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rambla

«tea I retio
buirtte
El

bar-ho. Tantnateix, ha estat ben fa

UN NOU LLIBRE DE
C-4RLES SINDREU.
El 'sastre campany i estima: amic
Caries Sindrett—qtte popolaritzta el seu
dbnitn "Fivaller"—ha escrit un altre
ilibre d'humorisme fi—com tot el seis
—titulas La klaxon i el

DESPRES DEL MATCH ESPANYA

cil.
Ja zyiem si

en

bar

República.

seu

agudisstm

ens

presenta

una

not,a

intelligencia

i del
humorisme amb La kla

LOYOLA?

ha estat molt ben anullat. El referee
trobem que ho ha fet molt bé, raenys
quan ene ha castigat anab aquel pe
nal. Barcelona Es una ciutat molt
bonita, i estera molt satisfets perqué
tothom esta hatractat molt bé, idhuc
el

oferiments.
Més ciar, Loyola té
una cama

una

cama

ad

,b

olla...

QUI.VA LLASTIMAI

MALGRAT ELS PREUS
ARS
Hem de confessar que el Preu as
senyalat per a l'entrada general a
rEstadi, era una mica car. No pel pro
grama que s'anunciava, sisó per la
cabida del gran recinto, que hauria
de prometre preus més econamics.
Amb Sol, el poble acudí i el nostre
máxim temple esportiu presenta wn
magnific aspeGte.
Esperem, pera, que réxit d'ahir no
atará com a conseqüencia roblit defi
'sitio que l'Estadi ha de fer popular

D¦ssabte a la sil, Sanutier, con' a
bou eiwadd i espartiu, assistí al con
cert de l'Orfeó Cegata que es donava
al Paleta Nacional a honor del C. I. 0.
En acabar va sortir-ne amb el ciu
toda Cabot i cifres amics. Tan humo
rista cenit sempre,Samitier va dir a un
craquests ansias: "Un Puro per cada
gol que faci dona a la tarda".
L'angla, Es ciar, homo mes o menys
assabentat de les cates de futbol,
respondre-li: "Ja pací fer la juguesca
per a doma. En un partit contra rAt.
lktk de Bilbao m'ho hauries de dir 1"
L'home esteva convenpa que ahir
la cosa haría d'ésser fácil. Si ho ar
riba a saber?

resport. .4hir, el: esportius es van
crificar, enduts per Ilur esperit de
visme; !In altre dio, pot resultar
fratás.

/t'ATEOS
fet

no
va

res

I

tou la millar !filia, 1 tam
vani treure res. Alesho
passar en Sagi i ene va al

--tet

1

poc

en

dar:
que feia de suplent—va dir
mle estat tota l'estona al seu cos
tat, i pobre aenyor, a'ha fet un tip

—Jo

de patirl Si l'haguessis vist1 Esteva
tot consternat, i sobretot quan ha
passat allb del penal, sha posat d'un
humor péssim. Ha dit: "No sé per
qué discuteixen tant, si tampoc no
l'entraran." I el pitjor és que ho ha

sa

ci
un

endevinat
—Bé, pero no saps més o menys
quina irnpressió ha tret del partit i
del nostre equip?
—Tira, borne, aquestes coses la no

Vat'l

s'han de preguntar.
—I tu, qué ens en dius?
—Doncs que havíem d'hayer gua
nyat de sobres. peró que hem estat
rnolt de pega. Ha estat una ;lástima.
LA VISITADEIS ESPOR
La primera part mla agradat molt,
1 per6 la segona no. Si al segon ternps
TIUS AL PRESIDENT
haguessin fet joc obert a les ales,
Dimarts passat, el: 'lastres esPortius
anat
cm penso que les coses haurien
van
visitar oficialment el President
d'una altra manera.
Macia. En nom d'ells parla el nostre
Deixem en Sagi i ens dirigim als
antic Plantada, president de la Fede
vestiaris deis irlandesos. El porter
roció Catalana de Futbol, el qual, en
está tot desesperat perqur li han jet
termes eloqüentissims,
manifesté' al
forat a la cuixa amb la punta
un
President —i aquest aixi ha va reco
d'una sabata.
neixer— que els esportius catalans han
—A aix6 no s'hi val—dio en irlan
sostingut ferntse, llar civilitat i ilur
dés—. I després encara diran que aiscia
Patriotisme contra lotes les dictadores
tis.,ar brut.
no és
i apressions. I dentaria que el Govern
—Digui'ns qué li ha semblat el,
actual sin recordi.
partit.
L'illustre President, aixi ho va pro
—Que el resultat és just.
me/re.
—Per als nostres, sí. I tant just.
remar(mem, amb gust.
Massa i tot. Vol dir que no ens me
reisden haver guanyat?
--Ern sembla que no, perqué a :a
NERV15 1 CERVELL
segona part els vostres davanters i

,1 ELS PREMIS!
Diumenge vínent ataba oficial:neta
el Campionat de Catalunya de Basket

i

ball. I a la Federació no !ti ha ni tan
sols una medalla—a part de les de l'.4janstament—per donar com a premi, i

adhuc ni una pesseta per comprar-les.
Sembla que avtat es fara una diada de
basket-ball a benefici de la caixa de la
Federació, i tan sol: així seria possi
hle premiar aquest esto! d'atletes que
amb tan: d'entusiasme Pugnen per res
port.
Basket-ball, eshort Pobre!

'

140
ss:,„bosat

L'HOMENATGE A
PELLICER
El dio primer de maig, el popular
;sinos" sera homenatjat a! camp d'Eu
pel seu antic club.
Amb aquest motiu, es jugara lfli
partit entre el primer equis gracictu:
possiblement reforçat amb twittosos ele
ments i una bonissima selecció de jit
getclors de la categoría preferent.
Cal esperar un gran tlxit. El xicot
merrix.

INVULNERABLES, AMB El

els vostres
bo.

TONIC

••

mitjos

—Qué n'hi
tres jugadors?

NERVIÓS

no

han fet

res

jugadors gairebé

gueix parlant.
—El partit ens ha semblat que ha
estat bé, i que el resultat és just. El
penal no era penal, 1 el gol anuHat

Sembla que entre Oviedo i el Gui
nardt1 hi ha establertes certes negocia
eious. Es parla d'oferiments i contra

i

per

el

ciariem amb molt de gust.
Ens fa l'efecte que no s'ho creu
ningú, ni ells mateixos, peró paretn
atenció perqué aquell bon senyor se

tot

més Ilauna i tnés pesat.
El seleccionador estava voltat de
periodistes i d'altres senyors, que
feien cara d'estar rnolt amoinata.
a
Ena hi vam acostar, disposats
del
impressió
hav:a
tret
quina.
aclarir
partit, peró no en poguérem sortir.
El senyor Mateos s'havia tavcat din
absolut mutis:tse, i no
tre el més
contestava a ningú. Li preguntiveu
pela mitjoa i mirava al sostre; 11
dernaniveu la sena opinió de la da
vantera, i ell COI= si no hi fa; li
parláveu de la poc airosa actuació
d'En Zamora, 1 ni tan sola es prenia
la moléstia de mirar-vos. Vam pro
var d. narlar-li clels defensa, que

VOLEM EL CASTELL
Ahir, a rEstadi, un grup crespor
tius z aixecar una pancarta que deja:
"Volem el tastar.
El senyor Alcalá Zamora el va mo
re, el va llegir 1 el va comentar.
Tenim resperança que el tastsll aviat
sera de la cimas,

A

,MARXA

crrec

estava

quedin

jugar

tots treba
llen i sels acaba el permís del des
pata. Si no fos per aixó, ens que
nostres

aclaparat, mirava
fix j feia un paper tot especial, ca
pac de deixar convencut el rep6rter

anys,

contes
xon i e1 camí. Conté vint-i-dos
inédits, centenars de "gruegueries", re
trats, etc. Es per tots conceptes un Ili
bre interessantíssim que cap esportiu
ha de deixar d'adouirir.
"a

-

Espanya-Ir

de seleccionador únic,
ha envellit ben bé de tres o quatre

l'ingrat

es

públic.

—I dels nostres jugadora, qué ens
diuen?
—Dones, que són molt bona. Ele
minora eón, al mal entendre, l'ex
tren dreta i aquell defensa del mo
cador. Tarnbé l'altre extrem ens ha
agradat. El portar, també.
Advertira que el defensa del mo
cador era en Quintoces.
1 tornan al vestiari deis noetres.
Hl ha un silenci sepulcral. Tothom
está emmurriat. En Goroatiza no
plora, perb no se'n falta gaire, i l'A
rocha está consternat i no diu reit
En Sarni es quel
a ningú, tarnpoc
está raatat de tots can
za que
tone, i ene ensenya una "caricia*
que li han fet al costat deis ronyorts.
—Aquest vespre dormirá molt
pis—din—. Hem estat molt de pega,
peal, que consti, que a l'Arocha
a
mi ene tenien molt marcats i ni
ene deixaven bellugar. A més, cada
vegada que ene acostávem a la pi
lota, la patatada que ene donaven no
la rebia ningú per nosaltres.
—1 tu, Mocha, qué hl dita a aixb?
—Que he tingut un mal debut
com a internacional. Res, no!, pega,
pega i pega. Aquell gol que in'he
ch.4xat padre i aquella xuts d'En Goi
buru i En Piera que han tocas el pal,
ens havien de cknar la victória al
primer quart. Després sanb en Sami
hem donat tres o quatre cops de cap
que han anat a foca per qiiestió de
dret.
poca centimetres. No hi ha
Aquesta gent ele guanyaríem si tor
navem a jugar contra ells.
Ara partem amb en Piera
—M'ira, els irlandesos diuen que
ets el jugador que lea has agradat
més.
—Ja veus, cap a bes meres vele
sea cotn m'he de veure. A la mili«
encara em contractaran per si vull
anar a fu fortuna al seu país. Hem
estat rnolt de desgracia. Els havían
d'haver guanyat ale primera vint mi
nuts.

El senyor Cabot, secretani de la

Federació Nacional, diu:

—El resultat, naturalment, no és
La victória havia d'ésser nos
tra de tres o quatre gola de dife
réncia.

lógic.

s'expressa en termes
semblants. En Quincoces és deis que
s'ho ha sabut agafar millor.
En

Zamora

—No hi hem frt tot el que bona
pogut? Dones, com que
posant-nos trágics tr.mpoc no arran
ment hem

IRLANDA

-

Mico

aquell penal.
—Amb la sola diferéncia que el
ha entrat í que el

no

gol ja

dintre.

Per últim, interroguem En Casti
llo.
—El meu debut com a internacio
nal--diu—no m'ha acabat de satis
fer. Atnb en Gorostiza no ens hem
entés gaire, peró que consti que,
pobre xicot ha sortit al camp amb
febre i no ha pogut donar tot el ren
diment.
Ja deixem l'Estadi, quars ens
creuem amb el senyor Rosmaninho,
referee portugués que ha dirigit l'en
.

_

contre.

diu? Miri, posi
just, i que el penal
l'he senyalat perqué el porter ha do
nat una patacada expressament a un

opinió,

que el resultat és

davanter de vasta.
—I no ha vist la que han dottat
ele defensa a En Garostiza quati
anava a rematar el penal?
—No, no l'he vista. Wha semblat
que queja sol.
—I el gol que ha anullat a En Goi
buru, d'on ho ha tret que era of-side?
—Ah, peró els sembla que no ho
era?
—Ens ha sembla a nosaltres i a
rnolts espectadors i fine a més d'un
jugador. Ja ha sentit els de les al
tures quina serenata que li han de
dicat.
—Oh, d'aixó no en faig cas. A la
millor no ho han vist tan bé com jo.
XAVIER PICANYOL

semblat

deis

nostres camps de futbol, aquells agents
que es diuen per guardar l'ordre i
que

feien d'agents pertorbadors—poli

ejes. mis clar—insultant el: jugad ors
els equis que no tenien patent pa
triática.
Efectivament, oís() s'iza acaltat. Nos
altres en s en havtem ocupat multes
tairitt la manera d'aca•~s í

vENTA CN

FARMAC,N3

seno ti
titaatUsrOcUS CCPA 5.A.
....a acl1-0NOIII
-

t

1

—o

—M'ha agradat molt.
—Dé, borne. 1 allá d'entrar a En
Zamora, per qué ha feia?
—Perqué m'ha fet l'efecte que no
tenia gaire seguretat en blocar la
pilota i tenia la confianla que al
guna vegada li fugiria deis dita i
ho podria aprofitar per fer-li un gol.
Els directius de l'expedició estan
parlant amb mitja junta del Barce
lona. El senyor Gaspar Rosés els

Franca
primeres

a

citacions. Resté

a

París,

i fa sis anys que es convertí en
promotor de vetllades de boxa,
aconseguint en el transcurs
d aquests temps une éxits for
midables, mal no vistos a cap
país d'Eurepa. Dickson orga
nitza cada any reunions a pro
fit d'obres de caritat com AMP
rican Legión. Infermeres de la
Creu Roja, Ferits a la cara i
Mutiliats deis ulls. Per tant, la
distinei6 que 11 haacordat el
Govern francés, és ben meres
onda.
Rebi el simpátic promotor la
nostra enhorabona més err
dial.

•

La setrnana passada escribí
rem a propbsit del combat Gi

ronas-Soya,
detalls. tal

ESPORT I CIUTADANIA
En Zamora.—C,om aplaudeixen! Crrácies a aquests dos senyors en-cara
he escoltat una °vació. Ara que estic baix de forma s qüestió d'aprofitar.
ho tott

JEFE

DICKSON

díes. en qué tot el
tos de politice no in
teressava, 1 per aixb la sube
cripció pro-bomenatge a Vfetor
Ferrand ha passat, tarnbé, a se
gon pla.
Per abro avui ens plau jun
tar el nostre prec al d'aquells
companys que s'han dirígit a
une

quants

que

no

esporti; a'

en

general

als afieionats P. la ,bOxa en par
tipular, sollicitant la seva coo
.peració en aquest aete tan jus
tificat que els esporgus de Ca
talunya tenim el deure de por
tar a terme, per premiar el que
tant ha fet arreu del món pel
bon norn esportiu de la no,stra

Catalunya.

QUENSBERRY

—

decidi
la guerra europea. Fou ferit
quatre vegades I obtingué di

gat?

ARA S'HA ACABAT
•El nostre amic Aguirre comentava
raltre dia, el jet quo ja no veiem Pels

en
el pro
fessionaIisme del campió ama
teur Arias.
El eombat fou fallat mil, cosa
que origina. un ruivol de pro
testes, per creure ele una que
havia d'haver guanyat Compte,
1 per decantar-se ele altres á
favor del seu adversari.
Per
nosaltres, la decisió está bé.
Arias va començar moit bé i va
fer quatre rounds mclt bonti,
perb després es ressent4 de la
manca de fons
vuit rounds
per un debutant, eón masses
rounds —1 d'una lesió que es
produf a la mh. dreta. Alzó féu
que Compte, que havia comen
çat molt malament, s'aprofités
de la seva més gran experiéncia
1 sobretot de la seva dureza,
per anivellar el combat.
Ene va ter l'efecte que Comp
te era maese adversari per
Arias, eapecialment en tants
rounds.

ren

—I el penal, era penal de debe)?
—No. Jo no he donat cap cop a
ningú. A mi rn'han entrat i jo mle
limitat a parar el cop.
Passa el davanter-centre que ve
de la dutsca. Li preguntem:
—Qué n'hi ha semblat de tot ple
-

do

l'any 1917 arrib les
trepes americanes que

gol anullat, qué ens diu?
—Que el referee ha obrat molt san
tament, perqué era un of-side com

,_-

van

combat de mig
Arias-Compte, que

com a

d'Ho-nor. Va arribar

una casa.

-

després

dor Jeff Dickson ha estat pro
mognit Cavaller de la Legió

—I del

a Víctor Fer
sofert les rnateixes
conseqüéncies que ele esdeve
niments polítics han portat per
a tot el que no tinguésrelac 1.6
directa amb la instauració de
la República, i la destronament
de la monarquia. Han pajw3át

el que

proposta "del minittre "d'A
Estrangers de la República
francesa, el conegut organitza

nos

L'homenatge

rand ha

proposava, es decidí a boxar
resultat
com ell sap fer-ho 1 el
Di Mauro va
no es féu esperar.
abandonar a la cinquena repre

'A
fers

de

remarcar el fet de
el nostre campió hagi so
fert un k. d., el primer de la
,seva llarga carrera. Indubta
blement aquests vuit segons
representaran molt en l'actua
ció futura del gracienc.

qué

es

verses

ha

aconseguiria

dificilment

fons, un
servia per al debut

d'Espartya

midable, cal

obsessió era adraintstrar-li un
co:p que el deixés estés pel
corapte. Perb quan va veure que

Jata ateixa reunió

—Doncs, que m'han agradat molt
els dos extrems i els dos defenses.
A estones també m'ha setnblat que
bo el mig-centre.
era molt
—I en Zamora?
—Oh. aquest és molt bo.

CERA

L'italiá Di Mauro, presentat
davant Mico eom a imbatut, va
fer un pobre papar. De seguida
de començada la lluita es va
ciar que el nostre
veure ben
lleuger s'imposaria i el guanya
ria rotundament. Di Mauro és
estil; és
un xicot que té bou
molta
agi
amb
rápid i es mou
litat. Pub, en canvi, té l'estó
sempre que
mac molt fluix, i
l'adversari que li oposin sápiga
donar-li muja dotzena de cops
al cos, li tocará el perdre.
Micó va umençar el comba
estudiant 1'11,8111, i en les pri
preocupé
meres represes no es
que
la seva
boxar-lo,
ja
de
prou

nar-nos,

VICENTS PIERA
el milite davanter de l'equip

encara.

401

d'haver acusat uns
l'éstómac i
cops
a
durfssims
d'haver-se-li obert una ferida
al costat de l'ull esquerre.
L'abandonament no va ésser
injustifioat, ja que Di Mauro
donava la impressió de qué no
acabarla el s deu rounds, perb
si que s'ha de reconéixer que
podia seguir dalt el ring un
parell de represes més, ja que
el sea estat no era tan deses
perat com per aconsellar ele
l'esponja.
seus segons de tirar
Mica va produir la bona im
pressió de sempre. Indiscutible
ment ene trobem davant un pú
gil de veritable classe, vridat a
donar dies de glbria a la nostra
bola.

meya

--

combat Arias Compte.
Glorias Soya,
de la Legió d'Honor.
L'homenatge a Ferrand

sa,

—La

cinc represes.
FA
Jeff Dickson, cavan*

en

-

—El gol anuNat, qué?
—Era gol.
—Es ciar que era gol—diu tot cri
dant En Piera que ens ha sentit—.
No sé pas d'on ho ha tret aquell
réeree que era of-side.
—Bé, hornea, no us hi amoineu
que per compensació ja us ha donat

era

A

--

jarem res, deixeu-me riure i estar
d'es'
content. Quan la sort se't gira
que
ja,
pots
amoinar,
quena, ja t'hi
fa
tant és que facis com que no
cis
Ara pregurrtem a En Goiburu.

penal

batre Di Mauro

va

-

directes i indirectes, de la Iluita

dia primer de maig a Les Corta.
---No ens podem quedar—diu el
delegat deis irlandesos--perqué els

va
ésser el •enyor Mateos.
El pobre senyor Mateos, que d'enea
que es va embolicar en acceptar

Després de la publicació de la sepa
primera obra—Radiacions i poemes-seta

proposa que

tro

vam

als vestiaris deis pro

landa,

garra.

tnostra de la

persona que

entrar

en

diuen eh

tagonistes del primer

1

camí, prologa,

beassintament per Iatep María de Se

Corles Sindreu

primera

La

té d'avantat,ges la

que

protagonistes,

X

o

A LTSTADI

sense
com la

e,onaixer-ne
féiern cons

tar. Després d'apareguda la
nostra crbnica. hem liegif ale
diaris francesos i als d'aquf,
(pie Girones va anar a terra per
espai dr‘ vuifs egcrts, en la ter
cera represa.
Encara que després sernhin
gue infligí a Soyau n chstig for

Nfvw?
LA PALMA DE LA VICTÓRIA
A FRANcEse Ialkod
Hi ha vota palma de mirarle
dalt de! cel asserettat.
L'ontbra ratlla el pit d'un holle
de vermell i de daurat.
Aquesta ombra és Catolunya
i la palma, LUbertat.

LA FIN
anti
monarquía
Un retorn a la
ga—reposició d'una biga cor
eada— és impossible.
MOT DE

És arribat el montera de sin
tonitzar les coses amb enteni.
ment i seny.
Cadascú té el deure d'aportar
viu que
a la República tot alta de
canta al fons del cor.
Sobretot és indispensable i ur
gent afinar el so. Aquells que
malden per un enterbolitnent de
les aigües clarea. Aquells que ara
agiten la gran botella del país
que
tractant de somoure el pasa
lloe
de
dorm al fone del fons, en
Van
"retorn
a
contribuir a un

tic",

sense

proposar-s'ho

en

s

poden abocar a ttn pendent
capdavall del qual obre la boca
"Papu
negra i desdentegada el
de Terrassa".
Medittu bé els despitatsl...
el
Un gran poeta nostrat té
si
mateiz
avui
deure d'escriure,
la
possible, una "Canly5 de

angel

hi hctgi un
blanc—l'angel de la son—Per
un
als nens bons minyons ti
nens
"Papu de Terrasstz" per as
non-non"

on

mon7Irquies...

CARLES SINDREIT I PONI'
1931.

27 d'abril de 1931

rambla

DES D'EUZKA DI

proelamit la
ReAbliea a Bilbao

COM

coarta.

El poble sentia frisanea de
sortir al c,arrer disposat a en
lairar les banderas de la Repú
blica i d'Euzkadi. Els directors
del moviment, perb, amb molt
le eeny jcaptinguts de la mis
sió que els estaca confiada, re

weomanaven calma, Esiacen 13n
ininterromput contacte amb el
Cómith Republicá deldadrid,
ben assabentats _que al "Ca
metes" II era inevitable "tocar
el dos", no calla abocar els as-

Vaixelles,

tORTP,

Monarquia,

~mar

TEL.r:F.

1'2'74

ocupar •la pre_sidéneía
batliessuna .usands5 It-sabtá
han expressivw de l'Ontaabestne
que al noble .1ravia-:-_c,ausaLla
designació. Se sentiren eritarde
Visea l'alcal-de de Bi•lbao.•
Un del públic demanh que es
En

nou

'ertale.a

S'hi afagiren rtambd d'allras.

la d'una Agrupa-c6 al Sarvai de
la Reniltiliea, la, da la Jeventsst

.

Renithlir•ana,- hl d'una An-runa

traguéseun cuadro a
"Carnetes", ds l'época

ció Saciattllta 1 un hariderf
la Fadaraeió Úniversithria d'Es
turliants.
La 'manifestació •féu can a
l'Aiuntament, 1 en un amhipnt
d'entusiasme verament indes
erintitde avanea donant riferl

"jVivi. Tlanillslians! iVjars

cara

l'oli del
que

en

treura--respongné

Er

_

Retai'lls1

Crosa
aa Vasca!" i
Etizkadi A zkatuta !" (Visc`i Euz
kadi 'Hure"),
;
1. n

e

GRkNSA$TRERA LII-ETANk

.

•

.
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-

EILEGANCIÁ
,

.

.

.

.

'
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PROMPTITUD

"
"
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Es prbposá també :que ..-es
la- Casa de la I
bindlrei foren posa- canviés. el' nora de la- Plaeá de
Primo de Rivera pal delis Capl
des al bató, 1 •en-laser hiseada
tanS Galan i García Hernánelez.
la del la República, eeciatá una
l'aprová 'per unanimitat. Ea
()yac» istlelarosa.
placa; paró, hacia estát aiTen7
fe:"I'inPrior de l'edifiel
cada 1 feta a Migues.
velen Joyel arnh braeals ver
El -retrat no pogué ésser tret.;
mella.ce,viola-or-vermell o ver
metr-blane-:verd. distintius deis malla: que vinguessin cts pale?
tea, 1 a fi i manera do fer'urtéS
sueleHates, dels republicans es
tetografies, el retriat fou:tapat
panycla 1 deis naciOnalistes
per la bandera republfeana
bastos; aren els nkilieiaris de la
Darrerameht el batlle sortí al
República
bateó 1 parla al poble que s'ha
—O
via Congregat
nembre tan
said:tle--aetsialleal-quetlá
t-es del
hari-s'obriren lai
elevat, mía ni els méa valla bit:
pie al
bairis reeordaven una
csp de poca moments. No es
tan gran- ni Un espeetacle tan
recerda mal tanta assistIncia.
eorpranadoe;..regidor'
obtingué
"Cbm a
nue
EM111- P. 'Dil-T+TF921tHI
•Taba vetaelb -ocupa la presi
déneirs. Paulino Gómez, del paz,lit soCialista. Heus Reí una Me
morable sessió presidida per
NERVIS CERVELL
I
'un home'obrer, que no dula cor
El
bata...
El públie tenla Pesguardeclae
vat en un quadro a l'oll que hl
hacía a la cal:Talara de la Pre
sidéneia. í us nuc as5egurar que
rtc: ho feien pae amb simpa
En arrihr

a

•

constar

oportunisme comercial i

arts

i manyes

'

"LA VOZ DE SU

RADIO-FONOS de

insuperables

4

marques

DISCOS de totes les mar
(Subscriviu
ques. Stock.
a
un Carnet Izabal, per
—

l'adquisició

de discos amb
facilitats de pagament)

.../1

difyaió catalana i com s'ha avingut
antb el regirle d'imposició .queettern.

Pianos i Pianoles de lloguer

sofert fin s

Abonaments

ara.

o

S. A. i la seva
Radio Barcelona,

anés

a

seus

etreAs.
es

donar-los possessió deis
-(101 el cris qué el ise

Barcelona:"

nyor Gortlá,lez Careava e ne
lloésb a. orterehi.EJs ulule/Asie

nta t'arel pertadors d'un

com

estan

guardats,

que se re fe
de LA PU
deixat en si
lenci. Un aflenci que amb el temps
que dura esdevé gairebé acusació.

Sang do uta

A

les

i

ella

ha

COMPRIMIC5 GIBERT

Parlát

111 irt

•••••••••.¦¦•••••••••••••••,

Malalts de SIFILIS
cránica o hereditária poden guarir-se. El tractament -és fá
cil 1 discret,_no produeixen srritació intestinal 1 contenen, de
més a més, una notable proporció d'arsénic en estat orgá
nic, arribé es coneix la soya benfactora influéneli en l'e
a:dudó de la malaltia. La impregnaciá de l'organismo a
a aba
p e,r
dosle petites administradas quotidiariament,
crear en l'organisme un mitjá en el qua!' ele esplroquels
(microbis de la sífilis) es debiliten 1 moren.

•••••¦•••••¦••¦•1~••••¦••4
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N0MBRO/308 CERTIFICAT8 MEDIOS
per J. Gibe" Farmaohutio de primera classe de
Univereltat•de Parla.— Causa de 60 comprimits, pesse
Venda a Farmiolee.
Dlpésit: J. tilárrlas, Porta
tos, 8.
rerrissa, 34 (Farmiusia),. Barcelona.

Preparada

DEMAT

la

—

¦••.'

-

PER PRIMERA VEGA!) A
EN DI.S C

imminiummillill.

malalties,

seves

Sense inieccions
5ense mo:éstIes

cies 1i/carel:eles Iiirectament amb.. el
President deis Governs dictadora.
la pena
Es tan sabut, qud no val
té
Nación"
d'ipsistir. Fins "La
ostentació
dir 4mb la desmesurada
etnissores
de republicanisme de les
de Unión Radio, i troba que en fan
notat el contrast
rnassa. Tothoin ha
de Unión
efectista
republicanisme
del
Radio Barcelona.
grarsc que conté la Ile

111

HOCKEY

S

La segona final del Campionat d'Espanya

•

EN EL CArAP DE MESTALLA TORNEN A
EMPATAR EL VALENCIA I EL

irfli

[IS [BU

BARCELONA
Ahir se celebrá
Valtneía. 27.
amb gran entrada la repetició de la
final de hockey entre el Barcelona
i el Valencia, per haver quedat em
patats en el primer partit. Arbitra
el Ile
ren la final el catalá Valls i
vantí Vilar. Els equips s'arrengle
raren de la manera següent:
Valencia Hockey Club: Salvador,
Serrano, Guzman. Balagusr, Gutler,
\Ved, Montllor, Santos, Ricard, Al
fort, Pascualín.
Barcelona: José, Cabrera. Bagu
nyá, Pena, Borrás, Atzustl J., Jon
quema Massana, Brull, Agu.,A1 M.,
—

Tenor solista: EMILI VENDRELL
Barcelona

Catalwaya

El eant del poble
Els segadors La
a

-

Patria íciostra

arsellesa -Himno

Parbre simiter

L'arbre

sagrat

Caralt.

Conicnça
am

.

EN

0

el

DISCOS

VeSTA e/4
FARMACIA5

LAsoiwoau, C RA 6.ek. %/lecha
CARCELONA

són i

amb

SIS IIIMNES VATALANS

•

on

siguin les preguntes
ren ja fa en mes des
BLICITAT, i que ha

o

-

••••¦• •••

111 -1111

-

despatxdetlle de retal' or
dre per tai 'd'Invitar-lo a qué

céncia,

B•n-Succés; 5. Teff. 14032.

la 1 la "gatalani. NO ens eaissarem
de repetir-hea El director de Unión
Radio Barcelona no pot negar que
installaren- un 'iiiierófon a la U. P.
del earrer Ciaría fent ostentaci6 pú
blica del seu carácter de pupins.dl tentada. 'en no trobar arguments
per á desmentir una acusació tán
evident i di 'no haver-ho intentat
fins art, demostra que hi havia es
tat conforme, que no els dolia que
es íes
que n'estaven satis
fets. Ara han canviat les circums

II

Es en l'administrado deis diners
deis pobres, que pot esmerear al san
datar. Es donant compte al públic
deis detalls que se ti demanen que
pot emprar la seva ploma i quedará
(si pot) un xic millor que amb el
en
fals que ha donat arnb la
pas
seva
!letra que és duna gosadia
extrema. L'ambient de veritat i de
justicia que respirem, no admet per
més temps aires fatxendosos, ni ma
quiavéllics. N'Id ha ben bé prou de
prendre el pe] als rádio-oients i
d'entrehancar la radiodifusió catala
na.
Mes ji valdrá que es busqui un
bon aixopluc, una cosa aixf, com
anar a prendre els aires...

tea s6n els termes en qué relata
la radiado de les noticies, fins par
la de rebellió, talment com si, a
Barcelona, la República l'hagués
proclamada el senyor Sánchez Cor
dobés. Aconsellem al repetit Sán
chez que es mantingui en una posi
ci6 discreta, i que si ti ha agafat
per aclarir coses, la primera que li
resta encara per aclarir és l'esmer
lament deis dinero de radiobenefi

cróniques o heredita
ries, es curen:

-Dictadura gaudiren
dtirant
gertes ,prelerlucies, introduint-se en7
efs orgattismes oficials i monoPolite,
zaut de rpt la radiodifusió veipany6:

per'instrau

.
a
•
IL

VJ

compte?
Unión Radio,
sucursal 'Unión

•
si

___

etc.

TELEFONEU

:47,
:

Hispano-Suiza

a

•

'

-

T

.

la Cobla

S'acordh, a,rnb el vot en con,
fiar ,del cap
1A mlnoria sncia
lista, nues upa flcmlas16 s'Os el

a

:

VISITEU, ESCRIVIU

••¦•••

/

;

•

aconse-

récords nac:onall i interna&onais que
mateix motor obtingué 30 récords indes 33 que detenta actualment l'Aviació Francesa

motor, l'Aviació Espanyoia ha

Afinacions

-

Reparacions,

En la dita lletra, ridiculament,
es
pretén desmentir el contingut
d'un article d'En J. M. Albafull Sar
dá, en el qual Sels acusava que,
en
mérita del. seu aco.stament amb
sDictadara-,- venien exercint- _un
taineeopoljade feete ;Pero; sativos; Sán
chez Cordobés, si aixó- jo sap tqte
bona' si ha hem vist escrit de cal-t.
mil maneras! e Fins ara no se'n dópa

,

quatre /1108.

les

etcétera

re's a la cárrega feixttga d'aeuia
cions que pesen sobre seu per la
manera com ha combatut la radio

TONIC

NERVIdS
C E RA

PEOLIAN Co.

Atwater-Kent, Carmuse,

so

I 11

Amb aquest
guit tots els
posseeix. El
ternacionals

Motors Marins i d'Aviació
Automóbils i Camions
IIEREIREEKEEEEENEEEESEEEIROMEEEEIEEEEREEEIGil

PIANOLES

,

-

g-udes

a

a

1.GRAMOLESAMO"

que

sense

STEINWAY & SONS
(rúnica auténtica)

frir cap xelliscada -com,/aa. retráps
missió del miting qu 1 -che'aria al
Veapre radiá U. R. B: d'es -del Pae:
látt de Bellas Arts, Es vett;- per&
que Unión Radio Barcelona no té.
aturador, i en les Cireumstásteles'at;
tuals desplega totes les seves cona

INVULNERABLES, AME1

'

i

de la THE

usar...*

el millor Motor del Món

PLEYEL

esplendor.

ibais

algun periódic

marques

moses

dtS'la radiOdifusió catalana. tothoin.
a
collabOrarabi i a ajudar al ,Seu

.1Asaociació
RadiOi4ifusi6.

•

que °enlutaren esescans
cofia a répresentants „del noble.
Recorclh que l'any 23e3s velaran
furag'itats per la Dictadura, 1
qn,e el tinent corqael d'Estat
Major no tingué alije remel que
reeenlixer la perfrta han'•-••a"bilitat amb qué ditnlefetrk PI
teble l'Ajuntarnnt desl,liest
nise ale dos mintfts 'Mitaya fet
1
Parqueig.
P'en lairbé esment que les
bares no se'lrerdeixa parlar, i
sois 11 fou perrilla al balite d1r

própia, amb especialitats
patentades, des de 1.95A a
3.000 pessetes
Agent exclusiu de les fa

Madr.d.

en

trobareu els millors

com

a
a

PIANOS de fabricadó

amb nosaltres i posen-se al eostat
deis homes de l'Associació, te.' Per
a tots hi ha 'uns braeos ben oberts.
:sTothom a trehallar per la glória

•

'digné

on

fins aconse
diftisid de Catalunya
guir de crear-la i de sentir-la:
Els rádio-Oients faltats de fe que
no ens secundaren en
els moments
de persecuc'ó i de perill, vinguin ara

fet per forea. D'unaaenanera espon
tánia he ha vinguiejent
Nacional de
ainse cap

gerriaCiÓ

'
•Paulf Gómez; adreeh jina a,
lutaeló a tests ele comPanyt,

s'afianca

—

radiar: unes' nOticrésel día de
la proclamalio dee la República. En
aquellas circurnstáncies si no ho
haguessin fet de grat, ho haurien

•¦•

Hispano-Suiza

—

»•••-••¦•••/"...

l'avió:

el motor

decaure l'As
per veneuts
deixant el cama

•

varen

Per la baratura, Son gust i eecatomia que
sable una visita ali grans aparador per a
veracitat _ce la nostra prapaganda.
Teléfon número 12446
Vía Laletanit;". número 40

1111.11~1~

fer

a

dama;

hatiria hagut de passar un temps
el temps d'estructurar la radio

1

9.100 kins.

a

Dewoitine, Farman, Latecoére,,

cap ins
trument, visiteu la

De moment aciaest decret de";
President de Catalunya ha resta
blert el régim de Ilibertat que en
radiodifusió no regia. Ara és l'hora
d'estructurar l'Estatut de la Radio

a

ECONOMIA
oferim és indispen
poder apreeiar

QualsevoPlue sigui

Abans de comprar

era
exigida, a una empresa rnadri
lenya que s'emporta els diners de
Barcelona i de Catalunya per re

en

Distancia de 8.805 lints. elevada

Bernárd, Biériot, Bréguet,

No podia esdevenir d'altra ma
Haurá estat injust que rúni
ca
estació catalana de radiodifusio
que tenirn hagués cpneinuat sub
jecte• a la servitud que filas aa,ui

a

PILOTE PAILLARD 1 MERMOZ

Els nostres lectors estan ben as
sabentats de tot el que féu Unión
Radio, S. A. en els temps dictato
rials. La mateixa revista "Radio

d'abril de raat.
El President de la Repúbtica Ca
talana (signat), Francesa Maciá."

"

40

'

ble.

Bareelona, 15

partir-seis

Hispano-Suiza

.

,

credit— va publicar en la seva
edició del dimarts al vespre. Ven
tabla monja és el preambul amb el
seu títol "Un aclariment", per quant
la dita Iletra no s'hi aclareix
en
altra cosa sinó que és un pretcxt per

"

de ís•a
de 27 a 45
de 25 a 35

.

,gran resultat

Americanas Sport, preu únie

los
/25•

,

llitire a l'etnisseirá" madrileity avui
éstat poes'ble arribar on
no hauria
hem árribat, parque inexlstent com
batirla estat l'emissnra Catalana,

sa

ereeápie

Vestit dril

que

a

a,

Es una adalid Molt solapada la
del dir-ctor de Unión Radio Bar
celona en escriure una lletra que
"La Nau" —concedint-li potser mas

85

.

,Vestit dril, trullat,

cacions

delegae.16 dé Comuni
sigui nomenada,

Un pas

Oferim un assortanent immens en les novetats que la moda
imposa i oferim tanibé uns preus' que són- la nota sensacional
de la present temporada, els quals detallem a contatuació:
65 ptas.Vestít estam a mida, folro extra
Vestit tatInel aJrnida, folro diagonal seda
Vestit estam extra, folro seda.
Vasta eatarn kustrilia,-folro sed ainét.
Pantaloes. tensas a mida

s''Itaguess-Si redí-4

IIIMMMOMIMMIZOW

*

La!.del Iltellotge

corresponent

moment

Bossl

i

Ha estat batid per

caíguessin

hagneasin de'xat
eeciació, -o.:- donant-se

Assoc'ació E A J 15, la llibertat
d'emissió en materia d'horas. sub
jectant-se. paró, a les Ordres d'a
questa Presidencia, consider?nt que
dins el régim de llibertat que per
manament del poble acabem d'im
plantar seria injust que continuas
sin els priviegis que en materia de
radibdifusió han regit fins ara, i
atesa l'obra cultural que l'Associa
ció Nacional de Radiodifusió com

entitat eminentment catalana rea
litza.
lautoritzem
parqué pugui
entetre
lliurement, .subjecte al con
trol d'aquesta Presidencia o de la

un

por

repre

a

en

litóssoutrot

( Pilote

•

.

koreka.
tot ,se•uit pronuncié, 1-113
hr
disours d'amor nalés a la
República, per la qual venia
Iliiiiant de tants anvs enea.
Li,eentestaren tots els Otras
carsprdfties.

la

entitat

a

amb aparell B:ériot

•

dictes.- Si

circuit tancat, detentat per

en

Hispano-Suiza

:

es

a
a
a
•
E
E
a
a
a
a
a
a
•
o

ne

esborrar el seu hís-s
en
l'oblit les se
pagar les respon
ves gestes sense
sabilitats contrates davant1.1-potonal i

nera.

anca "de harina".

no

com

mas/Infle

El record de distáncia,

'

-

if Gómez, que presidía, proposia
_Erne§t de Erkoreka, un ven i
cOnseqüent republich i Jcan
dea• Abándo. en nana del. Partit
Wacianalista Base, s'hi :va ad
herir.

,

Barcelona,

un

a
a
•
a
.
E
a
mi
rs

goei,'poguessin

manera

sentativa deis rádio-oients catalans,
propietaria de l'ernissora Rádio

•

_

tenían la
recobrar Catalunya
encara

*de Cataltmya,

de la mátela...1
que s'ha d'estructurar l'Es
tatut polític i s'ha d'elaborar el pro
jacte de régim pel qual ens hem de
governar.
Els homes de 1'Associaci6 Na
cional de Radiodifusió que per da
munt de contratemps i d'obstacles
han anat aguantant viu aquest caliu
i han sabut portar l'entitat deis
catalans com una or
, dio-oients
ganització forta i sólida fins aquest
4. moment .del .recobrament de
la Ili
bertat de Catalunya, són els que
han fet possible que aquest decret

difusió

ció dimectes al vespre en conéixer
l'ordre següent, que havia estat dic
tada per Francesc
així:
"Sollicitada pel president de l'As
sociació Nacional de Radiodifusid.
de

•

-

en

just implan

tot

Catalana, com a
podia proclamar

les sayas llibertats, automáticament
la radiodifusió catalana s'alliberés
dc les traves que l'Estat espanyol Ii
havia imposat a benefici duna em
presa particular no catalana.
cata
Per aix6 els rádio-oients
lans sentiren una intensa satisface

criVallerios, serveli

C15

República

únic régim que es
mentre a Espanya

te I café
Extens
assortlt

TV esetava preparal; pera
T ben tust es rebé la rioSra de
Madrid, del Casino Republich
aortí l manifestació, eliSPMS
unte la senyera glories del Par
1t llacsionalista Baec—curo,sa
naent guardada en ePtranseurs
'deis anys de dictadura per l'ex
baffle nacionalista Gabf da
Qrbeeee-i la d'Acoid Nacionalista"(

/1,1,0,01..10

Era natural que

tada la

•••••

•••3..

per a

'

•

régim- realitzaren

Efillifil",1111,1

'

:

•

Illbertat

de

•

•

que no tos vessada ni una' sola ;
gota de sang; 1 el que, ele relee,
perjudiqués ,la marxa
no
es
harina" del mcviment.

'''''''''

¦•••

,

-

s'aconseguia

Aixf

-

,.rrr

ben desllindats i el poble sap a qué
atendre's. Fóra absurd que amb una
simple declaració de republicanisme
els que acataren i coquetejaren amb
leSselictadures i-sobretot les empre
comercials que, emparant-se de
ses
l'absielutisme i arbitrarietats d'aquell--

•

e

regim

El

crit ,en el.' qual el baffle pro
téStavit del que qualificava dun
acta de Urea, tota vegada 'que
no ji era reclamat
el lloc per
un poder legalment constitult.
TantiSlateix era injual en les
sayas- apreciacions. L'únie Po
der Maga' era aquel! que bacía
nomenat baffle el senyor Gon
zález.
No cal dir que aquell escrit
causá una imnressió gens fa
'apera-SI peble que emplenava
el saló je sessions. CIOS aquest
•lamentable incident, es tractá
del nomenament de balite. Pau
weraummiliewfm,..evi
n•Anot:+nutrt..».

s.

deveniments.

•

es

Eibar esta a 60 quilternetres
de Bilbao. No cal <Sir que a'ptle
mera hcra del matí es coneiii*
tota mena de detalle,'
la proclamado de la República
l'esineulada ciutat zuipeese
a

aziaaasazaaaasaaamasamaasanaaaaaamasase

táneies i voldrien que no íos abd.
Qué hi fareml Els carnins són avui

I.) E3

3NT rt9L5-ean

el

S'haura <le jugar

un

nou

i tercer

partit.

Valencia

c.ntrada de Paicualin és rematada
per Picar& que aconsegueix el gol
valeneá.
Acaba el
cap

paró l'empat.

un

a

primer

temps amb

un

a

favor del Valerícia.

Ene el

gran

AB

dorninant

joc rápid que eniustastna
públic, i als quinze minuts una

b

catalans abusen del joc fort. com ho
prova que hi bague moments en els
quals el Valencia només tenia al
terreny de joc nou jugadors. Quan
faltaven escassament quatre minuts
s'escapa Jonquera i posa la pilota
a
l'abast de Brull, el qual marca ed
punt de l'empat.
Acaba la partida amb l'empat a
un punt. Es
prorroga el loe en dos
temps de den minuts, que són ju
gats amb gran entusiasme per amb
dós equips, acuse que es desfac;

segon

molt

segon

volum

aviat,

sortira
les edlcion
LA RAMBLA
de

QUO VADIS, SANCHEZ

temps

insistencia

dornna amb
el Valdicia,- i els

Avlat,

de Francos° Tralsal

....••¦••••••••••••••

DUES NOVES
LAMINES DE
Venda: S. VALLVÉ

amb gravat buit

"74117DW'il
Via Laietana,

manys 34X48 j 50x7()

Teléfon 25546

-

Bareelonk.

WillIMIIIII11111111111~~
27 d'abril de 1931

rambla

soTA LA

Ha passat Don Niteet
lier de la civi
AMIIIIN~••••

aanaps~1111~1111111.----

"Es suficiente no imponer amores a la
fuerza para sentirlos con dignidad"
Alcalá Zamora
UN AUTOGRAF DE N. ALCALÁ ZAIVIORA

del Primer Hoste d'Honor
don Ni
que
cato Alcalá Zamora,
havia de
dinfessar, emocionat, que aquello com
pensava tots els sacrificis de la sera
vida.
El seu pas per la ciutat
Inés
—

—

ciutat que mai
fou una ovació in
acabable. A la placa de la República,
en
parlar Francesc Maca. i Alcalá
Zamora, la multitud
que s'hi enea
bia en un prodigi de com.pressió
féu un ailenci inapressionant.
A la
balconada de la Generalitat, fent cos
tat als dos Presidents, tot Catalunya
i tata la República: Nicolau d'01wer
que viatjava amb Alcalá Za—

?/

—

—

re?.-- ?al-1

—

Gassol, Companys. Carrasco,
Aiguader, Anguera Serra i Moret, Ca
aanb-ves, López ()chala, Campalans. La
vella guardia... Enfront, a la Casa de
la Ciutat, l'Ajuntament en pes. Una
mora

bandera catalana, al

10-.44J

"(A-42"^"

dm, espetega al

vent.

I el ven) cálid del President de la
Generalitat de Catalunya, emocionat i
tairul, saluda l'hasta d'honor:
—Jo agraria° el vostre fervor i el
vostre entusiasme i ern santo emocio
nat de
respectade que el poble de
Catalunya °fascia al President del
Govern de la República, senyor Al
calá. Zamora. Tot espontaneitat i no
blesa, el Poble vol desfer, arta) nosal
tres, recela i desconfiances sense iona
mart. Jo saludo en nom de C,atalunya
rImme representatiu de la dernocrácia

`-1

d'Eapanva i rabraço de cor, posant en
l'abraçada el més pur sentiment de

EL TRIO/v1F
~eme Madi 1 N. Alcala Zamora durant la jornada d'aldr.

(Foto Cales.)

fraternitat...
I els bracas de Madi
bragas
nobles de patriota
estrenyen en una
tníblica abraeada, davant del Poble, el
President Alcalá Zam'clra. A baix, es
chata una ovació frenética, que puja
fins a la balconada per htrmitejar els
ulls deis dos hornea de la República.
Ara és la ven sonora i la paranla
brillant del gran orador andalúa la
que s'adreça a la multitud i ample,
amb el len timbre vallutat, la piala de
—

d'abrila, la I
abrigues. La fraae

i4: 26. Dates his
del President del
Govern Priasasional de la República
tenia
eavaller de la civifitat ibérica
áir a la tarda a l'Estad:, sota el gran
—

Ore

lliure, una ressonáncia d'emoció:
.—Doce y catorce: veintiseis. El
doce. era sl grandioso plebiscito civil
de las urnas; el catorce, la revolución
incruenta del pueblo que afirmaba su
soberanía insigno y Proclamaba la Re
giblica. Docs y catorce: veintiseis.
(ley, domingo, veintiseis, fecha eme.
donante de solidaridad con calor de
Corazón, guisa mas grande que las
-Oras dos fechas, que no olvidaré ea
toda mi vida
26 d'abril. No oblidare= tampoe, en
bata

la

nottra

vida,

aquesta data
cardial de les

•'ahir. Grandiositat
ovaciona I de les jalea que espuma
ren en els tala Ifassea enormes
*normes
de poble. que aclamen en

Nicolau d'Olwer, del governador Cóm
panys, de l'alcalde Alguader, del ca

pita general López Ochoa. L'automó
bil de la comitiva oficial, des del qual
el reparter pagué seguir parn a parn
la gran jornada, trigá exactament se
tanta minuta en recarrer la distancia
que va de l'estació
al Palau de la
Generalitat Setanta minuta d'ovació.
Setanta minuta de multitud, d'entusias
me, de clam emocionat
No ho havíem vist mal. Ni havíem
vist mai tanta joia en els rastras, tanta

alegria

en

eta

sisques,

l'aplandiment Una

passi6

tanta

mar

daabraças

en

i de

afany dell'ant d'abracades
seguí, en la jornada d'ahir, el
cami deis dos grans vells de la Repú

crits

com

—

un

blica.
bandera...

sota una

saldtació aelenme

de

•

•

•

—

—

—

l'esdevenidor.
no havfem vist tina
mal
Mal
multitud com la que ahir saluda el
pes deis dos Presidenta i del ministre
—

—

me

—

—yo

arlis0...

Des de la seva trinxera de combat,
escabellat i vermut, en suprema re
bellió, l'altre havia pogut cridar:
—Vio fosa I Lladres!...
La paraula florida de l'un eadevenia.
en el trasbals, capital de granel, al
lame= civil.

L'oagullosa arrogancia

de l'altre

es

convertia, en la comrnoció, clam de
pable, remar de multituds a la barri
cada, heroisme trágic de vides i de

—

—

un entusiasme cine és corn un aran
are de triomf. Emocid incontenible de
dos esperas notas, que saben retrobar
ot ess iniciar el cansí de destilas histb
ales fina ahir impossIles.
autadans catalana, voleiem el silen
d Mana del nostre mocador, cota una
bandera
entre eh centenars de mial pas de la
:era de silencia blanca
testa blanca de don Niceto Alcalá
Zamora. frac a frec de la testa blanca
de don Francesa Madi. Del "nostre"
Francesa Macla, alt com un simba!,
concret eotn una sageta apuntada a

—amb gestos allucinants d'hadadas-ant els tirans.
Des de la seva estrada de jurista,
amb el braç enlaire en solemne pro
testa, l'un havia pogut dir:
cat

Quan don Fráncesc Maca

—

%la

dura de Quixot, sota el correctissim
vestís negra
s'enfila al breack ofi
cial en el qual arribava el President
del Govern Preivisional de la Repúbli
ca. hi hagné una ornbra d'amada) en
Llargues
els rastrea deis presenta
anyades de Iluita i d'angoixa, de dig

sang, fidelitat

la

a

i

terra

la

a

raca...

1 en l'afany, l'angoisca comuna de
sentir-se morir en l'espera inacabable
de redempcid.
I de sobte, en l'atisba ibaric, en el
cel catalá, es produeix la tempesta,
l'aixecament la reversid insigne. No
salan perdut, no, les vides a la presa
1 a l'exili inclement. No salan perdut

—

nitats í de rebeldías, havien separat les
vides d'aquella dos bornes. L'un. home
de Dret arnb la vibrada prodigiosa de
la seva paraula i amb l'arrogancia del
acusador. havía a írontat iins
seu braç
al manid l'objecció duna Espanya
africana. L'altre, home de cor, ánima
viril de cabdill, amor infinit de la pa

tria, afany definitiu de redempcions.
róbjecció i s'havia aixe

havia afrontat

els clamara d'una Llei justa i duna
alliberaci6 de despotismes. No salan
perdut Els gestos acerats de Maciá
dret com un pal de bandera —, i ehs
clama estentoris d'Alcalá Zamora, han
trasbalsat, fina a guanyar-la per la
santa causa, l'anima del l'oblea. I el
Poble é3 ací, viu, alerta, erigit en so
birá.
Aquells das hornea que ahir s'abra
caven passats molts arara dintre
break oficial, a l'estació de Barcelona.
podien plorar d'emoció. Palien plora,
can
els Irám acure plorar. Amb ht
seva vida i les seves testes blanques.
Madi í Alca:a Zamora havie-n gua
—

Europa

nyat
sayas

els

mans,

braços

per les

sayas

tremolases,

patrias.

C3

estrenveren eta

1..!A RAMBLA en e/ día en que la vibración de las calles y de las alniasen Barcelona
ha encontrado el eco de simpatía y dejado emoe ión. tan honda en mi espíritu.
26-4-31.

—

la

República.

—Pueblo de Cataluna: Un saludo
entranable os traigo de aquellas re
giones hermanas vuestras y que, cima
vosntros, anhelan la libertad y se es

fuerzan

conseguirla, sin imPortán
qué preeio ni por qué dolores.
en

dales a
En namhre de estos puebIns. recibid 'el

cordial abrazo que tiPS confunda en
una
asairacaSn coman y o» un aliento
iaual. que sea estimulo de futuras su
peraciones.
M. felicito de ser testigo de esta
vibración popular nunca igualada
y
que proclama bien alto
el sentido de
ciudadanía que la mueve_
Sabéis. catalanes, cuál is el discur
so que yo traía para Catalufia7 Pues
era este: deeirle que ama su libertad.
devolveros la que es vuestro, POr dere
cho bien ganada en las horas de Prue
ba. El Gobierno. Ciudadanos, sentira
inmtn:ca complareneia en dar a Cata
!una su libertati. para ene con olla. en

•

N. A. 'ZAMORA
acción conjunta con las otras regiones,
florezca la verdadera armonía y la
convivencia ini Posibilitada hasta hoy
por las tiranías y los personallsmos
del

poder.

Pido que en esta fiesta del espíritu
catalán, en esta fiesta de hoy, no haya
ningún "muera". Los enemigos de la
República han muerto todos y están
enterrados para siempre. Han muerto
el despotismo, la arbitrariedad, la in
moralidad, el terror, la •e.nganza, el
caudillaje. Viven pujantes, en cambio,
saludando al sol de la humanidad, la
libertad, el orden, la comprensión, la
tolerancia, el civismo la fe en el por
venir...
Yo abrazo
en la
persona de don
Fronrisro Maca), Cataluna entera. Es
todo el resto de Espana, son-todas las
regiones que en este arto simbolizan
la

identificación

14n, saludando

a

con
una

el

pueblo

nueva

laboración y libertad...
En retirar-se, l'ovació

era

al
dura minuts, minuts llargs...

cata

de

co

carrer

•

Comencava

a

•

•

complir-se

la

profecia

d'Amadeu Hurtado, en els passadissos
del Congrés, molts anys enrera:
—Si algun dia ens podem entendre
anTb algú, sera amb vós, senyor Alcalá
Zamora..
En evaar-la en la intimítat duna
conversa, ahir, Alcalá Zamora somrtia
amb tot el seu somriure blanc.
'es

Discursos. Discursos i ovacions de
deliri, que, en la seva sinceritat, no

perden en la banalitat d'una
da oficial. I és que ha passat
es

jorna
alguna

cosaalguna cosa solemne
que
imrmailtza de les xarangues i de les
etiquetes. Els nous parlaments ara se
ran en un saló que fou de tron. Pe
dralbcs. El palau que la ciutat paga i
—

—

que

algú

va

creure

que

podia

oferir

al Borbó, parqué pogués insistir,

plena

Cztllunya,

entnrn

del

Un:a

afirmació

de

llberalisnae: -rubra

en

un

de

:tínela' 1 Al

calá Zamora

cor,

manga de Rams que vingués
de la tragadia d'uns passió.
*

Alcalá

Zámoi'a,

la ciutat, trobava

—Cúmpleme a mí haccr entrega 4
vuestro akalde
amigo entranable—,
Jara la ciudad, de este palacio ese si
para algunos puede significar nytal
gia de esplendores anal ganados, para
Cataluna representa, a cambio de amas
galas, de unas sedas, de unos tapices,
la devolución de toda su alma prisid.
Itera y-sometida
contra los dietadailds
la razón y del derecho...

l'alcalde, jaume Aiguader, agraia
(anudó, per la ciutat. i saludava II
President, ramic de l'anima al costat
del qual havia sofert persecució i ha
va penlat en l'alliberament deis tiomei
de la pátria i deis afanys de la demo
cracia en pugna martal per aixecar
I

la

ren.

Fn sentir al

ardí

sonaven

le« natas

srabicioset i vibrants de aras. Maree
Ilesa".
*

en

—Vasta té l'obligació d'estudiar i de
discutir amb 'a seva eloqiiancia totes
les lleis que as presentin...
Vint-i-tres auys entera al CongrO,
diputat FraMesc Maciá deia
tes paraules ar diputat Niceto Alcalá
Zamora, fogós o-ador, home de Dret,
advocat
Ho recordava alir, e sobretatala, el
.'resident del Goven Provisional de la

era

R epública.

després

I havia

*

—

—

a

Cerimania simple sense antarcara
d'ansia a amir. Afirmació de
rúnica sobirania nossible del Poble
sobre =total les históries. totes lea prer
rogativas totes les reialeses que fo

Le

Poble: alar, era només aquesta pa
rala. aqaest concepte. aquesta jaras
aquesta executória la que enqua
drava amb les horas. Pobie! Pcble ea
entusiasme, en consciéncia. en Iliura
ment, eii salutació, en cordialitat en
respecte en ambició, en actuació, en
a fany, en
multitud. Poble: centenars
de milers d'animes
el Barbó no pa
gué somniar mai una apoteosi com la
d'Ah.
al carrer, en desfilada civil.
Poble capacitat del seo destí, que fa
Primer
acta de presancia al pas del
Patrici
dan Francesc Maca

aa fer-ne donada,

paraules eloqiients:

menta,

—

Nimmosoilmoompoollidommin

"Valla

•

Alcala Zamora qui podia dir:
—Ha llegado nuestra hora, amigo
Matid! :Vuestra hora, que es la vues
tra y la mar también!...
I, endavant, aquella bornes ja que
daren lliurats al Poble, que esperava
l'andana i al cartas. Carrer inaca
a
bable d'aclamacions, com en un Dita

*

lada

clam del

en

seu aseen

slenci prerraós. La gernació, a sota.
a
l'andana, havia callat, raspectuosa
sensible, a refusi6 del moment únic.

Després

—

—

buscaven.

braços

dent Feiip V. •Palau estantís,
una
mica ximple: PdrdÇ naftalina. Ca
tifes de moltes milS petes. Amb un
que pagués
haailaben bé prom.
Pera la ciutat
que hi,entrava altir,'
democrática i senyOra —'aabrá redimir
ei palauet de Pedralbes, lts
lía
rianita" del senyor Borba

Irrancesc Maca a Ventura Gassol, a l'Argeptb4, só
maraar cap al port de Buenos Airea.

obligatsaas embarcar
_

cap

a

l'Uruguar. Mcunent de
(Foto Crónica)
'

d'afegir:

—He recordat senpre aquellas pa
saules de Maca. Eles decidiren. es
pot dir, la meya vida. política...
"Estudiar totes les Lleis,..", deja el
diputat catalá at diputat andalús, fa
vint-i-tres :nys. "Totes les Lleis". En
un país cal n
hi havia Lleis, Oil no
hi havia Dret, on no bi savia tribunal
popular, soblrania civil Totes leS
Lleis... Ah! Aviat calla convanceasse
que la Llei era l'arbitrar'. el caPriCi
don monarca, la voluntatsd'un canses
fier, la gracia d'una dama.. La Llei:
el poble de Barcelona ametrallat, l'ata
bició catalana esaarnida, els milers de
cadaverS del Marros.
"'tosté té l'obligació— Fmalanent.
"

;
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LICA

Alcalá Zamora,
litat ibérica...

un cavaam
'5•1•••••••••,..

‘41.4a eordialitat sita fet avult

Franeese Maciá
UN

AUYOGRÁF I5E FRANCESC

(I/

saya gran franquea
e
sempre, al
President del Govern Provisional de
la República, don Niceto Alcalá Za

la

••••••••••••1111M¦11~1,

mora.

;Uta;

d

MACIA

.~.4—

*

*

*
<*5

En aquesta 1115ra de repós
tertú
la amistosa
de Capitania, en es
pera
de l'hora de sortida del segon
exprés de Madrid, el senyor Alcalá
Zamora ens ha explicat alunes de les
intimes ernocions d'aquests dies de la
proclamació de la República.
En la nostra edició anterior,
expli
cávem "com aná" la fugida del se
nyor Borbó i la poca importancia que
china a les sayas paraules. S'hi pot
afegir aixo:
Que quan tot semblava perdut per al
monarca,
passada 113ra convinguda
entre Romanones
representant del
rei
i Alcalá Zamora per fer la
transmissió de rodera al Govern Pro
visional de la República, quan els car
rers de Madrid estaven
abarrotats de
gent que esperava la proclamació
realitzacla ja a diversas capitals, la
primera de les quals fou Barcelona
o/gtí
algun dia se sabrá qui és
en
una pensada desesperada,
proposá
al rei e/ que creia una suprema so
lució : ametrallar la multitud, ofegar
en sang la rebellió del carrer
que tru
cava
ja a les portes del Palau
—

—

'Lb amiAebi
k.

atYr-#(4'01;

—

—

El día

lunya

em produeix la fonda impressió
que será favorable per als anhels
eonsagració de la germanor entre Espanya i Catalunya.

cravut

i que és la

—

de Cata

—

—,

FEANC,Fase Maca
al cap de vint-i-tres anys, havia cal-gut revoltar-se per crear les Lleis que
no

podien ésser estudiadas parque

no

exietien. L'home de Lleis havia de re
bellar-se, en un esclat inaturable d'in

dignació, i havia de sumar-se als ren
gles facciosos de l'home d'Ideal, del
patriota catalá, que maidava, a canal
del que fos, per retrobar la Llei in
existent, la Justfcja escarnida, o alli

berar-se d'un cop de la tirania irres
i abjecta... La vida de Macla,
decidida a l'heroisme de la rebellió,
podia decidir, !atoas anys després, la
vida d'Alcalá Zamora.
En readrdar-ho, pe] pensansent deis
dos Presidertts, degué pasar-hl una
evocació de esombre. El pesorphre
que ells han
liquidas ja en aquestes

ponsable

hatea.

'

nitiva; hi
a

ha

Catalunya;

clarejar de llibertats,
esperen amb confianca.

un

Volem lliures els poblas d'Espanya,
com nosaltres i amb riasaltres...
*

*

*

Encara,

en deixar l'Estadi de Mont
visita a Capitania. Fa els ho
nora, aquest borne cordial, itrrpetuós i
demócrata que éš el general López
Ochoa. A assenyalar l'alta transcen
déncia d'aquesta visita. Recepció de
generala i oficials. El President del
Govern de la República ha volgut sa
ludar-los. T parlar-tos, amb la seva se
rena eloqiiancia
d'home civil. En
aquell mateix saló de gala on tantas
bestieses hi han estar fetes, on tantes

juic,

una

han

pi-anejadas, on tan
elnicament s'ha jugat
en nom
d'un
estat

—

tirá

lactes

d'atletas i voleiar de banderas.
Gangtés•°limpie. Rugby. Futbol. Un
m'un d'una especial simpatia nostra i
d'una evocació enormernent cordial•
Irlánda „Estat Lliure d'Irlanda. Atle
tas joyas, blanca, que han de lluitar
amb els atletas de la seleceió de la
República. Verd—Erín--en les cami
setas deis irlandesos. Verrnell en les
cathisetes dels nostres...
Ela Presidenta, arnb llur seguid.
addiren també a l'Estadi. Acudiren P
.

ególtaren,
atletas, a

dret, l'aclamaci6 del!
pista, i de la multitud.
Érteara, abans de comencar la lluita,
baixaren al camp de joc
entre ova
ción! inacabables
i saludaren, un
Per un, els equis de futbol. Esport
clufadania. Ciutadania i esport. L'ami
a

peu

la

discurs

magníficament sincer,

se

d'advertiments i mesuras de pa
raules, que ha emocionat els bornes
que l'escoltaren. En els ulls d'algun
oficial hi herir vist una espuma que
ens ha semblat de lagrimes. Una ora
ció civil per Galán i per Garcia
els caiguts per la llibertat
i una
noble afirtnació de l'única sobirania del
poder civil...
El "Viva la República!" final ha
estat contestat. unánimernent, amb un
crit estentori i joiós.
ver

d'Orient.

Hem insinuat

uns noms, que podien
aqeest aThj, paró se'ns
ha contestat amb un gest vague:

crirrespnndre

a

—Algun dia se sabrá...
qui les tneves memóries.

quan

rapotabssica rebuda d'ahir

publi

o

d'un caprici

—

amb els destins

d'ima nació, Alcalá Zamora ha parlat
ala militara.
La bandera republicana ha eseam
pat. si podia restar-hl encara, l'ombra
de Primo de Rivera. No ha d'ésser

nossible acf. novament. aquell setemhre
de 1923, que féu tant de mal. paró
stle
segons frase del Prasident
félr tant de bé... Barrera
rr
d'una Catalunva separatista deis Bnr
hons 1 de la seva camarilla
no po
drá. mal mes. conservar-hl arxius de
con fidIncie s...
Alcalá Zamora ha volgut parlar
aeuí. desnrés de la cordial i resnertull
sa salutaci6 a López
°cima. Ha estat

—

--

--

—

*

*

*

• *

•

—?Quin fou el mornent més angoi
xant, peI Govern Republicá, durant el
dia 14 d'abril?
—Sens dubte
ens ha dit Alcalá
Zamora
el moment que nosaltres,
disposats a jugar-nos el tot pel tot. en
vista de la situació i de la ranidesa
amb qu calla actuar. vam trobar-fios
davant les portes
tancades
del
ministeri de Governació. Reunits en
Consell permanent a casa de Mizuel
Matra, sense tot just maniata en far
sa fose aqueli vespre
1 cEnstatar que
de Palau no se'ns tornava ta resnosta
eonvineuda arah Romano-mes, van, sor
tir disposats al rafe cale-nés. La situa
ci6 era insostenible Calla jugar fart...
—

politiques? Difícil, im
d'aconseguir-ne cap de par
ticular. La declaració política d'Alca
lá Zamora, en el seu inagnífic viatge
Declaracions

possible

Barcelona. han estat els seus dis
cursos. la seva 'Yeti vibrant davant de
les multituds congregadas per a escol
tar-lo i saludar-lo. al costat de don
Francesa Macla.
L'un i l'altre, peró, s'han dignas es
criure. sobre una quartilla, unes pa
raules de salutació per als lectors de
LA RAMBLA i uns'Mots de confiar,ca en el present i en
l'asdevenid6r.
Nosaltres ens fem un honor d'aterir
los. en aquest reportaige, els amó
a

respectins, ressó de la seva im
pressió d'aquella memorable jornada
d'ahir. políticament
importantissima.
Si algun recel podia haver-hl. si al
guna desconfianca ha pogut existir, la
Catalunya republicana parla ahir, amb
•rafs

—

—

jugar-hi.

varn

Ris

earrers

estaven

per la multitud i se'ns Un di
ficilissim arribar fips a Gavernació.
Per fi: en* trobarem davant les nortes
del Ministeria. tancades. Vam halxar
dais sofaes i vam tracas enéreicament.

enva¦ts
•

Tanmateix

somaiu don neeto
no ealdra nue ii
cliaui la eran anT7Sixa
nue nagthrem en aiuell instant. No sa
brgem qué nassarin en ohrir ni si sa'ns

rebria

a

trets.

Finalment, la porta
.111¦1=11.1¦••••¦¦¦••¦••

—

—

gran vibració collectiva durant els
d
silenti civil
l'esport
brava ahir, a l'Estadi de Montj uic,
anih ia presencia i les paraules de Ma
tia i Alcalá Zamora, una noble fina
ea

any_s

Un moment de

—

—

s'abrí de bat a bata. i la gu,árdia civil
de servei presentá armes al nostre pas!
La Revolució estava guanyada.
*

5

II

—1E1

vostre record més viu de l'es
la presó?
—E1 de mes respotisabilitat, el de
més compromís. El tinc molt present.
D'aquell moment depenia tot aixó
d'avui...
—?Us referiu a l'oferiment de car
teras per part del
senyor Sánchez
Guerra, quan la crisi Berenguer?
—Exacta. Confesso que hi llagué un
momern
de forta
Penseu
aixó, només: uns bornes amb cent
dies de presó, que no saben qua els
pot passar, sotmesos a una vida incó
moda, i que, de sobte Sánchez Guer
no un qualsevol
ra
va i eh ofe
reix una arrees de ministre... Perú
vaig tenir consciancla clara de la res
ponsabilitat d'aguan instant. No vaig
atrevir-rne a discutir-ho amb els mena
companys. Potser temia la discussió mi
ho sé, i pressentia la importancia de
l'afer. Finalment, jo sol, volent assu
rair, si n'hi havia tota la responsabi
litat, vaig dictar la nota a un redactor
de "La Voz" que vingué. L'escriví
reeolzant les quartilles a la pares del
locutori de la meya calla. Després
després
yaig comunitar als meus
campanas la nota que acabava de dic
tar i que aquella nit apareixeria a la
Prernsa. Van estar-hl d'acord, sh-rtosa
ment. La resta, ja la coneixeu... Un

tada

a

—

--

—

—

Pude;

merecen

nuestros

ealgut interronipre

un

de la misteriosa erida telefó

moment

que ha
—

no

tris ells podiere intetrompre-la
pel
vc4 babdIsina de tres avians amb ?a

bandera catalana

i la de la

Reral51ica

sota les ales.

Ha parlat don Francesc Maca. tam
bé. De cara a la multitud. frenética
d'entusiasme. ha dit unes paraules
bretis:
—Catalans: la consciéncia del PobIe
s'aferrna; la República está consolida
da; la cordialitat s'ha fet, avui, defi

l'estaci6 de Barcelona.

(Foto Cases.)

molts

plans

encara: alguns dels que ara són
companys meus de Csabinet,
estavan
fitxats per la policia com a anarquis

tes!.„

5

donar forma a
de Govern. Ens reurdern

*

•

vam

sovint

algunas vegades cm migué
presidir seriosament
a les calles de
Maura, Casares i Albornoz, alternati
vaxnent, en una espacie de Consell, i
anávem estructurant en el possibie una
slrie de disposicions i decrets. Alguna
d'ells ja han aparegut.
Per cert
recorda somrient, don
Niceto
que alguna vegada, en aca
bar aquestes reunions ens esperaven a
—

—

—

la porta els companys peri6distes tam
bé detinguts 1 cris pregunta-ven serio
sament

detall,

:

—No hi ha nota oficiosa?
I, és alar, sempre havlem de res
pondre que no, que els acords aren re
servats...

Romanones
comenta
ja ho di
gué, amb la seva coneguda perspicá
cía :
—El veritable Govern no satis nos
altres : és a la M'adata.
Tenia raó Romanones. Els fets ho
han demostrat així. I a assenyalar un
—

—

Gran

"causeur",

don Niceto Alcalá
bandea' cansat d'es
coltar i d'anotar. Peró calla tornar a
Madrid...
A l'estació, a la sortida del segon,
exprés, una gernació
encara
que
aclama i que acomiada. En les darte
res abraeades hi ha una
simpatia sin
cera.
Abans de descendir del break
oficial, Francesc Macia i Alcalá Za
mora han comentat, amb pregona eme»
ció, la jornada memorable. Les encai
xades de comiat no han estat els ges
tos gtacials del protocol, sinó l'ex
pressió tabia de cordial, amistats. Amis
tats de democrkia, d'afanys iguala, de
llibertat igualment anhelada, de sofri
ment patit en comía Comprensions qué
de Sant Sebastia, arma han restat im
mutables.
Per alguna cola, l'altre ministre que
viatja amb el President del Gevern
Provisional de la República és catalá
i es diu Lluís Nicblau d'Olwer.

Zamora,

no

ens

—

—

J. 14.4 M.

Lita afirniació
de Ilberolistue:

nica?

pueblos...

brillant. rnatanifica.

a

—?Es cert que durant la vostra es
tada a la presó, vós i els vostres com
panys ministres anareu treballant com
si fos un Govern en funcions o a punt
d'ésser-lai?
—En afecte,

altre moment de gran emoció per nos
nitres fou la visita de Remira i Bofill
i Mates. Aquells bornes venien a par
lar del problema de Cataluny-a amb
nosaltres, que érern a la pres6, i no
pas amb el Govem constituit!...,

laat civil. En l'acatament deis atletas
a Vencaixada 'arnb
el s dasscimadans
qua. actidiren a saludar-los, hi havia
un resPecte cordial i una joiosa
admi
ració.
La paraula d'Alcalá Zamora
tra
mesa pels altaveus a tot l'Estadi
restó-ni en •el gran ámbit. amb amo
'iris que el recinte esPortiu no havia
eonegut mai:
,--Contiudadanos: yo os traigo el
saludo fraternal de toda Espana_ Ni
'Tecla ni J-sconfianza... Grandeza de
143 banderas juntas_ Es suficiente no
in1Poner amores a la fuerza para sen
tirlos can dignidad_ El futuro será
cófflo lo

EL TRIOMF
N. Alcalá Zamora,

a

—

abjecciOns

Fasta a tEstadi de Montjule. ()at
rasara, cinquanta mil persones. Desfi

un

as's
asa

—Una sirrrAle mirada al pla de la
nresó dóna la clau del qua s'anava a
fer. Ja saben els detalls de com se'm
desparta, a les tres de la matinada. a
nretext que eni dernanaven per teléfon
des de la Presidencia. Tanmateix, per
nropi rece! i per la slisnita de Largo
Caballar°, que acudí a la nieva cella,
no vaig arribar al
tellfort. Per arri
bar-hl
fixeu-vos bé
cm
calla
travessar el navelló i un pasaeig de
circumvallació, i baria de pasar entre
dues sentinelles a una distancia de
memo de cleu metres de mi. En les

declaracions del sumani s'ha posat
nerfectament en ciar que les sentine

.5

Iles

-

ELS PERSEGUITS
ZL Alcalk Zanwra dr_ant la seya

estada

g

la_presó de Madrid, amk

ela

bous

companys de

captiveri.
(Foto Marín.)

no

estoven

previnon4es

out

jo

ha
les

via de passar per alta: Per tant, a
tres de la nit, havien de disparar con
tra mi

sense
-

complimentss.,

-•*

el 1Pacte
de San

Sebastlan

?
•

:"

•

27 d'abril de

1931

rambla

la

-

•

1,59I de pef

•

Comentanl
al món incivilitzat, el que ens deixa
gaudir plenament de la vida i ens
la fa amable i bella.
Una prova del valor de la civi
lització en sbn aquestes •produccions

preguntat: —«?Quines con
dicions es necessiten per a ésser cri
be cinematográfic?
He respost: —"Cree que dues.
Paciencia i agilitat mental. La pri
in
mera serveix per a poder veure
finitat de peliícules dolentes per tal
de trobar-ne alguna de bona, la se
gona per assmimilar-nos al més rá
pidarnent possible les emocions que

d'avantguarda. Cap esperit inculte,
podria dedicar-se al treball d'expli
d'apariencia
car
un d'aquests films
absurda. Caldria obrir
tenint per base

sempre

tant

idees

com

guarda, l'originalitat está en ésser
vulgar i en dir que trobem bé el
que alguns troben bé.
?Per qué no dir i demostrar que
el primer que cal, per ésser un al
tic cinernatográfic és dir de tant en
tant alguna mentidota, i tenir znolta
imaginació...?

els

ARICIA BRUN

1

La civilitocib no ha servit per
solucionar-nos cap deis problemea
de la vida. En tot el món la gent
menja, baila, fa exercicis més o
aloya atlética, 1 confecciona mentís
estrafolaris. Es depríment l'espec
tacle de la humanitat repetint-se i
la tragédia evolutiva de la qual no té

Saló eatatinva

malaitia que a cada nova ob
servació s'agreulari. ?Per qué viat
jar i admirar costums ancestrals si
les nostres no són sitió cópia de
tots eta exotismo salvatges i pri
mitivistes?
La cootemplació de la simplicitat
ignorant i la complicació erudita,
fan desítjar viure ignorant que exis
teixen altres Ilengües, a:tres cos
turas i que aquesta vida civilitzada,
imitació de total les salvatges, din
ignorants a tots els que ella imita.

Deudos& comacila frívola, interpre
tarla per Lucle ampliar' 1 Frita
trob uI la.
Exclusiva Febrer

I

"Hay

•

de qué ara Paramount Ita
descobert un talent interpreta
tiu extracrdinari en la debu
tant Carme Barnes, de divult
anys, el primer treball !iteran
de la qual ha estat "Confeti
sions d'una debutant", 1 que la
ha comprat, ensems que
casa
ha contractat l'eseriptora per
qué tes la protagonista...
Aixb és tenir son.
...

•

den; lliurar a la tasca d'admirar i
comparar la vida simplicíssima deis
incultes amb la vida refinada de

•

?Quin no será el plaer d'aquesta
superposició d'idees que cap inent
primitiva no pot gaudir, quin mo
és vell quan les sensacions
de belleza poden ésser depurades per
un individuu que posseeixi el do de
gaudir-les pleniunent? La civilitza
ció, és rúnica obra perfecta que pau
latinament va aasolint l'home, tre
baU feixuc, etapea durissimes, en les
quals s'acaben les generacions ado
lorido tnoltes vegades per un tre
ball aparentrnent estéril, peró que
granari amb !'imputa de les gene
racíons futures. Els costums del,
pala** Uunyans... Eatudi delitós...
Les danses exótiques... Ritme i es
no

ses

suavitats.
El linón és una gran máquina de
rellotgeria. Tots els paiso<, fins i
tot els de costums més liferents,
van a l'unliost, podern suposar sem
pro grietee a la civilització el par
qué viuen els bornes, on i com viuen,
la civilització és precisament l'unic
en

d'una

manera

1.

algunes estrelles envejo
de Hollywood, després d'ha

fet la gran guerra a Maele
ne
Diechtrich, ara diuen amb
sornegueria veient que l'actriu
ha triomfat cempletament: "Em
sembia que l'he vist (rebullan
d'extra en aigun deis meus
filme"...
que de tot América, Harold
está rebent telegrames inte
resant-se pel seu fill nascut
abans d'hora, 1 que esté en la
Incubadora d'un Hospital de Los

ferma

a

les deu

"amigos del cine,'
patrocinats

per "el mundo deportivo",

éía

producció

través

de la

presentaran -en

d'art

sessió
una

"sovkino" de

del

moscú

afganistan"

sensacional reportalge

documental

sonor

d'avant-guerre"
al grandjós fIlm de tes!, d.q • a. dupont,
"un film

IDDli

frWiN E

Es

•
*
•

un

1111

•
¦•••••••••••

a

"el mundo

"Once in

Conten que el nen té el cabell
negre com Haroid 1 ele ulls
Maya com Mildred, 1 que somriu
d'una manera deliciosa.
*

ARICIA IBRUN

•

Noticies recentíssimes ene
assabenten que victima d'una

de Murcia, garan irreprotxable,
la semblanea del qual amb el
farnós Glive Brook era notable.
El seu treball cinematográfic
Ii havla valgut darrerament un
Important contracte arnb una

editora americana, per?) que
diesen no s'ha pogut ter efeo

tiu per la mort prematura
quest jove actor.
A la seva familia trametem
d'aquestea columnea el
des
nostre sincerísim condol.

*5*

que Ivor Novello, el nou
actor estel de la Metro Crold
nryn va ésser descobert per
D. W. Griffith, en un restau
rant de Londres,I 'any 1 924.
...

.

que ja eabem fa dies que
(Raecoe Arbunkle) ha

en un

produir-se

que es comenta l'actitud
de Mistres Jack Dempsey quan
11 parlen de filie: Estelle Tay
lor, diu: "Criatures...? Mai..."
En canvi, les altres actrius jo
ves
diuen que voten tenir-ne
més d'un.
...

cinema

Capítol

que l'ex-comissari de fic
ticia de Nova York, Grover
Whalen, va anar de visita a Los
Angeles, on hi té aiguns pa
rent s.
Durant la seva estada va te
nis, ocasió de visitar un dels
primers estudie de Hollywood,
i es va donar el cas curiosfssim
que el prenguessin per "extra"
l'unissin a una colla d'adore
que estaven treballant en una

i

DEL
"CINAES"

va

causar
muiN

La nova, per?), no ha estat
definitivament canflrmada. Ara,
des del "cae Jeannette", cal
anar amb peus de piom.
Tumbé ene han dit que Fatly
ha mcrt en la més gran rnisé
da, i aixb no és cert, perqué
lux-actor cómic, de resultes
del famds
procée del qual
son' amb la seva personalitat
dador desacreditada, es dedi
cti a dirigir pellícules, 1 amb
aixé també es gurtnyen dinere.
Darrerament també ens con
firmaren la nova del eeu mas
trimoni. El cae dura, perb, és
que ene ditten que sao mor,:
nosaltres ene guardarem hé

d'afirmar-ho categbricament, 1
tan $ois he dcatem com j infor
meció.
també (buen. 1 aixb és se
gur, que ha mort o Roma el
gran editor de pellícules Stef
fano PIttaluga, director de Pi,taluga Films, t un deis primera
nroPulsors del -cinema italiá, el
oaseat gloria del qua] tractava
de renovar, darrerament amh
l'ajut de Mussolini. Una gran
per

a

la

lícula que es projectava perla
nyia a l'editora per la qual ella
també treballa.
De resultes d'aqueeta actitud
un
dele directora de l'editora
tel
va disgustar-se, i ara han
judicial
reclamació
a
l'es
una
tel per aquella pretesta, ja que
creuen que no tenia dret d'ex
terlorlizar la seva opinió, en
contra de la seva prápia signe
tuna.
•

...

no

vol,

ara.

LAS LUCES
DE LA CIUDAD
PSP

`I
no

.1 podrb acure Ja Tina
temporada 1/111•11t

producol6

CANVI DE DOMICILI
El DR. BALAFtT ha trasliadat la

seva

clínica per al

tractament de malaities de les vies urinarios I correspo
nent oirurgia,

a

la RONDA UNIVERSITAT, núm. 27, 2.* pis.

Teiéfon 20203.

de qué ccrren rumore que
després d'un any de separació,
per causes de treball, el matri
moni John Gilbe.rt i liia Claire
no semblen estar en masses bn
nes
relacions. Eils diuen que
no
els agrada exhibir el eeu
amor, perá ei ras és que la
noticia interior de la casa din
que tanino l'exhihnixen priva
(lamen?. Aquel anlan
rese
(If
John Gilbert
será
Imh, i,n rraenssnl amotass en
la vida real?
•

*

que

Slarlivn Millar, la
formosa ez-millter de Parl{
Picford. sita ~barcal can n
ruropa, i qiu, ha
sIni pura
caanalital que Alr,tandrP rirny.
el leve gainn que ja fa temps
pslh ennmoradissim d'ella. hani
tnmbé díteiiiit. fer el innicix
%litigo 1 en r! maleiy vnixell
...

*

SASTRERIA

PANTALEONI
ACTUALMENT EXHIBICIO DE NOVETATS
DE PRIMAVERA I ESTIU

Secció Especial

a

la

la Mida

a

SELECTES CONFECCIONS PER A

SENYORS 1 NENS
Gustos i models els més refinats de la moda
.Models exclusius de la Casa per a

PRIMERA COMUNIO
especials
mena d'esports

v:xtens assortiment de peces

13

PORTA-FERRISSA

--

per

a

tota

13

• *

que Doris Kenyori no ha
vis trehallat en cap pellícuin
des que va morir-se
el seu
marit Milton Sitie. Ara ha tor
nat e l'Agitad!, 1 seré la "lea
din Isdy"
Senrges Antes, en
la prodneció Varner Brothers,
...

MOBLES ALTABA
La

que el real/Infle I amorós
metrimoni de Loretta Young i
Granl Wbillers está fenl aigiles
T.es dissldéncies d'antiPstn Int
rella proveen de la qüeslió re
1 financiera. Ella és ca
tólica i ell no. Ella treballa i dl
no. Vet acf.

casa que

ven a

més

bon preu

...

dala Artistes Jte
as una
*Wats.
•OINAES", no obstant
Pelevat cost d'expuesta exclusiva,
con-ente
la presenta a pretil
-

Dues produccions en espanyol
METRO-GOLDWYN-IblAYER

"Aiexandre Hamilton",

Charlot
al TIVOLI

cinematografía

que fa pnts'dtes que es va
estrenar. amb td, el luxe que
allí acostumen a ter les coses.

• •

que Paul !Mías ha acon

Qu1

ddre'12147541a)"

*

...

.La pellícula que va mertsixer l'honor d'ésser presentada
tan pro
en Sessio Especial de "STUDIO GINAES" i que
funda seneació

CHARLEY
CHASE

PRODUCCICia DI ESPANOL

Hardling

que Aun

té tanta
afició a l'aviació, que actual
ment está fent el seu aprenen
tatge per obtenir el tft,o1 de pi
lot aviador.

per RIONARD BARTHELNIES

1

per

Ja velen per on!
*

SONORA

Chicago

...

...

SELECCIO

La
Senorita
de

1

o

continua
amb

a

prcducció.

AVUI ESTRENA DE

LA

Rial

*

un

mort.
....~.~.~...~~o4~1•••.~4~~4~.~...~~0"~m~o~ar

í

de

*5*

parisenc
petit asean,
dol. Una este! moit coneguda
esteva entre ele espectadora,
quan aquests varen iniciar un
pateig. L'artista en qiiestió va
poshr-se també a protestar i
xiular, maigrai t que la pel
que

...

va

Molt aviat ESTRENA

-

genial creació

cessitat d'ell per tal que ocupt
el iloc de Willíam Powell, ja
que aquest actor ha estat tras
passat amb moit bon preu a la
Warner Brcthers.

•

•

d'a

I

FEMINA

seguir augmentar de iloc, gri
etee a qué la Paramount ha ne

Lifetime". Tot Los

Era curiosíssim veure com en
tauletes no molt distanciadas
estaven Gibria Swanson i el seu
nou admirador Georges Gersh
win, Ccrinie Bennet, amb l'ex
marit de Gibria Henry de la
Faiaise, i Joan Bennet amb
Fato, el non futur marit, i
John Considine, l'ex-marit de
Joan arnb Carme Pantages„ a la
qual dona actualment escolta.
El més curiós, és que l'obra
estrenada posa en ridícul els
-costum deis eatels de Plolly
tenen cua de palla...
rwood.

...

...

a

Angeles va anar a l'estrena.
Després, naturaiment, es va ter
capal s restaurants nocturns.

seu

...

I "fantaslo"

dora.
L'obra. amb l'argument que
té, creiem que pocIrla ésser mi
flor.

La més

italiana.

deportivo"

varonfvola figura.
ens ha
Estelle Taylor
conveneut, i, en canvi, Rose
Hobarth és una dona deliciosa
cte ven intensament commove
seva

• •••• •• • • •••••••••••••

• • •• •• •• •

per Harold Lloyd 1 el

simpatía

pArdua

1 allilitat en franCée

neepatxen localitate

LUBITSCH

film PARAMOUNT, amb el qual gaudireu de debb

*

parlat

AMOR",

*

dírnarts, 28, nit,

Idea formo
film.
boa
sa no
Aquesta producció té ceses
ho
molt belles i coses que no
fugir
déria
de
són gens. Amb la
volgut fer
de la vulgaritat han
d'una idea espiritual una versió
einematogrhfica 1 l'han dotada
malmet.
d'un proaisme que la
a la
una
veu
Farrell no té
un

MNI!

Angeles.
Harold fa une quants dies
que es pot dir que viu a l'Hos
pital, I molts dele telegrames
que rep l'encoratgen dient-li
que nitres vailets avui són
grane i forte, nascuts en les
condiciens que el
mateixes
d'ell.
Ele metges i infermeres de
l'Hospital
estan
emocionats
d'aquest corrent d'acimiració

Argument: Un poble oprirnit
que es revclta contra la Indi
feréncia 1 el despotieme —la
ahuse mitjana i ele potentats.
Direcció: lija Trauberg.
Moda I itat : sonora.
Contentan: Una obra bella i
perfecta, fotográficament 1 es
piritualment. Es la petita causa
deis grane afectes, presentada
d'una manera intensa, monto
nant 1 admirable. Té més atrae
tíu moral que "Templete da
munt l'Asia" i algUnea altres
produccions. Xina, el país on
el noble és mártir de l'estran
gerització, és el mara on es
desenvolupen els trágics sede
veniments d'aquesta bella pel
!feota. Estem segurs que erren
en
es
projectl "El expreso
azul" agradará.

•

...

r-At~

DEL

opereta de fina gracia i humorisme, dirigida pel genial

ver

tridéncia, dignificados pa nosaltres
els civilitzats, transforrnant les es
tridencles amb melodies, les durescs

Higa

nova

ERNST

Fatty

*1:elite"?

ens

Una

operació ha mort a Madrid el
joyo actor oinematográfio Rafel

Pero, ?és possible avorrir com
pletarnent el que estiniem- ?I
aquests pobles on el treball feixuc
s'ha vist dignificat amb l'ajuda deis
aparells inventan; per l'horne civi
litzat? ?I aquest invent magnífic
que és el cinema pel qual ens po

que

•
•
•
•
•

•

UN VALS
EN SLEEPING CAR

una

•

Un drama
Trena*" campló mundial
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les manea altra explicació
complicar la vida periódicament
L'afany de desplaoment és després
de la contemplació d'aquest film
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Producció Sowkino: "El
prés azul".

Molnar,

—

mateixos concepto. He vist com
és inipossible fu res més extrava
gant que viure com els civilitzats
quan tan semblants som als salvat
ges quant a diversions i gustos.
La civiiització, qué ens ha donat?
Complicacions en la vida, í a tnés
l'obligació d'amar esforçant coatí
nuament la intaginació per adaptar
nos a totes
les aoves invencions
que comparativament no fan altra
costums
cosa que apropar-not als
deis

pro
idea pre

—

luit

presenta

Interpretació: Ajustada.
Argument: Basat en Pelara

Collseum

d'aquestes

vulguin, una pellícula d'avant
guarda estará feta amb una idea
pero un
aiaa és mott complexe
cop realitzada, aquella idea s'ha di

vist com el món, malgrat l'evolució
que segons diuen ti ha fet fer la
civilizzació, él com una d'aquello
persones desagradables i imperti

repeteixen

•

que

tri'ha ocorregut iunb els films d'a
vantguarda. Una prova ben recent
He vist una pellícula d'avantguarda.
Bella fotografía i bella forma d'ex
posició, pero!) que m'ha fet avorrir
repentinament la civilització. He

que
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duccions originals, acuse
cisa i dels quals tots els crítica en
tincirien que donar Hura opinions,
quan menys variades millor.
Eta inteHectuals, que diguin cl

l'argument, interpretació, estéti-,
idea emanen."
ca del film, direcció i
—?No us ha ocorregut tenir dues
opinions d'una mateixa cosa?
SI. Peró aquesta tragedia tan sois
de
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una
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