Porta García. Colareer, Llonch,
Csealt BnIsaele Llorouet.
Pesultats deis partits de segons
ecuins:
Tetranids, 1: Pelo. 2.
Teregssa. 3: Aafa, O.
Jurinr. 3. Terressa J. A. C.. O
Sabadell-Comtal (no celebrat).

-

del

diari catalanista de les
esquerres,
publicará cada dia una
interessant informació

Volem remarcar la gesta de l'em
presa cinematográfica Capitol, la
qual amb motiu de l'estrena de la
daarerá producció de "Bocasses" des
tina tls ingresaos de la sessió- desea
dimarts —a benefici de la Mutual Es
portiva de Catalunya.
Cal que els esportees sápiguen cor

ESPARREGUERA

•

qUetistes professlonals.

Una gesta
l'empresa
ICapitol

S:=3

—

•

Després

Demá, dlmarts, tarda 1 nit,
grans partas 1 quinleles ame
ricanes per les senyoretes ra

PRO MUTUAL ESPORTIVA

—

en

0

contra
LUMI 1 ANGELITA

resnondre.

La segona fase oferí les mateixes
característiques de la primera'. Atac
a gol per part del Polo. ame( escapa
des aillsdes del Sabadell, que terien
cura
d'interreptar serme difieultats
la trilla o ls defersa nolistes. S'acen
segueixen també 4 gola
Tarruella,
3; Lacour, 1
ene surnats als quatre
anteriors. fan els vuit amb qué fina
litah el partit.
Suposem oue acuesta vegada el
Polo no amura pretestet l'ata.
Arbitra sense difícultats el senyor

canvi la baixa, forma
suposem
.menlentania
d'alguna altres, ha
..restat eficacia al conjunt.
;Mar mateix aconseguíren dos gols
iencara precedits de faltes claríssi
mes._ El primer obtingut per Detrell
A en' un "stick" per sobre el cap, i el
segam per Badiellaa que e sféu la cen
trada ell mateix amb el peu.
No coinprenem la decisió arbitral
cruceacedir-los, puix que mes que afa
vorir -.perjudiquen aesportivitat del
nostre boquee
Per-altra banda, no trobem res més

o

i

Amb motiu de tan sentida pardua,
rebi la desconsolada familia i espe
cialment ramic Subíran, el nostre
Inés ancer condol.

cour, un.

—

•

crudel na
laltia ha mort recentment a Sara
gossa la senyora Sofia Subiran 1 Mo
nda germana del nostre volgut com
pany a la premsa senyor Francesc
Subiran, redactor de "El Mundo De

—

e

comportat

SUBIRAN

Després duna rápida

—

---

.

equ ps

Equipa:
R. U. Alger.
Moreau; Cardinet,
Maire; Bona, Imbert, Stumph; Chi
ni, Chauveau, Jusserand, Clarac, Bai
lly.
Terrassa.
Ariza; Puig, Domingo;
Ambrós, Argemir. Codina: Francino,
Badiella, Roía, Detrell, Indurain.
POLO, 8; SABADELL, O
Aquests dos equipa celebraren ren
contre que tenien pendent de la pri
mera. Com es dedueix pel resultat, el
Polo no tingué adversari, oi més. si
es té en cornpte que els del Valles pre
sentaren un segon ~in reforçat per
alguna elements del primer.
La primera part acaba ja ami-) un
4 a O ben sieníficatiu. Els gols foren
aconseguits per Tarruella, tres, 1 La

—

,

dir

a 1/4 d'll
PRIMER PARTIT
SAGRARIO 1 ANGELINA
contra
ARRATE I 1 MARICHU
SEGON PARTIT
MATILDE 1 TONI

portivo".

l'actuació del Terrassa, si no
és a Francino, que té el defecte d'a
purar massa la jugada. No creiern
absolutament necessarí arribar cada
vegada a la radia de "kick" per efec
tuar la centrada. Moltes vegades la
pilota no arriba al cercle de "shoot"
perqué la seva tardança donava lloc
a
la collocació deis adversaria. Amb
tot, deixant de banda aixó, realitzá
una
bonica partida.
El altres, bé; recomanaríem, peró.
a la ratlla mítja una mica més -de
precisió en les centrades.
Arbitraren menys que discretanlent
els senyors Palet 1 Salvatella.
a

Avui, dilluns, 'lit,

C omarques

.

SA

PRECKIEll

'l'Onda de la

Uni4ersitat„14

la rambla de Catalu

EMA

CI

1935

gener de 1938

iva

Hoult

Pels cínemes
Orn
Fémina

-

la cinta estés presentada
amb tata propietat 1 luxe de de
talls. Grácies a aixó, en el film
In figuren diverses escenes que,
per l'esfore que representen, me
reixen tota mena d'elogis; peró
d'una manera principal la festa
en qué se'ns ofeerix una masurca
espléndida i en la qual hom no
sap qué admirar més, si l'esce
na fastuosa de la dansa, en con
junt, o el moviment encertadis
sim deis principals personatges
del film, tots els quals, en un
ordre i una harmonía perfectes,
se'ns van definint diáfanament,
assenyalant, des d'aquell moment,
la trajectória que fatalment hau
ria d'empendre cadascuna d'a
quelles vides.
Una gran part de l'éxit corres
pon a Clarence Brown, el treball
de direcció del qual no pot és
ser més reeixit ni acurat. L'am
bient que ens presenta sembia
arrencat d'una estampa d'aquell
temps. I la mestria amb qué fa
moure els personatges; l'oportu
nitat en tallar el diáleg; el mo
viment de la cambra; tot, en fi,
acusa
una intelligéncia
clara 1
una má experta que servirien per
a situar-lo definitivament si no
hagués ja confirmat a bastament
la seva capacitat en actuacions
anteriors.

Cinema Catalunya
Seguint
marxa

\

la

triom

mitj a

DIANA

COTTO:1

días

Viuda

MIGUEL

LIGERO
ROBERTO REY

fidelissimament a m b
l'impressió que de l'época en qué
han
es desenvolupa el filit ens
encaixa

de gran espectacle. El que cal
dir és que aquesta vegada la Ra
dio ha volgut presentar-nos quel
com que no desmereixés en res
de les produccions que d'aquest
genere ens han ofert anterior
ment altres editores especialit
zades en aquesta mena de cm
tes 1 cal convenir també que el
seu intent s'ha convertit en una
realitat ben falaguera.
El film, inspirat en una obra
literaria que porta el mateix ti
tol, conté una diversitat d'escenes
francament admirables, en leis
quals hi destaquen les de con
junt, on les multituds es mouen
amb una disciplina perfecta, di
rigides intelligentment per l'ani
mador Miriam C. Cooper.
L'ambient, tan essencialíssim
en
aquesta mena de pellicules,

donat els textos histories. El ma
teix podriem dir en el que fa re
ferencia al vestuari i a l'arqui
tectura, no menys identificats al
temps que es teixeix la trama de

1

nosucuaw

cions

CIFESA

l'argument.

En la interpretació cal desta
car, per damunt de tots, Greta
Garbo, damunt la qual recau gai
rebé tot el pes de l'obra. En
aquest film, la naturalitat que
aconsegueix donar al seu paper
és un dels mérits més remarca
bles. Dubtem que cap altre ar

tista de les que compta la cine
matografia hagués pogut donar
més vida 1 forea patética al seu
difícil personatge.
Frederic March, a l'alearia de
sempre, 1 el nen Freddie Bartho
lomew, encara que sense possi
bilitats de huir-secom en "Da
vid
Copperfield"
confinna la
fortament grata impressió que en
l'esmentada cinta ens produí.

més entre l'element cinernatográ
fic infantil, pertany a la Fox i
es titula "La simpática huerfa
nita".
En aquesta producció s'ha esco
llit un argument en el que, ul
tra donar ocasió a Shirley de huir
una vegada més les seves excep
cionals dots artístiques, ens ofe
reix una trama portada amb en
giny 1 que conté diversos factors
capalos de captar l'interés del
públic, cosa que no hem pogut
dir en moltes altres de les pel
licules interpretades per anuesta
artista, en les quals s'ha procu
rat únicament cercar un motiu
per justificar de qualsevol manera
la seva actuació personal.

dignes de
apuesta cinta; peró

Moltes són les
remarcar

en

coses

cal fer-ho d'una manera espe
cial en l'erupcio del voleé, Ve
subi i en les ,lluites dels gladia
dors, d'una e-aectacularitat i

plástica sorprem-nts.
En resum,

un

Mili que

no

de

ceuciona, que ja s molt dir trae
tant-se d'una loellícula de pre
tensió.
Preston Forstrr n'és el princi
i al seu costat
actuen amb g n encert Alan
Hale, Basil R -hbone i John
Wood, entre d'atres.

pal protagonist.

I

La

A la coartellera del Cinema Ur
quinaona hi tornem a tenir a la
petita Shirley Temple. La nava
pellicula d'aquesta artista precoe,
la més popular i la que es cotitza

•

oar~i~§~2~

saments de sang havia de costar
en
les convulsions revoluciona
ries que l'estat d'opressió, de mi
seria i de vexaments en qué vivia
el noble anaven engendrant poc
a poc. Tot aixó més aviat es veu
pel refiexe de la vida corrom
puda, d'embrutiment moral i ma
terial que imperava en les altes
esferas. I, encara, tot aixó trae
tat preferentment des d'un punt
de vista psicológic 1 personal, del
qual n'és la més clara exposició
Wronski, el personatge que en
carna Frederic
March, el qual,
malgrat la forga d'un amor que
dl creu sublim 1 inalterable, es
deixa dominar per l'ambient que
ha viscut 1 dona lloc a la tragedia
en qué culmina el film, quan An
na Karenina, desenganyada, des
feta moralment, posa fi a la seva
depressió 1 a totes les seves vi
cissituds llaneant-se a les rodes
del tren, en holocaust a aquell
gran amor de la seva vida, pel
qual ho sacrifica tot: fill, posició,
benestar, etc.
La Metro no ha escatimat res

premia

superproduc

RAQUEL RODRIGO
SIIKA 1111.2 CMPIC
RITO ICONIS
C
ES

ya

No es necessita gaire suspica
cia per endevinar que es tracta
d'un d'aquells films anomenats

fal de les gratis

TAVERBENADE
LA

II

Ul

era cap somni; l'orfeonista
s'equivocava. Aquell jove que
portava el M'al embolicat per una
Lananda era el mateiX Douglas
Montgomery en persona, que,
a.companyat d'uns amics, admi

acaba emmaridant-se amb la ger
mana gran. L'assumpte, com hom
pot veure, no és d'una gran pro

funditat, pero a,consegueix
completa la
na manera ben

a

1~01105 15627-2acs

mings.

2: RIME
present de Reis

és

admirar la millor pellícula
de la gentil estel

GRETA

Parlem-ne
Celebrant

IC MARCH

Dintre poc complirá el "Reper
tori M. de Miguel" el XXII.é ani
versari de la seva existencia pro
fessional. Per commemorar tan
encertada actuació cinematográ
fica, la seva direcció no ha trobat
altre majá més expressiu per ce
lebrar-ho com llanear una selec
ció de material directe en espa
nyol, que será per a les empre

la/ Passeig de Gracia, 86
Telefon 76988

FREDDIE BARTHOLOMEW
(FI PIENO
DAVIDIIII
COMIWEIN

FOXF
BARCELONA
Teléfon 80121

----

—?Quina impressió teniu de
Barcelona?
—Admirable. Una ciutat formo
sa,

un

clima

extraordinari,

una

gent simpatiquíssima. Estic con
d'haver-la
tentíssim
visitada.
M'emporto una impressió molt
gran d'aquesta massa coral que
Es una cosa
acabo d'escoltar.
admirable.
—I de cinema...?
—Res. He vingut per descan
sar... Excuseu-me!
Res més ha volgut dir. Peró per
nosaltres, el fet que s'hagi pre
ocupat per les manifestacions ar
tístiques exclusives de la nostra
terra ens fa més simpática la se
va

persona.

Personalitat
Aquest artista jove és un deis
galans més considerats en el cel
estellar de

Hollywood.

La

seva

WialáMáhidalii~M~11WidgiáááLI
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AVUI, CENT EMOCIONS PER MINUT!

iLOS
IULTIMOS
DIAS DE
\POMPEYA
,Á

Un film gegant...
Preus

sense

Rádio,

alteració

naturalment

/111,911~1wenonwp~»~ori
Les dones
un enrenou;
corregueren darrera per veure'l.
Quan arribaren a l'hall, el senyor
Douglas, no Robert, com havia
dit el barman, s'havia retirat a
les seves habitacions.
L'endemá, a l'hora de l'aperi
tiu, la terrassa era plena d'ad
miradores.
Uns periodistes que se n'assa
bentaren, corregueren a inter
vivar-lo. Unes breus paraules,
una foto...
L'actor del cinema

cinematográfica no és
carrera
breu, ja que fa anys que actua
americans. Comen
en els film

Ferriz i René Cardona en els pa
pers principals.
"La mujer que supo amar".
Intens drama conjugal d'assump
te inoblidable, interpretat per
Dora Ceprano i Enric Areu.

nal, ha obert despatx de distri

—

Cifesa s'ha establert

a

París

Una noticia que a tots els
amants del cinema espanyol ha
de causar exce•lent
impressió:
Cifesa, la .gran productora nacio

Ak

1115111"

illk

Eak
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ea la seva actuació en els films
muts al costat d'aquell célebre
actor William Haines. En el ci
nema sonor
ha interpretat les
primeres figures dels films "?Y
ahora, qué? "Les quatre germa
netes". "Todos somos unos" i dar
rerament ha passat pel llene del
Capital en el film "El misterio
de Edwin Drood".

bució de les seves pellícules a la
capital de Franea. A París, bres
sol de la cinematografia, ha que
dat ja plantat el pavelló de la
producció cinematográfica espa
nyola per la segura i forta má,
d'aquesta marca, que amb aques
ta conducta dóna proves una ve
gada més del seu patriotisme.

Regeixen aquesta nava organit
zació, que a París porta el títol

I

tomat

1

BUTACA: 1 PESSETA
AVUI, DILLUNS, CANVI

:
L•

DE PROGRAMA

1,

1.•

DEMA, DIMARTS, DIA 7, A LES 10, NIT
Sessió

numerada,

sense

augment de preu,

a

hendid

de la

(dibuix Conejito

Blas)

Mutual

AUDICION (mu
sical)
v, AUNQUE PAREZCA IVIENTI
RA, a tot color Universal

1,1

¦1111110V

LA GRAN

Eslorlin de lailow

-

a

Shirley Temple encarna el pa
per d'una nena orfe de pares, la
qual viu amb la seva germana. La
primera és adoptada per un sol
ter rnillionari, el qual,

MONADAS

3111G.

MINI

4.~—wwww..

5

La part musical d'aquesta pro
ducció, a canee del compositor
nordamericá Ray Henderson, está
provista de diverses composicions
inspiradíssimes i que no solament
donen lloc a qué Shirley Temple
ens delecti novament amb la se
va melosa veu, sinó que
també
ofereixen a John Boles l'oportu
nitat de tornar-nos a obsequiar
amb el seu cant, i a Rochelle
Hudson la d'interpretar, per pri
mera vegada en el llene, un frag
ment musical.

Distribuidors exclusius :

és Robert Mont
gomery, arista de cinema!"
Qué va dir! En pocs moments

et Fox Movietone
France Actualités

c

Valéncia,

aniversari

,
„.,
.

atat

del cinema

"—Aquell jove

—El vostre viatge a Espanya...?
—Res. Descansar, solament des
cansar i admirar—continua amb
un somriure—les belleses de la
vostra terra.

...

stim

Carrer

un

NOTICIARIS:

pedra angular

gornery, habitació tal de l'Hotel.
Havia entrat allí creient que era
una dependencia de l'hotel. Des
feta la confusió, el barman cor
regué a notificar-ho a la clien
tela.

iSAVOY,

,

1

El dia de cap d'any, a la Bo
dega de l'Hotel Colom, un jove
s'apropa al bar i demana un
"whisky". L'hi fou servit, se'l be
gué, mira la sala i se'n va. El
cambrer. sorprés, va al seu dar
rera i 11 demana l'import. Eh l di
gué el seu nom... Douglas Mont

Interviu

,.,....•

d

280-282

seva

l'espectador.
Winfield
El film és produit per
Cum
Sheehan i dirigit per Irwing

039111111110%

NOVA MARCA

:

d'u

finalitat, que és la de fer passar
agradable i distreta
una estona

El millor

Com fou conegut

s'arma

-17-7

A NY NOU

Central

n'asseguraré;

me

1 escoltava caneons i músi
de la nostra terra al Palau de
la Música Catalana el dia primer
d'any. Per sort del mestre Millet,
la seva presencia passá desaper
cebuda per la major part de la
gent que emplenava la sala i de
les coi'stes que cantaven a les se
ves
ordres, si no, els canta no
haurien sortit com el gran Mes
tre volia.
raya

ca

No

L'EXIT

,

nova

part,

aleshores tindré temps de mi
rar-lo.
He corregut a la sala; ell no
hi és. A la sala de descans tam
poc; al café, tampoc. On será?
Déu meu, quina desgracia si ha
marxat! No! Ara baixa acompa
nyat d'un senyor; un noi va del
brag d'una dona jove. Parla an
glés. Es ell?... El crido? No m'a
treveixo... El crido? Sí, el crido!..
Douglas Montgomery... La veu
m'ha sortit feble. Ell m'ha sentit,
s'ha girat i m'ha somrigut... No
hi ha dubte, és eh. Ho diré a les
companyes.
Mentrestant han tocat sarda
nes. L'he pogut mirar a plaer. Un
artista de cinema. Tantes vega
des com he somiat veure'n un de
carn
1 ossos!
Es veu que li
plauen les sardanes; ara se'm fa
molt més simpátic. Les campa
nyes no em creuen. Se'n va? No
espera la tercera part; tant com
ern Iluiria cantant "El comte Ar
no u"!
Sóc lene. He vist realitzat un
somni.
DIA 2
Sóc molt més felie. El meu
pressentiment ha estat una, rea
litat. He llegit als diaris que ou
glas Montgomery és a
rce
lona...
(Del diari d'una orfeonis .)

no

2§~11¦111.1111111.111.41
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No sé per qué, peró em sembla
que he vist aquesta cara. Aquell
jove ros amb el brae embenat i
penjant d'una bufanda, que esta
al tercer rengle de butaques, jo
l'he vist... Jo el conec... Em tor
no a distreure, el mestre s'enfa
da... Per mi és un artista de ci
nema. Es Douglas Montgomery?
No estic segura? Com escoltal...
Per si ho és o no, deixa'm Luir
la meya veu. Ara em miral... Sí,
n'estic certa, és Douglas Mont
gomery, la
vena
inflada del
front... Ara parla. Si, no hi ha
dubte, és ell. Oh, qué está pesat
avui el mestre! Quan siguem a la

perqué

americá, satisfet de la seva esta
da a Barcelona, sortia en aquells
moments cap a Valencia 1 altres
ciutats d'Espanya.

3

Hem cantat aquesta tarda al
Palau de la Música Catalana... El
mestre Millet m'ha cridat l'a
tenció dues vegades... Estic dis
treta...

des iims que hm visi
Presenta Illd Karnilla

En les seves acaballes, el ci
nema mut se les emprengué amb
un
mm basat en la coneguda
obra de Lleó Tolstoi "Anna Ka
renin", el qual presenta la Me
tro 1 interpreta l'aleshores popu
lar parella Greta Garbo John
Gilbert. Ara, en pie cinema so
nar 1 en complir-se, precisament,
el 25 aniversari de la mort d'a
quell gran escriptor, la mateixa
marca acaba
de presentar-nos,
en el Fémina, una nava versió
del drama tolstoiá, mantenint,
encara, en el "rol" principal, a
la personalissima Greta Garbo,
la qual ens ofereix una de les
proves més reeixides del seu art
únic. John Gilbert, al qual la
nava modalitat cinematográfica
ha anat postergant rápidament
fins gairebé fer-lo perdre en l'o
blit. ha estat substituit per Fre
deric Marck, un dels actors con
temporanis més complets 1 que
compta amb millors simpaties per
part del públic.
L'obra del famós novellista que,
dunt amb Dostoiewski, ha com
partit el primer lloc en la lite
ratura russa, ha estat interpre
tada amb una gran fidelitat, si
bé sense exposar d'una manera
tan crua 1 descarnada la podri
dura social d'aquell país que tan
tes hores d'angoixes i tants ves

\ 3.a

DIA 1

1936

finalment,

SIMPATICA
UERFAIIITA
IIL clb

Nit,

a

les 10 : Programa
corrent

•
Cada dia

SESSIONS INFANTILS
les quatre de la tarda, amb

a

completament garantits

41-11~11-WW1r4~~11111
ses una prova de segursi persis
oents triomfs.
Les pellícules que la
xen són:

El CAMPIOK
CICLISTA

egnstituei

"El último contrabat ista".
Protagonitzada pel di
Miguel
Fleta i musicada per l'insigne
Pau Luna. Tindrá estr a simul
tal-11a a diverses regio
espanyo

si?

—

les.
"El gato montés".—L pera po
pular del mestre Pe lla, amb
el Pilar
Pau Hertogs, Maria
Lebrón, Mapy Cortés, ictor Mi
quel Meras i altres inté rets, que
seran revelacions sorp nents de
l'art del llene, 1 els
ns Enric
Castellón 1 Eugénia G
iani, ad
mirables casos de pr
citat ar
tística.

"Sangre

de fuego".— rimer as
sumpte de cow-boys
e es filma
directament en esp Yol, amb

Carme

Guerrero,

uel Angel

BOCAZAS

ESTRENA DEL PROGRAMA QUE ELS
AFICIONATS AL CINEMA ESPERAVEN

6 gener de 1936

la rambla de Catalunya

de "Exclusive Cifesa", dos homes
jOves, entusiastes 1 capacitats:
els senyors Robert Philippi
Wilhelm Kann. I, a més, arnb el
coneixement que tots dos pos
seelxen deis negocis cinemato
gráfics, aixl com pel prestigi de
llurs signatures, és d'esperar que
Molt avíat la prOduCció espanyo
la ocupi un primer pla dintre
deis negocis cinematografíes de
la velna nació.

Durant el rodatge de «El
cura de aldea» es voltejat
un

operador

Al caMpanar de l'església de
Villavieja de Yentes, provincia de
Salamanca, on han estat filmats
aquests dies els exterlors de la
pellícula. "El cura de aldea", va
succeir un incident davant de
gairebé tot el poble, que hauria
pogut costar-11 la vida a Un deis
operadors.
El suCceit fou el següent:

Missió. El moment,

no

superior

a

segon,
horroritzá tothom,
puix que l'operador vecina en un
moment vençUt pel moviment•

Segueix mantenint la supremacia
en

elS

seus

programes i

ens

ofereix

UN

NOU

ÉXIT

el

1 caigué a l'interior de la
el precis moment en qué
Una de les campanes que es tro
bava Llitire el posa novament en
cos

torre

en

perill d'éSSer nançat a l'espai.
Per instint, 1 rápidament, va
agafar-se a la campana 1 fou
voltejat per aquesta diverses ve
gades fins que després de molts
esforgos l'aconseguiren parar.
Aquest és Un deis incidents
més greus ocorreguts durant la
filmació de "El cura de Aldea",
pellícula que, per l'arnbient 1 llocs
on es desenvolupen els seus exte
riors, ha proporcionat altres in
cidents, no menys emocionants
que aquest, si bé no tan greus.
El
és

realisme, doncs, d'aquest

film
a
tot

quelcom que supera
cálcul i que ha d'emocionar se
gurament els espectadors que la
visionen.

El cavall guanyador trepitja
Victorlós la cinta. Nota cUlmi
nant del "turf" que té la propie
tat d'atreure l'atenció de tot el
públic i classes socials de Buenos
Aires. Prova de tot aquest entu
siasme és la lluita que en reflec
tir-se al lleng, amb tota exacti
tud aquesta afició general de la
població del Plata, grans concur
sos d'espectadors desfilaren per la
sala "Renacimiento", 1 simultá
niament per trenta-vuit més, en
les quals es projectá durant di
verses setManes,
i obtingué un
gran éxit, la penícula argentina
"El caballo del pueblo".

Una altra modalitat hatirá d'o
ferir aquest film, en donar a co
néixer la personalitat artística de
Joan Caries Thorry. En aquesta
es revela com a gran cantant el
dit artista, que havia comer-1W a
tenir fama a les estacions radio
fóniques, 1 que avui ja és distingit
"successor" del malagua
nyat Caries Gardel.
Hl figuren també els més deS
tacats artistes del teatre y i del
lleng argentins: Irna Córdoba,
dona molt elegant i actriu intel
ligent; Olinda Bozan, actriu có
mica de llargues 1 brillants ac
tuacions al teatre; Enric Serra
no, gran company de Robert Ca
sany en moltes 1 inoblidables
companyies escéniques; Joan
Mangianta, Pere Fortucci, actor
cómic que s'imposa a "Luces de
com

FILM

ajudants del director
senyor Camacho,
hagué de posar-se de peus sobre
la barana del campanar per tal
de sostenir la cambra cine/nato
17n—cleIst

d'aquest film,

gráfica. Donada la veu de "pre
pareu-vos", 1 davant del poble en
massa, que amb extraordinaria
curiositat s'havia reunit a la pia
la Major per tal de presenciar la
filmado de l'escena, un movi
ment sobtat 1 inesperat d'aques
ta féu vacillar un instant l'ope
rador encarregat d'aquesta difícil

TEATRE

Afortunadament, amb un esforg
sobrehlinia, va aconseguir vencer

El successor de Caries Gar
del es dóna a conéixer en la
pellícula argentina «El ca
ballo del pueblo»

4Ff: 4

a

Buenos Aires" al eostat de Glória

Guzmán.

Aquesta

cinta

argentina, que
ha dirigit Manuel Romero, a la
vegada autor del guió en collabo
ració amb Unís Sayón Herrera,
les composicions musicals deis
quals es deuen al compositor Al
bert Soijar, ha estat realitzada
als moderníssims estudis de la
"Lumi-film", constituirá un deis
éxits més grana que assoleixin les
produccions estrangeres
aqUesta temporada.

durant

Punt
La tradició i el costurn han dividit
la temporada teatral en tres etapes.
La primera, va de darrers de setem
bre a R,eis; la segona, de Beis a Set
mana Santa; la tercera s'inicia
el
Dissabte de Gloria i acaba més o
menys entrat l'estiu, segons sigui
l'adhesió del públic.
Avui enterrem, dones, la primera
etapa de la temporada 1935-36. Un
moment propici per a fer unes guan
tes consideracions al marge del des
envolupament de la vida teatral bar
celonina.
Des del punt de vista del teatre ca
tara, que és el que més ens interessa,
aquests tres mesos passats no inciten
precisament a l'entusiasme. Un ab
surd sistema de subvencions, gairebé
millor: d'almoines, no ha fet possi
ble una temporada catalana amb ca
ra 1 ulls. Inicíarem la tardor teatral
amb una nota molt pintoresca del
conseller gestor de Cultura de la Ge
neralitat, en la qual declarava haver
trobat la manera de fer ressorgir el
teatre catalá d'entre les ruines. El
i Ventosa era el de les subvencions
sistema preconitzat pel senyor Duran
a posteriori. Després, rectifica i aban
dona el procediment de les subven
cions a posteriori pel de les almoines
a qualsevol moment. Resultat de tan
ta impremeditació: Tres mesos de
funcionament flac, més aviat mise
rable, d'un sol i únic teatre catalá.
En l'ordre artístic, poca cosa dig

CARNET
El dia 14 del corrent es presenta
rá la çompanyia Vila-Davi al teatre
Espanyol. A la formació aquesta
s'ha reincorporat el galant
Pere
Ventaiols i alguns altres elements
que fins ara havien actuat al No
vetats.
L'obra de debut será "Bon cop de
falg", d'Enric Casanoves, l'autor
de "Miss Thery", l'obra
policíaca
que tant éxit ha obtingut, represen
tada en catala i en castella. Des
prés seguirá una estrena de Segar
ra, i més endavant una de Lluis
Elles.
* La companyia valenciana de
Pep Alba té moltes probabilitats de
traslladar-se al Victoria a continuar
la profitosa temporada de teatre va
lencia que ara porta a terme a l'Es
panyol. Ho celebrartem.
* Dimecres a la nit es presenta
al Romea la cempanyia del teatre
Pontmlbia, de Madrid, amb l'estrella
de l'obra d'Eduard Marquina "En
el nombre del padre".
* Avui és el darrer dia del circ
a l'Olympia. Ara, si no hi ha res de
nou,
podem
acomiadar-nos
deis
"clowns", deis acróbates i deis ca
valls fins a la tardos. vinent.
A
l'Olympia, dintre de poc, es presen
tará una companyia de ballets rus
sos que dirigeix rexcellent dansari
Léon Woizikowski.
* Es de preveure que al Princi
pal donaren un programa de verte
tats tot esperant el debut d'una
companyia de revista.

*

Santpere aquests díes fa par

lar molt d'ell. Sembla—i cris n'ale
grarIem—que 'home enyora el tea

de recordar en acuesta primera
etapa de temporada catalana. No
més una obra de Josep maria de Se
garra, "Roser florit", que, sense és
ser una de les seves millors, té les qua
na

Després, Margarida Xirgu ens ha
unes representacions de "Fuen
teovejuna" i de "La dama boba", que
són, indubtablement, la millor com
memoració que s'ha fet del tricente
nar1 de Lope de Vega.
kleni vist, també, l'estrena duna
obra inspirada en el més generós deis
impulsos, amarada tota ella de sim
pana 1 l'éxit de la qual pot contribuir
a renovar un xic
el teatre castella.
Es tracia de "Nuestra Natacha", que
ha estat la consagració pública de la
sensibilitat literaria 1 de rhalibitat
escénica d'Alejandro Casona.
I, dos altres esdeveniments, que
han animat els teatres castellans de
Barcelona, han estat la "rentrée" fu
gaç de Catalina Barcena, una de les
minan actrius de l'escena espanyola,
1 la revelaci6 d'una altra gran actriu,
Paulina Singerman. la qual ha con
querit Barcelona amb el seu talent,
la seva joventut 1 la seva gracia.
Atad hem arribat al dia de Reis.
Peques dates agradoses conté, per
ara, el calendari que ens toca anar
girant en el que resta de temporada.
Potser només una: el debut prexim
de Maria Vila i Pius Daví a l'Espa
nyol, reconquistant per al teatre cata
la el Parallel, que amb una mica de
criteri 1 una altra mica de sort, po
dría constituir un deis baluards per
manents del nostre idioma.

darrers.,

En el teatre castellá poden assenya
lar-se en pedra blanca tres o quatre
fets. Es més: no crelen1 pas que en la
nova perspectiva que ara s'obre pels
teatres castellans de Barcelona, sor
geixin esdeveniments duna qualitat
artística superiors ala elle s'han pro
duit en aquesta primera etapa.
En primer lloc, el nom de Marga
rida Xirgi, associat estretament al
de Federico García Lorca. "Yerma",
"Dona Rosita la soltera o el lenguaje
de las flores", la nova "rnise en "sce
ne" de "Bodas de sangre", són tres
realitzacions d'aquelles que honora
ríen qualsevol teatre del món. Per la
atialitat de les obres, per la bellesa de
Itur presentació, per l'excellencia de
la interpretació

A. A.

tre. Es diu si tornará, a fer comedia
popular, si el setembre encapcalará,
una gran companyia catalana
amb
Enric Borrase. QuaLsevol cosa que
faci Santpere Ii anirá millor que la
revista frívola castellana.

aquesta gran actriu es decanta per
cert genere de comédies trillants,
buides del tot, pero que es presten
admirablement a huir les qualitats

d'interpret

porta

N

Feia temps que al teatre castellá
no havien sorgit dos autora de rem
penta deis senyors Leandro Navarro
i Adolfo Torrado. Empenta per a
anar de dret a trabar la sensibilitat
del pi:lene i tocar, després, els re
sultats a la taquilla.
L'empenta acuesta é tan consi
derable que a vegades els senyors
Navarro i Torrado passen de llarg.
Les seves obres pequen per excés.
Excés de complicacion.s sentimen
tals, excés d'intrigues, excés de cops
de teatre... Peró sempre que es de
turin al moment just, assoliran exits
remuneradors.
Ara. possiblement n'hagin trobat
un
en
&Tuesta "Durfia" y senora"
que s'ha estren.at al Barcelona. El
públic teatral vol carácters. Auten
tics o falsos. El de la protagonista
de "Duena y senora" és bastant
faja. Pero qué hi fa si dona ocasiona
a les llagrimes i ala efectismes meto
dr mátics?
El públic aplaudí molt "Duena y
senora", i la seva intérpret Carmen
Díaz.

qué

en

extraordinaria que

ella

si.

En aquest sentit, "!Caray, lo que
sabe esta chica!", comedia pura
ment epidérmica, caracteritzada pel
seu diáleg complicat
1 grotesc, ha
ofert a Paulina Singerman un mar
ge amplissim per a fer comedia. No
anem pas a prodigar-11
més elogis
deis que ja u portem prodigats. Més
aviat, en ocasió del seu comiat, ex
presarrem el desig ferventissim que
torni ben aviat entre nosaltres, 1,
d'ésser possible, que en les ncrves ac
tuacions, ala elogis que dedicarem
al seu talent dlnterpret hi puguem
afegir els que ens mereixi el seu en
cert a escollir i seleccionar un re

Barcelona: «Duena
y senora»

Romea:

pertori

l'ensenyament

a

Al míting celebrat per la CEDA
catalana al Gran Price el líder Ci
rera 1
Volta, després deferir-se a
qué 11 fas analitzada la sang per
comprovar que no tenía res a eeu
re amb
els jueus, va emprenctre-les
contra l'ensenyament oficial a Ca
talunya, com si no n'hi hagués prou
amb els enemics de fora de casa, i
digué: "S'h,a, d'evitar el que ha es
devingut a Catalunya, on a les es
cotes s'ensenya els nens contra Es
panya 1 contra Déu".
Per
altra part i seguint les ma
te1xes normes, rex-conseller gestor
Jover i Nonell es desfoga "condem
nant l'obra de descatalanització que
s'ha efeetnat a les escotes, manifes
tant que el dany inferit a quatre
generacions no pot ésser més gran".
Aquests parágrafs, fets per a ús
de tetes les "japistes" gótiques 1
menopáusiques que combreguen amb
les mateixes idees i males inten
cions, han motivat una
enérgica
protesta del Deganat de Mestres na
cionals de Barcelona, reunits dissab
te en Assemblea.
A tal fi foren negrita els conceptes
emesos pels dos "sois-jefes", i per
unanimitat s'acorda tenir en comp
te aquests das conceptes injuriosos,
protestant énergicament de llur
contingut, coniunicar-ho aird a la
Federació de Mestres de Catalunya
per prendre les mesures adients,
fent remarcar que el Magisteri ofi
cial ha observat sempre lleialment
—massa
lleialment, diem nosaltres
—els preceptes laica que la Consti
tució mana 1 eta deures patines i
patriótics que aquella imposa.
Per la nostra part, direm que els
senyors Cirera i Jover han volgu
Imitar el "Jefe, jefe, jefe" en els
sena desigs contra les
escotes de
l'Estat.
Recordem que temps enrera el
"Jefe", que mi no s'equivoca pesó
que no n'encerta ni una, ja dona
la culpa de totes les calamitats que
patilla a les escoles i altres centres

d'ensenyament.
L'estimació que senten les nostres
dretes per l'ensenyament, que no
poden controlar com voldrien, és
ben palesa...

A

Espluga

de Francolí

míting d'afirma
ció republicana i unifi
Gran

•

Divendres vinent s'es
trena

«Elblau del cel»

Novetats

a

Al Novetats s'estrenará el díven
dres dia 10 una obra teatral que ha
desvetllat l'atenció del públic i que,
ara
com
ara, ja fa parlar els més
curiosos. Es tracia de "El blau del
cel", de l'autor austríac Ohlumberg,
adaptada al catalá per Joan Ala
yeara.
"El bias' del cel" és una comedia
duna forma nova, trepidant I molt
dramática. La seva originalitat, pe
ro, no li resta pas qualitat litera
ria. Será una obra per a tothom i
que la companyia Nícolau- Martori
pensa muntar amb una esplendidesa
poques vegades vista en els nostres
escenaris.

«!Caray,

lo
sabe esta chica!»

No cometrem l'error de jutjar la
producció teatral argentina per les
mostres que ens n'ha ofert Paulina
Singerman. Hem de creure que

es:e.

.Ampineicu

,

cacio
El diumenge día 29 del proppassat
desembre, tingué loe un gyan míting

oraflmació

republicana, „organitzat
d'Esquerra,
en
el qual
prengueren Pare ultra el president
de l'esmentat Centre de la localitat,

pel Centre'' Republicá
d'Espluga de Francolí,

el secretani del Centre de Joventut
Federal de Tarragona, Josep Reque
sens, el militant tarragoní Benet Cele
dé, el president de la Comarcal de
Tarragona, J. Vives 1 Pere Foix, de
Barcelona.
n'acte constituí Una gran manifes
tació esquerrana i republicana. Més
de dues mil persones omplien el Ci
nema Prancolí. Moltes persones van
quedar al carrer, perquó no cabien
al local.
Els oradora propugnaren per la
constitució del Front Popular, a bese
de tetes les forcés republicanes i dels
partits obrera, per tal de vencer el
feixisme espanyel dirigit per Gil Ro

bles.

pub úlils

sectriala
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L'Exposicló
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de Brusselles ha estat
forea más modesta que la de Bar
celona. Els catalans que iban visi
tada no han deixat d'adonarese'n.
Les font,s iluminases que va crear
el nostre Caries Bohigues hi han
estat copiades i empetitides.
"Le
Vieux Bruxelles" no és sinó una
imitació del que els nostres artis
tes i arquitectes van fer amb llur
"Poble Espanyol".
No he pogut comprovar perso
nalment la veritat d'acuestes afir
macions. I em reca. Poca paisos fan
de tan bon visitar com Bélgica. Pe
ro la constancia i pluralitat deis
testimonis m'indueix a creure que
els catalans que han remarcat els
avantatge,s aparents de la nostra
exposició sobre la celebrada a la ca
pital belga, no s'han deixat empor
tar exclusivament per llur delit pa
triótic, sinó que han estat forea
objectius. Admetem, donas, que per
al pur espectador, per al badoc des
interessat, per al turista que no de
mana
sino sensacions. aquí, a les
vores
de la Mediterránia. li va és
ser ofert un plat més apetitos que
en l'antic ducat de Brabant.

MOR

Ara bé: la nostra, Exposició
i
die i repeteixo nostra perqué rhem
pagada amb diners nostres
des
del punt de vista económic va és
ser un formidable iracas. Els
in
gressos van restar molt per sota de
les despeses. L'afluencia de
tants no va correspondre a la mag
nitud del sacrifici
un sacrifici
que encara ens fa anar geperuts.
Hl ha
nombre d'industrials que
encara
agiten crédits contra l'A
juntament. A tetes les cantes que
surten de Barcelona per a l'exterior
de la Península encara, com des
tigma que fa semblant de degene
rar
en
perpetu, va un segell que
ens
recorda, melangiosament, l'a
poteosi de l'Exposició 1929. En can
vi l'Exposició de Brusselles, tot just
closa, ha saldat amb supe.ravit. No
té creclitors. No deixa un rassee de
malestar 1 de lamentacions.
—

—

d'alta
qualitat

atraure el turisme dEurop
1 d'A
mérica. País fronterer de Franca i
d'Alemanya, acarat a les costes an
gleses, acarat a l'Atlantic i al mig
de les principals limes de navega
ció que hi menen, és un veritable
"carrefour" del món. Tots eh es
tius i Votes les primaveres, sense ne
cessitat de sonar cap gong estrepi
tós, Bélgica atrau milers i milers de
turistas que saturen embadalits a
la Gran Plaga de Brusselles, que
somriuen davant el "Marine Ken
pis", que s'amaren d'htunitats ro
mántiques vora els canals de Bru
ges, que fan el senyor a la platja
d'Ostende, que prenen aigües a Spa,
que es passegen pels nombrosos mu
seus
atapeits de Mernlin 6, de Van
Eyck i de Rubens.
Peró seria imperdonable que un
cop comprovat que Brusselles
té
una
situació geográfica molt més
formidable que no Barcelona per a
la celebració d'exposicions interna
cionals, ens arronséssim d'espantes 1
sospiréssim: "Qué
hi voten fer?
Contra aquestes fatalitats no és pos
sible de lluitar. L'exposició nostra,
situada a una altra latitud, més
prop deis centres cabe-mis d'Europa,
també hauria anat bé, 1 la de Brus
a Barcelona,
hau
ria produit si fa no fa el mateix

Dones

no. Cree que és útil i ne
que ens penetrem de la idea
que no basta la invocació de la lati
tud per a excusar el fracás deis pro
cessari

—

•

í

ofert

més una obra de Josep Maria de Se
garra. La revelació d'un altor nou.
Ignasi Agustí, esdeveniment digne de
recordanga com a intenció, més que
no pas com a resultat. I, pels benefi
cis que nosaltres creiem, de bona fe,
que un éxit popular pot reportar al
nostre teatre, "Arriana, Amelia 1 Emí
lia", l'obra de Lluís Elles, que ha es
tat, per ara, l'únic gran i auténtic
éxit de públic que han trobat les em
preses barcelonines en aquests tres
mesos

Els atacs als mestres

part

a

dado

ea/. uht

Les dretes contra la cultura

un

1(ek.
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SADURNI

D'ANOIA

N

a

Sena dubte Brusselles és una de
les cápitals més ben situades per

ARTO
I RESTAURANT

Coberts a 10'50 ptes. 1 a la carta
Plats regionals
Excellent cuina
Servei perfecte
Saions per a
-

-

Caoluels, gou'es
Orquestra

::

,

este

Preus modere t

jectistes 1 dels realitzadors de l'Ex
posició de Barcelona. No, no. En
primer lloc, si admetem que la si
tuació geográfica és un
handicap
insuperable, l'obligació deis diri
gents de Barcelona seria de no em
bolicar-la mai en empreses que sa
ben per endavant que han de cons
tituir un mal negoci. En segon lloc
ningú no ens ha demostrat que si

gui imposible d'organitzar Exposi
cions en els cálculs de probabílitats
siguin més afinats i Inés seriosoá

els que serviren de base a la
nostra. Aqui, ja ho podem dir, els
organitzadors de l'Exposició no en
feren cap, de cálcul: van llangar
se a
edificar palaus, a
construir
fonts magiques,
a
explanar ter
renys, amb el sol desig de fer una
cosa grossa i
espaterrant. La idea
no
diré de negoci a l'estil premie
i entenimentat deis
brussellesos, si
no de proporció entre resiorg es
mergat i el profit a obtenir, no va
ésser tingut en compte. La publici
tat, factor més decisiu que la ma
teixa realitat que n'és objecte, va
ésser feta de la manera més
poca
solta i ineficag que pugui imagi
que

nar-se.

Escarmentarem algeun dia? ?Per
drem el vidi d'estirar més el bree
que la maniga i de fer els gegants?
Hom retreu sovint el dicteni que
aplicar-nos el Dant en un vers
de la Divina Comedia. I, sens dub
te, alguns aspectes de la nostra his
toria 1 de la nostra psicologia ac
tual, acusen una avara povertá per
sistentt. Peró convé notar que aques
ta avaricia es combina meravellosa
ment a una prodigalitat que no té
ni la gracia de deixar un rastre
durable i magnífic.
va

Els jardins de Montjuic, dieu? SI,
els jardins de Montjuic són esplén
dids i honoren la ciutat. Peró ens
tiauria sortit molt més a compte
lanar-los fent a mesura de les nos
tres forces que no de complicar-los
amb una exposició on, e,omptat 1 de
batut, no tenien res a exposar.

Pene Foix, especialment, recomaná
la més estreta únió de totes les frac
cions deis liberals i republicanisme,
des de Martínei,Barrio fins als anar
quistes, que, per 'un moment han
d'abandonar Ilur apoliticisme. per tal
d'oposar un mur inexpugnable a la
reacció i destruir definitivament
leanti-República vaticanista, persona
litzada per Gil Robles en collabo
ració estreta turna Alexandre Lerroux,
l'ex-demagog 1 straperlista, venut a
la reacció. Foix demaná un minut de
sile„nci per a Companys, els Conse
llers i les víctimes de la repressió

rmz
Tots els oradors foren entusiasti
cament apIaudits. Es donaren vis
ques a Galan 1 García Hernández, a
Companys. a la República, etc.
Les autoritats prengueren grans
precaucions. Patrullaren pels carrera
d'Espluga de Francolí nombrases pa
relles de la guardia civil. L'ordre fou
perfecte, 1 resulta un acta grandiós
de republícanisme i d'unitat.

EPMASE?... EPMASE?...

1

Tornem a tenir al ministeri dina
trucció l'irnpetuós metge i cacle do
Salamanca senyor Villalobos.
Estem velen que per exercir ele
ministeris, ara més que mai, cal cers
com
car persones que desconeguin
mes millors els afers que tenen a

regir.
I aquest ha demostrat

arnb es.
conéixer ni velen respeca
adquirita pela fundíos
lar els drets
naris que regeix.
creía

no

Recordem, si més

no, que en foU
fa un any el que concebé la
idea de desfer dues de les nostres
Institucions més ben organitzades:
el Patronat Escolar 1 el Patronat
Universitari. Ell fou el que trasbals
sa a caprici la legislació del Magia
ten, convertint theta
adquirits 1
justos i que fina la monarquia havia
respectat, en l'anarquia Inés espan
tosa..
Acabem de llegir les manifestacions
fetes com a ampliació del Consell de
ministres darrer relativas a l'ense
nyament a Catalunya, i d'aquesees
en
dedu'im un criteri semblant al
de l'any 34. A més, vol redactar una
projectes que afectaran l'ensenya
1 Magisteri de tot Espanya.
ara

Coneguda l'audacia i empenta de
l"amo" del ministeri, com la man
ca d'assessoraments
necessaris, és
natural que els projectes de Villa
lobos hagin posat en tensió Pánim
del Magisteri oficial. el mateix que
el dia de la seva reelecció, puix que
veuen ja novament apropar-se
el
núvol de nomenaments telegrafies 1
altres disposicions
vexatbries
en
perjudici de la tasca de l'ensenya
ment, tasca que per a ésser profi
tosa requereix que l'educador tingul
la serenitat del qui se sap respectat
en
els setas drets assolits legítima.
ment...
I hem de reconeixer que aquest
respecte ha estat desconegut per les
dretes i no l'albirem
pel Centre,
amb trista garantia d'un Villalobos
que, segons frase d'un periódic ma
drileny. féu amable al Magisteri el
denigrant record de Ferran VIL..
J. G. P.

Les coses que passen
Impunitat
Diuen els diaria
"Por la publicación íntegra de loa
discursos pronunciados en Badajoz,
han sido sumariados los senores Gil
Robles i Sánchez Miranda.
Como ambos son diputados, se pe
dirá a la Cámara la concesión del

oportuno suplicatorio."
Es ciar: Gil Robles pot atacas les
autoritats republicanes i no li passa
res;
en canvi, el periodista
Gómez
Hidalgo, per haver dit que Valeria
no León semblava trist, quan anava
acompanyat de Gil Railes i de Sa
lazar Alonso, té dos maoS de preso.

Un
ho

premi

al que

entengui

El senyor Santiago Martín Bague
nas, cap de policía

,fairMinlmo71ffetir 7.75a7-77"
pu

blicat,
güent:

marxar,

en

l'anocució

"Al cesar en el cargo, cumpli gus
toso el deber de dar las gracias a
los organismos que per su misión
peculiar y consecuencia han atendi
do al mantenimiento del Orden pú
blico, dejando constancia especial
de consideración a la singularidad
del aeinegado que, rebasandose, fué
ejemplo para todos.
Con
deseo anhelante de saber
siempre y compartir los lauros del
Orden público, que son los éxitos
de aplicación y austeridad dados al
conjunto social por esas corpora
ciones gloriosas, acreditadas por su
inteligencia y cuyo indiscutible mé
rito esta cincelado con sangre no
bilísima en la historia contemporá
nea de Espana, pasa
gustosísimo a
formar como uno más entre las fi
las de los funcionarios del
Cuerpo
de Investigación y Vigilancia, el que
ha sido Delegado del Orden Público
de Cataluna.

Barcelona,

1 de

enero

de 1936.

Santiago Martín Baguenas."

La

companyia de l'Aurelio

La Companyia Telefónica
Nacio
nal d'Espanya publica la seva
nova
nista exclusivament en espanyol.
Ens hauria estranyat que una corn
panyia en la qual hl ha fet de dele
gat de l'Estat l'Aurelio Lerroux
no hagués comes una sena

blant grolleria.

Avui s'ha posat

en

venda
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El gran

Comentaris
que hi fan els senyors Marial i Sánchez Albornoz
Histbria d'una Convenc.ó frustrada.

per
•

Els monárquica, una vegacla més,
han corregut el ridícul espa.ntós.
1 no bu més gran per una pru
dent protecció inesperada amb qué
e/s distinga el senyor Alba.
Fem-ne una breu historia. Les
,Mostres dretes anunciaren pomposa
nient que si el día 2 de gener no
:era dissolt el Parlament, elles obri
rien l'hemicicle i celebrarien sessió.
'.11.o digueren en la premsa i en els
L'anunci, naturalment, era
.una
maniobra: la de pressionar,
'initjançant l'amenaça d'actituds vio
1,1entes, perqué la dissalució s'efec
Itués abans que sels desmuntés tot
electoral que tan cona
f,'Iel bastidor
cieneiosament i pacientment han
:aixecat des deis temps de l'straper
ho senyor Salazar Alonso. Amb les
seves Comissions gestores
muni
;cipals i provincials —, constituides
„per agraris, cedistes, radicals, mel
tquiadistes i lligaires, la tipunada 1
tles actes en blanc amb llurs cente
1-,nars i centenars de vota estaven
,_'assegurats. I amb ells, el trioraf. El
:.Ifals trioraf electoral.
En Ilurs ferotges actituds, que te
.nien tant de demagógiques com de
existia un formidable ele
7inen,r cómic i grotesc: que els mo
uics engrescaven eLs cedistes i
cediste-a aninaaven els monár
quica. pero sense que cap d'ella pan
sés rematement a ésser l'iniciador
l'actitud violenta. Com sempre.
t d'ordre, per cavardia per a
esordenar. Que desordenin els el
tres. Que revolucionan ele altres. Ja
V
siindran ella d'esprés per a, cómoda
1anent, explotar
el triomf pel qual els
)altres s'arriscaren.

limítings.

—

1

fisibles,

1

'Un baldó que detura
un cop d'Estat
Com és lógic, Gil Robles no hi
-assistí. Destaca pels passadissos una

quanta observadora. El senyor Avía,
ei senyor Casanueva i alguna altres
anaven de
grup en grup adquirint
noticies, polsant l'ambient, pesant
les forces. Somrients, amables i enig
mática, pero sense comprometre's.
Quan seis preguntava qué farien,

somriure i callaven. L'in
terrogant seguia enlaire, davant la
mirada escrutadora dels diputats
republicana i del centenar de peno
distes que acudiren a aixecar acta
deis esdeveniments.
La minoria monárquica, íntegra,
Converses en
es trobava al bufet.
ven alta, conceptes durs, frases feri
dores
dites sense embuta, més
aviat amb actitud violenta i gest
de des,fiament
contra totes les
institucions republicanes. Els raba
dans
Goicoechea, Calvo Sotelo,
Domínguez Arévalo
anaven i ve
nien. Davant seu, en una altrá tau
la. també somrients i amb expres
sió burleta, els sotsssecretaris de la
Presidencia i de Governació, senyors
Cámara i Echeguren. Quan el re
hora ofi
llotge marca les quatre
cial del començament de la sessió—,
l'expectació augmenta. ?Qué passa
ria? Assaltarien l'hemicicle? ?I qui
serien els que ho ferien? Totes les
mirades es dirigiren al grup manar
quic. I les d'aquests s'encaminaren
al grup cedista.
tornaven

a

—

—

—

—

—

El senyor Gil Robles
escorredis
enviá un dels seus se
jesuitie
cretaria amb un centenar de copies
de la carta violenta
violenta con
tra el Govern
que dirigí al Pre
silent de la Cambra, per tal que
los lliurada als periodistes. ?Quin
fi perseguia amb aixó? Indubtable
ment el d'empényer els monárquica
a
les actituds violentes. iDesconei
Perque els
xement de la realitat!
monarquics no era pas aixó el que
volien. Llur desig era, ensems, em
pényer els cedistes. Tots volien l'as
salt, penó que el fes un altre. No
—

—

—

—

J. PASCOR WILL1APIS
Ara l'éxit ja era mes fácil. Aquí ja
no calla el valor personal d'esbotzar
una
porta 1 arrostrar una respon
sabilitat. Per a aquestes proposicions
només calla estampar una signa
tura.
I... Decepció! Posades les propo
sicions dainunt la tenla, només les
signaren els monárquica Els cedis
tes passaven, les llegien, les mira
ven... i les tornaven a deixar sense
signar-les. Calvo Sotelo s'estranyava
davant d'aquella actitud i cridava
desaforadament:

—

—

—

—

El ridícul deis

---jPeró si aquí es diu el mateix
que diu el vostre cap polític en la
seva carta! !Pero si aixó és el menys
que es pot fer després de tot el que
vosaltres i nosaltres venim dient

aquestS dies!
inútil tot. Dues hores porta
les proposicions damunt la
tenle, i als seus pena només figura
ven
les trenta i cantes signatures
monárquiques. El ricucul tornave a
adquirir carácter de catástrofe. Els
comentarla tornaven a ésser durs,
punyents i sagnants. La maniobra
monárquica quedava al descobert,
en tota la seva nuesa, i la táctica
jesuítica de la Ceda es manifestava
cruament. I aleshores ens fou possi
ble als espeet .dors de presenciar
un
espectacle inesperat i mera
vellos.
Callen n
signatures.
Pos com
fas, 2 qunisevol preu, shavien d'a
conseguir. I aleshores... ?Qui hauria
pogut so.-pitar que l'illustre come
diógraf s,nyor Maura anava a des
cendir Si paper d'un avisador tele
fónic. NO orestant, així fou. Recios
en
una
cabina, el senyor Maura
llançava el S. O. S. angoixós als
correligionaria i simpatitzants. ?Po
dia ningu sospitar que el senyor
Goicoechea es convertís en un uixer?
Dones allí el teníem, sonsa moure's
del guarda-roba, ajudant a treure's
el gavany a tots els diputats cedía
tes i agraria que entraven al Par
lament i fent-los allí les primeres
insuruacions.
I el senyor Moreno
Herrera i el senyor Fuentes Pila,
sufragant al bufet les desposes que
es feien... 1 el senyor Calvo Sotelo,
entre livid i vermell, pronunciant
inacabables discursos al saló de con
ferencies en defensa de la Constitu
ció republicana, que unes hores
abans volien estripar. I, perqué
l'efecte tos més dur, el feixista se
nyor Albinana, dormint i roncant
en absurda positura, sobre un divan.
Tot era grotesc i ridícul. Tant, que
els senyors Cámara i Echeguren, la
missió deis quals era coneguda sobre
rament, no consideraren necessaria
llur presencia al Congrés i marxaren
a llurs respe,ctius
despatxos.
Era

ven

monárquics

Pero si aqui acabaren les actituds
dramatiques i teatrals. també aquí
mateix començaren les grotesques.
que fou
Davant aquest riclicul,
—

acollit amb sorolloses rialles i que
aviat el teléfon s'encarrega d'es
campar per Madrid i províncies amb
calia fer
la rapidesa del llamp
alguna cosa. I aleshores el senyor
Calvo Sotelo es va treure de la but
amb la mateixa solemnitat
xaca
precaució que s'extreu una bomba
les dues célebres proposicions acu
satóries contra el Govern i contra
el President de la República que ja
han estat publicades per la premsa.
—

•

""1"1111

L'honor monarquic es pagué salvar
—a mitges només
grácies al senyoi
Gil Robles. Aquest —que havia estac
informat de tot el que succela tele
fónicament, minut a minut —arriba
quan eh monárquica ja estaven vir
tualment ofegats. L'epilepsia del se
nyor Gil Robles es commogué davant
uns
aplaudiments que li atorgaren
als passadissos. I— ?gratitud per l'a
eolliment? Cickul per a l'esclevenidor?
—el senyor Gil Robles es convertí en
un semimonárquic més signant una
proposició. Una, només. El senyor Gil
Robles sempre es queda a la meitac.
I el senyor Gil Robles, en aquesta
ocasió, llança els sena cent deu dipu
tats darrera els trenta monárquica.
Es veritat que no es diferencien en
res. Peró els alfonsins li retragueren
allí mateix públicament de no haver
signat en ambdues proposicions. I els
republicana prengueren nota que ha
—

ro
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SIVE

LA CONSTITUCIó:

—Socors!

Que

em

defensa!

El Nadal deis Minaires

Les Tombes

-

cartea
per violentes que fos
sin
el que allí manoava, sinó una
altra cosa molt diferent. I aquesta
altra cosa era el que no sortia per
d'entre
eLs qui
enlloc. Ningú
unes horca abans es prometien ésser
herois
es decidia a donar el pri
mer
pas.
Les quatre i deu minuta. I... sen
sació. El senyor Toledo (Romualdo),
després d'unes converses en ven
babea amb els senyors Fuentes Pila,
Goicoechea, Maura i Calvo Sotelo,
es dirigebc cap a la porta de l'hemi
cicle. Tothom el segueix amb la
mirada. El senyor Toledo arriba.
Empeny la porta, sota la guardia
vigilant d'un uixer corpulent. Pero
la porta no cedeix, perqué el senyor
Alba ordena que fos tancada amb
una
balda. El senyor Toledo fa un
gest d'estranyesa. Somriu. Mira la
porta de dalt a baix. I se'n torna.
Alli acabaren les actituds heroi
ques. Davant aquella petita balda,
que no hauria resistit l'empenta
d'un nos, es frustra el terrible cap
d'F,stat.
La força deis monárquica no arri
bava ni a aixó. Pel que pogués ésser,
no es van veure amo cor ed donar
el cap d'espatlla.
eren
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In breu anteoedent

TOTS ELS MOBLES I TOT
EL
MATERIAL PER A
CLASSI

en una.

Quina rosada que ha plogut del cel!
Pluja de llum que fa la terra flonja,

Fou una Pátria. Va morir tan bella,
que mai ningú no la gosá enterrar :
damunt de cada tomba 'un raig d'estrella
sota de cada estrella un catalá.

els minaires l'han vist com una esponja
mullada i xopa de claror d'estels.

—Pujeu

Flamejants

flor de terra a fer les paus,
oh vells minaires, presoners de guerra!
Sortiu d'aquesta tomba que us enterra!
—Hi pesen massa lloses de palaus.

Tan a la vora de la mar dormia
aquella son tan dolga de la mort,
que les sirenes dia i nit sentia
com Ii anaven desvetllant el cor.

Pels esguards avesats a la tenebra
és massa tendra aquesta llum de gebr(
i el cel d'aquesta nit és massa blanc.

Un dia es feu una claror d'albada
i del fons de la tomba més glagada
fremí una veu novella el cant deis cants:

Ja pujarem la nit tants cops promesa
Cada palau será una pira encesa
i cada estel un degotís de sang!

—Foc nou, baixa del cel i torna a prendre!
Ja ha sonat l'hora d'esventar la cendral
oh lPátria de les tombes flamejants!

a

:

fi

Epíleg
Al clia segilent, ningú no ea recor
dava ja de tala episodis.
Aquesta fou, lector, la síntesi d'una
sessió celebrada paracloxalment ala

passadissos.
Escolta

ara

uns

comentaris.

aquestcs Comissions no van tenir ori
gen popular, eom tothom sap, sino
que van néixer d'una gens destra
i vella maniobra de cacic. Respectar
les hauria estat faltar a l'esperit de
la Constitució. I escometre tota
aquesta, obra pree,lectoral no es pot
fer
i cal que no es faci
després
—

—

Ens diu el senyor Marial...
El senyor Marial té el sever aspecto
d'un diplomátic británic. Alt, angu
lós, amb un lleu somrís eseeptic, gri
sos els cabells, apagat el te de la seva
veu, correctos eLs seus modela, sap
trobar sempre per a tots els fets un
comentani breu, concia i encertat, al
qual té cura escrupolosa de treure
transcendencia en la seva expressió.
Al senyor Marial no li plan de fer
gestos ampullosos i teatrals. S'estima
més posar l'actitud en la intenció,
acerada i subtiL
I h preguntem:
—?Qué us han semblat aquestes
algarades dels monárquica?
El senyor Marial somriu, amb gest
análeg al que hauria fet davant una
entremaliadura d'infants.
—Bah! Són mancades
de tota
transcendencia. Si no fan aquestes
coses, qué faran?

—

—

pogut.
—?I la

—Bé, pero sonsa fugir d'estudi...
?Les proposicions acusatóries que re

dactaren...?
—Peró si no fujo d'estudi! Die, sim
plement, que ni els seus crits ni les
seves
proposicions tenen la menor
importancia. I ella mateixos són els
primera convençuts. No passará ab
solutament res. Ja ha veureu.
—?Creieu, dones, constitucionals
els decreta?
—En
absolut. El de la prOrroga
pressupostária, sense el menor ge
nere de dubte.
--I el de prórroga de les sessions?
—Identic. Perqué, portant la qües
tió al límit, ens trobaríem com a
máxim davant d'un cas d'interpre
tació, pero res mes. Ni de prop ni de
lluny no pot existir transgressió cons
titucional. I aleshores, collocats en
aquest terreny de la discussió, crec
fermament que cal en absolut que
un Govern la missió principal del
qual és fer unes eleccions, no pot
admetre unes Comissions gestores
que han provat reiteradament el seu
desafecto al régim. Tant més quan

s'acostuma a
con
dir. Partidaria d'ella mateixa, con
tempiant el seu melle com el centro
del món. Egoísta fins a l'exageració.
Legalment, és ciar, apareixen com
emmarcats en la República, pubc que
han governat
"passez le mot",
com
diuen els francesas
; pera,
moralment, per la seva historia i els
seus
fets actuals, cal considerar-los
com hostils al regim.
Fa una pausa, i afegeix:
—Ah! I dignen que els considero
con
un perill per a la República,
perque tan prompte con els convin
drá seran capaços de trair-la• Quan
els convindra... i quan podran, natu
ralment. No ha han fet ja, amb pro
fund dolor del seu cor, perqué no han

Panxacontentista,

seva actitud en anar del
bracet amb ele monárquica en aques
ta proposició acusatoria?
—Gens destra. Profundament man_
cada de destresa. No és concebible
que una força que disposa de cent
deu diputats giri com un satéllie al
voltant d'una altra que solament en
té trenta... pel que els té. En la prác
tica cal traduir el fet per una propia
confessió d'impotencia. Aixó equival
aviat se n'adonará Gil Robles
a transferir la direcció de la Ceda a
mana de Calvo Sotelo, amb la sigui
ficació politica d'aquest i perdent la
—

MELCIOR MARIAL
d'haver estat publicat el decret de
dissolució i feta la convocatoria.
—?Creieu que s'han de reposar els
Ajuntaments del 12 d'abril?
—En general, aquesta ha d'ésser la
mesura

—Si

a

adoptar.

tractos el tema de la pro
posició acusatoria contra els minis
tres a la Diputació permanent, ?qui
na seria l'actitud de la vostra mi
noria?
—Per a aquest cas concret, de franc
i decidit ajut al Govern. No podem
oblidar tampoc les finalitats que per
segueixen els iniciadora de la térbola
maniobra.
—Una pregunta: ?consideren la
Ceda com republicana, encara que
amb significació clretista?
El senyor Marial torna a som
riure.
—La Ceda
que tothom ho tin
gui present
no és ni republicana
ni monárquica ni res más que cedista.
es

—

—

propia.
—I els intents de la Ceda de fun
dar un partit allá a Catalunya...
—Bah!
un

fa el senyor Marial, amb
gest de profund menyspreu. La
—

Ceda no té res, absolutarnent res a
fer a Catalunya.
—?Creieu en la formad() del front
únic d'esquerres per a les eleccions?
—No cal din-ho. Es fara.
—I a Catalunya?
__També. Allí s'ha de fer amb pre
ponderancia absoluta de l'Esquerra.

—Pronóstic?
—Dones...

per la

no

meva

ideolo

gia, sino per convicció i coneixement
de com estan els electora, tino una fe
absoluta en el més rotund triomf es

guerrista... Digueu-ho aix1...
I res més no ens ha dit el senyor
Marial. Peró ja n'hi ha pron.

—

(Pasan

a

la

pág. 5):

lectors 1 males,
la rambla de Catalunya, setmanarl, els din:
A reveure díjous, des de la rambla, dlarl
catalaníts de les esquerres (edleló del vespre)
En acomladar-se deis

ets

seus

