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D'ACTITALITAT
ORIENTACIONS

L'educació física i el treball
L'Obra de l'educació física popu
lar té una gran tasca a fer: la col
laboració nostra esmereará totes les
energies possibles per al minora
ment biológic del nostre poble i de
la Humanitat.
Será infondre una gran forla 1 una
joia immensa al pobie assolir que
surti

en

grana

masses

cap

a

la

mun

tanya i cap al pla, en excursions
taetoditzades, que evitin els estraUs
ci cansarnent i entrenin d'una ma
nera progressiva la nostra gent en
el moviment i forla muscular; que
tevitin les disbanxes de les begudes
alcohóliques i les indigestions d'una
Ipats excessius. La sobrietat en la
i:narxa 1 en
l'alimentació formará
?'aquella altra discipnna collec
a d'harmonia i ordre que tan bé
fearacteritzaren eta sókols.
La direcció naédica deis gimnasos
•sportraen minorará considerable
rnent l'organisme 1 la potencia deis
joves aficionats.
En una paraula, la difusió gene
ral de la Higiene ha de constituir
la base del nostre sanejament i se
lecció; la gent ha de saber que ha
de respirar contínuament aire lliure;
que li ha de tocar el sol i ha de
treballar amb la naáxima Ilum pos
»le; que ha de nodrir-se amb una
alimentació higiénica; que ha de
treballar amb ritme i amb una do
M de feina apropiada a cada cos;
fitte a'ha d'alliberar de les passions,
•

etc.
--

t

Creleta Tfolahres que l'"Olira de
Teducació física popular" ha de pen
sar tant en
les condicions higiéni
ques del treball i de la llar com
en els exereicis collectins.
L'home abans de néixer ja, mol
tes vegades, viu en condiciona poc
bigiéniques; es desenvoIttpa el fe
terreni poc fa7orable.
tus en
pentem en les nozabroses espo
ses qué treballen excessivament du
rant l'embarás; que treballen a la
fábrica i a més han de fer la feina
de ía casa. L'asseguranea actual de la
inaternitat li abona tan sola so pes
«tes; amb la qual cosa se subven
donen únicaznent els dies del pait
putrperi. El fill de l'obrera du
xant l lactáncia no pot mamar de
kudament; en la major part de les fá
bríques no es dóna mamar durant lea
llores de la feina; aix6 fa que l'infant
'pagnifer només tres mamades durant
el dia; 1 si la mare no vol perdre
la nit alletant-Uo en les horca
de repós, cal acudir a la Iactáncia
mixta. en perjudici del tendre plan
eó. En la primera infincia es juga
en general la sort de l'home; és re
dat de Inés mortalitat, principal
ment per la lactincia artificial o
mixta; és l'edat del raquitisme que
produirá bornes, que difícilment els
canviará l'educació física; és l'edat
que requerebc mes cura.
La Ilei permet a la mare obrera
disposar del temps necessari, en mig
del treball, per a lactar el seu fill
i raalgrat aquest dret no l'aprofiten
la major part de les treballadores.
Caldria fez una propaganda en totes
les fábríques en nom de rObra de
1/Educació Física Popular" amb pe

édel

tits cartells i
ernpreses,

arnb

gestions

a

D'enei de

les

popular

en

naitjans

seus

i

personal. ?Voten

us

en

article per a la nostra re
vista? ?Poden donar una conferén
cia el dia...? Ens convindria una ex
hibició gimnástica per a tal data. ?Te
fin un monitor disponible? ?Com
ens ho arreglarem pesqué els socia
de la nostra entitat facin gimnásti
ca? Donen-nos facilitatsl ?No po
drien venir al vostre gimnás? ?Els
encarregareu de les fitxes biomé
triques deis nostres associats? Unes
senyoretes dernanen un curset per a
monitores... ?S'ha fixat data pel vi
nent curset, de monitors? Més estu
diants de medicina demanen su
mar-se ala que ja catan fent prácti
ques de fitxes biometriques...
Tot aquest munt de preguntes, de
qüestions, de probiemes, és encorat
jador i invita a treballar sense se
pas, perqué demostra que el poble,
el veritable poble —més que no pas
els altres sectors de la nostra "socie
tat pacífica
pletórica d'intellectua
litat— compré ,que ji manquen bo
rnes nous. cine, formats amb l'Edu
cació física siguin capalos de vivi
ficar-la i de dirigir-la.
El manifest de l'Obra de l'Edu
cació física popular assenyala al po
ble el camí que ha de seguir per al
seu ressorgiment. Li cal recobrar el
carácter i la voluntat desempalle
gant-se de la,seva febiesa física, per
tal que pugui tornar a les grana em
preses que honoren els scus avant
passats en tots els campa, des de
l'económic al patriatic.
El manifest indica també ala diri
gents la tasca urgent que els per
viar

el

man

gran
la indústria.
Com en els temps rnés reculats
s'escombren tallers i fabriques i s'es
pols. Es neteja el pis i
venta la
s'embruta
l'atmósfera. L'aire és
a

retolt més impur desprél d'escom
brar que abans. L'atmósfera que els
obrera respiren conté un gran nom
bre de microbis, segons els análisis
bacteriológics de l'aire de les fa
briques i tallers; el preu del fluid
eléctric industrial és petit i malgrat
aixa no veieu encara cap escombra
eléctrica: úniques que haurien d'e
xistir.
La calefacció i ventilació en les
fábriques és un problema que afecta
la salut i l'energía deis que hi tre
bailen. En molts !loes els locals
s'escalfen per la respiració deis
obrera. Els treballadors respiren
l'aire viciat tot el dia; d'aixó en surt
una predisposició a la malaltia, un
esnanguiment en la vida, Fixeu-vos
en
la regeneració deis malalts ane
miats, pretuberculosos o tuberculit
zata que van a fer cura d'aire al
camp! Airó us demostra el papes
de l'aire en la vida. La puresa de
l'aire augmenta fins la capacitat de
treball i la capacitat mental. Es un
element gratuit i no aproritem
per la ignoráncia.
Calda, doncs, que propaguem
també la higiene de l'aire en el tre
ball i d'aquesta manera tenis orga
nismes mitjanament preparats per a
l'Obra que per antonomásia s'ano
mena d'educació física.

un

Degudarnent autoritzat, puc
publicar una de les adhesions a
toca.

l'Obra de l'E. F. P. que resumeix
clarament aquesta tasca:
"Srs. Promotora de l'Obra de l'E
ducació física popular.
Ciutat.
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—

Un dels ,disbarats higit::nics que
s'han preconitzat en aquests darrers.
anys és el del "treball intensiu".
En realitat la durada "continua" del
treball és ja massa llarga en mol
tes feines. El treball feixuc demana
moltes parades i Ilargues estones de
sepas que no es fan. Sobrevé amb
el régim de capataços exlgents un
veritable "surmenage", un anihila
ment del treballador. No creiem que
el remei hagi de consistir en una
permanéncia més Ilarga en el tre
ball, sinó en una reducció del temps
que es treballa quan la feina pros
dueix aquest esgotament. Amb in
dividus exhaurits pel treball o pe1
amb joves envellits no po
dríem emprendre 'l'obra de redre
eament del país tan desitjada.
C. ROFES

hagi hagut

sense

de
aspra lluita."

conquistar
Goethe

adaptant-nos

Molt seny-ors meus: Poques vega
des he sentit una satisfacció com
parable a la de llegir el manifest de
l'Obra de l'Educació física popular.
Conveneut de les veritats en ell
exposades, moltes vegades havia
pensat en la convenilncia d'aquesta
obra, desgraciadament tan negligida
i la importancia de la quals una des
coneixe ni altres menyspreen, creient
únicament interessant i profitós el
cultiu de la part intellectual i moral
del nostrc poble. El vell aforisme
"Mens sana in corpore sano" sena
bla lletra monta per a la majoria
deis guiadors de Catalunya. \rolen
i no es curen d'en
un poble fort
fortir la seva joventut, o escueta que
n'hi ha prou amb qué aquesta joven
tut s'apassioni en es camps de foot
ball o bé a l'entorn d'un ring veient
com
fan esport una quanta atletes
profcssionals. Certament no és pas
així com es millora una rala, En Ile
gir el vostre manifest he tingut la
prova que altres pensen igual que
jo i estaven disposats a resoldre un
afer

la

és de vida
terca.

que

nostra

Disposat

o

mort

per

a

a

tra

modestes

per a les nacions que per ala
la Iltüta és el símhol mateix
vida i aquella que no pugnen,

de la

árdidament, reiteradament,
rnent,

per

continua

"Mitja hora amb Macla 1

no

•

Ventura Gassol a Brussel
les..."
Llegiu el próxim
número de LA RAMBLA
DE CATALUNYA

•

•

La fallida reiterada

fort, pera l'obliga
les causes del fracás,
el

—

descoratja

no
a

pensar sobre

per a deduir-ne
de l'éxit futur. C-ta és el
que han fet tots els triomfadors i no
és pas per atzar que la fortuna ha
les

normes

a

impedir, arnb

carro,

seu

a

ala

lleugera,

el

la victória.

RECONS DE CATALUNYA

a

e

•

Podrá canviar, segons siguin da ho
mes, la táctica emprada en la lluita,
perqué la natura humana és tan di
versa com personal i própia de cadas
cú. ;M'ea, no obstant, el "Nosce te ip
sum•, coneix-te tu mateix, inscrit
amb Iletres dos, pela savia de Delfos,
en

el

írontispici

•

temple d'Apol,
base obliga ?a de

del

continua essent la
tota acció eficae.
•

I si bé és cert que l'educació i el
temps modifiquen a bastament la natu
ta
(Te 1(» reser.ons humanes. també
he és que, en política tota acció ve
per les realitats presents
i immediates.
No és, dones, sobre les caracterís
tiques futures del nostre poble; sobre
els perfeccionaments espiritpals i fí
sics que una acció cultural, adequada
mení

dirigida, aportará al riquisgim
hereditari, sinó sobre la seva ac

fons
tual modalitat (le temperament,
qué cal comprar.
•

•

amb

ha estat,

significa

una

altra

la

nos

J. SOLER

I DAMIANS

dia i l'enviliment
• *

Més

•

els instants presenta de fini
forta, de Iluita rudís
sima, habilment dissimulada sota el
tapia d'una fundó de govern assere
nadora, en la qual les concessions ator
gades i les que s'atorgaran, són Ves
pill destinat a cagar l'alosa voluble de
l'atenció popular, per a distreure-la,
amansir-la i allunyar-la deis seus ve
ritables objectius, cal aprofitar rapi
dament les forces actuals del poble,
tal com aquestes forces siguin, i per
arreu on es trobin, endegant-les din
tre d'una acció harmónicament com
binada q•
tingui per missió realitzar
en

ta silenciosa i

un

progrs.na concret.
•

poble té la del sentit de l'organitza
ció i la disciplina, perqué !larga anys
de bomini advera i la necessitat de
triornfar en la Iluita comercial li han
ensenyat, a bastament, la seva
•

a.

El que no podem feo per més temps,
és deixar a la deriva tots els esfor
cos índividuals sense orientar-los en
el sentit més convenient per a la rea
lització de les finalitats immecFates,
d'acord amb les possibilitats tetnpe
ramentals del poble i amb les condi
cions foreadament imposades per la

situació.

L'actual inconnexió ha de finir, com
més aviat milla, per a donar lloc a
una acció
coordinada, i encara que
aix6 té les seves dificultats, no és,
ni de molo imposible. Entre les bo
ncs condicions que possecix, el nostre

Cal evitar la desorientació i el con.fondre la tasca constructiva, que és la
base de tota acció política, amb l'ac
tivitat aparent de les expansiona li
teráries, orals o escrites.
L'enunciació i la repetició de la idea
com a forea mo<riu d'innegable dina
misme, té un valor altíssim perqué
constitueix dintre el cervell humá un
ferment d'incalculable eficacia, un im
pula irresistible envers racció, pero cal
preparar l'éxit d'aquesta acció políti
ca per a l'organització, la disciplina
i
l'estratégia, basats en l'estudi seré ?e
la realitat ambient.

Quan l'adversari, per causes alienes
la seva voluntat, per& que se saben
necessáriament duradores, es veo for
lat a deixar de banda la força per a
jugar una política dlabilitat, l'hora és
arribac'a, més que mai, i especialment
quan per tot el dít abans el poble no
se sent inclinat a l'heroisme, l'hora és
arribada, repetim, de l'organització, de
l'organització ferma, acunada, com
a

pacta.

Que, modificant el vell aforisme, oé
pot dir-se i mél, en el cas present:
"Si vis pace, para pacem".
Si volem la pau, lo és, la justicia,
el dret, la llibc-tat, ens cal preparar
el rápid el rápid adveniment d'aquesta
pau i collocar-nos en circumstáncies
que mai thés ens pugui ésser arrabas
sada.
I. A. TRABAL
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Trimestres.

o

poble.

semestres

o

Preus de swisl i-jtcjó:

que
no

nosaltres

ho expes

ningú.
—No, ja ho pot dir, si vol,

carem a

no

en

tinc. Per

ara

amb aisco

que

no

hi

penso.

—Totes diuen el mattix,
Deixem-ho córner. ?Li agrada el ci
nema?

—.Si, molt, especialment quan fan
pellícules d'aquestes que fan poSar

La secció femenina del nostre
Club de Natació Barcelona, s'ha dis
putat darrerament un concurs de,
nomínat Premi Kappel. En les di

d'aquesta competició
hi han intervingut gairsbé la totali
tat de nedadores del nostre primer
cercle, i s'ha adjudicat la máquina
d'escriure oferta com a premi, la

verses

senyoreta Rosa Nadal, que avui te
nim el gust de presentar als lectora
de "La Rambla de Cataluny-a".
Rosa Nadal era poc menys que

pel

públic

esportiu

abans de la celebrado del concurs
esmentat. AVui' són
molts els que
han sentit parlar d'ella, pero són
poca els que la coneixen bé, perqué
ha aconseguit perforrnances que
hagin'fez sonar contínuament el seu
nom.
Hem aprofitat que l'actualitat
ens la presenta a primer pla en el
no

reduit món de la riostra na
a fer-li aquest interviu.
—Estic molt contenta, d'haver gua
nyat el Premi Kappel
ens
ha
dit—. No m'ho esperava, amb tot
massa

tació,

per

—

i que el

reglarnent d'aquest

concurs

donava forces facilitats á les
no
bregades, mai no havia pensat
que el premi cm pogués
correspon
ens

dre.

Rosa Nadal és una noia jove
quinze anys?, setze?
tota simpatia
i humilitat. La seva conversa és
franca i agradable, i en les seves pa
raules plenes. de sinceritat, procura
evitar tot el' que per a un emiteni
exageradament sever pogués sem
blar immodIstia.
—

—

gran,

menear el

—?Qué li agrada més,

el ball

les sardanes?

—El ball. Hi vaig tánt corn puc.
Les sardanes m'agraden molt per
sentir-les pero no per bállar-les.
—Que és molt aficionada a Ilegir
—Com a anar al cinema, pela') ara
no
tinc temps ni per a una cosa
ni -per a l'altra. D'ença que tulle
aficion.at tant a l'esport...
—Que potser és del Club Femeni?
—No en sóc, per?) m'és una enti
tat molt bimpática. Les dirigents
mereixen tota mena d'elogis sense
reserves, perqué han aconseguit una
cosa que semblava poc menys que
impossible, o sigui, que les noies
s'aficionessin a la prletiza de l'es
pote, que és una cosa que va molt
bé per al desenroulament del cos.
—?Vosté ha seguit la ttlarxa d'a
questa entitat?
—Sí, i no puc menys que reto
néixer que han fet Unta positiva.
En natació mateix, tenen unes quan
tes noies que prometen molt. Llás
tima que només es puguin entrenar
un
cop cada setmana. Es molt pok
i no n'hi ha per a res...
—Li agraden les flora?
-

—Sí, forea.
—I les Ilaminadures?

—Uii
més...

moltissim,

molt,

encara

XAVIER PICANYOL

comerlas

ch. nedar --ha
seguit —pel juliol de l'any passat.
Al comengament ern costava
molt,
peró 'm'O de fer els trenta-tres
me
tres de la piscina. Per6
de mica en
mica rne'n vaig sortir amb tnés fa
cilitat, i aviat vaig poder fer-ne cin
quanta. Deis cinquanta ala
cent, sem
bla que no és difícil, pero jo
l'hi he
trobat molt. En canvi, una
vegada
he aconseguit arribar als
cent, el
dos-cents no m'han costat pas tant.
De totes maneres luan es va

Premi Kappel,

co

no
els feia. Per aixó no se'
m va acudir
mai de pensar que
podía resultar

triomfadora d'aquesta

eocara

,prova.

Ha fet una petita pausa, i de 'se
guida ha seguit la sera
—Ni el ella que haviaexplicació.
d'ésser el
de la final no cm
creia guanyar.
Jo havia fet ta" i la
Bassols 3'i i
pero creía més fácil que
rebaixés
ella un segot:i de la seva
marca que
no pas jo tres
de la incv-a.
—A proposit. ?Qué !i
sernbla de
:es ncdadores del Club,
i en especial
de

de bon humor. Els ?carnes no cm
fan el pes.
—?Li agradaría ?asen artista de
cinema?
—No, de cap manera.
—I volar, Ii agradaria?
—Vete aixe, sí. Ern fa una illusio

proves

la senyoreta

Bassols?

—No hi ha dubte que en
el Club
bi ha no:es (fue
ncclen tri..)1t bé i que
prome en :nn:t.
La ilassols és, sens

dn:)c. laliflor. i esc
ccnveneuda
que azünscguirá
fer un temps me

ravcllós.-rebaizzant tle molt eh seus
aCtuak récórds. També
l'Aumace

dg:te de tenir- e en
kompte,
per quant és
una nedadora
de fons
formidable. A més hi 1
1 a nena
Soriano, que ern sernbla
que t,ambé
fará proeses amb la
brala
pit.
—I la senyoreta

pis

Desitja fer

ja,

R E U 8
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Gran festival esportiu
pro presos catalana
11 de

maig

La Junta del Catalunya Nova,
amb a cooperació de l'entu
siasta esportiu senyor Sunyol,
organilza en el seu camp d'e..1ports, per al dia 11 de maig
vinent, un gran festival,. que
consistirá en un partit de fut
bol entre el Club proptetari del
terreny i una forta selacció ea
marcal.
Ultra aixfb, es faran proves

atlétiques.
Han promes

llur collaboraciís
Clubs de l"
provincia, entre els quals
eordem el Club Gil-ni-M[1c, d
C.,
Tarragona; Tarragona
C. N. Reus "Ploms", Reus vu
,portit, R. A. C., etc.
En rnsum: un acte esporti,,
que per la. soya qualitat
nalital. prosnet. ésser un éxit.

majoria deis

la

Oportnuament será publicr!

el programa.

Ile,

(1)

a

—

• *

•

cap por,

rnolt discrets i

som

—Vaig

• •

•

—

*

•

cosa

que una dosi excessiva de prudéncia;
tan excessiva que en més d'una cir
cumstáncia resulta %reina de la covar

Esport

•

El nostre poble és espontani en les
seves manifestacions; emotiu, altament
emotiu, en la interpretació deis fets ;
sinceríssim en l'esperit deis sentí
menta ; cordial i afectuós en les se.ves
reacciona.
Les caracteristiques de la seva pe
culiar noblesa es manifesten
Penó, malgrat del sed alt yak.
titucixen moltes vegades
des per la inferioritat política i c.vil
en qué s'han vist
foreades a desenvo
lupar-se
un
obstacle per al seu
triomf definitiu, pel fet que l'ardidesa
en l'acció, la valentia davant el perfil
i la perseveranga en l'esfore, no els
serveisten d'adequat complement.

A. 13aeachein

a

sense

sar

desconeguda

•

per

jovent,

tasca."
DR.

L'abséncia d'aquestes virtuts essen
cialment energ; tiques i combatives, ha
fet que es parlés amb tant i reiteras
elogi del seny catala. del nostre seny
tradicional i históric. Aquest, malgrat
de tot el que vulgui din-se en elogi seu,

la

realització de Ilurs
arribaran mai a assolir-los.
Mai no podran fe?-los triomfar so
bre la coalició de forres adverses que,
una i altra volta, els barraran
el pas.

ideals,

vingut

j..Iinás,

el

practica altre espOrt

—Es pot dir que no. I alió q.ue
tots molt. El tennis, el
basquet, l'atletisme, el eross-coun
trys, la boxa....
—La boxa també?
—Sí, m'agradada raolt saber do_
nar cops de puny. Arnb el
temps
sm penso que de tots
aquests, arri
baré a practicar-ne alguna.
—?Quines aspiracions té per...
con
ti diré... per a qsan sigui gran?
—Actualment aprenc de modista
de capells. Quan en sápiga, pro
curaré establir-me.
—Fina que es casi, no?
—No ho sé.
—Com s'entén que no ho sap..,
?Que potser no té inteneió de etSaz
se? Pensi que és un camí que tard
o d'hora tot l'hem de fer. A més
que vosté ja deu tenir xicot, no?
—No que no en tinc.
—Vol din? Ja ens ho pot confes

circumstáncies

les

ral, aquelles on s'aplega
perqué vulguin collaborar

collaborar amb les me
forces, pesó amb el
maxim d'entusiasme a l'Obra, us
ves

a

presenta, cris proposcm d'iniciar
l'Obra de l'Educació física popular.
La seva missió ha d'ésser fer cona
prendre la urgent neeessitat d'aten
dre l'aspecte lisie de la formació de
la inancia i del jovent, sense obli
dar la dona, tal, negligida fina ara;
coordinar i impulsar els esforeos
que, des de diversos sectors, horn
realitza amb aquesta fina itat, i for
mar gent técnicament capacitada per
ajudar a dur a terme aauesta obra
de millorament de la nastra colec
tivitat.
Ens proposem crear per a Cata
lunya una generació méa sana i
més forta de cos i d'esperit, enérgi
ca, resolta, confiada en les própies
forces, unida entre si amb veritable
esperit de gerrnanor i sotmesa a la
disciplina necessária per a la con
secució de tots els grana ideals col
lectius.
Per tal de don a teme aquesta
obra que avui iniciem, cal estendre
la a tots els sectors, alts i baixos,
del nostre país; cal l'ajut i la colla
boració de tots eis catalana; cal que
els mitjans económica siguin apor
tats per tothom
a
mesura de les
seves forces.
Es per aixo que avui fem una
crida a tots aquella que senten el
nostre problema, i a totes les enti
tats culturals. esportives i, en gene

no

m'agraden

Baltasar de Contrerat."
Per si algú no sha assabentat enca
cal
ra de la finalitat d'aquesta. Obra,
repetir l'acabament del manifest:
"Amb una finalitat concreta 1

no

Igual
}tomes,

—?Voste

que la natacIó?

saluda,

ORGANITZACIO
no

dora Rosa Nadal

la bondat d'indicar

manero

ASSAIGS

"En el curs de la meva exis
téncia mal no he trobat una
felicitat inesperada, un bé que

Interviu :n'ab la nedar

de contribuir-hi.
Per comengar, he inicias una lbs
!limaré din
us
ta de donatius qu
tre poca dies.
Atentament a les vostres ordres
la

me

d'organització

la tasca

tingueu

prego que

ma

creix cada dia, i el Club Esportiu
Catalunya procura resoldre la pluja
de qüestions i de preguntes amb els

.•

briques.
Els aspiradors eón comptats
nostre país i llar installació i
tenlment no és cap problema

publicació del

la

nifest de !'Obra de l'Educació fi

Les malalties de l'aparell respira
tori son prou freqüents perque pau
latinament es convensi els fabricants
de suprimir la pols deis tallers i fi

per

popular

I L'obra de l'educació física

l'interessat.)

anys.

Trimestre, 2'5o:

semestre,
any, 9 possetes

—Ern fa refecte
de si tot el que que ja ha donat
podia. Tinc entes
que s entrena
constanttnent,
i quan
no ha
aconseguit batre cap
en
récord
aquests
intenta que hi ha
hagut

aerna,
4'50;

la
la
de

forma

Basso's, cada
batre-la.

surti
ca

que

perqué

troha
día será més difícil

?Que Passa

a

la Dipu

tació?
Per persona que pot estar.rter per
fectenient assabentadá, se'ns asseKu
ra

exigir-se

responsalitats
als citputats de la dictadura
Diputació barce
ç

van

a

que covernaren la

lonina.
Qua
perqué
ritat.

ha
el

passat? Cal parlar ciar
poble sápiga tata la ve'

14 'l'abril de 1930

la rambla de Catomya

Llibertat

Shum!

per

Els bárbars
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1

Pero aia-.6 no és l'objecte del nosarticle sinó palesar el concepte
diferent que els neófits &han format
deis bornes que pullulen per les pre
sons i que han estat companys seus.
Sobretot ha valorat els que hi han
anat per una idealitat
equivocada o
justa. S'ha trobat de cara amb ho
mes
d'ideari contradictori pesó de
moralitat i sentimentalitat tan alta
que la cordialitat de relacions ha
tre

estat

planera.

cia final que

jar-s'hi

una

Ha

la

tret

DOCUMENT

UN

D ARXIU
'

Una tonada vella

Barcelona,

a

I

"La Veje de Catalur.ya" del dia 4
del mes que sons, va publicar un
article: "Per la pacificació deis es
perits", que els amics de Francesc
Mecía no podem deixar rascar sense
la nostra més viva protesta.
Sota l'aparenea d'un. interés sincer
pel Gran Exiliat amb l'autoritat,'
diu, del fet de no compartir les se
ni eta scus proce
ves concepcions
diments hom tracta de presentar
lo. en el dit article, com un caigut,
com
un
fracassat al qual, gairebé
cona una almoina. hern de ciencedir
un recó per tal que pugui venir a
esperar la mort entre nosaltres.
`Francesc liada
din "La Veu"
—és un catalá expatriat, al qual els
molts anys i els molts desengany-s
d'aquests darrers temps han aguda
zas el sentiment i renyoranea de la
patria." Unes ratlles més avall, pe
ra, la insidiosa comparació arnb Ma
nuel Ruiz Zorrilla, "vell, malalt,
desenganyat... l'estas de salut del
qua' i la seva mateixa amarga ex
perilncia foren la millor garantia del

1

—

conseqíién

a
la pres5 pct estat
fe i una moral alta. I

aquesta conseqüencia s'ha anat es
campant pel món collectiu i avui el
bon ciutadá sap que els habitants
d'un presidí no tots son perdularis

JOAN

B'rA. ACHER

"SHUM"

Els nostres periódics semblen, des
de la caiguda de Primo de Rivera,
veritables ecos del presidi. Es
de les musites coses que hem
d'agrair a la dictadura passada: l'ha
v?r acarat bornes honorables amb
les angoixes de la preso.
El bon ciutadá que per educació i
per moralitat es fa el proposit de no
cornetre actes delictuosos que el
portin a mals averanys té de la
preso la idea que és un lloc esgar
rifO's, sobretot per la seva significa
ció moral. Aquesta concepció és la
mateixa que li creá des de petit l'am
bient familiar per a esverar els ins
tints antisocials. El bon eietadá, un
cop arreglada la seva cenducta de
eonformitat.amb el Codi ja no sha
cuidat d'esmenar aquesta impressió
infantivola í ha ronsiderat la preso
i el presidi com a llocs habitats per
uns bornes dolents i als quals calia
bandejar, recloure i punir per les
.saves malifetes. Quant a l'abast de
1a punicjó, la majoria de la gent no
sha detingut mai a reflexionar els
extrema fins als quals pot ésser per
uns

una

e

_e

mesa.

Els més informats ja sabien que
aliins polítics extremistes, i que
molts obrers, per conflictes ideals
també, tastaven el medi creat en
principi per als criminals. Pero, col
locats a l'altra banda de la barriada,
trobaven que era un bon mitjá de
defensa social contra gent atabala
da i a (mi potser el astig serviria
de bona lliçó i d'estnana. F:et i fet
la preso no pesava sobre la !sien
talitat del bon ahitada i no destor
baya els seus quefers en meditar la
seva existéncia ni el seu abast.
Ha vingut, pero, la dictadura pas
sacia u-1lb el criteri, francarnent ex
pressat i mes francament posat en
práctica, de considerar criminais a
tots els idearis que no coineidissin
i no avalessin els seus artes ni el
seu
programa. Els homes que ha
des.tinat a, la presó i al presidi hern
estat nombróstes, nombrosíssims, com

cansern d'insistir; encara estan
entre reixes i és precís alliberar-los.
N'hi ha un sobretot, en Shum,
que ha guanyat tots els nostres en

El recordem perfecta
ment per haver-lo conegut amb mo
tiu de la campanya que fa uns set
anys s'ernprengué per alliberar-lo de
la senténcia de mort. En el locutori
destinat al jutjats, darrera d'aquells
barrots feixucs, el veiérern i parra.
rem tres o quatre vegades. Veiérem
aquelles mans mutilarles i que atnb
tota
la traça i enginy les capacitava
i ensinistrava per a dibuixar. Sem
blaven unes pinces monstruoses, í en
mig d'aquell ambient de reixes, car

cellers, guárdies, prenien

un

aspec

te fantástic i

sinistre.
Pero sobretot sentirera el caliu
d'aquella joventut damunt la qual
pesa durant un any una sentencia
terrible. "l'irle vítit anys", ens digné
com
argument decisiu en un mo
ment
de protesta davant d'aquella

incertitud..Tot

tingueren
pendent d'indult. Tres-cents seixanta
cinc ches d'inquietud en no saber si
un

any el

en

eSPitituálitat.

seva

estandardització:
'mercan

per

a

curullar

l'empresonament de Nakens,
quan el fet de Morral, porta com a
conseqüencia una reforma de la
preso de Madrid per la campanya
periodística que ernprengué açuest,
seria ronvenient que les hores do
lentes que hem passat entre rejxes
polítics, bornes de professions libe
rals, comerciants, propietaris, etc.,
doné per resultat una humanització
del nostre régim careelari.

carn.

Entremig (Vaquen infern dantesc
del presidi. Shum ha continuat amb
les

estrafetes l'obra que
preso cellular de
Barcelona. Cal que ji donem la lli
bertat. Tot un poble ha de treballar
perqué aquellos mans ensinistrades
a
copia de martiri femegin ben
lliures i a pie aire. LLIBERTAT
PER A SHUM!
J. AIGUADER I MIRO
seves

començá

mans
a

la

••••¦

Setmana Santa

legalita'

—

—

En el Museu del Pare, record
la magnanimitat del patrici
Francese Martcrell i Pena, que
llega la seva magnífica, coltecció
d'arqueologia i hístbria natural,
hi havia, abans de passar els
bárbars per l'Ajuntament de
Barcelona, una col•ecció petro-..
gráfica amb la qua!, seguint les
a

petjades dels. erninents gebleas
doctor Almera 1 doctor Font i
Segué, s'havia enriquit la cul
catalana amb genercses
aportacions deis ciutadans dc
totes les comarques de Cata
tUra

Precisament pesqué les pe
dres formaven part d'aquest tre
sor cultural que és una de les
poques coses que havíem sabut
defensar sempre a l'uníson tots_
els catalans sense distinció de
matisos, que els representants
de la Dictadura a Barcelcna
cregueren que havien de desapa
réixer.
I en aquesta fotografia, treta
en els moments de la fúria des
tructura, se'ns presenten tro1sejades les pedres, en espera
d'ésser portades a les obres per

fonaments de d'aquárium
les grutes artificials deis óssos
de la co•eoció zoclógica.
?Qué s'espera per a exigir les
responsabilitats que han con
tret amb equen note de vanda
lismeels individus de la Junta
auténoma (?) de Ciéncies Na
turai.s que en temps de la Dic
tadura, actuaren tan en harmo
nia amb la política devastadora
del postre patrimoni espiri
a

ment

una

ceinvicció prisma.

sentiment difús

ans

un

aquesta gran
massa neutra; escéptica de natural,
i duna sensibilitat que només vibra
esferaicla davant de tot possible des
plaçament, davsnt de la més petita
imannencla de convulsió.
Ignoro per quíns camitas Carnbó
ha arribat a fer-se una conesicció
semblant. Son, en canvi, ben visibles
les causes que la prodneixen en la
massa neutra. Es traeta duna man
ca d'eSperit crític, que fa que aques
ta massa es deiXi
enlluernar fácil
ment
per uns uniformes, uns ga
lons, nos espasins, uns tricornis. més
entre

menys emplomallats. Aquell que
governa té, per a aqtresta multitud,

o

sol jet de- governar, un prestigi,
car és Fenearnació de l'ordre, la sal
vaguarda del treball, de la propietat
i de tot el bon funcionament social.
No s'adona que, tot governant, es
poden comprometre— i es compro

pel

sovint— aquestes funcions.
En canvi, als milis d'aquesta massa,
l'home d'esquerra, l'home que pro
testa, és retern pertorbador, el des
content que agreuía toses les coses;
l'arnenala constant de trasbalsar-ho
tot; el que„ sense fer mai res, en
trebanca constantment l'obra deis
esperits constructius. Aquesta massa
neutra és incapaç d'adonar-se com
des d'una oposició, es fa sovint obra
de govern, com l'actitud de crítica
és un esperó i alhora un fre per als
que governen. L'home d'esquerra,
meten

republica,

el

socialista,

sense

masa

lluny. Fixem-nos, peró,

només en quins son els personatges
que s'han declarat darrerament, i in
condicionahnent, dinástics
consti
itucionals. No parlern-ja dels hereus
deis hereuets de la dictadura.
Aquests, ben clararnent ho han dit
en un recent mardest, no van més
que a defensar-se de les responsa
bilitats polítiques que han contrct.
aquests son els bornes nous, la
joventut monárquica com si digués
sim! Per6 miren els altres. L'un,
Bugalial, és l'encarnació vivent del
caciquisme que anquilosá la vida
hispánica; l'altre, un García Prieto.
és el quali
l'hotne sense carácter
ficatiu més suau que pot aplicar-se-li
que és deixá arrabassar de les
mans el poder civil; la suprema en
carnació de la debilitas en el poder;
finalment, Rornanones, heme del
somriure malició e i cartisa, l'home
de les eternes traveses, l'home que
atril. una capa superficial de brillant
libera asma ha volgut salvar sempre
tot allo llue ha impedit que la ve
ritable llibertat fís.: ntrenitzada a
la Península.
Aquests tres hornes, aquesta trini
—

nefasta, és

a

hores d'ara la que

representa avui per a la gran massa
neutra els máxIms prestigis; la que
es' prepara, no ja per disputar-se el
poder, per fer triomfar els respec
tisis idearis,' ans ela que es preparen
per compartir-lo, per tornar-hi ami

calment,

per

adormir'

país

el

amb

el seu estira i afluixa de conserva
dorisme reaccionan, i d'un liberalis
fictici
recordieu-vcs de la
me
Ilei de jurisdiccions
molt més pe
rillós encara per a la IlibMat que
el conservadorisme descarat..'
Pero, per adonarsse de quins són
avuí els homes de més valor a la
Península. per adonar-se si ho són
—

els que

es

preparen per

a

governar

constitucionalment
suspenent, és
ciar, la Constitució sempre que els
calgui
o els
que es traben a l'o
posició treballant per la instauració
—

de,

la

fixem

República, només

cal que

ens

els discursos que fan els
uns i els altres. Tots els discursos
deis homes de dreta són, en general,
una' desillulió.Per al país. No és ja
.tan soIs que estiguin mancats d'una
oratOria brillant. Es que en tot cas
no hi ha
més que oratoria. Hom
s'adona que tot el que diuen és una
repetició de tópica sense valor i sen
se contingut, que fa anys que han
envellit d'una manera lamentable.
Són topics que ja no poden enga
nyar més que aquells que voluntá
en

•

riament, com qui diu, vulguin enge
nyar-s'hi. I no parlen ja de certs
manifestos. La seva pueril imitació

—

—

cieS actual,

favorable

catalanisme,

pretén

com

mai, del

arreconar

parrac rhome que més ha

un

cona

con

(Potografia del Dr. Soler i Pla)

a

que la Lliga vol ignorar, "ara",
redore de preparar les hores
presents i !es que vénen, que s'anun

?Es

que

en

cien

de la prosa dictatorial ha estat la
darrera divereio de tota la Penínsu
la: Els discursos i els manifestos de
les esquerres, en canvi, han fet im
pressió. Aixo és innegable. I no ens
referim ara precisament ais més vio
lents, als que s'han cornplagut a en
!airar banderes contra l'avaricia.
El gest potser !latirá estat ardit.
Pero són ganes de molestar inútil
meht elt sifilítics de tota la Penín
sula. lampoc MIS referitss als que

cornpIauen a provocar-se perse
cucions i antipaties a la manera
d'Unarnuno; i ue mai no cns sem
bien tan grans .com quan són ex!.
liats i perseguits. Parlem deis 'sale
serenaMent han volgut o han pogut
exposar arnb Ieialtat i amb claredat
el sets, pensament. Hom s'ha trobat
amb Idees concretes, ami) posicions
definides. Deis intellectuals casita
Halls que vingueren a Barcelona, ha
estas dit que havien inaugurat una
or'atória nova. No. direm que fos
es

realment. Ací feia temps que
hi estávetn avesats. Pero és nova
la política general espanyola. Es

glorioses,

han

fes Inés, molt

que cap altre, Francesc Maciá i
els seus bornes de Prats de Molió,
els complicats de Carraf i els dos
cents i tres cents bornes que han
passat, per catalanistes, per les pre

més

i franceses. dos
tres cents homes entre els
gairebé no n'hi ha cap que

sons

espanyoles

centa

o

gneis

a la Lliga Regionalista?
?Qué batirla passat, sinó, l'ende
má de la caiguda de Primo de Ri

pertanyi

vera? La nostra terra s'hauria vist
cobcrta de vilipendi: derant sis anys
d'opressió, sotmesa a un régim inic,
els seus fills s'haurien limitas a dan
zar sardanes...
amb permis de l'au
toritat i sota la vigilancia policíaca!
!Maciá, una pobra desferra, un
parrac; Macia, un fracassat; Maca,
carregat de desenganysl
Desenga .yat de qui? !No pas deis
qui rhem seguit quan ell, septuage
nari, ens ha donat exemple d'ardi
dese, deis qui l'hem obeit sempre
l'anomenem "Cabdill"! !Deis qui sa

L'AVI
bem que plorava, en sortír de
"Senté", a París, "pels qui quediven
a les
presons d'Espanya", deis tisú
el sabem home bo, i restimem al
fons del nostre con i Ii diem "Mi!"
No, Maca está desenganyat d'al
gú, ja ho estava abans de la Dic
tadura. D'aquells qui, incapaços d'as
semblar-sli. l'han difamat, per ets
veja; d'algú, ta:nbé, que desertava,
poruc, del seu lloc més alt, i arriba
va, en la seva covardia, a fugir d'En
a-ciá, :laven
írobet (esualment
en un tren franc!s, perqué "el com

prometia!"
No, :Macia no ha fracassat ni
estar gairc desenganyat de res.

ha passat per
aquest número
Eh l ha estat la veu que ha assenyi
lat el cerní, que ha recordat infiexl
blement el deure. Senst ell, les horas
que vivim potser haurien estat de
deshonor i vergonya, i no haurfern
pogut rebre amb el cap ben alt
uns
honses, vinguts del fons de la
Ibéria secularment enemiga. que ens
portaven per primera vegada pareo
les de cornprensió i confraternitat.
La censura ha passat 'Si
aquest número
Maciá no ha fracassat. Maciá és
el testimoni irrecusable de cesa
aquests anys lo ho han estas de criii
de sentiments, sino de crisi de cap
davanters. Ehl ha estat l'aglutinant
d'uns bornes que el s governs oprei
sors encara no
coneixien; d'uns Inti
mes que no esperaven res de la po
lítica, que no eren impulsats„per cap
!flébil interessat
ínconfessable o It
gítim que no lluitaven per cap
acta, ni per cap aranzel, ni per ctsp
concessió de cap mena, i que, tot
amb tot, inipelits pels imperatius de
Ilur consciéncia, obeint l'estricta re
sultant de Ilurs conviccions, es lisa
caven a una acció en la qual cotas
prometien flor tranquillitat, llurs in
teressol, Ilur llibertat i llur vida
mateixa.
M. G. ALBA
La

censura

—

—

La Premsa i la

censura

Convoca_ts per LA RAMBLA DE
CATALUNYA dissabte passat visi
taren el governador civil els directors
de la Premsa catalana i d'opínió de
Barcelona.
L'entrevista fou llarga i els direc
tors
pogueren exposar al governador
els scus punts de vista relatius a rác
tual régint de ceneura.
Resultas? Veuretnee !El que és pér
ara

la,

nava

jo
en

dirá que

oot

mur

LA PORRA PREMSA I

LA

SETMANA SANTA

és fent discursos que
es governa;
peró és evident tasnlaé
que no es pot governar arribo topics;
que no es pot governar setse idees.
no

Aquel!, dones, que. no es, deisti en.
Iluernar pels prestigis. Pels falsos
prestigis que donen els galons de
cornandament,- els lcmalls 1 els es
pasins de ministre, s'adonará fácil
ment de si són a la drena o a l'es
guerra, amb la dinastía o contra la
dinastía, els veritables valors de la

política espanyola.

"L'Opinió" reapareix

cap

investidura brillant, és per a la mas
sa neutra, un descamisat saoral.
No obstant, és avui Un fácil d'a
donar-se com el preetigi que davant
d'equesta massa tencn els bornes
públics, no está en general en tela
ció amb la seva válua. L'examen, un
,per un, comparativament, ens por
tara

tat

une altres mots: en els mateíxos mo
ments en qué la Lliga Regionalista
es disposa
ja ha comengat
a
aprofitar-se políticament de la sana

radveniment d'aquesta si
teació, l'home al qual més devem
ni* i'hagi matingut despert, turgent,
testo, el sentiment del nostre poble
durant aqszests sis anys de Dicta
dura.

On sc5n els prestígis?
No fa molt que Cambó, en dír
que les esquerres, que el republi
canisme no portarien la República
perque estaven msncats de prestigi
davait, del país, expressava no sola

Maca "acatés práctica
ment la legalitat establerta" i la
deixés pasturar —no la legalitat,
la Lligal— pels vinyats catalans i
adhuc pele forments sie terres en
dista, que "ancha es Castilla!". En
Francesc

trIbuit

lunya:

el

40011..s_

la

—

capella.

Tenir vint anys era una raó su
prema per a viure. Per6 baver ele
vat la seva missió en la vida. haver
trobat en la solitud de la celIa. mal
grat cada" minut que passava pogués
acostar-lo a l'hora trágica, un scnti
ment d'art i
desig de creació, i
pujar-li del cor com una bafarada
redemptora que l'albírava per un no
ble caml, era, encara, més suprema

a

que suara pro
metía de retreure sempre que j'os
menester l'admiras Valls i Taverner
—hauria reeixit a fer "arrugar el
entrecejo" als homcs de Madrid.
Ara, aix5 aconseguit, calia per al
bort regiment de les coses
de les
coses
de la Lliga, és ciar
que

l'endema mateix vindria l'ordre de

posar-lo

practic

energies d'expressió

tusiasmes.

Aleshores ha enfrontat i ha bany7at
en. medi carcelarl tots els ciutadans.
Qui no hi ha passat en persona hi
ha vist passár parents o ansíes o
sitió companys d'idees, als quals hom
caátigava, precisament, per aquestes
idees, i el ciutadá ha sentit la pu
nyida en el punt Inés viu de la seva

un

sets acatament

aleshores establerta", posa clarament
de manifest la mena d'esperit que
ha inspirat aquest eses-a lamentable.
Maca, amb més eficacia que no paes
el president Puig i Cadefalch amb
eta seus "enérdics verbalismes"

ens

Salva la vida i en el penal l'ad
ha salvat l'esperit. L'alenada de sa
crifici que el mená a la presó, es
bojarrada. antisocial, segurament,
l'ha desviada pels carnins de les
graos gestes artístiques. L'art li ha
donat aquell tou d'humanitat que en
les seves prometences herolques pot
ser
havia negligit. Cal pensar que
l'heroi no és tnolt piadós per a l'ene
mic perqué oblida la pietat per a ell
mateix. Pero Shum s'ha encomanat
aquesta febre generosa que simbo
litza l'art; quan s'ha sentit l'afany
de treballar per l'enaltiment d'altri
dirigint-se dreturerament al seo es
perit no es canvia amb tanta faci
litat pel carní que tnarxa a ferie la

una

—

ni gent sense noblesa.
El que cal ara és valorar aquests
homes -que han sacrificat per les
idees coses tan preuades ccrn la lli
bertat i ens trobem en el punt dolç
de valer-nos d'aquesta ietat i gene
rositat populars per a esníenar en
un
acte de justicia ço que en nom
de la justicia havia fet anteriorment
el cos social.
'Nosaltres hem esnaenat aquells
presos que avui mereixen, no la
nostra pietat sinó la nostra defensa.
Peró per si no haguéssim arribat
prou al cor del nostre poble, no

Hem iebut la 'letra segilent:
'Sr. Director de LA RAMI3LA
DE CATALUNYA.Ciutat.
Molt distingit 'senyOr i a,rnic:
Per tal que ens féu l'honor de
fer--la pública des del diari de
la seva digna direcció, ens plau
comunicar-vos la nova de la
prcpera reaparició del setma
nari socialista "L'Opinió".
Segurament el día 2 de malg
1 tots es divendres auceessius,
"L'Opinló" portará 'noVament a
l'obrerisme catalá la impressió

Progressiu desenvolupanient
del socialisme mundial i sobre
te!, propagará fervoresament la
necessitat de la "intelligéncia
republicana" entre tots els sec
tors liberals de Catalunya i ES
panya. com a solució prévia deis
problenaes da Ilibertat qtja la
constas-11 Dietadlyen planteja.
Redaetat
pel mil tete nucli
d'abans, será, admesa en les se
ves planes una collaboració am
pla de tots els ser tbrs d'es
qtierra catalana, amb preferén
cia del proletariat. i pugnará
per renderrccament dels.-bbsta
c!es tradicionals.

Aquests sán els punts primor
dials del nostre programa.
Rcbeu. senyor dire'ctor. el tes-.
limoni de la nostra considera
ció.
La RedacciÓ de "L'Opinión,
Barcelona."
.

Un valor, no obstat, tenen ací
i foca d'ací les tendencies dinásti
ques. Un valor que alhora és un

prestigi:

ens

referim.

naturalment,

a

Cambó. Pesó Cambó, avui, dintre la
política espanyola és una vivent i des
concertara paradoxa. Dcixem de ban
da el respecte que a gairebé tothoru
imposa el -seu talent. A Madrid el
seu prestigi no és precisament da.
vant deis bornes de dreta. La cata
lanitat de Carnbó. --que en el fons
p-otser, malgrat d'ell mateix, ens serna
bla insubornable, el fa antipátic a
tot remple sector que representa
B C". I cm, sernbla molt di
fícil que, arnb les dretes. pugui go
vernar

ningú eficaement

arnb

ropo

sició d'aquest grup, duna tan acen
drada catalanofobia. Canibó és més
aviat ben vist pels
liberals,
oberts i compren:tus a lcs aspira
cions catalanes, que bi pagai haver
a Madrid,
Al eect-or rue represen:a
"El Sol", tinsbda on rccolsar-se. Pe
r6 les tendOneies d'El Sol" cris sern
blen rnassa lmicrals i ben prOC -deci
,didarnent

dinastiques, permil

es

pres

tío a ajudar a Cainbe cii la seva
actitud actual. Per aixO cada vegada
que Carnbó va a Madrid ens fa l'e
fecte que cau en un Impate.
I a Catalunya?, direte, A Cata
lunye la paradoxa encara és pieion
A Catalunya
estimat i admirat
fin ene e una gran pan deis sets
adversaris políties. Pei o no pas pel
que fa; no pas pe! que sembla pro
posar-se, sinó pel que hom voldria
que fes; pel que hotn creu que po
dria fer.
DOMENSC GUANSE

—Quina processó més !larga! Veiam

si

no

s'acabará mai més..
(Per Bas Bofill.)
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L'assumpte deis Taxis

pi«.
Tenim notícies que

posaran

quilbinetres

céntims;

alai és que !a babtada de bandera
sería d'una pesseta fins a dloo me
tros i després el taxlmetre marcaría
per cada 166 metete de recorregut
to antirns.
Eas sembla molt encertada la pro

posici6,

vegada

gairebé
subsistirien les condiciona que regei
xers de fa quinze dite a gairebé tots
tota

que

ele taxis.

Segons confessen

ele dirigente de

un

jornal,

.

El més

encertat seria

"absolutament tots",

molt crescut, pe

no

vuitanta cén

a

contusione.

l'esatentada entitat, amb aquests
preus podrien defensar-se perfecta
ment

,carrera

d'estar ben servit per menys dines
serien ele primers a defensar-ho i
plányer de paseada ele taxistes ale
quals no ele fos possible d'estabEr
aquesta tarifa.
Peró coneixem l'entitat de refe
rencia, sabern com ha tractat de tno
nopolitzar aquest servei en temps
no molt Ilunyá i ens temen: que la
finalitat d'aquest nou procediment no
sigui altea que el de procurar "es
hendir" tots els que li l'an noca per
després quedar-4e mestressa dele
taxis a Barcelona. I una vegada
aconseguit aixb, ?mantindria la ma
teixa tarifa o haurlem de pagar més
car que avui?
El problema taxista s'ha de resol
dre; cal una solució rápida, perqué
actualment ningú sap un artera a
parar; el públic no sap mai el que
ha de pagar; el taxista no pot res
pondre si a fi de mes podrá acudir
a
tots els seus compromisos i tots
plegats estem ficats en una mar de

d'aquestes

seixanta

a

la

"tims. Si aquest filantropisme s'enea
rés amb la realitat i el públic hagués

entitats que darrerament ha establert
la tarifa que inia 'Fortuna" ha sot
Inés al senyor Tusell, perqu? aquest
senyor Ji doni el cure pertinent, una
ínstáncia sollicitant una tarifa, que
es regiría per les
següents condi
ciona: El primer recorregut de 1.1loo
rnetres es cobraria a pesseta. í els al
tres

la

mateixa tarifa

que

teta,

re.gissin per
les mateixee

es

i

EIOTCHKISS
o cilindres
Concessionaril

faran el día abans de la carrera, a
les hores i lloc que es comunicara
per escrit certiiicat a cadascun deis
conductors.
El conductor de cada máquina será
el mateix 'que l'haurá de portar en
lacte del pesatge.
Tot vehicle que no es presenti
indicat
a l'hora í el lloc préviament
mitjan
comprovat
si
no
és
no será
eant una penalització de cent pes
setes i amb la condició que el vehi
ele ha d'ésser presentat abril_ de
l'hora assenyalada per al tancament
del control de pesatge.
Els vehicles seran pesats tense
gasolina, ni oli, ni aigua,. Els pesos
mínima estipulats podran ésser com
pletats amb llast, sólidatnent fixat a
la máquina. Aquest Ilast haurá d'és
ser transportat durant tota la. cele
bració de la prova, sota pena d'ex
clusi6, i será facilitat pel concursant
i
nita
per la. Comissió Téc-

competéncies ruinoses, está
un xic enterbolit, perqué hem vist
anunciar per a moit aviat l'aparíció
duna nova (?) .entitat que din que
"encara a pesscta és car", i que elle

,

una

nes, el

i la

GARATGE

Casanova, núms. 52 i 54

ro euticient per a atendre les despea
les normals.
Nosaltres creiem que l'Ajunta
ment prendrá en compte aquesta ins
tancia. i la declarará obligatbria, puix
que amb aquest Sistema no pot bur
lar-se la bona fe del públic, i de
paseada el delegat de Circulaci6 o
lee autoritats que en depenen tin
?dejen siempre un control neceesari

i

EXCELSIOR
Teléfon 34653

-
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A.

E

vegada

que se li posaría aquest im
portant servei a un preu que está
a
l'abast de tots els que es veuen

obligats

a

Díputació,

cinquatitena, que secan posata
la venda probablernent aquesta ma
teixa setmana.
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En el Concurs d'elegincia de
gran

Exíbe

premi

d'Excaliénela el catxe "Gardner".
presentat per Mr. R. Roberto.
A l'authdrorn de Brooklands
slan batuta dos motu récords amb
un colza de ebria d•-5.2e7 litres
de
cilindrada, 9 cilindre.. Ele récords
establerts e6n:
200 quilbetetres..-1 hora, :
n'al, 33 centésimes. Promedi, re4356
quilbmetrea per hora,
200
milles.-.4 boros, 6 minuts,
centésimes. Promedi, i53,160 qui
Iónsettee per hora,
Sembla que ala fi-2moms els
han interessat les carretes en Dirt
track, A l'eftadi de Búfalo han co
mengat el. treballe de preparació
d'una pista de cendra, i hotel diu
que d'aquf a poc ternps secan inau
gurad., les tarreres de motos
--

d'aquista modalitat.
El corredor anglés Kaye Den,
la setmana pasa

cada, en un sol día, per quatre veta
d" batre el récord mundial de vele
ta« a la platja de Daytena (La
Florida) el seu bblid "Bala d'Ar
gent", ha ajornat definitivament el
seu intent, degut a les
ondulacions,
mol t remarcados, que presenta la
sorteo lee quilo II 1511ven d'obtenir

Repanclons garantidos
Molá, 6 1 9 (Arlbau

-

-

Diagonal)

•

velocitat que )retén. En un
craquests assaigs ha obtingut un
prornedi de més de 290 quametres
a l'hora, i per batí-e el récord cal
que passi dele 370.

Les

carreres

al circuit

de L'Ametlla
CARRERA INTERNACIONAL
DE SIS MORES : CAMPIONAT

D'ESPANTA DE MOTOS
Avui, dilluns, dia a4, ha quedat
tancada la inscripció a drets senzills
per a prendre part a' la carrera inter
nacional de sis llores, Campionat
d'Eapanya de Motocicletes, que el

Moto Club organitaa per al dia 4
de maig. vinent.
Tot seguit es fará pública la llista

experts que,

en

remita

taneament del tránait

ele di«

s'acordi.

JOSEP MANZANARES

-

Paeeeig

Telf. 11550

BARCELONA

ele serveis públics, i gairebé
indispensable en aquest tan impor
en

tots

tantl

optimismo i les ga
nes
que es protegeixi o timen» es
faci la deguda justicia al petit taxie.
Per6 el

ta
no

que

no

nostre

ciliables"
lis, degut
burant.
Sebem

cap multas per
de la quan
que per (Incita ha de

pertany

a

poder desprendre's

titat mensual
satisfer, o bé les entitats de por*
reeursos monetaria que no poden

torea afalagadones.

ques

Els entusiastes penyíttés dirigents
Santaulária, Soler i Benavent ahir -es
varen apuntar unsaltre éxit.
resuitats
fnetees esta

ion,

!Hure, amb handicap.
Temps reals aconseguits:
Primera série: 1, Miguel, i ni. 14 s.
4-10; 2, Arranz,z m. 21 S. ; 3, Bona
ventura, a in. 28- s.; 4, Rossell,
.

3-10.

s.

série; 2, Mas, i ni. 39 1.;
in. 51.1 s
5-10; 3, Xicn
ta, 1 111. 40 S. 6-1o.
Tercera série: 1, Ribas, I m, 31 5.

?s'ohms, .1

2,

8-io;

Usandizaga,
i

m.

22

Quarta série:

ISHE
',A

2,

Isard,

3,

S.

m

m.

14

s.

4-10;

3-10.

Las,

1,

a ro. 43 5.
32
s.; 3, S. PaSunyol,,
drós,
m. 28 a". 5-10; 4, Nadal, a ni.
26 s. 8 -to; 5, Prieot, ni. 14 5.
Cinquena serie: T Schulz, i m. lo s.
4-in; 2, F. Padrós, a in. 27, 5. 6-10 ; 3,
Ruiz. r ni, 27 s. ; 4, R. -Puig,

4-50; 2,

PRIMERA
RE u-N10
SUSPESA .PER -LA

"GRAN",

ni.

,

PLUJA
-Ahir, diumenge, s'havia de cele
brar la inainguració de la tempora
da al Velódrom de Sans. Peró la
pitaba vingué a desfer els bons pro
pósits del nou director M. Chabot,

28

S.

5-10.

mares de braça de pit, amb handi
cap. Tempe reals aconseguitst
Primera série: a, Llorca, r
segons 6.1o; 2, Domingo, r m. 33 Š.
I00

de donar nova vida al velbdrom tan
Cene. Per aixó, havia contractat al
gttnea primeres figurea del ciclisme
francés, com F. Faure i Eobrayat,
ele quals s'havien d'enfrontar con
tra algunes pardea nacionals.
Cal desitjar que aquest contra
terriPS no faci dentare els-ánims dele
qui tan bona propbsits i entusiasmes
ha posat en el ciclisme catall
P. A,

8-so.

Segona série: r, Bentea'ént, t mT
8-10; 2, Zarzosa,
ni. 4!
6-to; 3,, Heidenreich, i ro. 35 s. 3-10:
segaras

'

CAMIONS
A U

ir

a NI N 1 1 U

$,

.

10

COR

la

•

&

Grial*,

C A
99

-

Tel. 73992

I

rengle.
A contintiació n'esmentem
alguna,
dobradament acteditats i coneguti
per nosaltres, entre ele quals
figti

l'espanyol

Ilidot,

A.

Ilamerlinck,

Leducq, M.
Magne, P.
Pelissier, V.

4,

Ch.

sició,

luxosa Limousine carrossada per
Willoughby, primera arribada a Espanya i exac
tament igual a la que posseeix per al seu ún
personal el Presich-rf deis Estats Units
Mr. Hoower

fábrica

una

com

del inón), J.

Aerts,

H. Mar

Girardengo-Linarl;

La parella
al

Tentara, 95

TI.
1 97
BARCELONA

Teléfon, 76434 (Cantonada
-

Travesía

482

Carri)

•

315ES

I

m.

56

s.

2-1o.

esquena,

matees

ami)

handicap.

de

water-polo:

a
Esplugues, Ruiz, Gibernu,
Nadal II, Palatxi, Rossell, 3 golll•
Sunyol Llorca, Sehulz Benavent,
Martínez. l\lirelel. Iprieto.
gelS•

Richli-Busehenhagen

davant amb r37

Panisello,

punta

,ememmetemiii

GAR

AVingUda d'Alfons XIII,

FLOTATS

JOAN

Sepoit partii

,

`11

le.-

1, Val, r 01. 32 5. 2, Sánchez, 1 Si.
s• ; 3, Gallea, i m. 51 o.; 4, Espita.
tn. 54 s. 2-10.
Primer partir de water-polo:
Molines. Sánchez, Islas. Padeós,
Pildrós F".1 Isard, Zarzose. 4 golf"
Ximeta, Amell, Puig. Gallea, Ar
renz, Val. Buenaventura, o gola.

chenhagen, Choury-Fabre Richli-Bus
i Wamlst
Lacquehay.
va

a

13areelona

Temps aconseguíts:

DELS $18 MES DE
PARIS
Aetualment s'estan celebrant els
XII Sis Die s parisencs, Ni
partici
pen algunas pardee
de gran classe,

té el gust de notificar a la seva distingida clien
tela que té expcsacla. al oeu nou local d'expo

per

de

1 GirOna

!no

A.

Pontan, J. Riera, G. Rousse (acual
tin.

'atierasionari

províncies

Riera:

Magne, J. Merviel,
eampió

•>.;

4IL

realitat pot ostentar el títol d'in
preve el fet de la
inseripci6 de tots ele esos de" pri

Nicolau Frantz, A.

CAMIO SUPREYI

A

a..-

ternacional. Ho

ta

repreeentant
a

El

en

agent exclusiu deis autom6bils

del Moitopoli de Petro
al sen poc consum de car

que pei nou
n'han eatat demanata

LA PARIS

mer

REPUIE3LIC
EL

Tots els temps ac9nsegyits „son molt
d'ésser tingths cd conljíte;tio
bretot en els de la cursa deis ioo me
tres estil Une, en la qualobi ha mar

dignes

ROUBAIX
La 31 París-Roubaix ha despertat
un fort interés entre refirió
ciclis
ta, per ésser la primera prova que

1

La noticia que donárem dilluns
passat referent á l'adjudicació
de
l'exclusivítat de venda a la casa Ste
venson Romagosa i
Companyia de
l'automóvil 8 C. V. 'Opel", podem
confirmar-la plenarnent avui. Er.tre
el afectats a l'automobilisme ha pro
duIt una agradable impressió que
sigui la tasa que ha aconseguit
popularitzar en pocs temps l'"Stude
bolcer" la que slagi encarregat del
8 C. V. alemany. No hem de trigar
gaire a veure ele carrera de la nos
tra ciutati arreu de Catalunya
en
vaits d'aqueets mtravellosos cotxes.
que,,tenen conquerida una fama mun
dial, i la característica principal deis
quals as la d'étaer "enemies :rrecon

SERVICE STATION

de Gricia, 45.

vers

Club

Segarla

INTERNACIONAL:

NOTICIARI

mal superar-me

272, i

que

benemérit

degá.

preves

die s i llores d'entrenatnent ofitials,
amb el fi (l'elevar la petieió al gover
nador civil de la provincia per al

del

RERA UNA GRAN CARRERA

qualitats
preutt
difícil d'igualar-me,

-

aquesta branca

efectuades a base d'entrenaments
particulars, han obtíngut uns excel
lenta resultats.
La Comissió organitzadora d'aqttes
ta carrera está constituida cada dia
cii sessi6, de sis a vuit de
la tarda,
per tal de procedir als diferente de
talla relativa a aquella carrera.
Concedida pels Podera público la
deguda autorització per a poder cele
brar aquesta carrera, eegons !hiel
ordre de 7 de maig pase«, publicada
a la "Gaceta" de Madrid número So
de 21 del mateix mes, en tma de les
vinents reunions de la Comissió Or
ganitzadora quedaran decidits eis

preponderancia agafada

la

sar

Teléfon núm. 77420

utilitzar-lo.

1

270

El considerable nombre do partid
pants, tcts elle associats a la P,enya,
demostrá el seu valor, ÇO que fa supo

d'inscrita, a la qual ja figuren els
ftostres millors espedalistes í algutis
no

fstivals d'enauany,

seus

deis equipa de les

DIUMENGE VINENT -ES

Netunálics

Arag6,

ind isoutá ble éxit
Abir al mati a la piscina de l'Escu
l'era els actius dirigents de la Penya
z. C. O. portaren a cap el primer deis

28
la

C. N. o.

primer festival de la
Penya Z. C. O. fou un
El

1,,Ci111.-asi'lli

Autotracció Eléctrico, 8. A.

PISCINA DEL

5.4

será comprovada, així com
també tot el corresponent a la cilin
drada. Tota declaració que no resul
tí verídica comportará l'exciusió del
vehicle, la deselassificació del cor
redor i una penalització de 5oo pes
setes, que será imposada al ,concur
sant titular de la inscripció, tense
perjudici de recórrer en demanda de
desqualificaCió a la F.
hagués manifesta mala fe per part
del contraventor.

Els acumuladora de más
fama
Recanvla d. totes
menea per a la pan albo.
Mea deis autos

frailes.

INATACIO

maquines

a

A. PIGA

en

La declaraci6

460.000

a

pr.ecintat

Una

deaprés d'intentar,

eondiciorls. Alzó quedarla resolt amb
la nova modalitat presentada al se
eyor Tusen. que és la que millors
garantice ofereix, puix que és perfec
tament controlable i de passada el
palie pagaría de bou grat, tota

Casaluana

Niça ha obtingut el

ELS PREMIS DE' LA VINENT
VOLTA A FRANÇA
Els corredora que disputaran la
24 Volta a França poden cornptar,
almenys, amb mig milió de premia.
Actualment la xifra de premie arriba

de les maqui
pesatge i els precintatges es

comprovacions

Les

solucíó

Sembla que per fi s'arreglará l'as
sumpte deis taxis. Ens n'aiegrem
pels petits industrial& d'aquest ram,
que sdn els que a la fi en sortirien
més perjudicas*, ádhuc per a alguns
d'ella seria la ruina.
Per per elle (que són avui el
Mane de les divergéncies entre en
titats 4 empreses poderoset) que ce
lebrarle= que el nostre Ajuntament
danés d'una vegada una solució de
justicia i igualtat a aquest obscur

Te', 73992

-

•••~...../.4.•¦••••¦¦

ano",

seva

A B.

aor

'ea

NER

_________mmumememmemonoosmaimume
8 cilindres en linia
4 velocitats endavant
-

A,CAR
Passeíg de Grácia,
Teléfon 73992

„e
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eusenaar

A
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Panorámica selmanal

1

LTS-POItí

fins fa poc con
espectadora
de les ges
en
l'home en la gran creuada

La doní ea-Ufana,

vertida
tes
deesportiva. coratjosa, plena

d'entu
elecJelitla
voluntat,
i atnb
Oiasrne i de
envaeix els camps
terma empenta,
d'esport, i amb un gest elleroina

pie de simpatia

s'aboca de

cop

ar

comed deis exercicis esportns Inés
difícils i perillosos.
Com en altres aspectes de l'acti
vititi humana, la dona. que no es

reSigna molt fácilment a rtes ac
tituds-passives, vol ara, en l'esport,
seguir molts deis exemples de l'ho
reproduir Ilurs fets
me, i tal vegada
rellevánts.
i
destacats
mes
Desafiant la fatiga i el Lansament,
preparada o no, amb capacitat o
sense, la dona d'avui, la dona mo
derna, sense menyspreu del sea pu
dor, amb gracia infinita, corre i szlta
i neda i practica tnolts deis esports
que, fins no fa gaire, semblaven re
iservats a l'home.
En aquest aspecte, no cal dir que
es reivindica la dona d'uns drets que
indiscutiblement Ii pertanyen.
La práctica deis exercicis espor
tius per part de la dona no és cap
pecat ni cap ofensa per a ningú. Es
sentir
una necessitat que avui es fa
thés que mai, i com a tal hem de

donar-II a coneixer a tothorn, es
campant per tots els indrets de la
ncatra terra les virtuts de resport
Pera, cal no precipitar-se en
Isquesta nova creuada. Es precís
mostrar els fets i tes pasantes, tant
més quan aquests han de veure la
llutn pública, infiuint de faisó po
derosa en l'inim de la nostra jo
ventut.

Som ferventi adrniradors de l'es
sempre uns
n'hent estat
eonvenota defensors. Entenem que
ha d'ésser practicat per tothom, si
guiri vello o joves, bornes o dones,
pobres o tics. Pera la passió espor
tiva és perillosa i ha fet nopocs es

port;

tralls

Bastos

fk,'

111 EA LIMA

la

entre

L'atan),

de

minorar
máxima

nostra

marca

popularitat

victirnes.
tots

constitució orgánica, impossi
bilitada de conrear la branca que
seva

Inés

Ii

plagui. Abra/lid-a, sha de
amb l'especialitat que.
convingui, que no és el ma

conformar
més Ii

'''Suero
ter

van

/loa bé trobem la propaganda
que d'un temps ençá ca ve fent a.
profit de l'esport femení, pero in
sistim recornanant seny a directius
i a dirigits, i sobretot a aquells que
'per no haver practicas segons quina,
esports no tenen una noció pron.
exacta i fidel de la seva influencia
.

l'organisme hurná.
Evitem, ara que hi som a ternps,i
que la dona s'abocmi. amb un excés,'
d'amor propi i mal dirigida i orien
tada, a la práctica de cc-tes espe
cialitats atletiques que requereixen
molta capacitat i suficiencia físiques.
sobretot, áquells especta
cles Ilastimosós que els nostres ulls

en

presenciar a Amsterdam,
plena Olimpíada, lfoltes de les
varen

a aquest aspecte
del joc
deis punys, sinó que se tila apropiat
tot el que té de lluita i de cornbat.
.amb aixó queda exposat ja el que
fou aquesta topada. Barios, que ha
aconseguit en l'aspecte científic de
la boxa una perfecció poques vega
des igualada, va mostrar-se infinita
podríem
ment superior en el que
dir-ne boxa pura. En compensado,
el seu adversari va p(*
r la inicia
tiva en l'atac al llarg de tots els
rounds, i amb l'eficacia deis cops que
piaça. al seu adversari aconseguí
posar-lo en situació poe airosa en

més duna ocasio.
Arran d'aquest fall de "draw"
slan promogut moltes cliscussions.

sostingut

sempre que la boxa

en

Hem

at

és un art, i partint d'aquesta base
arribarem a la conclusi6 que és
trusa més meritória— pugilísticas
ment parlant— la tasca del galaic
que la del catalá. Penó cal tenir
present que en les decisions deis jut
ges no s'aprecia solament la bellesa
i la puresa de la boxa deis conten
efi
dents, sino que altres factors
cacia deis cops, facilitat assimilativa,
habilitat en esquivar i evitar amb els
guants els cops de l'adversari, etc..
pesen tant o rhés que aquells.
La tasca portada a cap per Har
tos —tasca bellíssima, potser- la mi
llor que ha fet aquest pugilista
mereixeria la vict&ria si no tiassués

que hi prengueren part, des

-ves

d'una forta lluita en una cure-metres, quelen a
ra de vuit-cents
sierra, plenes de dolor per l'esfore;
realitzat.
Que eadascú practiqui la brusca

la seva capacitat, pel seu:
sexe i per la seva complexió snés;
que per

proa pugui produir-li. No ens obli
dem de la Cultura Física, que no•
té res a veure arnb l'esport espeg
tacle, si ,bé la seva práctica és es
sencial i imprescindible per a dedi
car-se al conreu d'aquest.
Tinguem seny.
MURPHY.

—

—
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Representació d'Automobils
(Societat Anónima)
•

•

•

aCrlb la seva nova
orientació ocie' negoci
amplia ele seus
I::

•

nul va ésser una miqueta sever per
Barios, peró qualsevol altra decisió
que haguessin aco-riat els jutges han
ria aixecat —n'estetn segurs— un
m'IN oh imponent de plotestes, molt
még posades en rao que no pas les
d'ara.

Bernasconi challenger
d'Alf. Brown
La
noticia
que
Bernasconi
havia

proclamas
challenger d& ne
gre
Alf. Brown
cs

sorpres. Confessem
que no l'esperávem,
i menys quan Bernasconi va perdre
el títol europeu de la categoria en
ésser batut pel nostre Caries Flix
en un memorable combat celebras a
la plaeade braus de les Arenes. Sigui
com sigui, 1 deixant de banda totes
les negociacions que hom hagi hagut
de fer per aconseguir aquesta de

signad&

una

•
•
111

rem,

Per a nosaltres, Bernasconi
que
té altra cosa que un punch real
ment formidable i una mica de faci
litat per encaixar cops —no és ele
ment de prou categoría per a dispu
tar el títol mundial a l'extraordinari
'legre. El récord de Bernasconi no
:resistiria cap comparació amb el del
que ha d'ésser el seu rival, pesque
aquest és infinitament millor que
l'italiá. A més, aquests dos homes
s'hati trobat ja una vegada en un
ring. Aixoit va succeir a Madrid, i
Bernascorn, ben segur que no serva
d'aquell match ,famós cap grat re
cord. Es recordará també que des
prés d'aquel' combat, el negre i
rtialiá van estar a punt de trobar-se
de bell nou en un ring de la pátria
d'En Mussolini, en un combas pel
títol. I que si aquest combas
signat ja el compromís per atnbdues
parts i en vies d'organització —no
es va arribar a fer fou degut a que
la Cornissió de Nova York va creure
convenient desposseir el negre del
seu títol, allegant una de tantes ex
cuses absurdes que els comissionats
americana tenen el costum de fer
servir.
El fet que Alf. Brown accedí, en
aquella ocasió, a posar en joc el
seu
títol demostra prou ciar que
devia estar més que segur que el
triornf Ii somriuria. I en l'actualitat
no ha passat res que pugui fer-nos
creure que el negre hagi canviat de
pensament.
—

no

Rentat i engreix automátics
Simonitzat i conservació.

podría

donar molta feina al

seu

RAMBLA DE CATA
LUNYA ha hagut de
passar per la censura

•

---

i

els

Irigoyen, més eoneixedor de

mells,

ment.

Per avui
com hem dit —no ens
estendrem a considerar i analitzar
la distribució en categories deis pugi
listes afiliats a la F. E. de B. Pera
oportunament pros:oraren ocupar
nos-en, perqué hi ha. coses que neces
sitea una explicació, com per exem
ple el fet que l'únic pes mitjá de
primera categoria que es troba ac
tualment a la Península— e1 madri
leny Martínez—no Fingí estat inclós
en les eliminatóries que s'han fet per
a proveír la vacant que deixá l'Alís,
i en canvi aquestes eliminatóries se
les hagin disputades uns quants pugils
tots classificats com a segones se
ries.
—

QUENSBERRY
Bofill.)

i

"Casa Varé/ida"
organitza una secció
esportive
Tenim notícies que un grup de so
cis d'aquesta entusiasta entitat regio
nal está pr4xim a acabar l'organitza
ció d'una secció esportiva que abra
çará distints rams de l'esport, tals

atletisme, tennis, joc de pilota a
frontó, patinatge, exeursionisme, etcé
com

tera, etcétera.

Campta per a aiscó amb un terrenys
cedits pel seu entusiasta soci i cone
gut artista Ricard Martínez Torres a
la barriada de Les Corts, en els quals
es portan a
cap treballs d'ad-aptació
per tal d'installar-hi les diverses can
xes.

Amb objecte d'ultimar detalls cele
braran al seu estatge social, piala del
Teatre, 2, una reunió general dissab
te vinent, día to del rorrent, a dos
quarts d'onze de la vetlla, a la qual
queden invitats tots els que simpatit
zin arnb aquesta idea.
Sincerament (1.esitgetn als novels es
portistes que l'exit coroni Ilur lauda
Sable propósit.

El

de Guillermo
él punt 35.

una

igualada

en

Vegeu els ass.ortits

i preus

a

la fábrica

PASSATOE BACA RDI
Rambla Plaça Retal
-

....~....

a

la

Gómez 1

Celaya,

molt bé,

Duarte, ;non, discret.
Guanyaren els, blaus. per chic

punts.
Dissabte a la nit debut á el
davanter Hernandorena. pesco
neixedor de la canxa, no doná
de si tot el que créiern que pot
esperar-se d'aquest pelotari.
Hem de remarcar tres remata
des a dues parets, de gran més
tre i molt ben collocades.
Varen jugar el debutant 1
Marcelino, vermells, contra
Echevarria-Berrondo II, blaus.
El partit va tenir raoments
de gran emoció, aplaudint-se
algunes jugades del saguer
vermell, i nitres de Berrondo,
que estigué molt encertat en la
collocació.
Després de tres o quatre
empats, els blaus s'apuntaven
el 40 quan els vermells es-.
taven a 39:
Ahir
a
lá tarda Ramos
Guillermo, amb braçal vermell,
el tercet Elola I,
varen batre
Gómez. Arriola, per 40 a 33.
La parella portá durant tot
el partit la davantera.
Guillermo—cada dia millor—,
va fer
jugades "sui generis",
que aixecaren el públic deis
seients.
RamoS
tenir una tarda

immillorable.
Del tercer, Gómez 1 -solament
Gómez.
A la hit, Ituarte-Marcelino,
vermells, guanyaren el tercet
Peston, Elola II i Celaya, blaus.
La parella juga molt i bé.
Del tercer, Oelaya i Peston.
Varen guanyar els vermells,•
"deixant els contrincants en el

punt
AVUI, AL PRONTO NOVETATS,
BENEFICI

D'OLA

ZABAI..

•

Aquesta

al
se celebrará
Frontó del carrer de Casp un
partit a benefici del sImpátic
davanter Olazábal.
Estem segurs que á hoces
'd'ara estart esgotades totes les
localitats, pula que el beneficiat
nit

instálladors!

Restaurant RIERA

1 Carrer

de Santa
Tellfon

pintura

del

la

1111

Pit.EUS ECONOMICS

oorn

Teléfon 75075

13787

GOURMETS

nova

"SIMONIZ SERVICE"

TARIFES ESPECIALS

•

e.

Avinguda

d'Alfons XIII,

486

—

11

S al o n s propis

111

per

•

11

a

•

138

(faval de

Chic)
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•

els

remataments:
Segon, a pala,

a '40.—Carre
res-Gurria, verniells, deixaren
'a 30 a la parella blava J. Goi-

buro-Larrinaga, en
força entretinglit.

un

partit

Tercer, a cistella, a 40.
Giménez Arís, del Baschnia,
guanyaren ola campions eseo
lars Costa-Trinxet, per 40 a 31.
Es distingi Griménez pel Seu
yistós estil.
Finalment, Mei 'campions .de
Catalunya Recalde 7 Steeginan
guanyaren, per la gran dife
18 a
la
réncia de
40 a
parella formada per Llopárd
(R. S. S. V.) Tintorer (Bas
—

-

-

.ebnia), que demostraren estar
en una forma magnífica. espe
cialment
Steegman, qui Ou
c,oncebre el nombrós públic que
omplia el Fronto de gom a gom,
i que ovacioná entusiásticament

els vencedors en retirar-se. la
ferma esperança que passarh
en mans
del Bascbnia el títol
de campió peninsular. que ae
tualment posseeix el Club For
tuna, de Sant Sebastiá.
Entre mig dels dos partitS as
fu el repartiment de prerrlis
del concurs eseolar celebrat eh
guany.

AUSTIN

A MOLLERUSA

Una gran diada espór
tivo-cultural per al dia
27 de l'actual
El F. C. Mollerusa ha orga
nitzat per al dia 27 d'aquest
mes tina gran diada esporti'va
amb rnotiu de la benedicció de
la senyera del Club.
La festa,
la qual ha esta.t
convidat el nostre amic Joeep
Sunyol 1 Garriga, president de
la Federació Catalana de Fui
bol, sera presidida per l'excel
lentíssim president de la Dipu
tació, senyor Maluquer i Vila
dot, 1 el programa de la diada
ha estat fixat alai:
Benerlicció de la senyera del

Sunyol

Gar

de germanor.
Partit
futbol amb un 'eqttli)
del F. C. Barcelona, en el qual
es disputará una formosa Coba,
ofrena d'En Joan Miró, "Xarn
pany Noia",
Sardanes al camp 'de joe.
després del partit.
Castell de focs d'artifici a h

Recepció diiria d'ostres

una

prova- del

Lluit ball

nou

construit per Studebaker

136

blaus.
Molt bé el ve_terá Boldti

riga.
Bariquet

banquets

Detentor del récord del món de 45.000 quilometres a 110 quilo
metres per hora de promedi, i del de Barcelona-Madrid, en 7 hores
12 minuts
Carrer de ValIncia, 295
STEVENSON, ROMAGOSA i C o.
----
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a

la sala de L'Ande

t at

LA RAMBLA DE CATALUNTA
s'adhereix a la leste, 1 felicita
de tot cor el Club Mollerusa.

Erskine Dinámico

•

-

Primer, a cistella, a 30. wes
Prada-Viladomiu, vermellS, q1141
daren a. 21, clavant BoIrlú-Mattlf,

Plaça Major.

Sollíciteu

134

peninsulars, se celebraren abir
els següents partits:

Conferéficia esportiva'i cultu

1¦041~~4111¦04~~1.1~~

•

el:
a

Miat als campions de Catalu
nya a cistella, que diumenge
vinent han de lluitar a Siant
Sebastiá. pel Mol de campions

ral per En Josep

Servei per co
berts i a carta

11

Telefon 75477

com

Banda de música 'de la casa
Provincial de Lleida.
Missa cantada per l'Orfeó
Nova Tárrega.
Concrt a la sala de l'Amistat,
pel mateix Orfeó, que tan en
certadament dirigeix el mestre
Güell. L'entrada será lliure.

Passeig de Gracia, 100

Anna, 31

vostre cotxe és mate, amh

deixareu

la matinal que el

,Club,,

PERE BRESCO I COMA

SLITIONIZ

•

Rosselló

En

Baschnia organitzá

ment; Peston cris demostrá que
com a davanter de tercet no té

competidor.

GAFI

CLUB BA8CONIA

EL PREFERIT DELS
•..la

•

•

al Frontó Novetats.

jugá magistral

tercer_

-PATRIA A

ASTONS

gurament _encara—el davarite
al qual avui es retrá homeuatg

Celaya, blaus.
El partit es descabdellá amb
jugades plenes d'emoció, sobre
sortint

podrá jugar

•

Peston-Gómez

contra

no

,

>

Ileugers, respectiva

(Caricatures de J. Bas

Olazabal ja

més a pilota basca. El seu braç
dret está impossibilitat. Foil a
Méxic on jugant 'un partit en
el qu'al Olazábal posava tote
les seves enargies per sortir
vencedor„ tingué la malástru
gança de topar am,b un troves
ser de la xarxa metállica en vol-.
ler agafar una pilota que con'
siderava. difícil. La topada f0
eágarrifosa, pera la pilota
ésser agafada i aquella jugad
Ii valgué un punt; ell podri
,perdre el braç, pera guanva
partt. Tal era el concepte qu
de l'amor propi tenia—i té Se

la causa, en demost,rá que le
bot tan bé com quelsevol sa
guer; pera el que més •s'ha
d'admirar d'aquest pelotari éS
la seva dreta, que en alguns
moments é senzillament fan
tástica.
Gómez, com sempre, incan
sable 1 tornant-ho tot.
Ramos j Berrondo no pogue.ren arribar més que a 31 punts,
anentre elá seus contrincantS
a'apuntaven el 40.
Dijous se celebra, el partit
;que estava anunciat per al diu
menge, 1 que fou suspés amb
motiu de l'incident, de dissabte
a la nit: Ituarte-Guillermo, ver

PER A TOTA MENA DE
MATERIAL ELECTRIC
a preus immillorables

Aquest número de LA

gadot de bateries.—Garatge
01 is 1 greíxos
Gasolina.
Accessoris, etc., etc.

rnosques

ad

versari.

pneumátíc.—Carre

Elevador

ex

posat en diferents ocasions, i con
coda perfectament amb el deis fede
ratius que l'han inclós en la primera
serio. deis pesos mitjans de la Pen
ínsula. Quant a Oldani, no caldría
que
?as repetir •tina vega.cla més
és un deis rnillors pesos mitjans
cs:rapeus. :5.quest combat de dimarts
és revenja d'un que en celebraren
anteriorrnent aquests dos homes, i
que fou fallat nul. Es presenta molt
interessant, i si Martínez surt a
boxar en la magnífica forma de
l'altra vegada i no es desmoralitza.

.dotada del més modern i eficient utillatge

una

herits a l'esmentat organisme no
els bagi fet angúnia, als assernbleis
tes, de donar la conformitat a una
absurditat tan gran. No tenim enca
ra les
'listes definitives deis nostres
púgils, i per tant no discutirem avui
unes guantes coses que es mereixen
un comentani una mica extens, pero
sí que cris pensem saber a qui estan
atorgats els títols de campió de les
diverses categories. Estem d'acord
amb tots els campions— fins amb
l'Uzcudun, perque la Federado Es
panyola no té bornes de talla en el
pes máxim —, pero no es pot adme
tre que Ferrand i Rayo segueixin
encara en possessió deis títols deis

d'aquest comban

l'hem

con

vega
da más l'Assern
bits de la liederació Espanyola de
Boxa. Sernbla impossible que en fer
les 'listes oficials deis pugilistes ad

concretarem a exposar
el nostre pares davant la celebració

pugilista

l'ha

ara

prestigiós pelotari.

Durant la setmana que aca
bern de passar s'han organitzat
alguns partits ben interessants.
El dimarts, Irigoyen II-Go
mez, vermelk., jugaren> contra
Ramos-Berrondo II, LIP.135.

que
absurda,
fa
pocs dies remará

ens

moderníssima

cam

pi ons d'Espanya.
Aquesta. cosa tan

firmada,

té' a Ja riostra etirtát rlts i
yeritables arnics que voldran.
amb el sexi bbol, ajoder a que
la recaptació sigui digna del

Comentani setmanal

Rayo

i

són

encara

Giuseppe

•

•

Ferrand

Oldani será acarat
climarts al madri
leny E. ISfartíseez,
del qual parlem en
l'apartat anterior.
El
concepte que
ens
mereja aquest

: Estació de Servei

e

de Boxa

Oldani contra Martínez

emb

•
•

tat

per al títol mundial
deis galls ens ha

GRANS TALLERS
"

L'assemblea de la F. E.

a

adaptar-se

teix.

letes

s

a

els e.,ports son per a tot
horn. Sobretot la dona es troba. pre
cisament perqué és dona i per la
No

Torres,

match nul. Els jut
ges fallaren així un
combat que per a
molts era una vic
toria
.indiscutible
de Bartoa. i que per a inolts d'abres
slavia d'atorgar a Torres. La huila
entre aquests
dos bornes ha estat
ni más ni' menys el que s'espe
rara.
Barros ha fet de la boxa un
art, i en canvi Torres no ha sabut

un
títol, de
i d'assolir la
ha fet imites

l'altra

seus

dimecre

passat al
Mundo",

joventut.

conquerir

una

i

acarats

bsnda de la batanea els
detectes ja coneguts —manca
de foil-,rl encaixador —, que da
vant un ads ersari com Torres, tot
cr.ratge i decisió. van ressaltar més.
encara. Potser sí que el fall de match
a

Bartos i Torres

14-su

1111411I
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AMIC: A partir de demi,
LA RAMBLA DE CATA
LUNYA tindri a la teva

disposició

la

seva nova re

dacció en el número 6 de
la Ronda de la Universitat.
Teléfon 21898

•
?

10

Ja rambla de Catalun

1

14 d'abril de
1930
a
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•
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Cinema
Ja hi

tornen a sser. Cal que ens
preocupar de la producció
cinematográfica nissa. El motín La
noticia que la Sovkino ha editas una
coya meravella argumental i directi
torneen

—

menys

cid-e-enea

falseja

da deis censcrs, ens trobem que l'art
'rus, tan extiberant, tan magnific, ens
esti prohibit. Creient, francament, que
fos'hi val.
SI les produccions russes amb ten
&peles polftiques
com és en rea
litat "L'arsenal dels bornes", produc
e% en la qual s'exposa el tema de
l'heme que ha estas empresonat, cosa
que fa impossible la seva regeneraci6,
puix que esti declarat suspecte i a tot
hora esti en perfil de tornar a la mi
da miserable deis presoners
ens
estan prohibides; no per aixb ens hem
de conformar que altres produccions,
en realitat alliberades
d'idees politi
quea, no tinguin entrada solament pel
fet d'ésser films russos.
Einsenstein acaba la eva "Lira ge
neral" pel novernbre de sg28. i encara
Ss Mora que no hem pogut veure aques
-a magna producció. Les anteriors pro
duccions d'aquest director formidable,
'Octubre" 1 "El cuirassat "Potemki
ne", han estat també prohibides per
a censura. I no per manca de bellesa,
n6 per estés de realisrne. Einsens
.ein és un d'aquells homes que els cen
<ars,
gens antiguada i convencional,
-o poden comprendre ni tolerar.
La perfecció d'aquest director arri
ba fins al enés petit detall. A l'estil
—

—

formidable,

d'una idea creadora i
nos-adora que fa esperar de l'art

Fónica renovacib possible

en

SAN LUIS REY"
Protagonistes: Don Alvarado, Ra
quel Torres, Ernest Torrence, Emil
Fitzroy i Lili Damita.
Argument: Molt desigual i d'un
dramatisme infinitament poca solta.
Interpretació: Exaellents Ernest
Torrence i Raquel Torres; els altres,
-

mediocres.
Direcció: Charles Brabin.
Comentad: Si Lili Damita no ha
gués interpretat aquesta producció
poseer la interpretació en conjunt
hauria estat més discreta. Lili, amb
el seu treball i expressions poc cor
rectes, desvirtua una producció la
finalitat de la qual és el bou exem
ple, i resulta que només troben
la mort per a,ccident els que en reali
tat no han mancat a cap deis deures
que la religió i la dignitat de l'indi
vidu ens imposa. Excés de decorats,
i amb un argument molt poc inte
ressant, aquesta pellícula té el do
de deixar palplantats els espectadors
després de fer-los esperar queleom
d'interessant. Té, peró, amb tor, boni
ques escenes. Quan tnis,s Damita, la
bellesa de la qual és molta, no és a
escena.

Dues magnifiques

d'un

esoenes

film soviétic: "Arsenal d'hornea": el presidi, l'ombra del
abandonará mai més el qui hi ank a raure...

non

qual

U. F. A. PRESENTA

no

"SHEERESADE"
Protagonistes: Agnés Petterssen,

l'art ci

14444444.414•4444~4444411411.1144~~44.~44

BE

MURO GOLDWYN MAYER
PRESENTA "EL PUENTE DE

rus

i mon?>tones.
I no són aquestes tan sols les pro
duccions russes editades per la Soy
vino. Són ja legió, i totes, malgrat i
que algunes estan completament allu

•

•

nyades de tota tendéncia política, s'han
vist prohibides per la manía del perfil,
l'imaginad perill del contagi per majá.
del cinema, que no fou necessari pas a
Rússia per a la seva reacció revolucio
naria. "Or fatal", "La badia de la
•nort", "El traidor", "La tercera
Mesxanskaia", "L'amor a tres".
"L'Orniere", extreta d'una obra
d'Henry Barbusse, titulada "El fan
tasma que no tornará". I, encara, l'es
fose deis cinegrafistes russos no s'ha
aturat ací.
Les produccions de campanyes poli
sigues tcnen un camp vastíssim i com
pletament allunyat de les pellícules es
mentades fins ací.
També sbn notables les produccions
documentals, les més farnoses de les
quals són: '"L'aixecament del nivell
intellectual". cosa que ací preocupa
tan poe a tots els senyors de les cen
sures. "Per la pau i contra la guerra",
•A la busca del Meteor", "L'Outlaw
Zabur", "L'heroi de la gran jornal",

"Gelosia", "Tres en un subsól",
"La preso de gel", "El decápode",
"Els treballadors de la pedra"
cala en la qual es fa al-huía, als que
s'aferren als proceehments antics de
treball, refusant totes les innovacions
de la mecánica), "La nina dels mi
lions", "Els 46 comissaris", "El com
plot d'un cervell malalt", "La vida és
bona", "La tnare i el fill", "La pell",

han dedicas

propaganda socialista:
"La creixenca", "L'n heroi del nostre
temps", "La institutriu rural", "An
dreu, l'iconograf", "Les arenes s'a
nimen", "L'explotació soviética"...
Els d'educació cultural estan com
presos en els títols següents: "L'hosti
litat inútil", "La mentida", "La pri
mera noia", "El
Carh d'or", "El re
collector", "Els camins de les bls
tks" i "L'antisemitisme". En canvi,
només tenen un film consagrat al mo
viment revolucionan i
internacional:
"La fugida". No cree que la história
real ni la lluíta de classes sigui una

Pelfictla 100 Tc sonora, amb diálegs en espanyol,
cançons en anglés 1 abundants escenes en colors

Dissabte de Glbria

>114444.4144~~~~

CINEMA

AQUESTA NIT,

jEl

TIITOLI

sol
dectldiu

al

les 930,

ducci6

La

muneca de Viena

creació de la gentil "star"

Anny Ondra

a

de l'emperador", vertió histórica
l'época de Pau I.

a

13

GRANDIOS PROGRAMA
Presentado de la gran pro
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Aquesta nít, a les den:
Revista Sonora Paramount
(Nit, 3 les 10'03)

interessantíssims, segons referéncies;
"El canari alegre", "Jo cremo París"
(catres de l'argument de la novela de
Iassinsky), "El mariner Ivan .Galai",
"El passaport groc", i algunes més
són les pellícules que ens está probibít
de

veure

EL

de

DESFILE DEL

el vostre invItat si
festejar la vostra boda
RESTAURANT DEL PARC

que

diagnosticar
de

han decidit la

com

a

perillosa

censura a

i

portado
pellícula

irremeiables la
canvi, és permesa l'entra
da a produccions anti-artístiques i im
morals, pellícules la manca d'art de les
quals seria prou per reunciar-hi. Pe
ro tenen por, una por injustificada,
perqué fins avui el cinema no ha por
tas cap revolució ni ha fet cap mala
passada a la societat. Ja estem veient
con] aniran
actualtnent prohibint l'en
trada a les novel•es
?meres russes;
a
la música que porta Inés cap altra
manifestació d'art, l'esperit de revolta
i protesta fins el cor, i quan ja no els
quedi res més que prohibir de Rússia...
es prohibiran a
ells mateixos obrar
craltra manera. Els senyors Esteves es
moren quan veuen que un altre
té la
raó. I aquesta vegada la tenini nosal
tres, puix que el públic, després d'ha
ra

mals

I,

ver

Ilegít

en

aquesta colla de

noms

d'iinaginar-se les belles

ressants

Ivan
line.

Petrovitch

amb la

resta

de l'obra

rat.

Direcció: Alex Volkov.
Comentad: Una bella fantasía que
per a ésser perfecta en el cinema
havia trésser menys teatral, i amb
una
fantasía més depurada. En tot
plegat se sent rnassa regust de tea
tre, igual que el treball de Koline
i altres actors. De totes maneres,
és una gran direcció de Volkov, de

és tot el

no

podia dernanar. Bonica
entret:nguda, aquesta pellícula té,
peró, graos defectes d'adaptado cines
ma.tográfica, deíectes que estan enco
berts pel treball selectíssim del direc
tor i l'esmentada parella
d'artistes.
.SELECCIONS GRAN LUXOR
que

es

VERDAGUER PRESENTEN
"SANGRE EN LAS OLAS"

Interpretado:

Betty

aprofitat

poc

algunes

I

AMOR

I
I
I

LA

PERGOLA,

1

ola

per E. Guardiola Cardellach
d'homes i jo amb una altra, treballa
rem
de ferm reforeant amb tronos i

(continuoció)

cordes i grosses

I a cada onada del cid& el nostre
pobre campa men t s'af eblia
Cada grapada del vent irat sc n'en
du'a quelcom...
El sostee de la caseta del mete
única que el tenia de fusta —, dcsprés
de batre els dos vessants com dues
ales d'un aligot immens. va aixesar el
s! per anar a estavellar-se en els
ancs dels arbres propers...
Leo !ten- de zenc del sostre de la
i tot el gran barrad) que ser
t de
magatzens, trontollaven cada
o!ta amb més fosca...
La destrucció deis dos edificis era la
...

—

'

ioa de tots...

tI eleló

ens

isolaria per molts elles

queviures, la nostra situació
es (aria pelillosa...
11fiusinto García, amb una enladrilla
t.

;eme

pedres, botiga

i

ma

gatzem.
Treballar es feia difícil i perillés
entri'g de la forta ternpesta d'aigua i
vent, i roes menuts i trossos de bran
ca que brunzien com
sagetes...
Eetávem copejats, rnacats,
xopats
fins al moll dels ossos..., pera') treba
llivem amb delit, amb desesperació...
Ens hi anava el pa, i de deb6...
Haviern de fer les operac'ons més
feixugues bo i ajaguts, panza a ter
ra, damunt les teulades, si no volíem
que una ventada ens íes rodolar fins
a esclafar-nos...
Després dels esforeos més ferms
várem sqmcer...
Els disSsits deis postres quevittres

gaírebé segura...
L'iniz perill era que un arbre

restaven

caigués

damunt i els esmicolés...

el

Aquest mal. perb,

no

podiem

pas

evitar-lo nosaltres...
De

totes

maneres,

després

d'una

hora i mida de cicló. l'arbre que no
havia caigut estava hen guarit d'es
pants...
Prop de les quatre de la tarda. fe
a
dir, tres hores després d'haver co
meneas, el cic16 minvava...
Les onades eren menys sorolloses i
més febles...
Abans de les cinc, tot havia finit...
La calma renaixia... El cel, per&
de color de plorn, fose i amenaeador,
pas per a tranquillitzar a nin
gtl. 1 en el dubte anguniós de sí el
cicló, a la tornada. planaria altra vol
ta damunt el campament, restaven tots
no

era

callats, quiets, esporuguits.:.
Aquella nit els sis obrers viren
Sopar junts, entorn
de la mateixa
tanta_

roques paraules. Cap rialla.

Tots
pensant el mateix : Tornara el ciclei
A quarts de nou, nit fosca, negrís
sima malgrat d'ésser de Huna gairebé
en ple;
vers el sud sentírem la remor
espaventable de l'ona que s'atansava.
Vaig tenir un acudit, í el vaig dir
en veu ben alta:
—Cal apagar tots els Ilums. Cal
hnbac ups Ilars..., no fos c,as Que

el

produís

incendi.
Tot seguit férem córrer h ven.
L'arribada de l'ona formidable va
trobar el campament absolutament ne
gre, trist, tétric... I llavors sí que el
cicló era cosa que imposava, que
fria por, veritablement fria por...
Sent'r enrnig de la nit com avenga
rona de vent, udolant. xisclant. bra
titularía implacable. inaturable, irresisti
ble... Ni la força, ni l'enginy, ni les
vent

ni

un

hi pot contra aquella
cega dalla que la mort va brandant
ací i allá, cegament, frenéticatnent,
com
cercara a les palpentes el vostre
coll per tallar-lo d'un cop sec i en
dinzar-vos en la nit eternal pels se
gles dels segles.
armes

I

res

no

açuest frenesí de la mort
xopluc que una cahana
de fusta, feble í mísera, voltada de
sentinelles gegantins, la caiguda d'un
deis quals pos esmicolar-vos, pot con
vertir-vos en un manyoc de mil san
gonent i d'ossos destroeats i draps
bruts.
no

contra

ten:u mes

Nn }lleval pas que corregueu, nue cor
reguen Iluny, molt Iluny, entnig de la

fosca... Per
Lis

i els
ran

tot

allá

aneu, el

on

seguirá i les branques
troncs al

amenaeadors

vostre
com

us

entorn
en

una

vent

feriran

s'ajupi
faula

rancúnies.

l'administrado, callats, tre.molosos...
Quan arribava
clara, sentieti una
vostra

ami} la

infinit.
No sah,'.eu si
d'un enemle

onada eixorda
ma que estrenyia la

una

desesperació d'un adéu
era

la rná d'un amic

o

Era, peró,

la mit d'un borne
que so
fr:a el vostre mateix
mi d'un borne que es sofriment; la
recordara que
allá Iluny, molt
Iluny, tenia una llar
i una 'familia, a l'altra
banda de la
mar. Era la má
d'un heme... Els
ar
bres. castigats Tal vent del
nord
de
la tarda, ara, en rebre
les sotragades
del vent del sud. es
grouxaven geme
gant, grinyolant com si
No el véiem, nosaltres, agonitzessin.
ele gronxar
se deis arbres.
Peró el sentlem, el
pressenfiem, el
temiern...
Molt a prop nostre, ja a
les del;

res

del.

pos
mes

mas

seu

cornpany de treball,

Comentan: Aquesta producció té
escenes grandioses, que no h.o són
tant com haurien d'ésser-ho: linceo
di del vaixell, les escenes de la bar
ca a la deriva,
i alguna altra. Atnb
tot, és una pellícula telle interessa,
peró a estones cansa. No sabríem
dir ben bé el pesqué.
La fotografia i la idea argumenta!,
bones, per6 crec que Francis Dillon
hauria d'haver tret més partit deis
artistes i de les situácior.s.
Es una First National que en
conjunt és rnolt discreta.
ARICIA BRUN
*

*

a

invitació

crític

al

qué

no

es va

enviar

cinematografíe

d'aquesta página.
Ens ocuparem, dones, d'aquesta
producció tot seguit que sigui donada

pública

al

cal
bol
1

esP
ve,

401

els
hai
cal

»Pm.

*

Ens hern aasabentat que dissabte
passat tingué. lloc al teatre Tívoli,
i sota els auspicis de la poderosa
empresa C. I. N. A. E. S., la prova
privada de la producció R. K. O..
interpretada per Bebe Daniels i John
Boles, "Río Rita". No podem donar
als nostres lectors la crítica d'aques
ta prova pesqué no hi poguérern

assistir, degnt

tor

Ci
do
Sa

ca

ml

ha
de
no

fu

01.101~.01.1.0119,

ni

reo

mo
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pa
va
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Vil

caractepristiques

Po

que marquen la superioritlit de

es'

tro

sal

1.a Sonoritat més pura
3.a

Preducte d 11
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.

can

pr

AgIncia per
Aragó,

incílt lluny de la patria, i
prop, inolt prop de la
mort, els sis
horms. a les fosques, sense
veure'ns
els restres. restávem
apilotats, arram
bats a una de les parets de fusta
de
.

loe

de

1

encantat

Per

di(

VIRGILI

I llavors sí que tots els
bornes va
ran
obl dar les nostres

i
11011

itu

esmorzars de
el Restaurant

dantesca, com en un bosc
d'una llegenda de neguit.

tadi

Interpretació: Bona, peró Betty
supera el

inte

brillantesa
ORQUESTR:NA VERDURA
BANQUETS

qtek

qu

de moda a l'Exposici6,
amb el
bon temps tornen a cobrar llur

animació

ergs

far

01.1*(111111911¦0~o4om¦o~o.»¦,-/~~04~11**0•041~0.11.M.u¦oll•04M,

2.a
tes

par

mo

11¦••¦•

Els

Pi4l•

hot

escenes.

de•

VENTIPIRA

rrin

S
taiit

Direcció: Francis Dillon.

a

Abséncla de sorolls
Nlajor durada

Coluynbia.
GraPhOPhOne

Catalunya i Baleas:

185
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C.° S. A. E.

Jipan Bta. Blancafort,

Teléfon 77263

-

BARCELONA
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Trenta mesos a la
selva mexicana (15)

gué

Compsan,

Richard Barthelmess i Loretta Joung.
Argument: Dramátic, penó han

Ko

Argument: Basat en la popular
obra del mateix nona
Interpretació: Discrets Agnés Pet
terssen i Petrovitch; Koline, exage

pers
de l'art i el talent russos, s'U
de conformar amb historietes d'anar
per casa
i amb produce:0ns nacionals
de moral detestable, des del rnoment
que estan
completament separades de
i el bnn gust. Cree peró,
que
amb bona voluntet hi hauria manera
(radobar aquest assumpte estúpid,

pectives

Nicolau

i

fotografia magnífica i efectismes
sor
prenents. Llástima que li hagin afe
git escenes de no gaire bou
gust
artístic, i la correlació de les quals

gtist.

Opereta cinematogalifica Paramount, per MAURICE CHEVALIER i J. 11ACDONALD.
(Nit, a les m'y))

ser

i

It)ei

LA BARCA DE NOÉ
Dibujaos sonors animats
(A les ro'ret)

per a les nostres
pantalles;
per aix5 és estrany que no hagi al
rnenys trobat acolliment "Sota rordre

al

PARIS

AvInguda Portal de PAnel, 11 1
Teléfon 14544
Orquestrina V. Granados

novetat

ESTRENA

"El llibre", documentaris aquests tres

russa

*Hermann arribará demá".
Després vénen les produccions de
divertiment per a nosaltres, i que ells

NIELS

dus
s."

tia

re

nernatográfic, tan explotat i embrutit
pels americans amb histbries absurdes

buia
dos
de

VEUVIEtl....

direccions de Pudowkine.
Vsevolod
Pudowkine, l'home que ha fet pellí
entes com "Tempesta damunt l'Asia"
o "El descendent de Gengis
editada a Franea i presentada arreu
del món, retirada aci per la censura
del cinema, on es projectava; l'home
que ha pogut dirigir una pellícula tan
bella com "La mare" i ha interpretat
la meravellosa cinta "El rnort que
viu", dirigit per Fedor Ozep, es ven
allunyat de tots els que podrien ad
mirar les belleses del seu art incom
parable per l'absurda prevenció deis
censors. Gent que, indubtablement. te
nen por de
morir vestits i calcats i
que no comprenen la valor de l'ad ni
la seva influéncia.
Mantes vegades hem parIat d'aquest
assumpte. Els cinéfil3 no són eerta
ment gent que vagin al cinema arel
vistes a la propaganda política, i si es
prohibeix tot el que sigui política o
demostri una tendéncia semblant, tani
bé s'haurien de prohibir les pellícules
imperialistes, on la dominaci6 es veu
elogiada i els dominas! vexats. Oh, les
idees absurdes deis censors 1 Es bell
constatar que els russos es poden lliu
rar a Ilurs expansions artistiques sen
se cap
entrebanc comercial.
Tan sois tina pellícula, 'La fi de
Sant Petersburg", ens ha estat per
més d'admirar, pellícula d'una bellesa

—

o

i l'e

ens mostra la bellesa al
costat de la lletjor; la felicitat al cos
tat de la desgrácia; les possibilitats
d'una era felig amb els absurds entor
piments de la nostra época. Heus aci
per qué no podem gaudir deis films
d'Einsenstein... Perb no és ell sol. Els
censors no poden tolerar tampoc les

un nou
film: "L'arsenal deis ho
mes".
Heus acl una altra producci6 que no
veurem.
Les tendéncies ideolbgiques
craquesta obra la fan suspeeta en els
paisos que es diuen organitzats. Es un
fet, certament llastim63, puix que la
cfnematografsa russa
tothom ho
sap
h la més perfecta 1 la que més
idees noves porta a l'art 1 més temes
nos cióna a l'escenificació.
Aquesta regada, per la tendIncia
comunista de "L'arsenal deis homes"
i d'altres per l'aspecte realista o per

més

rus

de Griffith,

a

la interpretació

tela

els gemecs d'un gegant varen
fer-se
Inés forts, més desesperats.
Lluitava per la vida, per la
seva vida
contra la forea del
vent que volia aba
tre'l.
La %lita va finir en un
espetec de
fusta que es trenca i de

branques que,

la calguda,
arrosseguen altres bran
ques d'altres arbres.
en

El sostre de

va crui
xir. Uns trossosl'administrado
de fusta petaren com
coets. I pel grup
que formaven els sis
homes, 1s puntes deis
branquilluns
Pastaren, com si folsin les
urpes de la
tnort, acaronant-nos a
tots.
Va ésser una cosa
esgarrifosa.
L'aigua de la pluja,
"

obert, planava damunt

trobant

A la fi, prop de les nostre.
onze, va

minvant

el vena

s

I

isoiiCalls, 1 )1ea rt
C

rostre blanc de
la Ilum apare
gué. i amb la seva
llum blavosa i
trista illuminá el
paisatge feréstec de
la selva
batuda per

deixar-

Ei el teléfon del Tongadero, Ill
,e1 de Poii Morelos, ni cap de )es
bretxes servien per a res desasee
daltaba:x de la natural esa.
l'endtPer ort, ni ii
yia ca
i
terrabastall no hi mant aya
!era greu
cap imi
de Vacamparnent
entre la gent del

sue ei.it

Copejats sí

que ho

estavern. quI
de

oara

anar

_

va

nos

la

Les cortines
negres del
•firinament
varen ésser
corregudes.

l'huracá.

LA GOLA DE LA SELVA

carni

Tan sois de tant
en tant,
com els
darrers fugitius d'un
exércit imagina
d que
vingués batut de qui sap on,
aliaren passant els
darrers cops de la
tempesta.

I el

XII

sacá.

vital activitat

ddeel

vtoeiti

Garátic navarrés,' l'Auton i
isolat
riz, el bou copany
que viv:a
rn
magatzea
Id platja, en el seu vell
uns
mot de fusta, muntat sobre
guante pals damunt de les brutes
aigües mortes, ea mig del tilarl
.

(eoutsuarii)

