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Unes interessants manífestacions d'En Fran
cese Costa, presídent de la F. C. de F. A....
...sobre diversos extrems de palpitant actualitat
Rebaixa de sous als árbitres.
Ací ningú no dorm.
Una "relliscada".
El Fortpienc ha donat dos interna
Crisi de directius, no de jugadora.
La M. E. de C., institució model
cionals.
Cal anar amb peus de plom.
--

--

--

--

Primo Camera és el campió del mon deis super
Aquest vespre Pete Nebo boxa a París
pesats.
La vetllada de dimecres passat
contra Locatelli.
i la de dimecres vinent
--

Quan encara es discutia i s'opinava a
propasit de la conveniencia de la nova
categoria de pesos superpesats que els
dirigents de la boxa americana han esta
blert, s'ha celebras a Nova York el com
bat entre Primo Camera i Vittorio Cam
polo per a l'adjudicació d'aquest títol.
I a despit de la sorollosa desfeta que
darrerament Camera experimenta a mans
de Jack Sharkey, l'italiá ha superat mag
níficament el

seu

adversari,

i

Campolo

comptat "out" a la segona repre
sa.
Per tant, Primo Camera ha quedas
procalmat campió del món de la catego
ria deis superpesats, i ha obtingut el títol
ha

de

estat

manera

magnífica.

Ara bé: ?durará molt de temps el reg
Sequalo? Depén de
nat del gegant de
amb els homes
que
trobin
els
pesos
forts
per
a
boxar
les dificultats
que han estat classificats dintre la nova categoria. En el seu temps, ens
pronunciar obertament contra la creació d'aquesta nova divisió. Es
vam
topará, primer de tot, amb l'escassetat d'homes per a formar-la, ja que
de gegants que es dediquin al pugilisme, afortunadament, n'hi ha relativa
ment pocs. Per altra banda, es pot donar molt bé el cas que el campió
deis superpesats sigui un pes fort o tal vegada mig-fort (insistim en que
Mickey Walker guanyaria per punts a Primo Camera), i aleshores la nova
classificació sobrará. I encara els cronistes haurem de modificar el nostre
léxic. Ara, quan ens referíem al campió Max Schmeling l'anomenávem
indistintament campió del món del pes fort, campió del món de toses les
categories o bé campió del món de la categoria máxima. A partir d'aquest
darrer triomf de Primo Camera, rúnica denominació válida será la prime
ra.
Perque el campió del món de la categoria máxima ha deixat d'ésser
l'alemany des del moment que hom ha creas una divisió superior a aquella
en
la qual Schmeling milita. I referent a la denominació de campió del
món de totes les categories, será forlós que caigui en desús. ?Per ventura
hi haurá cap campió de la categoria máxima— sigui qui sigui— capae de
resistir amb éxit l'assalt deis tres o quatre homes més destacats del pes
íort?
*

*

*

Si hom consideres definitivament descartat deis nostres rings el semi
no
ens ocuparíem
més d'ell. La setmana passada ja vam
exposar clarament el concepte que l'indi ens mreeixia. Peró com que no
sembla pas impossible que en els tornin a portar, aquesta vegada, davant
Josep Micó, hem cregut convenient de cridar l'atencio deis que segueixen
la nostra boxa a propósit del combat que aquest vespre ha de disputar Pete
Nebo a París, contra Anacleto Locatelli, la primera figura italiana que
ha tingut una actuació tan destacada que els poders federatius del seu
país han acordat premiar-l'hi amb la medalla d'or de la Federació.
El combat que disputa aquest vespre Pete Nebo és la carta decisiva
que es juga a Europa. Refusat pel públic de Madrid i Barcelona, si avui
París, el seminola podrá considerar-se definitivament en
no convene el de
un segon pla. Les
diverses vegades que hem parlas d'aquest moxador, hem
esmentat la nostra creenea que es tracta d'un púgil de coneixements
poc comuns, peró hem dit també que a part d'aixó i de la seva notable
agilitat, Pete Nebo no té gran cosa més. No coneixem Locatelli, pesó hem
seguit la seva serie ininterrompuda de triomfs, els quals ens fan creure
que el combat d'aquest vespre es decidirá al seu favor de manera neta,
i que el seminola podrá sentir-se orgullos si aconsegueix arribar al límit
deis deu rounds previstos sense haver trabat coneixements ami)* la lona.

nota Pese Nebo,

*
El combat

*

anava

*

principal

de la vetllada de dimecres passat al "Nuevo Mun
de Xavier Torres i el francés Chambourg, el qual

a

*

*

*

La base de la vetllada de dema passat és el combat Bergwall-La Roe,
de pesos forts. Bergwall és un nedador suec que aconseguí destacar-se

deis millors atieses complets del seu país. El seu debut
a
la boxa data de poc temps, pero en can\ i sha imposat rápidament,
perqué és un xicot intelligent, i ja és sabut que precisament els pesos
forts es caracteritzen la majoria de les vegades per la seva absoluta manca
d'intelligencia. Joe de la Roe, el seu adversari de densa passat, és prou
conegut a Barcelona. Fins avui és el el pes fort més complet deis que hern
vist de molt de temps, i si s'ha inmosat com e1 millor ha estat precisa
ment pesqué ultra ésser bon
esgrimista, encaixador i "puncheur" notable,
és també intelligent, qualitat que acabern de dir que no posseeixen la
majoria de pesos forts. No ens sorprendria que denla passat s'apuntes
Una nova victoria.
Completen aquesta vetllada tres vuit rounds: Mayo-Esplugues, Llorene
Maza i Clua-Llibre, dels quals sobresurt aquest darrer, per tractar-se de
dos bornes destacats que tenen provat que valen.
també

com

regls-nents
Inn"

poc.

Pero

encara
no

no;

manca

s'ha dormit,

no

hi ha hagut negligencia per part de
ningú; d'aissó en responc jo, que
ensenyar, per

puc

exemple,

actes de

dues reunions per setmana. El ;ue
hi ha és que es va a la formado
d'uns raglaments que abracen rnolt,
complexos, que s'estan allargant
pn-qué 11 ponencia que gis elabora
els membres del Consell que assis
tim a les reunions, per tal que quan
es presentin a
l'aprovació de l'As
semblea la tasca sigui més planes-a,
cridem sovi._t a consulta els clubs
de primera catego:• i segona pre
ferent, i aissó fa la tasca un xic més
dificultosa ara, perol) infinitament
més planera per a després. Més en
cara,
aixó us prego jue no ho obli
deu: quan la ponencia va adonar-se
'

que

ls

les

1,-ometes que,

arri'cat,

cos-

an .va

per
en

Ilarg, tement
efecte, han

cridar a una reunió els
clubs de la segona categoría prefe
rent qtte
havien amenalat que no
va

comenarien el campionat que no
estiguessin aprovats els reglamenta,
aquesta reunió els va manifes
clarament i amb tota lleialtat els
motius pels quals era impossible en
Ilestir els rous reglameats. Conven
euts de les raons aportades, els clubs
varen donar
un
vot de confianea a
la ponencia, i aquesta actua ara com
ha aztuat sempre: d'acord amb els
clubs i el Consell i mereixedora de
la coa 'Taima absoluta que se ji té.
—elEsteu satisfet del regim auto
nómic de que frueix la nostra Fe
deració?
—Sí. Molt. Peró més n'estaré un

i

en

tar

cárrec
hom presentava com un púgil molt bo. Tot i aixó, Torres- aconseguí que
el púgil que ens presentaven abandonés al sise round. Torres s'imposá,
sernpre, grades als seus terribles cops al- flanc, que aquesta vegada
ccm
no
foren precisament al flanc sino als ronyons, ja que Chambourg no
troba altra manera d'evitar-los que boxant de perfil. Per aixó el triomf
de Torres no satisfeu els seus adeptes com altres vegades que s'han
engrescat amb una actuació poc menys que Calcada de la que ens ocupa.
En eis altres combats, Cuesta vence Just Vidal per punts. Aquest
triomf és un bon galardó en el record de Cuesta, per quant Vidal ha
dernostrat que veritablement és home de vaina. El francés Dellau tampoc
no quedá en situació gaire
airosa, ja que Daufi el posa jora de combas en
quatre rounds, després de castigar-lo molt. I Morales vence per punts
el navarres Olangua, al qual molts creien definitivament apartas del ring,
després deis fracassos experimentats en la seva curta actuació a Barcelona.
do•

D feia algunes setmanes que cer
cávem l'oportunitat de poder dis
treurs un moment al ciutadá regi
dor de l'E. R. de C. j president de
la F. C. de F. A., senyor Francesc
Costa, de les seves moltes ocupa
cions. E
interessava, a ésser pos
sible, trobar-lo a soles, lluny del
brogit de la Casa Gran i de la cu
riositat, mai no satisfeta, del delegas
de club, que, gosaria a dir sense
excepc'ó, no mou un peu si no es
previa consulta. I, en ocasions. la
mateixa consulta es formula cin
quanta vegades...
A primera hora de la tarda de
dissabt el bon amic Costa ens va
conceJir una hora escassa, robada
qui sap de quin afer de molta més
importáncis Deferencia que cal
ag:air-li i aue nosaltres ti agraim
ben sincerameut. A la sala del Con
sell de la F C. de F. A.. severament
decorada, t mig duna quietud que
convidava a la confidencia, deserts
els p. ssadissos del brogit deis in
quiets delegats, davant per davant
de r—sta, várem ana- descabdellant
el nostre rosari de preguntes, totes
elles rápidament contestades, car
Costa és home que viu l'esport, que
el sent,
són moltes les hores de
tranquiHitat, de repós i que sap si
adivic de quefers particulars, que ha
robat per cercar una fórmula, per
trabar una solució a algun proble
ma plantejat pels clubs o per la Fe
deració...
—Digueu-me, anafe Colta, ?com
estan els nous reglaments de la Fe
deració?
—No saben el que us agraeixo la
pregunta. Perqué, o jo no sé de re
glaments, o no comprenc com és
possible fer broma en una cosa
aquesta. Els Est-e.tant acabats,

un

aprovats els reglarnents, per
que actualment encara hi ha club
que no s'ha volgut subjectar a aques

cop

autonomia.
—Dones... ?que és que no esteu en
bones relacions amb els clubs?
—Immillorables, així, així re
calca Costa. Tant jo com els meus
company-s de Consell estem encisats
i agraits a tots els clubs per les fa
cilitats que ens donen pel bon des
enrotIlarnent de la nostra tasca, pel
ta

—

que ens tracten. I no
haig d'amagar que constitueix
motiu ds joia el veure que quan
bon seny-or ha comes. digueni-ne,

respecte amb
us
un
un

"relliscacla", &han aixecat tots
els clubs—ádhuc aquell al qual per
tany el senyor de la "relliscada"...—
i es posen incondicionalment al cos
tas de la Federació, amb tot i per
tot.
una

—Celebro que sigui així. ?I amb
el Collegi d'Arbitres, les relacions
són també... immillorables?
—També. ?I perque haurien d'es
d'altra manera? I penseu que
portat a la práctica el resultat
de les revisions que el Consell an
ser
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terior va encomanar a l'Institut
d'Orientació Professional, del doc
tor
Mira. I que havent apeHat els
arbitres a la Nacional, aquesta va
ordenar una revisió dels dictamens
emssos
als doctors Pere Pone i
Arruga, essent confirmats tots els
de l'Institut d'Orientació Professio
nal, except un que va ésser recti
ficas. Doncs bé: amb tot i aixó, hem
tingut els arbitres al costat nostre
el decidit propósit que ja varem
en
palesar en el moment de fer-nos
cárrec del govern de la Federació,

AROMES

dest Fortpienc en el temps que jo n'era
president i al qual des del seu nei
xement
futbolístic he guiat i aconse
llat per creure'l, de sempre, un posi
tiu valor del nostre futbol. .Amb Za
balo—abans, Guzman—són dos els in
ternacionals que ha donat el Fortpienc.
Jugadors, n'hi ha; el que cal és sa
ber-los cercar...
—Fa algun temps ;arena Ilegir que
la Federació reprenia aquelles confe
rencies...
—Sí. Nosaltres també ho s-árem Ile
gir. Pero no va ésser la Federació qui
va
anunciar-les. Es cert que el nostre

desig

reprendre-les; és, encara,
donar-ne. Tant és així, que
adhuc várem posar-nos en comunica
do amb el doctor Maranón. Pesó,
a

amic... feu-vos cárrec de la situació.
"En

FRANCESC COSTA
d'anar a la reducció de drets d'arbi
tratge. I avui, dintre de Catalunya,
els arbitres viatgen en tercera das
se i no perceben dictes, a no ésser
que hagin de sortir abans de les
dotze del migdia, i ara ens han fet
saber que per als partits amistosos
de primera categoria rebaixen un
40 per cent deis seus honoraris...
—Ho celebro pels clubs, que bona
falta els fa. Una altra cosa, amic
Costa: engunay el campionat s'ha
caracteritzat per la duresa emprada
pels jugadors, per les protestes de
les actes, per disconformitat deis
clubs amb els falls emesos...
—Res, home, res d'aixó. Tot ha
anat com una seda. Una demostra
do: als Comités de competició han
arribat meny-s protestes que mai, un
sol deis seus falls ha passat al Co
mite
i al Consell di
rectiu no ha vingut la més insig
nificant protesta. Aissó, entre altres
coses— que
els arbitratges han es
tas
més afortunats, que els juga
dors &han comportat amb tota cor
receló, que els públics van elimi
nant el fanátic recalcitrant, protes
tatari per sistema—, vol dir, també,
que

estem

ja

a

la

..majoria

d'edat

futbolística dels clubs. Quan es
porten més de trenta any-s jugant
a
futbol, les coses es veuen d'altra
manera que a l'época del xarrampió.
Aquest és de creure que ja l'hem
passat...
—Així vós, amic Costa, no deveu
pas creure en la crisi del nostre
futbol...
—Us diré. Innegablement a Ca
talunya s'ha passat una crisi futbo
lística. El públic s'ha retirat deis
nostres caps. Els motius han estas

molts,

i no pas el més insignificant
el que molts clubs han estat mancats
d'homes capalos, entesos en futbol.

Nodirr els clubs de bons jugadors
és tasca més feixuga del que sem
i saberlos "veure" no és cosa a
l'abast de tothom. Els equips amb
bons jugadors engresquen la gent i
fan afiició. Els dolents, avorreixen.
Aquesta temporada, millorat l'equip
de l'Espanyol—desfet l'any passat
pels traspassos...—i amb la sorpre
sa que
ha donat el Júpiter— heus
así u:1 club deis que sap moure's per
trobar gent bona... i barata, que ací
hi ha el mera! —, el nostre cam
pionat s'ha animat considerablement
i ha tingut un interés innegable.
—Ara que parlem d'equips nostres:
quin paper creieu que ens está reser
vas en el campionat de Lliga i d'Es
panya?

—Suposant que siguin Barcelona,
Espanyol i Júpiter els que es classifi
quin pel campionat d'Espanya—fixeu
que els he anomenat per ordre al
fabetic, no pas pel que algú pogués
errare de preferencia, puix que aques
ta, des del meu lloc no la sento per
cap i la tinc per tots—crec que hi po
den fer un bou paper, sobretot, els dos
primers.Ara, a la Lliga, cree que el
Barcelona i l'Espanyol poden aspirar
als primers llocs, que el Catalunya
tindrá molta feina per classificar-se
dignament, perqué la Segona divisió
compta amb equips tan bons com la
Primera, i que el Júpiter, a la Terce
ra, amb un xic de sort pot arribar a
campió, cosa que cm plauria extra
vos

ordináriament.
—Us satisa la selecció formada pel
senyor Mateos per jugar contra An
glaterra i Irlanda?
—Asscó sí que no puc dir-ho, per la
senzilla raó que enguany no he vist
jugar altres equips que eis nostres, i
per tant ignoro del tot l'estas en que
es troben
els jugadors seleccionats.
Cree, pero, que Piera está en forma
digna que no s'oblidi, i que un valor
que Mateos fas-a be de no perdre de
vista si té oeasió de veure jugar l'Es

panyol,

és Pausas. No us haig d'ama
que
gar l'extraordinaria satisfacció
m'ha produit veure internacional Za
balo, jugador que va comennar al mo

DEL
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era

tornar

d'aquell Monestir

realitat,

les

conferencies—que

oca

sionen despeses molt Inés crescudes
del que la gent es creu...—qui les pa
guen son els clubs. I aquests, trist és
confessar-ho, passen temps molt diff
cils, en els quals és poc tot quan sels
faci per evitar-los despeses conside
rables. Entenent-ho així, nosaltres hein
reduit enguany un 35 per soo més el
nostre pressupost, _que afegint-ho al
25 per soo que havia reduit el Con
sell anterior, deixa la Federació
que, com sabeu, es nodreix deis clubs
—de manera que és impossible anar a
despeses que no siguin estrictament
les necessáries. Nosaltres pensem en
les conferencies i en servem un record
agradabil'ssim, l'obra cultural de les
quals és innegable. Pero els temps
aconsellen d'atlar amb peus de

procedirá al
sell qu d'haurá

del Con
de regir. Penseu que
s'ha fet una tasca enorme, pesi a l'es
cas ajut econinnic que s'ha rebut. savui
la Mutual Esportiva de Catalunya
compta amb un xalet magnífic, en el
qual, ultra tot el necessari en un es
tabliment d'aquesta naturalesa, s'hi ha
installat dos aparells de Raigs X, un
d'ells portátil, per tal que el malalt
no s'hagi de moure de l'habitació.
Ma
nomenament

terial abundant. modem, d'acord amb
els darrers aveneos de la cirurgia. A
prirners d'any podrá ésser inauguras
da la Mutual i funcionará sota la di
recció de qui els clubs disposin i amb
personal apte i eseecialitzat.
Haviern retingut prou temps l'aten
ció del president de la F. C. de F. A.
i regidor per l'E. R. de C. No era
qüestio. dones, 'dentretenir-lo un se
gon més : una forta encaixada de mans
palesava sobradament la nostra arnis
tat i el nostre agraiment a la ve

gada.
JOAN FONTANET

ELS DOS ACTES IMPOR
TANTS D'AHIR

Grandiós acte d'homenatge
a

Santiago Rossinyol

i

a

Ignasi Iglésiegkt Sant Feliu
de Llobregat
Ahir a la tarda, varen tenir lloc, a
la ciutat de Sant Feliu de Llobregat,
uns
importants actes amb motiu de
destapar unes plagues als antics car
rers
de la Merce i Sant Llorene, que
d'ara endavant portaran els noms glo
riosos de Santiago Rossiny-ol i Ignasi

Iglésies.
La comitiva es forma a Cá la ciu
tat, on es reuniren representacions de
totes les entitats locals, les quals, pre
sidides per l'Ajuntament amb el bat
Ile senyor Josep Gaspar, l'advocat d'a
quest, Feliu Duran i Canyameres i
el diputat a les Constituents per aquest
districte, el nostre amic Josep Sunyol
i Garriga, es dirigiren als esmentats
carrers, on el baalle procedí a desta
par les plagues, i pronuncia uns mots
que foren molt aplaudits. Després par
laren els senyors Duran i el diputat
senyor

Sunyol,

els

quals

s.'afaitar,?r", cm,b,
cgradabIe comodital

ploma.

—Una darrera pregunta: com está
la Mutualitat Esportiva de Catalunya.
—Celebro aquesta pregunta, perqué
la Mutualitat EsPortiva de Catalunya
será una institució que honorará l'es
post de la nostra terra i quelcom que
ensenyarem, joiosos, com a model.
Precisament a l'Assemblea que ha
d'aprovar els nous reglaments de la
Federació i la convocotória de la qs:al
és imminent—qüestió d'un parell o
tres de setmanes—, se celebrará, tam
bé, una Assemblea extraordinaria en
la qual la Comissió encarregada de
tot el que fa referencia a la Mutual
donará compte del que ha actuat i
es

estalviará diner

feren

uns

bells parlaments, enaltint la persona
litat deis homenatjats, com drama
turgs i com a catalans. Foren Ilarga
ment ovacionats.
A la sala de la Unió Choral tingue
ren lloc les
funcions, en les quals fo

RADIO

Passeig

LOT

de Sant Jo-a

13arcelori1c"--=
les obres, per Els
ren representades
arnics de leasArts i les Lletres",."El
pati blau", per Escola de Declamació
M. Rojas, "La Sra. Marieta".
Acabada la representació de "Pati
Blau" l'escriptor Lluís Capdevila va
donar una conferencia sobre els dos
homenatjats, i glossá les seves virtuts
teatrals; féu veure com Rossinyol
era
l'hurnorisme. i Iglésies l'apóstol

l'obrers; explica anecdotes deis
homes, i fets de llurs vides, que fo
ren escoltades amb fervor religiós, 1
gran
que el públic premié amb una
ovació en acabar el seu parlament.
de

Les senyoretes Nora Guarro i Dio
nísia Carnicer, junt arnb el jove vio
linista Joan Saus, executaren les com
posicions: "Vals Copelia-, "Invitado_
al vals" i "Rapsodia hongaresa". Fo
aplaudits.
ren molt
En conjunt fou una bona diada, que
delectanea
recordarem sempre amb
tots els que l'hem viscuda.

Un magnífic acte de ciuta
dania a Sant Andreu de la

J. Sunyol

i

a

l'Ajuntament,

Una exposició a Sant Martí
de Tous
Diumenge vinent,
sembre, se celebraran

día

6
de de
Sant Martí
de Sans grans festivals amb motiu
de celebrar la inaugurado de l'"Expo
sició de produccions agrícoles", que
ha org,anitzat el Sindicat vitícola .de
la població.
L'acte de la inauguració se celebra
a

rá a les onze del matí, i probablement
hi assistiran, ultra el ministre d'Eco
una
representació seva, els
per Barcelona circumscrip
ció senyors Amadeu Aragay i Josep
Sunyol i Garriga; el diputat a la Gr.
,p,eralltat i alcalde d'Igualada, senyor
Amadeu Biosca; el tinent d'alcalde de
Barcelona i secretan i de la Federació
Cooperatives, senyor Duran i
de
Guardia, i els advocats Xavier Regia

nomia

o

dilutats

haurá discursos. sardanes i gran

ápat

de gerrnanor.

Garriga.

Una vegada formada la comitiva

dirigiren

llantor.

i Domenec de Bellmunt.

Barca
El cija d'ahir fou un dia de joia per
a
la vila de Sant Andreu de la Bar
ca. Amb
motiu de celebrar-se les no
ces d'or
de la societat choral "Pro
gres Polymnia" se celebraren unes
brillantíssirnes festes, les quals acaba
rea ara
el destapamen4 duna lapida
que donava el nom de Josep Anselm
Claver a un dels carrers de l'estilen
tada vila. L'Ajuntament collabora ef
cagment a tots els actes celebrats.
A les onze del matí tingué lloc un
concert vermut a honor de les socie
tats chorals locals que
havien
de
prendre part a Facte brillantissim de
la tarda.
Després de dinar es forma una co
mitiva que aná a rebre a l'estaci? les
societats chorals de l'Associació En
teraenaa deis thors d'En Claver A
les tres de la tarda es forma de non
la comitiva. presidida per l'Ajunta
ment de la vila en pes amb l'akalde
Joaquim Canals al cap, juntament
amb els senyors Ferrer Cabra, Du
ran Canyameres i el diputat pel
senyor

I finalment, al local del Sindicas
Agrícola, se celebrareis les festes del
inqua n t e na r i de l'entitat choral
"Progrés
amb gran bri

on

es

els chors

d'En Claver cantaren "Salut cantors"
i "Empordá", obres que fosen escote
tades pel poble, que slavia reunit en

aqueIl 'loc.
Des de l'Ajuntament es traslladaren
al lloc on &halda de destapar la pla
ca d'En Josep
Ansea, Claver, per tal
de donar el nom del popular creador
deis chors obrers catalans a un deis
carrers de la vila de Sant Andreu de
la Barca.

Una

gran
gentada s'aplegá en
aquell lloc per tal d'escoltar els parla
ments que pronunciaren 'alcalde de la
vila i els senyors Ferrer Cabra, Du

Canyameres, el nostre amic J.
Sunyol i Garriga i el senyor Capde
vila, els quals exalearen la tasca de
ran

mocrática realitzada per Claver.

Abrics
confeccionats
le

SiSie
11

-

Rambla Canaletes

-

11
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Representant: JOAN FONOLLEDA SERRA
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80 de novembre de 1931
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ES VA A ESTUDIAR UNA LE
GISLACIO CONTRA ELS PA
RASITS INDUSTRIALS

guit quelcom, no ella arr!bat a una
explicado satisfactória dele fenó

tal

d'adaptar-los

les

a

tot

com

particu

exclusius per

Vívó, Vidal

i txec,

-

--

Es enfiesta l'emissor surant ideat
pel peofessor Moltchanoff. Collocat
en
un vaiXell, navegará a la, deri-a
comunica.
detalle meteorológics,
transrnesos per

reg:str.
C'
,

El

vaixell,

Espanya:

a

Barcelona

de

dotat

sota

_Facilitats

FONIQUES
companyies d'eleetricitat

societats

eléctriques

suprimint

que

els

parásits

augmen

l'afició per l'audició, amb la qual
cosa aconsegueixen que molts aficio

prefereixin

escoltar el progra

sortir de casa.
Per altra part. el servei per a la
supressió deis parásits ha descobert

ma

a

d'emissió.

mena

S'anuncia que Kalundborg
(Dinamarca) va a augmentar la
seva
potencia per tal d'armilar les
pertorbacions que l'estado d'Oslo
(Noruega) causa ale rádio-oients
d'aquell país.

RECEPTOR

—

bastar-se a ell mateix durant un
anys, temps que les bateries li per
metran el seu funciortament.
Començará la seva navegado per
la regio' de la illa de Wrangel, si
tuada al NO. de l'eetret de Bering.
Els balice de neu el traslladaran

—

una

Radio CIIMO

Acaba de fundar-se a Roma
associació italiana de radiovisió,

enxufable al corrent

',tes. 493
Després de la

nota del senyor

réplica
lafrugrell

MOTORS
RADIO

antena

400

Les
i a

molt menys dret tenia a fer-ho un
home com eh l que ocupa un cárrec,
de tanta responsabilitat dins el club
esportiu máxim de Catalunya. Si les
seves
acusacions fossin provinents
de persona insolvent, per publiques
que haguessin estat fetes, la millor
resposta hauria estat el silenciar-les
aquest era el nostre primer pro
pósit —més hem hagut de desistir

d'ell, perque ,la categoria "oficial"
del senyor Cavestany obliga a la res
posta i també pernue rera les seves
acusacions hi ha el
i de les

nom

esportiu de

terres

emporda

que fins

era", malgrat la segona cate
gorja preferent haver donat, en un
Torneig llarguíssim de Campionat

/

Ramon Doled

-motes

vegades defectez

principal

a

evitat els

la unja

en

interrupció

/
ll

del corrent. S'han des
cobert connexions avariades, que per
anar-se agreujant contínuament, ha
gueren prodult abans o després tras
torne al sector. Unes aitres vegades
sha vist que les pertorba.cions que

denunclaven els aficionats provenien

a

del

/

linia d'alta tensió o del mal aína
ment dele cables.
El resultat ha estat que el servei

M1
á

111

receptors d'alta qualitat per la seva
acurada técnica que cobreixen 12 noves patents,
presentats en luxosos i artístics mobles de resso

Aparells

III

Neutrodí de 6 válvules, 980 ptes. Superheterodí
de 7 váivules, 1.250 ptes• equipat amb les espeu
VAPIABLE-MU." Modulació

garantida

Bell conjunt obtingut de la ciéncia més moderna
que contribueix a endolcir les hores de la llar en
cantarse els concerts de les emsisores europees
a

mal

estat

deis

constar

el

seu

aplanar-se a la
injusticia i quan, producte del nou
Torneig, el nostre club figurava en
primer lloc, era el senyor Gaspar
en

contra,

va

Rosés —persona

ce..,

dit sia apart,

mereix tots els nostres respec
qui, en unes (l-claracions al
"Mundo" que no han estat mai des
mentides, deja que l'ampliació r pri
mera categoria hay
d'ésser per un
altre any i no pas per a aquest i venia
verbalment a leslonar els drets legi
time palafrugellencs guanyats en el
camp d'esport i no pas en penom
bree fedefatives que el nostre club
tes

corregir-los s'han
perjudicis d'una sobtada

que

el Martinenc feia

vot

en

cuenta

y

pudo jugar

a

anchas". I afegeix "El Mundo":

sus

"El público de Palafrugell es una
malva por su caballerosidad y cor
dura y además poco amigo de de
mostrar fanatismo DOT sus colores".
I F. A. —i no sabem Las a quin
punt aquest altre imparcialissim tes
timoni pot ésser recusat pels actuals
dirigente bareelonins en la seva
ressenya de "La Noche" escriu:
"... la villa ampurdanesa ha dispen
sado siempre acogida cordial y hos
pitalaria a sus huéspedes. Lo de
muestra la recepció carinosa dispen
—

sada a los jugadores del F. C. Bar
celona..." I si ai aixó no és proa,
la sorpresa que la nota del senyor
Cavestany haurá causat entre els
nuclis esportius del Júpiter, del Ba

dalona, del Sabadell, de l'Espanyol,
en un mot, de tots els clubs de pri
mera
categoria i de tots els de se
gona preferent, ens dóna per a su
ficientment desagraviate.
Si el seny-or Cavestany vol invo
lucrar un club i una població en
un
diáleg una mica caustic en un
veinatge de llotja, demostra no pos

a

culpar

públic

tot el

a

tota

N. de la R.—Aquesta carta oberta
Palafrugell F. C. va quedar la set
mana
pasmada plr excés
Malgrat que !'oler ha passat ja d'ac
del

seir pos la serenitat ni claredat de
ludid que el sea enlairat arree obli-.
ga. Fóra igual com si nosaltres vin

guéssim

Corts,

tualitat,

publiquem

el

com

defer?n

a

cia que mereix el Palafrugell F. C. tot
donant la polMica per acabada.

de

ens

Teléfon 23058

111

neig de Segona preferent i el Pa
lafrugell, amb sota esportivitat, men
tre

Consell de Cent, núm. 266

equilibrada

ruinós. dos noms—precisament els
Martinenc i del Palafrugell
es
prengué 'record d'un non Tor

d'educació

Després d'aixó, ?qué pretén el se
nyor Cavestany? Repassi eh l sota la
premsa barcelonina. hi veurá el ju
dici que fan del nostre públic per

tenerse

BarcelOna

-

a tot el F. C. Barceloma
la nobilíssima ciutat de
Barcelona perque un nerviós va in
sultar, des de la impunitat de la
seva
llotja, a Gauchia quan en el
partit de Les Corts, ja definitivament
batut per l'expulsió del camp, es
retirava cap a la caseta.
Aixe, succeí a Les Corte i aquest
model -de cavallers que é3 l'Enric
Mas pot informar-ne al senyor Ca
vestany detalladament. Del que suc
ceí en el camp del Palafrugell diu
menge darrer, podem apellar als
testimonie més lid, digees: a l'arbitre
del partit, als seus liniers, al secre
tari de la Federació senyor Monje',
ala altres dirigente barcelonins, al
públic de totes les tendencies que
omplenava el camp, ale propis ju
gadors barcelonins: a tots aquests
testimonie ens atenem.
Ara, si és que per damunt d'aixó,
el senyor Cavestany ha volgut fer
una
maniobra política, tan sols ens
resta manifestar que nai hem invo
crat la
política i l'esport i que
sempre l'actuació esportiva palafru
gellenca ha estat encarrilada cap als
viaranys de la més pura catalanitat;
deixaria d'ésser el Palafrugell el que
és, el día que no ho íes abrí. I per
qué ho hem fet així sempre, el
F. C. Barcelona ha trobat, en ele
jorns foscos de la Dictadura, al Pa
lafrugell F. C. sempre al costat i ha
de continuar trobant-li, perque pesa
més, en la mesura de l'afecte, l'his
torial gloriós del club degá i tot el
que a eh l deu l'esportivitat de Cata
lunya, que no pas l'anécdota barroe
ra d'una secretaria
efímera.
El Consell directiu del Palafru
gell F. C.

del Pa
F. C.

boca dele seus enviats especials en
el partit de diumenge; veurá com el
"Mundo" escriu textualment que,
malgrat el desig d'algú de demostrar
desgrat al Barcelona pele incidente
lamentables de Les Corts "el Bar
celona no vió hostilidad digna de

—

Ptes.

\/1

natural. Ilarg abast selectivitat

Cavestany

entre altres periódics, a LA RAM
BLA, "El Mundo Deportivo" i "La
Veu de Catalunya".
Particularment, no tenia el senyor
Cavestany dret a fer el que ha fet;

avtri no havia estat
mai p-osat en entredit.
No pot ignorar el senyor Caves
tany que quan es traca seriosament
de l'ampliado de la primera cate
gorja "en una Assemblea en la qual

111E1111

GENERAL.

cials "PENTODO

TelfOn 14372

-

passa les normes ja no
sinó de decencia íntima.

ell hi

i

22

Amb sorpresa primer, amb veri
table dolor més tard, el Palafru
gell F. C. ha llegit la nota que el
secretani del F. C. Barcelona, senyor
Antoni Cavestany, ha donat a la
premsa barcelonia i ha vist la Ilum,

Palafrugell

Preu:

náncia

Casp,

Una

neses

sense

A II Si allill111 111•11

pagament

el

en

ESTAEILIMENTS LUTETIA

ano

Aviat seran acabats a l'es
tació de Hilversum els nous locals

mesura,

la corrent

a

de

ten

nats

de radio

antena i euxufat

sense

direete

-

•

de 8 peus cl'algária i les seves di
mensions són de 2,65 X 1,35 X 2.3o:
El seu funcionament és perfecta
audible a .Atlan
ment i clarament
tyc City i voltants.

anirá sense tri
pulacií. Está disposat perque pugui
de

Funciona

NORD AMERICA
I
LES
PERTORBACIONS RADIO

—

7tes.

d'aparells

'

ondee

a

•

consumidors els rádio-oients
que enrafen Ilurs aparells a la xarxa,
perqué ultra el consuin de corrent
deis receptors, consurneixen gran
quanta-al de Ilum en escoltar els pro
grames de les sobretaules nocturnes,
i per aquesta raó han creat un ser
vei per tal de suprimir els parásits.
Les'societats elécttiques estan ab
solutament convencutles de com és
de convenient per a elles aquesta
manera de procedir; es donen compte

1444~4~

•

SUTZANT

PREMI PER UNA MEMORIA
SCBRE EL "FADING"

espauyol,

aparell

El millor

holandés

les 19; francés i anglés,
a
les 21.

a

Aquestes

--

vocals.

alemany,

111111111111eil

menen

Madrid
Passeig de Recoletos, núm. 16.
VENDA:
Ramon
Calvera,
Rambla
de
AGENTS DE
Catalunya, 1 O 9; Joan Jordana, Escudellers. 35;
Establitnents Lutetia, Cas-p, 22; A. Mas Blay,
Julia Portet, 14; H. Oliveres, C. Cassanyes. 13
,

LUTEPHON1
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Nord-Arnerica fa temps que s'han
donat compte de la utilitat d'acudir
'ajuda de llurs consuraidors' de
en
corrent a la Iluita contra les pertor
bacions electriques. Al gener de
1924 es forma l'"Inductive Inter
ference Cornmittee" amb l'objecte
de combatre els parásits industrials
: prendre la iniciativa de la lluita.

1 Balasch

Corts Catalanes, 602.

senyors

fenómens del "fading", que
s'atribueixen a la influencia de l'es
tat eléctric de l'atmosfeFa i a l'aedo
de la "capa de ReaVilede",elta difi
cultat l'evolució de la radiofonia.
Slan realitzat molts aesaigs per
conéixer les condieions de l'at
a
mosfera, peró tot i que ella aconse

A América lii ha una eatació mi
la \V. E. E. Té una antena

625 ptes.

en el qual
detall els dis
que en cada

Els

NOTICIES DE TOT ARREU

Representants

de radio.
dita Comissió está formada

a

següents
les 20, i

Noves lámpares Variable-Yln i Pentodo.
Altaveu electro-dinismic de gran poténcia

Sanchei-Cordoves, di
rector de Radio Barcelona,
com
a
president; Del Pozo, enginyer de
Telégrafs de l'Estas; Sigikenza, sots
director de la Companyia Telefó
nica, i Riera, cap del 'Laboratori Ge
neral d'Assaigs i Acondicionamente,
pele

a

APARELL MIDJET DE 4 LAMPARES

és

•

La

meteo

SPW 1RT WARNER

cas

tors

informacions

Les

j precaucione
lustran d'adoptar-Se per a evitar
les pertorbacions sobre els recep

positius

afiliada a l'Institut Internacional de
Televisió de Brusse•les.
A Rússia s'acaben d'inaugurar les
primores proves regulare de televi
sió. S'empren els mateixos aparells
receivore, que a Alemanya.
I es emissions en diversos
idiomes que radia
l'emissora de
Moscou-Stchelkowo comencen a les

crobi,

oportú publicarem.

contindran amb

les

diogonómetres.
La primera prova es verificará
comeneaments de l'any vinent.

"fading".

7

—

que s'aniran transmetent
i situaran el vaixell per mitjá de ra

Sfenó

laritats del servei de radiodifusió i
les condicione especials de les ins
tallacions eléctriques espanyoles.
Aquesta Comissió presentará un
proj!cte de reglament, que —1 nto.
es

gularment
rológiques

Els Estats Units, perfectament
orientase sobre la importáncla que
té per a l'esdevenidor de la radio
el coneixer les causes deis
de poder-les corregir
mens, per t
en el eossible, ha ofert un premi de
tres-cents mil frenes per una me
1n._'
que
expliqe: '^s cate,e- del

a

rnent

d'est a °ese Les estacione situades
prop del circo] polar registraran re

mens.

L'Associació Electrotécnica Ibéri
ca, entitat formada per especialistes
de cada una de les branques de
l'electricitat, i que porta a cap una
important labor assessora pel que
fa a la publicació de reglamente 1
normes sobre les installacions eléc
triques en tots els seus aspectes,
sita proposat resoldre el conflicte
en augment cada dia a la Península,
de les pertorbacions que eis recep
tors de radio sofreixen a conseqüen
cia de la influencia de les línies
crelta i baixa tensió, motors, ascen
sor, aparells medies, anuncie Ilu- I
minosos, et1 Per aixó ha nomenat
una comissio que. amb tota activi
tat, estudia els reglaments estran
gers que han legislat en tal sentit,
per

T.S.F.

LA

rambla

ailladors de

la

creat per descobrir els parásits i do
nar consells per a la seva supressió,
és remunerador per a les compa
nyies, i els consumidors. En realitat,
el consumidor que té la c314aboració
de la companyia per al bon fnncionament del seu receptor, estará més
propici per a comprar altres aparells
electrice que el rádio-oient europea,
que ni tan sois está considerat caen
a consumidor de
corrent.
Les companyies eléctriques nord
arnerican-s comprenen que els convé
guanyar-se les simpatice i estimen
que un bon servei per a combatre
els parásits és el millor majá per a
conquistar els aficionats a la radio,
puix no desdenyen el consum dele
receptors, ni el de Ilum consegüent,
ni tota aquesta quantitat d'aparells
que funcionen quan s'está a la llár
es?oltant un prcearama radiofónic.

ELS LOCUTORS
ES VAN A SINDICAR
El locutor noruec Hert Huse 1:1
visitat e:s seus cornpanys d'Angla
terra,. Franca i Alemanya arnb
jecte de constituir un sindicat inter
nacional de locutors.
Pe] desenvoupament de .la. radio
difusió a tots els paisos, per la itn
portáncia de la fundo del locutor i
el gran nombre d'aquests, Huse es
tinta que ha arribat el momen

—

Vestiretibéígastareu poc
ST

COMPREU
DE

ha conegut mai. En front d'aixó.
trobárem en una reunió que convo
ca, no pas el Palafrugell s'nó el
Martinenc, la unitat absoluta de tots
els de primera categoría rneny-s el
Barcelona i si aixó succeia, ?naviera
nosaltres de junyir —mot que sem
bla grat al senyor Cavestany —la
nostra sort a la del club que deser
tava del sea deure d'assistir a la
convocada Assemblea Federativa?

LA

VOSTRA

TALLA

GAVANY
AQUESTA CASA

VESTIT O

j

EN

no

PANYERIA

La 'axil

Catalana

Sorn, encara —malgrat el senyor
Cavestany entusiastes barcelonins;

ACTUALMENT
estala. a

"Cortes"

—

la secretaria del sea Club po
dria trobar
seny-or Cavestany una
'letra ben recent en la qual es ma
nifesta ocm, arran la darrera As
semblea Federativa, el delegat del
Palafrugell F. C., té ordres de po
sar-se a les del F. C. BarCelona en
tot alió que als interessos directes
del Palafrugell no afecti i si aix6
no va ésser possible. tothom sap que
fou degut, tot simplement, a qué

vestit
"

xeviot

en

el

F.

C.

Assemblea,
la

seva

Barcelona,
va

gavanys

SeccIó

SECCIO
AbrIcs
Plomes

l'alludida
brillar per

35

novetat,

35

sastreria

"

"

mida

ordre

CONFECCIONS

DE

novetat,
tres

a

primer

de

confeoclonate,

Trinxeree

teles,

a

50 Ptes

a

14

"

a

4.5

"

SECGIO DE CAMISERIA
I GENERES DE PUNT

en

creare

de

Tallador

ptes

'45

a

abséncia.

perqué soan barcelonistes mal
grat, repetirla el senyor Cavestany i

Les

—

millors

qualitate.

mós

nostre hi ha tot un historial
que ho prova —per a no perjudicar
gens al F. C. Barcelona, callárem

Ele

1

preuv

limItate

otra

en
l'acta del partit Palafrugell-Bar
celona a Les Corts les dues inva
sions de camp, com diumenge ca
Harem i no esmentarem en l'acta del
partit
l'arbitre del mateix pot tes
timonejar-ho —el gest indecent:s.sim
de Castillo adreeat al públíc, gest que
ja no és pas l'habitual del camp de
Les Corts, sinó quelcom que ultra

VENIU A VEURE'NS
I US EN CONVENCEREU

PANYOS 1 NOVETATS

La Téxtli Catalana
PLACA DE

L'ANGEL, NUM.

1

earlar-se.

III

LA

RADIODIFUSIO

A

NOVA

1111

ZELANDA

EXPOSICIO 1 VENDA:

R

10 LOT

P. de Sant Joan,

17

-

Barcelona

.'
111
III

En. el mes de desembre proxim
expira la concessió cl_ la societat de
radiodifusió de Nova Zelanda. El
Govern ha acordat no renovar-la
perque les .estacions passin a la Di
receló de Comunicaciees: Llavors.

s'augrientará l'energia de les•emis
eores
i es Construiran vuit reíais.
Demés sha pres la determin.a(
que
no hi }lag' -anuncie- en l'ernissió.
TESTIMONI -MODERN
Quan s'acudeix clavar. els tribu
als per .unas,pertorbac:-.) radi0f6nica, és difícil, de vegades, donar al
jutge la 'Peova•-legal. Un aficionat de
UN

/

Melbourne ha sortit del mal

a

amb

pellícula sonora mintVtcula en
la qual estaven impreses les per
torbacions que rebia el seu aparell.
una

iaiiiiIIlUlallUIUIiUl11

pas

Heus act ele dos modele CLARION que actualmens assoleixen la máxima
popmaritat
que obtenen mundialment l'éxit més
ressonant. per cleStaear-se 1 restar recOneguts
cOm
ele
minors receptora del filme NEUTRODI 1 SUPERHETERODI dissenyats en
la present temporada
32.
de 1931

UI

I!1

-

amb circuit NEUTRODI ultramodern,
a base
MODEL 40
de les velvules Multi-Mu
Pentodo, dolat de tots ele perreccionaments 1 equipas apila el ramos altaveu dinamit TCA,
el
98
%
de
puresa
de
tO.
amb
MODEL 80
Amb circuit SUPERHETERODI. Es el receptor ideal per contienda
per
tothorn que desitgl una sélectivItat extremada. Es dificil de trobar un receptor que Vayan
a
tatgi. Equipat amb vaivuies Multl-Mu 1 Pentodo. Va provea de tots eis refinaments 1 avantatges
coneguts fins al dia 1 amb altaveu diniardc TCA.
—

II

1

—

•:

1111
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111

61

Agéneies oficials CLARION:
Girona, 135
Establiments
Casa BodU
Rambla de Catalunya, 7
Josep Payen'
Popular Radio
Rambla Santa Mónica, 19
Rambla
de Canaletes, 8
-

—

Rucarda
Corta Catalanes, 698
Agusti Guarro,
Sant Andreu, ICS
Pelayo Radio
Pelayo, 9.
Rádio Caivera
Rosselló, 244
%dio Canalstes,
Establiments Lutatia cese. e.2
-

—

—

-

-

—

-

—

-

—

—

Mod.

80 de

7 velvls.

(equlvalent
Ptes.

a

9)

1076
i

Distribuidor General: PLATO TEIXIDO Diputació.175-181

MOTO HISME
l'actriu cinemato
alguns dies hom
admira per Barcelona.

riftv

parentiu
gráfica que

amb

-

de ia

• • •

-A

l'hora

xafarderies

cap de vendes del "Nash"
ja gairebé sap tothom és
En Pi
amb els pocs dies que por
ta al costat de "Don Paco ja ha apres
de dir que el "Nash" és el millor
-El
que

encara

escrivim aquestes
no
sabem el re

saitat de les gestions que els senyors
Masfrrer i companyia han anat a fer
a la capital de la República espanyola.
Esperem, perú, que aquesta vega*
l'exit els acompanyará.

o

-

que

nou

com

-

?Será, per fi, arranjada

del món. El que no hem pogut
esbrinar s Si ha apres de demostrar
ho.
-En Bareflo diu que per ara no hi
ha ningú que li toqui la gerencia de
R. E. P. A. U. T. O. Diu que única
ment la cediria en el cas que hi ha
gués algun valent que es veiés capal
cotze

collada de Balaguer?
Slan portat a terme diverses ges
tions prop del senyor ministre de Fo
ment

L'Agrupació

Venedors d'Auto
harmonia que en

CAPA1ONS

AUTOMNIBUS

Geneeesionari per
de Barcelona

JOAN

I

les provincies
de Otrona

a

1

i 97

-

i

pressu

La Collada de Puimorens
interceptada per la neu

FLOTATS

Tamarlt, 95

va

carretera

post redactat pel Patronat del ''-cuit
de Ferms Especials, fa ja molts me
sos que
han estat aprovats, mancant
únicament que es concedeixin el cré
dits necessaris.
Hom ha sollicitat també que es
procedeixi a l'estudi d'un ramal de
carretera que, unint la de Barcelona
a Santa
Creu de Calafell imb la de
Barcelona a Tarragona, passi prop de
les platges de Sant Salvador i Co
marruga, evitant la travessia de Ven
drell. Amb aixó quedarla escureada
la distancia entre les dues capitals en
pocs quilómetres, i, a més. s'e
uns
vitaria aquell incómode pas, i s'acon
seguida poder fer el viatge en una
hora j mitja aproximadament.

mi:51)11s estan en una
cisa amb la Cambra de l'Automóbil.
En prendre possessió la Junta direc
tiva va demanar a la Cambra que

I

construida la

de Castelló a
la perillosa collada de

la

Tarragona en
Balaeuer, el qual projecte

*

de

perque sigui

riant de

d'afluixar
*

la

TI. 31505

BARCELONA

protegís la novella entitat,

i

que els fou contestat que...

es

poses

fins al mes d'abril per a di
rigir-se a l'interior de Franea, fins i
tant no quedi impracticable la colla
da de Tosses, hom haura de seguir
les

*

*

-En Layret del "Studebaker" vol
deixar de vendre automóbils per tal
de poder-se dedicar amb més ampli
tud a la constitució de societats de

venedors, puix

que amb
que ha assolit amb la

d'automóbils es
les comandes.

*

La Volta

4relne

*

*

-

171ed cc
Fitinerari de Puigcerda a Mont-Louis,
Prades, Saint Paul de Fououillet,
Quillan, Carcassonne, llevat del cas
que fos practicable l .as de la colla
da de la Quillane, que permetria d'es
curriar l'itinerari, dirigint-se de Mont
Louis a Quillan i Carcassonne.

AlJTOMOBILS 1JSATS

ATACIO
A la piscina
del C. N. Barcelona

la segona classificació. L'ante
rior récerd, que havien batut
Usandizaga, Sabata, Segalá i
Ruiz Vilar, fa pocs dies, vivia
des del juny de 1928. Aquest
lapsus "de temps sense provar
de mirar d'enderrocar-lo, era
una cosa una mica incompresa.
Nedadors que podien formar un
equip de 4 per 200, no costava
molt de fer. Per aix2) ne com

preníem

Valdés, Segalá, Sabata i
Ruiz Vilar enderrocaren
brillantment el récord deis
4 per 200 metres estil lliure
Está vist i comprcvat que en
guany ha estat, el de batre ré
cords. Els nostres nedadors
aquesta temporada l'han apro
fitada. Han Caigut innombrables
marques, unes de novees i d'al
tres que no .s'aguantaven de
velles. La d'ahir corresponia a

com

aquella

marca

s'anava aguantant. I la prova
lw ha vingut a demostrar ara.
En el curt espal d'un mes,
aquesta marca ha passat a nova
vida dues vegades, i •sempre
amb alteracions sorprenents.
La carrera que ahir efectua
ren els nous recordme'ns, fou
excellent. Tets quatre nedadors,
pletórics d'entusiasme i amb
per tornar
enormes qualitats
lo a enderrocar, demostraren a
bastament llur classe. El nou
récord aconseguit és de 10 mi
nuts 17 segons, ço que rebaixa

1:14 HALL

dit

ate

DA

'

El Barcelona

i

GIMAN CARTA
EXTRA
ESCUMOS
14 11104ABRIL

CHES I NE HE
PANADES

(Espanyét)

I ni triats
en

com melons
trobava de ben bons.

3•

va

entrar

va

en

ah

T

41,

afa

tercer

ten

La muller
sense

vinga sorgir

•-7•`

Fin s que un amic Ii digué:
-Tot ho pots arranjar bé.

poder-ne sortir.

L'organització, bona, a arree de
l'A. A. Vida i Comité Provincial de
la Federació Catalana d'Atletisme.
MURPHY

tfte

CLASSIFICACIO INDIVIDUAL
1.
Miguel Palau, F. C. Barcelona.

senior,

en

Ir. m.

Miguel

2.

14

irtdependent

senior.
3. Just Borras, Espanyol, senior.
4. Antoni Esmandia, Tagamanent
senior.
5. Maties Bernabeu, Colomenca,

primer junior
Boloix, Espanyol,

Mendizábal

Julia López, Tagamanent,

YO N'Ab>,

cürnprant ets mitjons "Molforts",
barats, eleg:1111.: i orts!

problema resolia
-bo i donant-se a l'alegria
1 el

9.
ro.

hi

Josep

Pablo, Tagamanent,

se

Clemente, independent,

se

nior.

hagi suggerit.

nior.

J.
J.
16. j.
17. J.

Roca, Colomenca, junior.
Mengot, Tagamanent, senior.
Vives. Barcelona, senior.
Arrufat, Tagamanent, junior.
18. M. Andreu. Júpiter, junior.
54.
15.

A. Bris, ídem ídem.
A. Caballer, independent, junior.

19.
20.

E.

22.

Guerau Cot. Laielánia. junior.
A. Carnpús, Aire Lliure, primer

23.

ncófit.

cara.

28.

Que en treiem si en efectuar-se una
assernblea de clubs, renovem el Co
mal de la Federació, elevant-hi a se
nyors que al nostre entendre treballa
ran pel foment del basket, si després
els mateixos clubs fan el sord i ad
huc posen traves a l'actuació deis seus

preferits.
Silla de seguir una rnarxa ascendent
i hom la dificulta.
Hem dit altres ¦-egades que s'ha vol
gut seguir aquí una actuació sistemá
tica própia i és una equivocació.
El basket catala es trob-a en plena
adolescencia i necessita la ma deis
altres: fóra
voler-lo crear i en
grandir pel seu propi esfore. Convé
que allargui la ma i s'a.germani amb

Espanyol. senior.
M. Torres, Espanyol. junior
J. Vera, Natura, neófít.
J. Sors, independent, senior.
A. Pedra, Aire Lliure, junior.
J. Navarro, Sarriá. Esportiu, ju
V. Folch.

29.

nior.

Arnal Ferrer, Colomenca, ju-

30.
3.

nior5.

Joan Pinós, Júpiter, junior.
A. Merino, A. A. Vida, m'Ya.

32.
33.

J. Tormos, Júpiter, junior.
J. Boada, Laietánia, neófit.
P. Poquet, Natura. neófit.
36. J. Vilar, Sarria Esportiu, ju
34.
35.
nior.
37.

B.

ni°38..

M. Llobregat, A. A. Vida,

nior.
39.

se

41.

nior.
13« Montferrer. Barcelona,

42«
4.
44.

Orquestra Salons especials
Bodes, banquets I t'este,.

Montalban, Barcelona, ju-

E. Feliu, independent, junior.
E. Formentín, Júpiter. junior.
A. Torres, Tagarnanent, ju

40«

c>r3
Mai estic Hotel nijunior.
1 RESTAURANT
Coberts a preu fix i a la carta

Piferrer, Barcelona, junior.

21.

24.
25.
26.
27.

tants d'anys, s'ha
tasca ben poc profitosa.

45.

ju

A. Angils, Barcelona. neófit.
S. Mifiana, Escola del Treball.

Belenguer, Barcelona, ju-

A.

-

Coberts des de 20 ptes.
tot comprés
els altres, si no, sempre el \ eurem a
la mateixa edat.
Totes les nacions que practiquen el

basket
tant

van

com

resta

tres
el basket-ball i

americanes.

?Per

allunyada d'aquest

regions
res

no

que

saben

practiquen
una

de les

altres.
Restem

puls

que

Lluis Itliesta. Júpiter, junior.
J. Bulbena. Colomenca, junior.
48. F. Pardinilla. Barcelona, junior.
40. J. Gibert. Badalona Club, ju
nior.
50.
J. Bonet. Barcelona, junior.
Fins a 77 classificats.

reglamentáriament unides,

europes

qué Espnya

cornpletament isolats de l'im
li dóna a fora, de l'es
joc, deis reglaments que es
se

cola de
reeeixen, de llurs actuacions, res.
La Federació Espanyola. tanmateix,
ha tingut i en té ben poca cura del tre
ball que té destinat. Resten completa
ment indiferents a que a Madrid o a
Valéncia es faci tasca tan en pro com
en. contra del basket.
Després del Campionat d'enguany,
s'ha ?'enviar a la República Argentina
una selecció espanyola.
?No fóra ne
cessari abans concertar un partit aquí
a
Barcelona entre una selecció madri
lenya i una de catalana per coneixer
si existeixen allí elements amb apti
tuts suficients per poder-los desplaear
a América? ;No fóra també hora que
es oomencés ja a
organitzar un Cam
pionat d'Espanya? Aix5 donaria lloc a
qué les altres regions espanyoles s'ani
messin a crear un ambient basketbo
Iístic.
I quant a la part técnica, ens esti
mem més, per avui, no parlar-ne:
les
regles de joc potser ens donarien molt
a escriure.
FRANCESC MATABOSCH

CLASSIFICACIO PER CLUBS
Primer: Club Deportiu Espanyol,
2, 5, 7r 9, 19: 42 punts.
Segon: A. E. Tagamanent: 3, 6, so,
II.

PRO NKWUNIENT A ~A A BORGES
BLANQUES
Ajuntament de
Ajuntament de

Masnou
Sant Sadurní

13: 43 punts.

Tercer : F. C. Barcelona: t, 8, 14,
17. 26: 66 punts.
Quart: A. E. Colomenca: 4, 12, 22,
28. 31: Q7 punts.
Cinqué: C. D. Júpiter: 15, 16, 23,
24. 27: ros punts.

Sisé: P. E. Aire Lliure: 18, 20,
29. 32. 35: 134 punts.

Seté: Sarria Esportiu:
33, 34: 143 punts.

2s,

25, 30,

FillitrOCITILI
Ilebudes
novetats

d'art,

grans

obJectes

en

1

fantasia

servets de

taula

Especialltat de la
Bomboneres
per

a

doleos

amb

bodes

1

casa

batelgs

Presentacló exquIsIda
Grana
voixenes

Corta, 615.

novetats
1
-

en

Crlstallerles
-

Tel.
.•11

•

12674

I00

teto

d'Anoia
F.

13.

Allí s'está treballant pel progrés d'un
esport on aquí fa més de 12 anys que
hi niva, i que resta forea apagat en

una

se-

Angel Mur. Espanyol, senior.
Joan Miguel. Barcelona, senior.
Antoni Gracia, Espanyol. senior.
.Agustí Arrufat, Tagamanent,

nostres

entitats

excur

les nostres prediccions es
acomplertes.
nostres esquiadors han comen

que

te

veuran

Eis

preparació.

Els del Centre
de Catalunya al Gim
nás Garcia amb el mateix professor
de l'any darrer, Hans Rozensweig.
Demés practiquen el footing i els
diumenges, a fer via sanitosa a la

lat llur

Excursionista

portancia veurem les primeres fi
gures escandinaves, alemanyes, etc.
L'equip nouec está ja seleccionat i
en pla d'entrenament.
Hem llegit en un interviu a Jo

1-5.

s.

Moreno,

cap les

a

sionistes i d'esports de muntanya
amb el Centre Excursionista de Ca
talunya al davant. no hi ha cap dub

muntanya.
esdeveniment: la oelebració del Cam
Enguany a La Molina tindrem un
pionat peninsular d'esquí. Hom creu
que en les nostres pistes es reuní
els millors esquiadors d'Iberia
ran
per al carnpionat de fons i de salte.
En l'ordre internacional, apart de les
proves tradicionals de carácter in
ternacional que se celebraran a No
ruega i Franria, no hi ha dubte que
el món dels esquiadors voitará a
l'entorn de les Olimpiades d'esports
de neu a Lake Placid (U. S. A.).
En la competició de máxima im

lloc.

12.

Ens arriben notícies, no sabern si del
tot certes, que entre els pocs clubs ma
drilenys hi ha en projecte la instal
lació d'una grandiosa canxa on es pu
gui practicar el basket a bastament.
Evidentment, hom ha donat allí al
basket una importancia cabdal i no la
migrada que aquí se u dóna. Existe:xen a Madrid tan sois una dotzena de
clubs, tots ells novells i han aconse
guit ja un projecte que aquí, amb
una trentena, no han tingut ni la mo
lestia d'exposar-lo, suposant que els

d'altres),

?i uÉs

el

no

L'Espanyol, que per primera vegada
presenta ahir un excellent i complet
equip, va vencer insospitadament el
Tagamanent, mancat d'alguns deis seus
millors corredors, Castelló entre ells.

7.«

caliu?
Dins d'aquesta mateixa Península
existeixen (no en tenim coneixement

r4

Sempre crits, sempre raons...
Tot per culpa del s in:tjons!

aconseguí triomfar
el blau-grana Miguel Palau, que va
realitzar una carrera molt intelligent.
vencent a Moreno, al qual la curta
carrera

avenidor

ut

Individualment.

distancia de la
vorir gens.

Amb les pluges han comenlat les
primeres nevades de la temporada
al Pireneu. Aquestes no són sufl
czents encara per a practicar l'esquí,
peró preparen les pistes perque una
próxima nevada tingui la neu l'es
pesor suficient. Són l'anuncique la
temporada d'esports de neu s'apropd
i amb ella tot un seguit d'anhels i
satisfaccions.
L'esquí és sena dubte un deis es
ports que més s'está arrelant a Cai pel que hom creu tindrá
aiu
esplendorós. Amb les
n
e
facilitats que sens dubte trobará amb
organització estatal de Cala n
talunya i amb els treballs que por-

mig, aproximadament.

nior.
8.

"Ndh,

fet

Prens suniament interessants
Romagosa i C.ia
Valéncia 295

1

De les dues proves que ens té anun
ciades l'Agrupació Atlética Vida de
Sant Andreu, una d'elles, la carrera
a peu, es va celebrar
ahir al matí.
Per a prendre pat en aquesta prova,
s'havien inscrit 124 corredors, peret so
lament se'n van presentar 91.
La distancia que havien de cobrir
els corredors era de tres quilómetres i

6.

Tanmateix, amb

Totes poténcies i marques

Sant Andreu

a

Palau i l'Espanyol, primers
classificats

junior.

aaraaaato

•

senior.

El basket catalá

-També hem de fer constar que
En Moreno, del "Paige", no té res
veure
en
lo que es refereix a

'

klach, vi
(
I

novembre de 1931

ESPORTS DE NEU

Un bon pare!! de mitjons
eviten moltes raons...

2 minuts 37

Angel Sabata, 2 minuts 35
segons 2-10.
Valerib. Ruiz Vilar, 2 minuts
30 •segona 6-10.
Assistí un nnmbrós públic
que. com sempre. va demostrar
els seus coneixements en rna
thria aquática.
L. G. 'ABRIL

l'experiencia

-En "Subi", del "Willys", ens diu
que fem constar que el no és aquell
Subirana que acompanyava la Rose
Ia Moreno a l'Autedrom.
Hem de remarcar que En "Subi"
és casat, i no está per romansos.
*

Segalk,

Francesc
segons 2-10.

neus

deis agents
pensa que li plouran

s

-s-egons.

Segons avís rebut de Puigcerda ha
quedat tancada la collada de Puimo
rens, pel quals, persistint generalment

sembla

sin tranquils.
*

de set segons dues décimes l'an
terior, que era de 10 minuts
24 segons 8-i0.
L'atenció d'ahir estava cen
densada en Manolo Valdés. El
seu llarg descans al qual estava
sotmés, la seva sortlda era es
perada amb un interés ben na
tural.
Hom 'deja de la seva excel
lent forma, ça que permetria
que batés el récord deis 200
metres estil lliure, actualment
en poder de Ricard Brull.
Valdés acusk una bona irn
prssió. El seu estil vigorós i
molt més polit que abans, feia
preveure que aconseguiria una
bc-na marca. El temps que es
merçá, 2 minuts 34 segons, és
forca interessant, per?) hi ha
un bon marge per a acostar-se
al récord peninsular.
Valdés, si bé produí una bona
impressió, no demostrá estar
encara en la seva millor forma.
Hom ho pegué constatar en els
darrer metres que palesa un
cansanci producte de forçar al
començament massa el seu rit
me de marxa.
Els altres, "com hem dit. ac
tuaren molt bé. Potser Sabata,
tot 1 aconseguir un bon temps,
va ésser el més fluix. ja que la
seva classe l'obligava a fornir
un miller temps.
Els temps parcials del nou
récord foren els següents:
Manolo Valdés. 2 minuts 24

30 de

rambla

la

8

Ajuntament de Gavá
Ajuntament de Castellserá
Total pessetes:

i00
I00

400

RECAPTAT A CASTELLDANS

(Lleida)
Ajuntament, pessetes, nao: Maca
Bonet Segura, 15; Francesc Barbera
Serra, lo; Josep Farran Farran, ro;
Josep Ferrer Mónico, ro; Baltasar
Botargues Costafreda, so; Pere Gri
nyó Rey, 5; Josen Farran Queralt,
5; Eugeni Corretger Pone, so; Se
bastiá Simó Barbera, 5; Domenec
Pone Segués, so; Modest Camí Cris
tóbal, 3; Rosa Camí Cristóbal, i;
Josep Ballester Pone, 5; Miguel
Ferrer Martí, 3; Francesc Ribelles
Pau, 15; Josep Pau Peguera, 15;
Francesc Pau Gómez, 5; Agnés Pan
Gómez, 5; Modest Sans Ballester,
15; Francesc Simó Viladegut, 2; Lli
berat Aixalá Aixalá, 3; Josep Aiatalá.
Martí, t; Dolors Martí Ribelles, 1;
Josep Segura Domingo, a; Sebas
tia Ballester Pinyol, 1; Pere Pone
Iglésies, r; Josep Ballester Martí, 5;
Josep Roca Bragós, so; Antoni
Curcó Costafreda, so; Pere Gómez
Bellet, 2; Francesc Corretger Ge
lonch, 5; Ramon Ferrer Martí, 2;
Baltasar Botarguas Costafreda, 2;
Rafel Martí 'Farran, 2; Josep. Macip
Quadrat, 2; Francesc Bonet Pau, 2;
Francesc Barbera Costafreda, 2;
Jume Pallas Catalá, 5; Josep Fer
rer Mónico, 5; Anselm
Mor Trilles,
2; Josep Manonelles .Pau, 1; Jc_zp
Sardá Sió, 6; Joaquim Palau Giralt,
3; Ramon Duran Ilargalló, 3; Cris
tóbal Sunyer Peiró, 5; Josep Ferran
Ribelles, 2'50; Josep Botargues Cos
tafreda, 5; Josep Segura Vilella, 5;
Piu Grinyó Roca, 2; Josep Ribelles
Rué, 2; Francesc Bodet Ponet, 2;
Casimir Triquell Maten, o'7o; Josep
Bonet Oriol, 2; Esteve R:belles Pau,
1; Maria Gómez Curcó, 2; Concep
ció Escrivá Brufau, 2; Esteve Roca
Macip, r; Emili Costafr.:
5;
Antoni Gómez Curcó, 1; Miguel
Borras Segura, 4; Francesc Farran
Bellet, 3; Pau Manuel Vía, 5; Joan
Farran Ribelles, 2; Alfred Sarda
Domingo, 1; Miguel Quadrat Cri
nyó, 3; Jaume Gassol Viladegut, 5;
Josep Mateu Bonet, i; Josep Prats
Grinyó, 2; Antoni Curcó Pau, o'so;
Teresa Macip Quadrat, o'5o; Antoni
Martí Pone, 2'50; Maria Cateada
Quer, 2'53; Antoni Segura Rebull,
52; Ramon Segura Falcó, 2; Blasi
Grinyó Ribelles, t; Pau Segura
Borras, 3; Antoni Baquer Rostes, 2;
Lisard Segura Segura, 5; Antani
Simó Maten, 2; Pere Grinyó Rey, t;
Josep Costafreda Oriol, 2; Pasqual
Costafreda Segura, 1; Sebastiá Aran
Munner, 5; Felip Costafreda Oriol,
2; Antoni Gómez Ferran, 5; Blasi
Puig Segura, so; Antoni Peiró Roig,
I'50; Pere Bonet Maten, 1; Josep
Corretger Gelonch, 5; E 'tasar .r.i
targues Moix, 2; Bernat Molceperes
Matarran, 1; Miguel Prats Grinyó,
1; Centre Republicá, so.
Total pessetes: 525.70.
POBLE D'OMELLONS
)
Josep Gili Láfiez, pessetes,. so;
Lluisa Pedrós Soler, 5; Neus Pijoan
Pedrós, 5; Josep Aixalá Saltor, 5;
Maria :oler Gili, 1; Miguel Aixalá.
Soler, 1; Sebastiá Aixalá Guita 1;
Josep Aixalá Soler, 1; Pere Domin
go Sans, 2; Antónia Gya Arquer, 1;

Jaume Domingo Gaya, r; Magda
lena Domingo Gaya, 1; Salvador
Serra Pone, 5; Pere Serra Seró, o'so;
Ramon Serra Sero, o'so; Antónia
Seró Folguera, 050; Joscp Domingo

M. Benet que la Federació
Catalana d'Esquí no s'ha portat a
cap per falta de clubs que vol
guessin adherir-se. Podem afir
que
mar
si aquest hivern no
tenim federació, no és per falta
sep

d'ahesions, ja

que

en

la darrera

proves

d'esquí

tenen

una

reglamen

tació i les d'excursionisme

Serra, 2; Josep Domingo Llorach, i;
Concepció Aixalá Verdes, r; Mag
dalena Llorach Arboe, 1; Josep Sans
.kixalá, 5; Josep Sans Arquer, o'5o;
Maria Alsamora Josa, o'so; Josep
Sans Alsamora, o'saa; Antoni Arbós
Roiger, 5; -Miguel Arbol Blanch,
&so; Ramona Escaler Binefa, o'so;
Engrácia Rolger Vives, o'so; Maria
MuT Gaya, o'25; Jeroni Soler Sans,
o'so; Joan Aixalá Abcalá, 025; Fi
lomena Massana Aixalá, o'25; Do
lors Aixala Masana, 0'25; Josep
Sans Folch, i; Jaume Besó Aixalá,
1; Faba Besó Miró, 1; .kbelard
A. Gil Mestre, o'so; Magdalena Llau
rador Sans, o'so; Francesca Civit
Gil, o'sta; Josep Aixalá Requesens,
2'50; Jeroni Soler Aixala, 1; Antó
nia Naya Raso, 1; Josep Soler, 1;
Pau Soler, s; Antoni Regordosa,
o'so; Benvingut Gaya Arquer, 2; Jo
sep Aixalá Ribes, o'so; Concepció
A:norós Aiscalá, o'so; Ignaci Gaya
Llobet, 1; Bonifaci Aixalá Ribes, 2;
Josep Aixalá Martí, 5; Maria Aixala
de Güell, 4; Josep Franquet Aixatá,
o'so; Jaume Ribera Besó, r; Ricard
Sans Arquer, 1; Ramon Serra Pone,
1; Pece Vallverdú Miró, 5; Josep
Vallverdú Itlinguell, 2; Manuel Ma
sana Gaya, o'so; Pau Aixalá Pijoan,
1; Teresa Ribes Regordosa, s; Bal

Castanyer, 1; Maria
Tudela, 1; Ventura Catalá
Massana, 1; Josep Aixalá, i; Dolors
Aixalá, I: Antoni Massana, 1; Josefa
Regordosa, o'25; Josep Llorach, 1;
Antoni Arbog, o'so; Francesc Re
gordosa, o'so; Llorene Bergadá
Gaya, oso; Miguel Gavá Boldú, o'so;
Artur Arquer Serra, o'so; Pau Miró
Aixalá, o'so; Josep Aixalá Aixalá,
o'so; Carme Ribes Regordosa, o'so;
Ramon Serra Arquer, o'so; Carme
Rossell Gener, o'so; Rosa Masana
Aixalá, 0'75; Josep Pellisser Cor
tada, 1; Pan Gaya Pellisser, ol25;
Pau Gaya Aixalá, s; Robert Arquer
Gaya, 2; Ramon Ribes Gili, i; Cli
ment Arquer Serra, 1; Josep Arquer
Mónico, s; Josep Sans Safont,
Josep Ribes Camí, 5; Merce Camí
Civit, 1; Carme Ribes Camí, t; Llo
rene Bergadá Bori, o'40; Josep Sans
Miguel, 2; Josep Gaya Aixalá, 2;
Ramon Gaya Aixalá, 2; Teresa Ai
xalá, 1; Anoni Miret Soler, 1; Jaume
Aixalá. Soler, 1; Esteve Vallverdú, r;
Pere Catalá Miret, 1; Francesc Re
gordosa, 2; Josep Aixalá (Tueler),
o'so; Agustí Soler Miró, o'so; Ra
mon Sans, r;
Francesc Gaya, o'so;
Blasi Sans, s; Josep Gaya Arqueta
1; Josepa Soler Gíli, 1; Francesc
Soler Gili, 5; Ramon Arbog, 2; An
toni Soler Sans, i; Enric Arboç Al
bereda, I.
Total pessetes: 156'65.
Suma anterior:
8.o79'ss
tasar

Gavarra

Sans

Sumen aquestes llistes
Suma que segueix:

no

cree

que se nlagin de celebrar, ja que
les curses que se'n diuen excursio
nistes, creo que malgrat crésser en
la muntanya, can més de pie en el
cercle de l'atletisme que en el de
Ilexcursionisme. Per aixel veiem que
nostra primera entitat de Cata
lunya i ama de les primeres d'Es
panya organitza proves d'esquí peró
no
perd el temps organitzant pro
ves
d'excursionisme. La tasca d'a
quest, com ja hem dit abans, está
molt per sobre d'aixó. L'excursio
nisme, des de tots els punts de vis
ta, ja sigui arqueológic, científic, de
recerques geográfiques o SIMPLE
MENT EL PLAER d'escalar un
cim o un passatge difícil, no cap en
un cercle
tancat, té per horitzó a
natura i aquesta no pot ésser deli
mitada. Les muntanyes són deis ex
cursionistes, i cap trava no es pot
posar al que en vulgui gaudir.
Per abcó els components de la
ponencia que va redactar els Esta
tuts i que está redactant el regla
ment de la esdevenidora Federació
Catalana d'Esquí, ha tingut cura de
deixar en ampla llibertat les enti
tata federad-es, essent sois el lligarn
per una cursa com el campionat de
Catalunya, que han d'intervenir-hi

esportius de diferents societats. La
Federació

ha

d'ésser solament

un

consultiu, i un mitjá entre els
esquiadora catalans i el seu Govern
cos

Nacional.

I,a principal causa que enguany
s'hagi constituit ja la Federació
Catalana d'Esquí está en qué orga
nitzant-se Catalunya en poble lliure,
el primer pas del qual és l'Estatut,
és millar esperar a qué aquest es
tigui aprovat per a poder que la Fe
derado sigui perfectament autóno
no

i solament aixf tindrá vida fer
Ilarga. Per aixó un dels mem
bres de la Ponencia indicada va
signar el document dirigit al Presi
dent de la Generalitat, reproduit al
seu día a LA RAMBLA, i en
el
qual, demés de dernanar el nome
nament d'un conseller adjunt
d'es
ports, feien present la necessitat
ma,
ma

i

d'organitzar la vida federativa deis
esports catalans autonómicament.
Molt dignes són els treballs que
fins ara ha fet la Federació d'enti
tats excursionistes, peró veiem que
seva
obra, especialment el que
refereix a refugis, la porta a bas
tament el Centre Excursionista de
Catalunya, entitat incansable, que ve
laborant per al major creixement de
l'excursionisme catalá i que n'ha tret
resultats verament positius. Entitat
a la
qual els homes de la Dictadura
retiraren, per catalanista, la subven
ció que rebia de l'Ajuntament, i que
creiem que la Generalitat i l'actual
Ajuntament sabran recordar-se'n en
bé de l'excursionisme catalá.

la

es

FINSE
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jun

d'entitats esquiadores solamept
tres o quatre entitats demostraren
fredor per aques organisme, entre
elles la que delegava el senyor Be
net.
Nosaltres creiern necessária
aquesta federació, de la rnateixa ma
nera
que creiem inútil la federado
d'entitats excursionistes. L'esquí, no
el muntanyenc, que llavors podríem
anomenar-lo excursionisme d'hivern
o amb esquís, sinó l'esquí, en quant
a manifestacions en curses i proves,
és un esport, i l'excursionisme és
quelcom més que un esport. Les
ta

"
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LES NITS AL

Els captaires.
Les deixalles del Mercat del Born atrauen els infanta
afamats.
La miséria que passa.
Només tenen un jag de palla i els el
cremen.
Una llar al mi g del carrer.
A Barcelona cal construir un

1

&

--

--

--

A

Anglaterra

el
triomf
electoral
deis conservadors
ha
produit, in
conscient ment.
una
nova
crisi
una
mica difícil
de solucionar. La catástrofe soferta
pels treballistes ha deixat cessants
molts diputats. Molts d'ells, simples
obrers manuals, impossibilitats d'e
xercir llurs professions, mentre ha
durat llur permanencia a la Cambra,
en
tornar als tallers on treballaven
s'han trobat sorpresos en veure ocu
pades les places que ells havien dei
xat. I no han tingut més remei que
allistar-se a les fileres dels sense
feina i cobrar l'escassa retribució.
El cas és digne d'ésser pres en
cons'deració. Sembla que els "en
chufiistas" del P. S. O. E., repre
sentats pel senyor Cordero, pensen
demanar a les Corts la creació d'un
cos
d'ex-diputats socialistes amb

Reunits

acordada en un cop de
sangs no sabien com
fer-s'ho per
tornar a entrar sense fer el ridícul.
Les retirades tenen aquest perill.
Que no són premeditades i que sem
pre provoquen el penediment.
Per aixe) En Pérez Madrigal ano
mena als basco-navarresos
que es
passegen pel saló de sessions i
treuen el nas
per les tribunes "la
minoría de las arrepentidas"...

•

Per cert que l'ac
titud de la mino
ria radical sem
blá més aviat una
actitud de cen

contra el
de la
Cambra, per no saber parar els peus
a
temps al noi Madrigal. Pera tot
s'explica. En Besteiro és un deis
homes que més celebra les sortides
enginyoses del popular diputat ra
dical-socialista. Hi té una debilitat;
ro :.: net
fer rnés.
sura

president

cés que, en te—as
de la ns:razaa dic

rebre
un milió de francs
per fer propagan
da monárquica i
pro-dicta:1u. a ara diu molt formal-.
ment que el "senorito agrario" Gil
Roblss és la revelació més "clara"
de les Constituents.
Més clara? Si se n'assabenta la
senyoreta Campoamor és capaç de
fer una visita de "cortesia", natural
ment, al director de l'anuda diati
parisenc: Sort que els franc;sos són
molt amables amb les clames, del
contrari podría produir-se un "casus
belli".
va

En Benlliure (fill)
i el senyor De la
Villa varen discutir —i més que
discutir
l'altre
dia als passadissos de la
Cam
bra. El seny-or De la Villa retreia a
Benlliure un article poc elogios per
a
la República, publicat aquell dia
a- "La
Libertad"...
—Aix5 ho dieu perque el nou ré
gim no us ha donat cap arree
Benlliure va contestar a l'ofensa
amb dues bufetades que feren un
espetec remarcable.
Després d'aixo, amics que inter
venen, targes que es canvien i duel
que es concerta per a rendema al
matí.
A cinc metres, pistola i bala.
—

a

un

Afortunadament, sembla

vejen... Quanta lenitat!!:

Un deis diaris ca
talans del vespre
estigué a purit de
plegar. Com és
natural, a la re
dacció
de
l'es
mentat collega es
de comentarts a

duel

s'ha

no

de la possible desaparició
del diari. Un deis més divertits,
pero, fou el que féu un deis redac
tors, al .qual, amb tota la bona fe
del alón, no se Ii ocorregué altre co
mentari que aquest:
--Té, ara perdré la "cistella" de
pogut

En Pérez

Madri
del
carácter d'in

gal, abusant
seu

gran quantitat de cap
sabem per quin motiu...

taires. No
pero ha d'ésser, in'falliblement, un
motiu trist, provinent d'alguna tara
propia de la nostra vida social o

sobreposada

a

ella per

factors in

conscients o interessats...
El fet deis captaires, pero, el su
posem transitori. No ho és, en can
vi, mentre no es faci un gran es

forç

per a remeiar-lo, car rhern vist
sempre, el fet deis pobres que han
de dormir al ras.

En una gran urbs com la nostra
és inevitable que diáriament es tro
bm
un
boa nombre de persones

arribat

11:1

1

a

que

mancades d'eixopluc per a passar
la nit; causes que és impossible de

prevenir, produeixen i produiran
sempre aquest contingent de des
emparats. És un mal que hem d'ac
ceptar per força... Pero no havem

d'acceptar

de cap manera la manca
de sensibilitat de la. urbs que mira

amb

indiferencia

com

una

éssers

hurnans s'eixopluguen a la serena
i que, en arribar la nit, no sap tenir
el gest de justicia d'oferir un sostre
a

aquells

que

no

poden

procurar

se'l.

D'ença

que per

primera vegada,

de matinada, descobrírem un espec
tacle insospitat...— les cadires del

dia

fins que

els

*

desapareixen

*

*

També ala voltants del flora és
on
es veuen passar
tote1 les misé
ries que aboquen a Barcelona el
port i l'estació; hi passen, i hi fan
estada, a redós de les piles d'ali
És allí on hem
ment inabastable.
vist, aquests dies darrers, coses que
ens

han

capficat

i

coses

que

ens

han

jet estremir.
Set o vuit famílies de repatriats
miseriosos, carregats de criatures i
de fam, havien arribat d'América,
uns, de França, els altres. Gairebé
tots esperaven embarcar-se vera al
tres punts, car no eren
de Barre

Aquí

i previa una "bronca" épica,
retiraren indignats del saló de
sessions...
Tothom reconegué dos fets: que
el senyor Pérez Madrigal n'havia

Díaz,

pobre

Pla

Altres infanta s'arrosseguen en
de la palla i miren la gent
amb els ulls esverats.
Una dona, entre el públic, co

—Ai, Senyor, aquestes criatures!
Quina cara que fan, pobres fillets!
?I per que no els recullen, aquests
infeliços?
diu un borne—.
—Aixo, aixo!
?Com és que permeten aquestes co
ses? ?Que no ho veuen, que els po
—

es
pel carrer?
moren de fred
fa la gent que mana?!

Ens apropem a la dona que duia
l'infant a braç i l'altre agafat a les
faldilles. Li preguntem d'on són i
—El meu marit és de Barcelona.
Viviern a l'Havana, ell es quedá sen
se
feina i ens van robar els estal
teniem.

que

una.

Suggestionat

per

-

'

,

tes es
tassa.

Eriguany, pero',

amb la

República

deja si seria suprimit el títol de
Reina.
No hi ha res d'aixo.
Será una
Reina republicana. ?Per qué volem
res que agradi mes sentir a una mo
dista que sentir-se dir reina?
es

A

Madrid s'han
fet populars dos

periodistes

barce

lonins que exhi
beixen llur hu
mor d'adolescents
pel "hall" d el
Son En Liado Figueres i

Junior.

l'Utrillo

L'altre dia el Dr. Dolcet excla
maya:

—Jo

no

enyoro els clients

per

a

A Madrid tinc aquesta parella
de minyons que no m'abandonen ni
un instant. Son clients diaris a l'hora
res.

dc: café!

Passeig de Grácia, de la Piala de
Catalunya i de les Rambles, totes
ocupades per dorments miseriosos,
a
centenars, uns d'aspecte endreçat,
altres traslluint-los la menjança...
la idea de la crueltat de la urbs ens
neguiteja. No comprenem per que
tots plegats no traduirn la pena en
per que no ens és un impuls
dinámic aquella punyida que sentim
quan anem pel carrer a altes hores
de la nit i veiem remoure's un far
dell al caire d'una porta...

acció,

*

*

*

Si per tot arreu trobem esmico
laments de la miseria que s'arrau
leix a Barcelona, de les miséries
vingudes de qui sap ca, pero afer
rades a éssers de caro i ossos com
nosaltres, en certs !loes els especta
cles_ llastimosos s'acumulen. Ja no
parlem del port, ni deis carrers ca

racterístics; precisament ens han
colpit escenes tristes en ambients
d'abundáncia, en el contrast les fa
més negres.
Tots els mercats atrauen els po
bres. A la piala els captaires van de
parada en parada recollint les almoi
nes
de venedores i compradores;
la dona que porta el cistell pie, no
sap *negar cinc centims a un mise
rable, ni rhortolana que amuntega
les patates pot negar-n'hi una.
Al mercat del Born hi ha pira
mides de s erdures i de friutes. És
la venda a l'engreís. Allí no hi ha
dones compassives. Hi ha els co
merciants, hi ha els magatzemistes,
els carros que carreguen i descarne

i contemplen com un somni
piles de caixes i de coves... Veuen
Iluny un munt d'escombraries
mossos

del

mercat

acaben

hi ha el comerç a rengrós, es veuen
per aquella voltants grups d'infants
famolencs que mengen les deixes
podrides del tráfec del mercat. Van
mig despullats, descalços; les nenes,

soltes, cobertes al-1lb una ame
ricana d'home; els xícotets, porten
només uns pantalons espellifats i
un bocí de parrac que fa de camisa.
Els més grandets. en duen a coll
a

de Ginebra!!

dol

La lluita fra
La civilització mal
L'excusa de la civilitza

lona. I mentrestant,

sense

ra s...

diners ni

arredossar-se, s'eixoplugaren
a
restació, sota cobert, dins una
dependencia del pati destinada a
equipatges; els foragitaren d'allí al
cap de tres dies, i aleshores s'amun
tegaren sota els porxos del Passeig
de la Indústria; aquella nit plogué
a bots i a barrals... Allí els veiérem,
casa

on

nosaltres, arraulits darrera la mam
para de Ilurs maletes atrotinadel,
farcells i caixes buides, que aniun
tegaren per a defensar-se del vent;
dessobre llurs jaços de palla humida,
recollida entre les deixes del mer
cat; amb llur munió d'infants bruts,
raquítics, espellifats... Una dona co
sia una parracs; una altra donava
el pit a una criatura... Restaren dies,
les famílies, en aquell infecte hostal
improvisat. Anaven a buscar la sopa
a
les casernes, i també triaven les
escombraries del mercat. Poc a por,

disminuint; marxaven
destí, emportant-se'n de

anaven

vera

Bar
llur
celona el record del fred i de la
gana, del jaç humít i de la ingrata
hospitalitat del carrer.

Algú deuria queixar-se de l'espec
tacle, car, quan ja quedaven només
tres famílies, es presentaren allí
un grup de guárdies i bom.bers, tra
gueren des porxos els homes, les
dones, les criatures, les maletes atro
tinades i els farcells de parracs...
El públic modest que contemplava
el fet, protestá de la cruel violencia;
els agents continuaren llur mis
sió "cívica'', i cremaren la palla deis
miserables jaços. Un cop Iluny els
"sanejadors", aquella pobra gen?,

pero

torná dessota
e:a porxos, reconstruí les debils
mampares i cera més palla per a
refer-se el Hit.
que

no

sabia

anar,

on

*

*

*

J'a sols restaren dues famílies de
repatriats dessota els porxos del
Passeig de la Indústria. Els tran
seünts s'aturaven a contemplar-los,
i feien comentaris. Nosaltres ens
aturem, també. Un home, que devia
haver seguit, com nosaltres, tot el

d'aquelles escenes de misér.a,
cura
dóna explicacions ala que, encurio
sits, pregunten qué succeeix.

Recordeu

que...

el telefon de
LA RAMBLA és el
1 4 7 5 7

vostres totes aquestes cria

tures?

—No, aquelles són d'aqueixa altra
gent. Jo tinc aquests dos. I aquest
m'está malalt
diu la mare. adolo
rida. agafant amb una má el cap
del més grandet —; té bronquitis...
Aquesta humitat!
—I qué heu de fer, ara?
—Quedar-nos a Barcelona... Cer
car feina... Eh l té familia aquí, pero
no la trobem...
Guaitem rhome, que, amb el cap
baix i les máns a la butaaea, s'es
tintola a la paret tot contestant fos
cament les
preguntes d'uns obrers
que el volten; és jove j, malgrat l'en
terboliment de la miseria, es tras

la religió, cena les alistracions és na
_tunal que siguin de la incumbencia d'a
quell que els necessita o els fa servir.
_L'Estat no necessita pas la religió per
a governar amb justicia i consciencia.
pelaré la justicia i la consciencia no
tenen res a veure amb la religió.
Es l'hora deis católica, repetim, ara
veurem si
essent-ho i havent do
pagar-se ells els capellans, n'hi ha tor
eara
fin 3 ara que no els havien
pagar.
que

van tombant.
tombant i els Soviets

Poden
la

n'aprofitert

El ciutadá

in

les hagi de sufragar l'Estat, el
poh,ret Estat, que té tantes coses més
irnaortants i primordials per atendre.
Els esplais, morals, o el que siguin,

contenta.
laica de nn
(.
ier tui
que haurá de
la seva butxaca católica.
estar

mesura

tninaris,
favor

sera

—?Són

catedics,

que

cop.

van

és l'hora deis

dencies. Percaté és de suposar que el
veritable católic valdrá contribuir a la
fomentad& de les seres idees i se
sacrificará, si cal. contribuint a les
despeses que aquesta fomentació i
aquesta propaganda ocasionin. Unes
despeses que no és just de cap manera

per a llançar des de la
premsa comal-arneses acusacions
contra els autors del pacte Kellogg,
culpant-los d'instigar el conflicte de la
se

El drama cruel de les nits al

d'arreconar; shi apropen, arrosse
gant els peus, i trien, i recullen
tot el que sembla aprofitable: fu
Iles de col, mitges patates, taronges
esclafades...
D'ença que a la plaga del Born

ve

Aquesta

dubtablernent. L'hora de demostrar la
veritat i la interpretad() de les seres
doctrines. Scbretot l'hora de les evi

Xacions, els xinesos

que els

MANXITRIA

•

Mentrestant, i aixel és veritable
ment de doldre i el que té més im
portáncia que tota la Societat de les

les
de

certificat que

cale sembli una mica parado
resulta que Ferran de los Ríos
ha procedit amb les seves disposicions
a favor del catolicisrne, perqué és na
tural (és a ciir, sembla- natural) que els
católics no consentiran. (o no haurien
de consentir), que aquests 356 cape
Ilans, alguns deis quals són rurals, es
quedin a la miseria, i .així resultará
que trobaran una nova forma de sa
crificar-se per la seva fe. mantenint
los, ja que sembla just que si els fan
servir, els hagin de pagar.

també d'aquest assumpte.

fec,

BATALLA DE LA

Encara

diants han demanat la retirada de Xina
de la Societat de les Nacions. Per altra
banda. Wellington Koo ha parlat amb
el ministre dels Estats Units de re
unir a Washington una conferencia de
nou potencies
i la Comissió de Nego
cis Estrangers de Nanquín s'ocupa

Els xinesos

ca

•

xal,

novament.

altre

perill.

da al Seminari.

interpretada.
ció, que serveix per encobrir tantes
injusticies... I, naturalment, el noble xi
nés ja no pot aguantar més. Els estu

guen, els pagesos, els revenedors;
tothom va de pressa; és el comerç,
el comerl del menjar!... I les ombres
deis afamats ronden a l'entorn, s'as
a les
voreres
de menys trá
seuen

EL CARTER ALS CAMPS DE

raça,

un

el

i 67 sagristans. També ha quedat 511E
Dés, d'enlá d'aquest mes, el culte i am

I ara, el lamentable conflicte de la
Mandxúria. El Tapó, altra regada. La
mateixa

envers

En virtut de la darrera disposició del
ministre de Justicia i que es refereix
a la vigencia de l'article 24 de la Cona
titució, ja d'ença d'aquest mes deixaran
de cobrar els seus havers diversos ca
pellans de la provincia de Ciudad Real
i Sevilla, en un total de 356 capellaia

acordá contractar un empréstit amb ca
pitals anglesos, francesas i nord-ame
ricans, el noble xines, ofes en el més
íntim, i donant una prova de dignitat
que podría servir d'exemple a molts
paisos que presumen de civilitzats i fan

Aquella República que tant Ii
gué a la calculadora Anglaterra.

ceea

L'HOR.-a DELS CATOLICS

de civilitzadors, s'alçá definitivament
i proclamá la República.

mo

de de
sembre tindrá
lloc la "Diada de
la Modista".
Com els anys
anteriors
1 e s
nostres caterine
preparen per a la gran fes

mina

la badia de Kiao Xug.
Així resulta que les tres nacions que
presumen de més poderoses i civilit
zades d'Europa, s'llan encehat amb
Xina i s'hi han comportat bárbara
raent. Mal sistema aquest d'anar pre
dicant la civilització a costa de lliber
tats. de vexámens i de sang ! Per aquest
camí, suPernacions
d'Europa, fareu
ben poca via, segurament...
Per aixó, quan l'any tau el Govern

don vénen.

a:-

evitar.
L'ambició excusada de civilització

Anglaterra, que té tants cárrecs a
la seva consciencia, no podia mancar
de cap manera en la história de la in
reliç nació xinesa. En 5839, amb pretex
tos qualsevols, Ii declará la guerra i
s'apodera. de Hong Kong, Canton i al
tres ciutats importants.
França, amb l'excusa de l'assassinat
deis seus missioners, s'uneix a Angla
terna i desembarcá forces, que, sobre
passant tots els límits, es van Iliurar de
pie al pillatge i al devastament de les
ciutats. Més tard. i per si encara no
era
prou,
en
188r l'esquadra fran
cesa es presenta
al port de Futxú i
destruí la petita flota xinesa. I encara
més : en 5897. Alemanya s'apoderá de

menta:

Qué

germana

tenir defectes.

tremig

bres

ja

sclament els blancs, sinó els
de raça. El greuge d'ara
no ha estat, dissortadarnent, el primer,
ja que l'any 1567 l'esquadra japonesa
saquejá les costes coreanes i en 5592
les m'al totalment i se'n possessioná.
Xina ha sefert sempre les ambicions
de totes les nacions del món. D'aque
lles nacions que no saben comprendre
que l'ambició, que és una qualitat, es
devé un defecte, j que una nació no pot
no

seus

al braç.

no

n'encerta ni

Al dia 13

es

fet un gra massa. Que amb l'acti
tud exagerada deis raclicals el remei
havia estat pitjor que la rnalaltia.

rir,

i els en tra
gueren
la pluja... El
dia que els bombers els cremaren
;a palla, hi baria una criatura ma
lalta, amb molta febre; és aquell
marrec, veieu?...
I l'home senyala un noiet d'uns
set anys, agafat a les faldilles.d'una
dona que en porta un de més petit

a

fan
els financiers, es
dedica a fer el
ps ::i
de '..'amo de la "Chade".
Al cap de poc temps queia la mo
narquia, i Josep Pla feia el primer
ridícul. Després, ell, catalá, escrivia
un article
ditirámbic del tenebrós
"Emilianu". Al cap de pocs dies el
Parlament l'expulsava del seu si per
indesitjable. Segon ridícul. Ara l'in
quiet empordanes ha elogiat Don
Alvaro de Figueroa. ?Qué li *tic
ceirá a l'ex-comte de Romanones?
A les penyes polítiques madrile
nyes hqm anomena a Pla "el maes
tro de las oraciones
fúnebres".

d e les Consti
tuents, el dijous
passat en va fer
raolestant el senyor
ur's.a
Díez Alonso. Es burlava d'un supo
sat
jaqué "del más ridículo corte
monárquico". Els radicals, aleshores,
varen sortir a la defensa del senyor

un

cada

mateixos
i en
vénen d'altres.. És inútil que in
tenten d'interrogar-los; pobres cria
tures, no saben explicar res, i sem
bla que sois els domini l'instint que
els fa regirar ávidament els munts
de desferres i anclar el suc fermen
tat de les fruites Ilançades... I a l'en
torn, hi ha grans magatzems d'ano
nimes milionáries; hi ha cases bo
nes, i fins museus; hi ha tones de
menjar dina del mercat. I a Barce
lona hi ha una Junta de Protecció
a
la Infáncia.
ven

més...

l'estació,
aquella nit de
a

el

portar

la brillantor
netária que

terruptor 'attitré'

—Ei! Porto

hom
grupa,

havia molts

ticida

proposit

l'Ajuntament.: ?No haurlem
plegar el mes entrant?

tan

—N'hi

s'estaven,

deis

empresonats per ordre de
la dita Comissió II convenia anar a
cal dentista; ho demanava i li era
concedit el permís tot seguit. Que
per ventura queja malalt un familiar
d'un altre general; la Comissió molt
respeetuosament Ji feía veure la ne
ces.e.itat d'estar al costat del malalt.
Quins cors!
Ara nosaltres, seguint aquest hu
maníssim costum, preguntem: Corn
está la senyora del general Mola?
Ha deslliurat ja? Nen o nena?
Si aquells honrats i sincers repu
blicans com els malaurats Sancho,
Heredia i Garcia tornaven i ho

mena

porada,

d'altres que encara no caminen. Horn
no
sap d'on vénen, ni on tenen els
pares; durant Ilargues temporades,

terrne.

generals

tota

No sabem per quin motiu hi ha,
Barcelona, fa una Ilarga tem

'

La Comissió de
R e s ponsabilitats
ha demostrat te
nir un elevat con
cepte de la bon
dat i unes idees
altament humani

feien

a

pectacular

Aquell diari fran

táries i filantrapiques. Que

es

501011

Manxúria i de complicar la situaca,
provocant Rússia i e.aaeculant d'aquesta
forma en henefici deis graos industrial,
i financiera nod-americans, aclaparats
per la crisi actual.
Civilització. Cada xinés que tomba,
cada ultratgf a la nació xinesa, vol
din aixó: Civilització.
Una civilització fatal la del perill
groc. Percate els
xinescs que s'ofe:guin dina de les famoses muralles,
és evident que no se n'aniran pas cap
a la llongólia, ni al Tibet, ni al Tur
questan. El perill groc, el terrible pe
rill groc está en l'emigraeió, que per
més lleis que es dictin no es podrá

No pazientment, és clar, sinó ami)
odi, Xina ha hagut de supcÇrtar tots
els ultratges que li han volgut infe

aixopluc

de les seccions del
amics d'En Lerroux,

una

Congrés els
després de la retirada sorollosa i

"retir "!

tadura,

en

EL PERILL GROC

--

a

ROSA MARIA ARQUIM

pregunta si el general Ma

es

—

Huela

en

dl

una

força

Anido

segueix

encara

tan greu

de sakt

esperança

dora.

Guaitem la "llar" veina, on
la mainada s'arrossega per la palla
i els grans fan farcells de roba es

Que no
ralisme el

pellifada.
—Aquests també són d'aquí?
demanem a la dona que ens parla.
—No. De tots els que hi havien,
nornés nosalttes som d'aquí. Tots

tica.

—

han marxat, i avui

marxen

aquests;

Algeciras, a treballar. Aques
ta nit ja estarem sois... Jo no m'hi
vull quedar aquí, cm fa vergonya...!
—Dones, on anireu?
—No ho sé, no ho sé... Pero no
m'hi vull estar jo sola, no m'hi vull
van

a

estar;

cm

fa molta vergonya

Dessota els porxos del Passeig
de la Indústria ja no hi són aquella
pobres repatriats. Les parets hurni
des i els munts d'escombraries es
peren altres miserables, ;que ja en
vindran
?On den ésser la familia trísta,
la dona que s'avergonyia de tenir
un jaç de palla al mig del carrer?...
Perduta en la immenaitat ciutadana,
amb llar miséria i Ilur dolor, sofrint
en qualsevol recé...
Cal evitar aquests espectacles mi
seriosos. Barcelona s'ha de tornar
hospitalária, si vol éster digna dei
seu prestigi. Cal
construir un gran
eixopluc, confortable, sa, higienic,
per a recollir-hi tots els que no te
nen
sostre, siguin qui siguin, vio
guiri d'on vinguin. Cal fer-ho tot
seguit. Que slabiliti un palau de
Ifontjuic, un hotel de la-Piala d'Es
panya, o dos. o tres, el- que sigui.
Pero de seguida, perque aquest hí
vera —; el
primer- hivern de la Re

pública!

—

ningú

de dormir al

a- Barcelona

hagi

ras.

ANNA MLRIA

és cap exemple de libe
que donen alguns ciuta
dans de les tribunes publiques de
l'Ajuntament impedint el dret de crí

Que

encara

que sembli

l'ex-marqués de Marianao, l'c:
"duque de Egara" —pobre horne!com

i altres caracteritzats

Que

no

hi ha cap principi polí

tic que s'oposi a qué les minories
exercitin llur acció fiscalitzadora.

Que

ha estat ordenada
executiva
per veure
quants rebuts tenen deis llogaters
que no pagaren per ésser de vacan
ces durant l'estiu.
encara

revisió

no

l'Agenda
de l'impost d'inquilinat
cap

a

a

dissoldre

la

elements

m

ns.rquitzants.
Que tothom s'estranya de la "ca
ra" o cinisme que han tingut aquesl.
"caballeros" en declarar públicamen,
la seva adhesió a la República,
"única forma de govern possible per
portar-nos una Espanya digna i
a
regenerada" (sic).
*

Que

els

part
ponents
per

Que han tornat
guárdia cívica.

mena

les organitzacions sometenistes CO.
tinuen essent dirigides per hom(

ciutadans esperen
autoritats corres

bons
de les

una
mesura "profiláctica"
impecle.ixi l'actuació d'aquests
arist6crates flechas al 1-égira actual.

que

Que no l'han tornada
perqué ja ho estava.

a

.1-.

dissoldre

Que

fa temps,

els verins i

tran

jardins del Passeig dí
García Hernández (abans Sant Joan)
es pregunten
oué potasa fer i'Ajun
tament popular per arranjar els des.
perfectos causats per les pluges
seünts deis

Que la guárdia cívica no es
guardia cívica, sinó "Guárdfa

diu
Cí

vica".

Que la setmana passadz, un excés
de zel feia dir al corrector "amics"
per "amichs".
Que

nosaltres volíem retreure jus
als "Amichs"
del poble
catalá q u e encara es dig-uessin
"Amichs" i no attlics, segans les
normes
de l'Institut d'Estudis Ca
tament

talans.

Que En Bosch Labrús
dia més Bosch Labrús.
Que

calcial

suprimir

ments oficials que
la República.

encara

és

cada

rinteressant mapa
Península
dins.

existent

en
en

relleu

de la

aquells jar

Que una popular empresa d'auto:1
nibus, víctima deis favoritismes di.
tatorials, ha fet imprimir el baile
tatge

en

CATALA!!

Que és un exemple ben estimaa,
per als botig-tiers i comerciants ra.
posar els rétols en llengu
ci
a
catalana.

els

tracta

s'usen

en

Que
tan

les subsisténcies cada día
més pchs núvols.

es

JN RAMBLISTA

la

10

/0/

,,rolt14kk5

30 de novembre de 1931

rambla

•

e

é a

¦LAIMI IVILAII

II

jommarw

ir

LYA DE

•

11111111111111111111111111111111111•

PUTTY

Si voleu conéixer els dar
rers avencos del cinema
sonor, vegeu al

••••••••••••

••••..

Femina presenta "El destino dc
un

Fantasio presenta
Fondo".
Productora: Fox Film.

cabalerro"

Editora: Metro Goldwyn Mayer.
Protagonistes: John Gilbert; Lelia
Hymans, Mark Prevost, Anneta Pa
ge, Lois Wolheirn. i John Miljan.

Protagonistes: George O'Brien
Leassing.
Interpretació: Moit acceptable.
Argument: La gran guerra i

pellícules

'

de

les

"gangsters".

Comentad: Hem vist poques pelli
tules en les quals el treball del sim
pátic actor que es protagonista de "El
destino de un caballero" estigués més
encertat, més discret i més actor.

Aquestes

qualitats

sobresurten

e n

els intérprets d'aquesta pellícula,
de bon diáleg, l'argument de la qual
té sensibilitat i dramatisme. Al nostre
entendre, Gilbert está ben segur en el
seu "estrellar' i el seu art está en ple
maduresa. "Gentleman's Fate" és
na
una
bona, interess,ant producció de la
Metro Goldwyn. Es remarcable el tre
tots

hall del malaurat Louis
Enciseres Leila i Anneta.

Tívoli presenta "Pobre tenorio"
Editora: Metro Goldwyn Mayer.

Protagonistes: Buster Keaton, Ca
roline Greenwood, Reginald Denny.
Interpretació: Ajustada.
Argurnent: Oh! L'argurnent és tan
petit que gairebé no el sabérem tro
bar.

Modalitat: Parlant en anglés.
Comentad: Buster és un gran ac
tor, peró s'ha abusat aquesta vegada
de la facilitat amb qué són accepta
des pel públic les seves facécies. Una
contraposats
série de trucs puerils,
amb

alguns

de molt

bons.

sostenen

l'interés i les rialles del públic. Aques
ta pellícula s'ha fet per riure, i aixó
s'obté plenament. Peró sincerament;
de tantes i tantes ximp'e
com
s'han acumulat en totes les
escenes. Buster sempre ens ha fet mol
pellícules han
ta grácia, i les seves
grotesques. En aquest
estat menys
sentit en lloc de minorar s'ha perdut
hem
des

rigut

(arg_umentalment

parlant).

Reginald

Denny, encertat; molt cómica miss
Greenwood. Confesarem, peró, que si
gran pellícula és una cómica
no una
que fa riure molt amb la qual el pú
blic passa una bona estona.
*5*

Exclusives Trian presenta "La
arlesiana".
Editora: Pathé Nathan.

Direcció: Jacques de Baroncelli.

Protagonistes: Blanche Montel, Jo
sep Noguero i Charles Vanel.
Interpretació: Bona.
Argument: Basat en la famosa
obra de Daudet del mateix títol.
Comentad: Una bella i dramática
La interpretació. igual que
intensíssim,
la direcció i l'argument
molt encertats. Escenes plenes de ti
pisme deis habitants de la Vall d'Ar
.1és, un poema visual i melódic grá
eies a la magnífica adaptació musical
de "L'arlesiana" de Bizet. Molt dra
mática, peró molt humana i molt be

pellícula.

lla pellícula.

i

el

triomf de la marina americana.
Direcció: John Ford.

Modalitat: Sonora.
Comentad: "Mar de fondo" té es
cenes de gran valor dramátic i arnés,
conté

una

gran dosi

l'optimisme

de

americá. Ningú no podia avancar es
americans ni en noblesa ni en astúcia.
George O'Brien está en el seu element.
Per una regada l'hem vist "vestit"
durant s"tota una pellícula"; la prota
gonista, molt bonica, i el conjunt, in
teressant. Hem de dir que les fotogra
fies són molt belles i algunes escenes
verament encertades d'emoció.
«

*

Colistim presenta "Carrers de
la ciutat".
Productora: Paramount.
Protagonistes: Gary Cooper, Silvia

Wolheim.

•

de

Marion

Interpretad%

: Perfecta.
Direcció: Encertadíssima.
Argument: Un nou aspecte de

"Mar

Sydney i Paul Lukas.
Interpretació: Infinitament bella.
Argument: Interessant. Peró tants
contrabandistes, no n'hi ha ja prou?

Sylvia SIDNEY

intensa. En
us

alguns

envaeix el

Ha mort,
".\ova YeTk, 28.
víctima d'una complicació pul
monar, la coneguda artista ci
—

nematográfica Lya de Puuty.
Dies enrera hagué d'ésser ope

moments sentiu com
La tensió dramá

rada per haver-se-li travessat

terror.

tica és constant i enserns no us té té
cohibits. Es una bona interpretació
de Gary Cooper, i ens prora com Sil
via Sydney pot arribar a ésser una
gran actriu sense posseir aquella be
Ilesa que abans es demanava a les
estels. Molt encertat el treball de Paul
Lukas. Fotográficament i des del punt
de vista de cinema

sonor,

un

la gorja un os de
que ji ocasioná una ferida, per
la qual u vingué un estat in
fecciós de sang. L'operació bu
delicada, i cem a derivació s'han
presentat lea e awlicacions que
li han ocasional la mort.
—o

veritable

Heus aci

duna manera
la mort ha
segat la vida duna dona gen
tilíssima i admirada de tot el
món.
La vida de Lya de Putty ha
estat una veritable novel•a, i el

L'argument és deis que aguan
la tensió emocional del públic per

interpretada

i

dirigida.

Atenta sempre l'empresa de l'Ur
quinaona a recollir totes les inicia
tires i aportacions qae epr-senten

satisfacció per al .sen
apressat a contractar. i exhibir la
cinta Paramount "Camino de Santa
una

qual

perit.

la llar després
ésser reclosa
passá qua
en un convent, on hi
tre anys, anys que serviren fan
sois per estimular més en ella
els desigs de llibertat.
Quan abandoná el convent,
comeneá de bell neu una vida
d'aventures. Enamorada de la
dansa, obtingué aviat els pri

Retornada

a

d'aquella fuga, va

portar-la

TIVOLI
.41

assedegats d'empresas magni
fiques i d'instants gloriosos.

actués com a protagonista l'encisa
dora Rosita Moreno.

la

va

des de la seva primera jeventut
Iluita per la glória i els
a la
ideals.
Tots aquests temperaments

ROSITA MORENO
A L'URQUINAONA
Acabades les presentacions perso
nals de Rosita Moreno al Coliseum,
i retirada. del cartell l'obra "Gente
alegre" que amh tant d'éxit acollí el
nostre palie. han estat mo'tíssims
els admiradors de l'avul ponularís
sima estreall que han manifestat a
l'empreses el seu desig de veure ala
cartelis una altre cinta en la qual

en

temperament

seu

P. V. i V.

Fe"

com

bohemis. La vida tranquilla i
monótona que portava en el pa
lau deis seus pares, els barons
de Putty, pesava en el seu es

pueril, insospitada,

acabar com un tónic pels nervis amb
deis que els agrada a la gent.
un final
Al nostre entendre, "Carrers de la
ciutat" és una gran producció cine
matográfica de bon dialeg i admira
blement

pollastre

a

encert.
ten

Calaarde4

•

Direcció: El treball directiu de Ru
ben Mamoulian és espléndid.
Modalitat: Parlada en anglés, per?)
en realitat una perfecció de sonorísme
i un seguit d'encerts fotográfics.
Comentad: Es una pellícula molt

Rosita Moreno esti

encisadora, en el papel- de floja ame-,
ricana, descendent d'espanyols,- ;
parla l'anglés i el castellá corn si
tots dos idiornes
Ii fossin materna.

troben la mort d'una manera
p3c romántica. Menjant ppllas
tre s'empassa un os" podia
sonmiar tan sois la gentil ac
triu que almenys una anréela
de glibría no l'acompanyaria a
la tomba?
Lya de Putty, paró, no en va
record
va Iluitar pel triomf. El
de les seves crelecions -es in
oblidable. i ara la novena de la
nou.caire in
seva vida ven un
teressant, sadollat !Je romanti
cisma i de poesia.
Als catcrze anys. Lya va sen
tir en ella l'impuls irresistiblP
de la Ilibertal. Va fugir de casa
seva. seguint una caravana. do

st&ht"

nr.2 11.
,.

:....

EN

pretació

rernarcable

fou

en

1111

el

Citid4d

paper de Desdémoda, interpre
tant "Otelo" amb Emil Jannings
Warner Kraus. Recordem
també que la várem veure en
aquellas fameses cintas d'epi
sodis, alemanyes, que interpre
tava Mia May, i que dirigía el
marit de Mia, Joe May.
Als divuit anys va casar-se
amb un aristócrata hongarés,
Aquells
oficial de l'exércit.
amors,

parto,

eran

un

,:.•

iSi

lligament

ferm per Lya, que va
preferir el divorci a renunciar
a
seguir el cami gloriós que
havia somniat. Aleshores entrá
en una nova
fase del seu art.
Era considerada com una de les
actrius més famoses d'Eurepa,
i com una "vamp" irresistible.
Els bornes i l'amor competien
amb la glbria, i estaven rendits
als seus peus. Va ésser en la
capital alemanya que la gentil
actriu va trobar de ball nou en
el seu camí el veritable amor.
Un amor d'aquells fulminants
apassionants. El comte Lluís
Cristhiansen, agregat a l'Am
baixada sueca a Berlín va fer-la
la seva multar; paró aquella fe
licitat completa no pcdia durar,
i Lya quedava vidua l'any 1925.
Va marxar aleshores a Holly
wood. Deixava a Europa les sa
yas
millors creacions beles en
rompanyia dcls millors aetors
lel món.
En aquella magnífica época
Lya va interpretar "Manon Les
cout", de la qual tots en.serven
un intenS record. "Celosía". una
veritable obra d'art del cinema
i la pellicula que enlairá
n la
glbria a E. A. Dupont, a
Emil Jannings i a ella. "Va
rieté".

i sentireu calfreds

massa

d'emoció
Director:
MA MOULIA N
Es

un

2a.

AVUI

Per

Hollywood, desitjós de totes
les glóries eurepees, va recla
Lya, mal
mar-la. Aleshores
compresa pels directors, no
don á tan bones actuacions. La
viérem treballar
amb Josep
Shildkraut, i era ella sempre la
gran actriu.
El cinema sonor va eliminar
la, cinematográficament. No te
nia. la veu a propbsit per llui
tar amb uhfike". Perb el seu es
devenider era pie d'art, i con
tinuh dedicant-se a la dansa.
Nova York i Broadway saben bé
prou de les deliciosas dances
de Lya, l'actriu que portava una,

auréola de mistad i amor
on anava.

Este! de

bedir,

qui
l'enemiga

a

E E

l'home,

mía

a

era

la

primera magnitud;

protesta, el seu'
lloc glOriós a altres, potser ami
menys capacitat, perb amb ven::
més fetofóniques, i ara que 1;
mort l'ha sorprés en plena be
Ilesa i en pie éxit, ha tingut e
darrer .plaer d'oferir al lxión
una vida pletórica d'aspiraelont
d'art i de glbria.
Novellesca, interessant 1 be
lla, la vida --de Lya de Putty tan
sois ha estat antelada per una
mort vulgar. Per b ja és mnit
haver mort -deixant tau eols
va

serse

1

qual havia

de véncer
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Un carregament cremo
cions en una mar de drama
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que és el mateix, dues horas
de Halla
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triomfs en el Ballet del
Winter Garten. En activitat as
cendent. Lya aná d'un triomf
l'altre; d'una bellesa esquisida
i un atractiu immens, era esti
mada arreu on anava, i la seva
carrera
va
ésser triomfal en
la seva primera tournée per Bu
mers

Un aspecte nou de la
guerra naval que el gran
realitzador

elohn Ford
presenta

amb una
grandiositat, una elevació
i una bellesa com ell sol ha
sabut crear-les
ens
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dapest, Oslo, Bucarest, Europa
Central i Nord d'Europa.
Quan tan sois cemptava setze
anys, va sentir néixer en ella
una gran aficid al cinema, on
comeneá a treballar amb un in
terés tan notable. que aviat
aconseguí ésser considerada
un deis més interessants
com
valol.s. La seva primera inter
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OLA LEY0
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la dona
estimava. Per al marí.
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