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?Qué dírieu d'un industrial que
menyapreés la utilització de les ma
quines noves i perfeccionades instala
des a la seva fábrica per no desarra
par-se deis procedanents de la rutina?

?Qué pensarfeu d'aquest mateix home
si refusava els bona serveis d'un per
sonal nombrós, abnegat i entusiasta,
al qual per a tot encoratjament n'hi
hauria prou amb fer conéixer la raó
del seu esfore i la utilítat de N seva
fundó? eCom qualificarku, en defi
nitiva, aquest inconscient si, a mes
per a fer cara a la corzipeténcia no
acceptava tots ele avantatges d'una pro
paganda moderna, eficaç, necesaria a
la prosperitat í al bon notn de la casa,
i, el que és millor, gratuita?
Franca ea com aquest industrial.
Té entre les seres mans una
nova, brillant, a punt de donar re
sultata immediats: la máquina mor
tiva.
Per a fer-la funcionar té a la seo*
disposició obrera de primer ordre: ele

esporties.
Per

afe

a

la

propaganda
tuitjá (fide
l'esport.
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publicitat, per a la
l'estranger, posseelx un

teva
a

1 d'un abast considerable:

Peró la máquina esportiva. eta es
portius i l'espora no tenen solatnent
qualitats. Tenen un gros defectet el
de no necessitar d'alises ?espeses que
les d'una activitat intelligent per a
l'expIntació racional de tots els seta
avantatges.
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*
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Es retreu amb freqüancia ala espora
tina franceaos que no defensen els seus
colora amb la suficlent empenta i acar
nissament en ele encontres internacio
nata. Sels acusa de no preparar amb
necessária cura i perseveranca els
match% que han ?'enfrontar-los als at
tetes dele paisoa estrangers.
?S6n justificades aquestea criti
ques? Es precisament ala atletes a qui
han d'adrecar-se?
No. Els esportius franceses no
veuen més que l'atracci6 del joc en
l'esport Jugar él; divertir-se: que ea
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tagonistes del
primer combat

per al campio
mundial de
totes les catego
estat adjudicat per
reat

ries

han

que

"fould"
:a
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del talón deis pe

Max Sieg
fried Adolf Otto Schrneling ha acon
,segnft 'l'ambicionas honor. La seva
victória, per& no pot deixar satis
fets d el: seua més acérrima par
tidaria. Segons les referénmes que
tenia: del combas. quan es produí
el cop baix—als dos minuta cin
quanta-qtuttre
segons
del
quart
round— que motiva la desqualifi
yació de Jack Sharkey i per tant la
s,»

máxims.‘ L'alernany

si del combat, l'ex-mariner de Bos
ton portava un considerable avan
aatge en la puntuació, i tot feia pre
veure que Schmeling no acabaria el
cornbat
Es la primera vegada que el títol
lnixixn és adjudicat per cop bata,
el feia trenta anys que aqueas títol
detentas-en pugilistes deis Esteta
Ufana. Tommy Burns, el 23 de fe
brer de '906 el guanyá per a Aus
tralia en batre Marvin IIart per
punta en vint represes. Per6 el for
midable negre Jack Johnson el va
recuperar

a

Sidney (Australia)

el

26 'de desembre de 1908, en barre
Burras en un combat cate la policia
va
deturar al catorze round. Des
d'aleshores va passar de Jack John
son
a
Jeas Willard (Havana, 5
d'abril de, 1915, per k. o. en 26 re
preses), de «Test Willard a Jack
Dempsey (Toledo— Ohio— Esteta
de juliol de 19'9. per aban
donament en -tres rounds), m de
Dernpsey a Gene Tunney .(Phila
delphie, 23 de eetembre de 1926, per
punta en deu rounds). El títol ha
estat vacant des de Pany 108. Tun
ney va retirar-se després d'haver-lo
defensat amb éxit davant Jack
Dempsey í Ton Ileeney.
El campió d'ara va néixer a
Klein Lucklow, petita població- de
arop de Berlín, el 28 de setembre
deieeos. El aeu pare era pescador
els seus familiars cl volien en
carrilar pel mateix °fiel, per6 Max
va guanyar els primera jornals com
a dependent
d'oficina. A la casa on
treballava el van acomiadar perqué
!a seva exagerada afició al futbol,
e la Iluita i a la natació el distreien
del sets treball. El seu debut en la
boxa data de l'any 1924. Va fer
pocs combata cona a amateur, í ne
cessítat de diner, va debutar com
aquell inateix any.
a professional
Va gnanyar el seu primer com:eit
9er k. o., i d'aleshores tins ara &ha
let claquanta-tres; deis quals &ha
auanyat vint-i-vuit per k. o., dotie
aer

punts.

tres

desqualifieació.

per

dos per abandonament i un peak. o.
técnic. Ha fet tres vegades match
nua i ha estat batut quatre cops.
abandonament, un per
das
per
punta, I Peltre per k. o. A aquesta
desfeta per fora de combas no se
ti pot donar ma.ssa lmportancia de
aut a qué es produí a la primera
represa (Franktura.25 de febrer de
,

5928, a mans del gitano anglés
Giasy Daniels). i ja é sabia que
lama

Un

Una nedadora meravellosa

Una crónica intereseantissima de "L'Auto"

Crónica de boxa

boxador

encara

no

está

escalfat

guanya?, millor;
e

molt fáCil
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Max Schmeling aconseguí una
gran popularitat. a América per La

extraordinaria semblança amb
Jack Dempsey. fins al punt que per
espai
mesoa moka cronistes
americans, enemics de tot el que si
gui d'Europa, el coneixien per "la
imitació alemanya de Isempsey.
seva

A América hi ha fet aolament set
cconbats. els quatre primera contra
perfectes desconeguts
els altres
tres contra Risko, Paulino i Shar
key. Es, dones, el pes fort que s'ha
entilat amb més facilitas. El dia que
va batre Risko (r de febrer de rq2q,
PC; k. o. técnic en nou rounds),
la seva fortuna ja va ésser feta.
Aquest triomf lí valgué el combat
amb l'Uzcudun (27 de juny) al qual
vencé per punta en quinze represes.
No ti ha estas necessari fer cap més
combas per a arribar a acarar-se a
Sharkey pel títol. S'ha passat prop
don any sense combatre, i aixó. a
judici de molts, l'ha d'haver perju
dicas forçosament En aquest inter
val de temps ha fet exhibicions en
teatres i music-halls de l'América
del Nord, i ha fet una Ilarga *estada
al seu país. El combat amb l'Uzcu
don 1i va produir 71.000 (hilara amb
el rédit deis quais ha pogut vture
sense
haver-se d'estar de res. Es
solter, i quan ela periodistes li han
preguntat si lii havia cap dona al
món que Ji interessés. ha contestat
sempre: "Només tinc una gran ami
ga: la meya rnare. Es l'única dona
que m'interessa". Arnb tot, en més
d'una ocasió sita dit que esteva
enamora: de l'estrella cinematográ
fica Clara Bow, amb la qual peo.
saya casar-se de seguida que
campi6 del món.
Referent al tito] que ara acaba
de guanyar. Max Schmeling ha dit
sempre que si aquesta ocasió d'ara
arribava, no tindria cap mica d'in
convenient de posar-lo en joc sem
pre que el que vulgués lluitar amb
ell acredites meras suficients. Les
declaracions fetes després del com
bas atril, Sharkey posen de manifest

arribes

Schmeling pensa igualment que
abans d'ésser carnpió, ja que ha ma
nifestat que está disposat a conce
una revenja. Es de creure que
s'arribará a una segiena topada
,Sharkey-Schineling, ja que tot l'in
que

terés deis americans radicará a pro
var de recuperar el titol.
ni ha ha
gut cronistes que han recordat cer
declaracions fetes per Tunney
tes
i Dempsey. en les leisteis els ex-cam
pions asseguraven que si el tito;
máxim anava a parar a mana d'un
europeo. tornarien al ring a defen
sar
l'honor patri. Admetem que

Tunney

i

Dempscy- expressessin

en

aquestes declaracions el seu sentir.
Creiem. pesó, que ara que ha arri
bas l'ocasió veuran les coses de ma
nera ben diferent. Ni !un ni Peltre
Dempsey
no són ja massa joves.
compleix avni 35 anys, i Tunney en
té 32, ja que ya néixer cl 25 de

que

es

perd?, pitjor.

té cap importancia. I mentre
Alzó
no es faci cotnprenclre als esportius la
recess:tat de lee entrar en l'esport in
ternacional quelcom inés que la (Uvera
sió i el plaer, ele esportins esteran en
el cert.
L'"esport, propaganda nacional* és
el ressort deis que governen Franca
I tenen el desig de mantenir el seu
trestigi en el sifón. A aquests corres
pon la tasca de fer saber i compren
stre als atletes que en llurs muscles hi
ka una part del patrímoni moral de
la nació. Són ells els qui han d'inter
venir per ciesvetllar el sentiment de
la Patria en el cor dels hornee que re
presenten en el món les qualitats de
la force. resistencia i destresa de la
rala francesa.
Aquí cal lee una reeducació de la
ettassa. Quan se situa a les multituds
en preséncia del rnot "Patria" aques
tes no l'entenen. O, mas exactament,
no el voleo comprendre, car de triolt
temps enea s'ha fet d'aquest nuet el
sinanien de la guerra. de la sang i de
les canonades. Si ara sels sabía dir
que Patria és també una altra cosa.
si gel, explicara que posseir el aen
timent de la Patria és tenir sobretot
el desig de acure el sets país culminar
en tots els dominis de la indústria
l'art i de l'esport. aquest sentiment
renaixeria rápidament. Cae en el món
no hi ha borne que no estimi la sera
terra i que no tingui interés en yo
ler assegurar per a ellaels atributs
de la noblesa. de la grandesa i de la
force. El que hi ha únicament san ho
rnea que no estimen la guerra idiota 1
no

significació.
Desvetllar el patriotisme deis atletes francesos; servir-se de
l'
9rt
per a la propaganda francesa; heus ad
una palanca senzilla.
poderosa, única i
senee

fácil de

fer

amb

moure

un

sol

dit.
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maig de 1898. Quant

a aquest dar
s'ha dit innombrables vegades
que sempre havia considerar la boxa
rer

mitja per a arribar
seguir una fortuna, i és de
com

a

a

acon

suposar

i que és casat
amb una multimilionaria ro s'avin
drá a deixar la sera vida plácida i
que

ara

que la té

regalada pel

de

privacions

que
caracteritzen la deis boxadors. A
més, si les ressenyes que ens han
donat les agancies s'ajusten a la ve
ritat. no cal pas que els dos ex
campions tornin al ring, Arnb el
propi Sharkey n'hi haurá prou per
a fer tornar el títoI als Estats Units.
Hem escrit, en comencar, que
aquest triomf de Schmeling no pot
munt

haver convencut ni els seus partí
daris
més
acérrima
Convenim.
dones, que aquest combat no ens
ha donat el millor pugilista del mén.
Peró, si mes no, haurá servit per
a
posar fi a la situació anárquica
que regnava entre els pesos forts
d'ença que Gene Tunney va aban
donar el tito!.

QUENSBERRY

Una palanca que permetna reaniob,ar
sense esforç a milions ?'hornee. Pesó
bona la descuida a causa de la seva
mateixa senzillesa, que ti dala una apa

pueril.
L'Estat, que sap fer
da agradable per a la
renea

una propagan
recruta de tro
osten,
carea Ii

pes colornals que tan
?no podría també fer una propaganda
per a induir els esportius, que no li
costen res, a donar-se compte .te flor
importancia en el balanç moral de la

nació?
No obstant, aquí no hi ha res a in
novar. De fa molt tetnps que •ts es
trangers ens han avançat en aquest
cerní. Els exemples no hi manquen pas.
Sois cal veure l'atenció que Italia
dedica als encontres internacional. I
les sanciona que no vacilla a aphear
a aquella deis seus atletes que havent
acceptat l'honor de representar-la es
conduixen en forma que minvi
sea

preetigi.
Els estrangers terlen ele seas Atase
Borla el* Weismuller, ele Nurmi, que
al set: país no són sola consirTe:ats
com a atieses de vaina, sinó també en
coratjats i voltata d'honora i atencions
com els abandera.
Nosaltres tenim ele Taris, Chaure
guy, Lacoste, Carpentier, Rigoulot
Qua fem per ells? No-res. Que s'ar
renglin ells mateixos. Si ells fracassen,
pitior; que se'n surten?, millor. Pesó
mal no els facilitarem la seva tasca, i
mal tampoc no ele será agrait oficial
rnent l'éxit que coroni llurs esforços.
No obstant, un Carpentier, un Co
chet, un Palota un Rigoulot, fan més

pel prestigi del nostre país que molts
diplotnátics. ?No es deia, encara no
fa gaire, que si l'equip de rugby de
Franca hagués triomfat del d'Angla
terra, la nostra nació hauria estat en
millor posició en la Conferencia de
Londres?
I no creieu que aixb sigui una be
janeria. Está provat que per l'esport
es poden crear relaciona i moviments
d'opinió favorables a tea un poble
L'acció, la gesta. la força, impressio
nen snés l'esperit de les mass.es que
els descobriments en els domínis cien
tífica i que les obres tinestres en els do
ralleis de l'art. Aireé" és degut a qué
aquelles, a conseqüencia de la sera
immedíata tangibilitat, tenen una S'or
la de penetraci6 més repentina, men
tre que les altres exigeixen temps i
paciéncia per a revelar-se i fer-se
comprendre i apreciar. De si d'aquest
estat de coses ens n'hern de felicitar
o bé ens n'hern de doldre, ja és una
altea qüestió. Els fets existeixen, in
negables, í el millor que es pot fer és
tractar de treure'n profit.
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Una

crida

Si jo encapealreva aquest comentari
anda una apel,lació que comencés "Lee
tors i gents matas de la terra
tinc la seguretat que, eh s que etts
aldrion 'regir exclamarien:
Mar, Ir Déu, qvin :afee que es pre

mostrada!",
para!"

Almonys,

aquesto és

la

imPressió

que m'ha .fet a mi una crida que tinc
a la vista i que convida simplement els

filie

d'una

comarca

i

les

"gents

amants de la Cerro no:tracia" a un
ap/ee. Com quo l'acte ja s'haura cele

bra:. i probablement
fo així !so es
pero
houra estaf un exit per eots
conceptos. bé cm sera permks de cri
ticar la crida que !ti convida.
Vull declarar tot seguít que qui !'ha
redactada escriu bé el cataba. Pera
sembla un doeument d'una altra épo
cct: de! temPs dls
i el: crits
inútils i do les garrotades rebudes sen
—

—

se

rIplira, dels optimismes immotivats

CiS C0fOrtSlIffS preciosistes, del temps
que el bon catala s'hauria empassat
Per patriotisme els doleos Amnistía,
darla precisamos! mitjons San! Jordi
i que era de moda de sostenir-se el
Pautara amb elasties de les quatre
barres.
Sortosament, rl bon gust ha (seco:brat tot aix3 durant el temps que la
Dictadura ha impedís el "bourrage de
crane" practicat per les organitzacions
que, per finalltata comPtetament °eran
de ferro, neeessitaven de mantenir el
poble en etes estat permatient de sobre
excitació patriatica.
Si hem pogut fer aquest quasi mi
rack, pet quel no podrfem fer el de
bandejar l'habihul absurda que vol

Dona catalana:
La teva 'lengua és la
primera que els teus
fills han de parlar i
escriure.

campiona es pos4rik
plorar!...

La

Els norns deis que representen la
vida, la força i l'acció es graven ra
pidament i amb violencia a lesperit de
multituds. A tot arreo é$ sabut
Paddock és un producte americe,
Ame Borg és un producte suec,
Nurmi és un producte finlandés,
Peltzer és un producte alemany
Tots aquests bornes tenen consciencia
del seu veritable paper internacional,
car estan vivament encoratjats pel seu
país. No corren únicament pel set;
plaer, sinó també per la seva bande
ra, i és per aixó que corren tan be.
Al. paisos estrangers, d'exila que ele
atletes de classe es revelen, es fa tot
el necessari per a facilitar la seva pre
pareció i entrenament Particularment,
Hongria, que posseeix Barany, el mi
flor nedador mundial actual, no des
cuida res per tal que el seo carnpió
brilli molt temps i demostri al món
tritó ha sortit
sencer que el millor
les
que
que
que
que

d'aquest país. Hongria sap que Barany
ea ddica
a
la diplomacia. Tampoc
no ignora que és un element de pres
tigi nacional i que seria admirable
acure, grácies a ell, el pavell6 honga
res al mástil °limpie de Los Angeles
en 1932. Abandonat als seus propia es
fonos, Barany no podria conciliar les
necessitats de l'entrenament i les obli
gacions que reclama la preparada del
per
seu estlevenidor. Hongria creará
aixb a Los Angeles una Ambaixada
que encara no existeix i on Barany
podrá ensems continuar la seva car
rera i curar de la seva forma en vis
tes ala Jocs °limpias. Aquí veieu un
agregat de l'Ambaixada hongaresa a
Califórnia convertir-se en campió del
món a preséncia deis americans! Qui
na immediata popularitat per a
Hon
gria arreo dele Esteta Units1
No es pot neear el que és. Car ?qui
s'atreviria a pretendre ç e Ame Borg
no ha contribuit al bon nom de Sue
cia entre els italiana quan se sap que
Bolbnia ha aixecat una estatua a la
glaria d'aquest nedador? ?Qui podria
afirmar que l'equip uruguaiá que gua
nyá el torneig olímpic de futbol en
:924 510 ha contribuit a fer conéixer
als europeos que l'Uruguai és un po
ble fort, disciplinat i intelligant com eta
altres pobles?
1 heus ací el que nosaltres no c•m
prenern. Tenim valors que uenosament
arriben a afermar-se, pedí nosaltres
els deixem cuídadosament a l'ombra.
Per exemple, Franca posseeix Tans,
un campió de la
millor classe, que le
gítimament pot esperar un triomf en
els propers Joca Olímpica. No em de.
manen qué és el que es fa per aju
dar-lo en el seu esforc, car cm veu
ría obligat a contestar-vos: Res
ROLAND-LEINAD
que aixf que agafem /a ploma per re
dactar /a rnés simple nota destinada a
les maquines d'imprimir llaguenz d'o,.

doptar
lets de
arnb el

de trompa'

refi.
flabiolct completament renyits
geni de l'idioma?

uns

sons

o

un,

En aquesta crida que tinc a la vista
que camença... "tal cosa i gente
mente de la terra nostrada", hi sur.
ten toles les coses dite s i rePetides, que
de tant que ha han estat ja no signi
fiquen res en tots els documents flo.
ralescos deis "afeccionats" a compli
car
/a prosa !'lanera i simple en /a
qua! poden ésser exposats tots els sen
timents i lotes les coses d'aquest món
i de l'altre. Des de /a sardana de
la
Patria a la fontana riallera de brollar
gentil i ele embadaliments amb les be
Iteres que Natura ofereix, des de la
lectura de la pedra milenaria a ?'ideal
que en: quia per pobles i vilatges i ale

inspirats orfeons

que

u.s

oferiran

ten

circe cançons de la nostra terra, iota /a
literatura d'aquesta mena Id ha estat
abocada per acabar amb roferiment de
fruir el goig ?'un dia de sincera ger
manor i awies
renovadores.
A les reclaccions deis diaris
d'aix3
en diem lexie de
corresponsal. Un se
tanta per cent de les correspondlncies
comarcals, i habitualment totes les ga
setilles i notes pregades, arriben re
dactades en aquest to abrandat i ab
surd, sovint per anunciar o ressenyar
els artes més insignificants que pa
drien ésser consignats notament i
cla
rament en dues retales.
"Tal i tal i gents antaras de /a ter
ro feestradal..." luomés
pot ésscr de
clarat amb ven de tro, antb altaveu
amb un timbal a/ crstat, que guau
Izo
hoque% dit izo subratlli amb un redo
ble. Si després d'aixa es inviten silfh•
plement a bailar unes cardanes i es.
coltar une orfeons, amb un
Ilenguatge
fe: de tonades d'ocell, i no tenir
com
pletament atrofio el sentit de l'humo
rismo. us clavaren a riere.
Signen la crida una bona dotsena
d'entitats de iota mena. Hi ha en elles,
pel cap baix, dos-cenes associats, co.
ntençant pel mateix que ?'ha redactada,
capaços de dir fidelment i fincHnent el
que rolen expressor, dcixant-se de ro
mansos i frases fetes. !Es
que perqué
un aplee
tingui éxit és indispensable
que /a literatura de
propaganda sigui
ftlla .1-tnneanada ?
1. P. PUIG

SOLITA SALGADO
Fa cinc Inys vaig fer a la Ro
tonda, a París, una entrada de ca
vall siciliá. Sabates ferrades, bao
des a les carnes, pantalons de ve
llut, gersei de llana amh coll de
"passa-muntanyes". Acabava de pas
per Núria i Nou
sar la frontera
Creus, deixant dan-era meu una enli
de policies amb un pam de nas.
Josep Pla, que en aquel) moment
era
"macianista", cm rebé amb en
tusiasme i cm presenta als seus com
panys de penya: Doctor Escaiola...
escultor Dunyac... Caries Espla... se

Salgado...
El senyor Salgado

nyor

era,

en

aquell

moment, un de tants sud-americana
residente a Paris. Casat, pare d'una
nena de deu anya Solita, com ell
deia.
Ara, el senyor Salgado, i de segui
da es veo, és el pare de la carnpiona
de França de natació, recordwoman
?'Europa. Candidata al titol de cam
piona mundial; Mademoiselle Solita

Salgado.
Aquesta nena, eritablement ex
cepcional, ha batut un récord d'Eu
ropa a l'edat de quinze anys i está,
•

sobre la distancia de mil rnetres,

a

8 segons del récord mundial.
La nova, francament, sorprengué
en gran manera. El senyor Salgado,

petit i desnerit, és més aviat el tipus

d'un col de café que d'altra cosa.
Vaig anar-lo a trobar al seo hotel
de la roe La GranLe Chaumiére (si
tuat exactament a 37 metres de la
Rotonda) per tal que cm donés la
clau del misten.
El senyor Salgado, en la intimitat
de la seva habitaci6, cm corita una.
anécdota que ve perfectament al cas.
A Colómbia—digué—som molt bu
moriste.. Ens agrada allá que se'n
dio "bromea pesades".
Quan les gallines coven, per exem
ple, ele posem, subreptíciament, ous
d'anea. Ja saheu que els erices quan
neixen el primer que fan és tirar-se
a l'aigua. No us
podeu imaginar els
escarafaIls que fa la noca cuan veu
els seus fillets lianear-se a Paigua.
Una gallina nedant és francament
una imatge que no
manca de gracia.
Dbncs bé—continua el
senyor
Salgado--: jo cree que en el mo
ment que

vaig

procrear la nieva filia,
"l'ornnipotent" (que segons totes les

referéncies és colombia)

es lliurá a
del rnateix gl-

nunen,

En tot cas, si Solita és campiona,
és pas "culpa" nieva.
Aquesta és l'explicació sobrenatu
ral que Salgado, cul de café
empe
dernit, dóna del cas de la seva fina.
no

*

•

•

Solita fa sis auys que és a Erança, tres anys que
ieeda d la piscina
de la Gare, que és la
piscina
dels
campions. Ella mateixa
s'estranya
deis magnífica resultats a
qué ha
arribat.

Quan cm llanço a l'aigua—em di
gué—ho faig sense cap mena d'es
forl. Després, quan surto,

eIn,t nque
bropa.
a

Solita,

l'aigua
rasa,

que es partebe i l'escoma
al voltant d'una boca de nena

i d'uns ulls innocents.
Barany i Taris són del se.0 enuie
i tenen. per ella. una gran edmiració.
Per cert que quan vaig ésser pre
Beatas

a

Barany,

en

d'aluda:e

una

presentacions tan divertides que c..,
fan a l'aigua, un :sic inés que en,
riega, en saber que jo era barceloni
"Jo, en.realitat, sóc de Figueres, ne
ró a l'astranger dic que saec de Be.
celona, penetré fa mas Gens-0n",

Barany, visiblement ofés,

em

có

tá no sé guinea histórica del C
•Barcelana. Jo ho vaig plaalyer sine
rament, percate el doctor-Baeany
el mes simpátic i el més foemidabie
nedador del món.
*

e

*

—1 édoncs, Solita, ceu-e'vol que ea
digui a les nedadores cafalanee?
—Que tinguin perseverança, i ,se
bretot que s'especialitein en js ear,
reres de mig fons i de fonseque sal
al meu entendre, les que correepe
nen
militar 'a la nostra corist'iturie
atlética.
—Dones si vosté té influéncia, fax
possible la nieva anada a Barcelona,
Abans de partir cap a ColOmbia
faria tanta illusió nedar a Barer
tonal
Veiarn, senyors del C. N. Baree
Iota, facin aquesta sorpresa a So
lita. Altrament es posará a plorar:

JAUIVE MIRAVITLLES
(Campió del RosSelló de. 1928. Oía
'fa el que eiot no esta: bbligat

Inés—)
París.

?TANT8 PER
COrAPTES?

.

CENT... DES

COOPERAPORS!!!

FORTUNA!!!

,

SUBSCRIPCIO
PRO- PRESOS
Peseetes•
Suma anterior... 12.877'lla
FranCesc cle P. Soler.
Comissió de cultura
La Violeta de Clavé
per a presos so
50'
eials 1 política..
Recapta festa 29 de
maig pro presos
135
socials, a Pineda.
...

-

Recaptat

dies 25 i 29

maig partits has
Let-ball i vetllada
cija 31a Calella...
Un grtip de catalanistes de Cadaqués
Suma quo

0'25

segueix.
•

14.444~44444.......

f••••¦=144~4•44444

m'assare! d'Eu-

ist nedar

nl'entrenarnent que
Taris i Barany per als
e

ara
fa amb
ré
cords mundials. tinc aquesta itnpres
sió de facilitat
Nedar és la seva fundó
natural.
Es prinia, alta, té 'els
muscles ágils
i allargats. Un cor
magnific, una
respiració lenta i regular. Els bra
ços
les carnes, en un impecable

automatisme, batent l'estany
de la

callat
pigeina. Hom sent el xitdet de

gADID

kenr
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Humor,

la rambla de Catalunya

amb censura

encara

El compromis en
ens trobem

Polsf I és
eqgesta és

que

—

—

la veritat. Com que n4
per treurel, ens
klviog anos resignant tant als termi
de Rivera
gis que el mateix Primo
oficioses
sevei
notes
eanansa en les
encara trenta
quedaven
El
que
si
dient
anys de Govern, gibe re.
i cinquanta
era
rúnic
que no /he ereia
que
salta
tots e:hilvana
nosaltres
cansa
eq, i en
cenvençuts que d'aquests trefila o cin
fregare
qtranta altyS no en polen; pos
imaginar
res,1 ante que 'mal podiem
qge Primo de Rivera marxis sesee*
de gener ha
i74 el treguessin, el 26
Die.
::aurient e-regia trae, menys que la
liquidant.
s'estava
taki'ara
1 cola plora la criatura. De qué el
gener es vagi acabar el Gm)ern
sis anys quatre meso: i catorce
sense quo gens hagués avisat.
estem•fose el PaPer d'aquell ora
ene• Mea 'demigngt l.pqralla,

no

Per&

us

pot cridar

a

compres.

aquesta digrassió a
part,
aquests sis anys, si per una
banda eres
han jet més propaganda que
la que
liaguéssim pogut fer asna
cada dia del sis anys, quotreunmiting
mesas i
catorce dies que va durar la
Dictad.
ea, per aura el jet que la
caiguda

de
la Dictadura ens ha agafat de
sorpresa
quan menys hi comptavem,
ens ha del
:rae una mica en
descobert. I és
tots

ens

refiavem que

la

que

feina práctica

del que tots predicavent
clandestina.
Ment no rhaurfsan de
fe,' nosaltres,
sin6 que la dele-arfen' enzarregada
per
testatnent als nostres descendents.

_

La

ha pa.ssat per
aquest número

censura

Mentrestane, de cara a l'acial:ció
política, "u trobem com déiem,
nuets
al mig del correr. Eseavem conspira,

1
M We.tiMiketen. faixeca tot

es

pantat i dise: —No estoy preparado—,
ptsr a tornar-se a asseure de seguida.
estena preporais Harlem jet els
castres comPtes o base de poder cons.
Picar iota la vida, de poder Ilegir, pel
cap baix, tres Piles clandestinos per
setmana, ser.ss aquella responsabilitat
TUS dóno la 11~ del sol, i ens haviem
arribat

a

cresos

que realment arriba

fer por. Ara, ja ha vejete. Eme
han tornat el: condentnats de Carral,
no
pes perqua el: haguem demanat,
sirró perqué dintre deis 1014$ calcids hi
!~ a

entrava de tornar.nos-els. Ens han
tornas el dret
rti3 de la bandera,
•

J.'

•

•

,..

r•"4.

Ens

kan !orna el clret a emprar el catala
per a tal olla en gra ja rempra.
i¦cm, perqué ententem que no calien
RR. 00. No ens tornen En Itfaciel,
ni En Gassol, ni cap deis altres e.ri
lita.: que es troben a Brusselles i als

quals l'ambaixador té ordres termi
nares de no donar passaport. No fijen'
per abans ni en fem terca
Abatas, COM que actufrvem clandestl
nantent. perqu1 en plena Dictadura es
lava Prahibít ódiele: de respirar en ea.
tala. nosaltres, que ki respiravem, ens
VfeM arribat a oreure que pel jet de
12straverfir la Ilei, fliem por. Ells,
prib, que ens corteixan de tetnPs. no
;leo ere?" i no en eenea gens. Ami,
?Lee padem respirar en calda, i Par.
i escritos'', i. propagar la Re.
•

réfutonatnia, i' el dret a Vds
k'1 batidero, encaro ene temen' menys
trQr,4 ent domen, no el que els dona
'sin() d quo ens valer donar de
h.* raLDema grat, no.ens dona

,"

triotnfar els candidats romanonistes.
Sobretot, el carece l'atabala i no vol
contracte amb el carrer ni en unes
eleccions ordináries.
Peró el cas de Melquiades Alva
rez és diferent. Ningi no suposava
que després del discurs de la Co
média pogués tornar tan aviat al
relata Ell mateix, segurament, no
esperava el telegrama regi amb ato
tiu de la mort de la seva esposa. Jo
cm resisteixo
a creure que
la seva
visita talgo; altre significat que el
d'una visita de cortesia Primer, per
qué e! seu discurs ha estat ben ex
plícit en el sentit que sigui con
vocada una Assemblea Constituent.
1, després, perqué tots els seus
amica —i el que aix6 escriu tam
bé—li han sentit dir que rúnica
fórmula possible és la saya. En un

Avui, recabrades anea llibertats
que
ens havlem jet
carree de no veure
mas Inés, perqué
qui Inés qui menys
tots ens pensavem rnorir en
plena Dic
tadura de Primo de
Rivera, després
d'unes décades de Govern
absolut, ens
hem trobat nuets a/ mig del
carrera
no sabem qué din.
Aizó no fa pel 'sas
tre brac. El 'lastre braç
era Le clan
destinitat, on Yombra fa
atariizer
terribles el: segons termes, i 0,1
Pel fet
que fa de
protagonista un estire, la
multitud

!eiefle„cep esfor;

can uns ferotges
facinerosos, i de
cap ens han tret la bambalina
que ens
servia de teulada, i ha vingut el sol
a
dtizar-nos en descobere. Totham ?ha
"Hl rallUerndt, Porqué estavem ecos
tumats o la fosca, i-menlre en3
gwrin els ulis per
acostumar-nos a la
claror, •stens peresant per din., eom
ent
ha farem per a quedar una mi
ca bé.
Cal que demanem insPiració per a
sortir d'aquest mal pos; que, com
si
gui, improvisem /a manera de quedar
una mica bé.
L'eePerit hi és prou; n'hi
ha proves eardenta, i no cal dubtar-ne.
El que no hi ha, ni a la ?reto
ni
a resquerra, són el., homes
que s
duguin al seu &erren, fins allá on el
poble espera i esta 'desitiont que el
Partir:. L'esperit hi és, i el pobre és
completarnent pur, precisament ',trepa
no lut conspirat, i durant la Dictadura
ha anat fent la M'a a la callada. Pera
els que no tres; poblé, sinó que ja te.
nien algun paper a fer, aquests sí que
cal que se senyin, perque en: fa una
Por que danin passos en feas...!
Sinó que no en., esta bé de denla
nar-ho, demonoríem que vis carago
lessin una Mica més fins a fokcar-nos
a haver de
conspirar sense remiseid.
Pero'? °m'esta sí que era feina que
la sablem fer. Al voltant d'una Mula
o maeavem tot, i no
deizavem res
per verd. Si venia una altra Dictadura,
tots ens carregarlem de Mema i ens
farlem un tip de Ilegir prosa clandes
tina servida amb Cyclostile. i pesa
rle»; hores i hores reunas en catases
sinistres. i Sol airó Lesas (farrera mi
303 i anys darrera cotas, esperant que
al dirtador que hi haguis U danés la
gana d'anar-se'n.
Quoii va manear Primo de Rivera
del Poder varen' escristre:—; Quin pes
en., ha ere' de sobret— pet lee que rus
m'urna de la jeina de ireuril, Ole
era una feina que ens, venia alld que
es diu molt costa emula.
Ara citen,
temptats de din: —;En quin consprcnrís
eme
ha poni aquest heme, en altar
se'n!
J. VE.VTALLO
•

unti migo

•

:11

ROMANONES
L'aztualitat política d'aquesta

set
mana ha estat
la fórmilla del duc
de Baena per a la reunió de les
Corte de 1923. Fins fa dos o tres
diez ningú no hi creía š en les ter

-e.eN"\\*Y)7
-

talase politiquea no produia comen
tesis sinó somriures. Era la inicia
tiva d'un parlamentan i nostáIgic que
buscava el carní més curt per seure
altra vegada a reacia i seguir men
jant caramels. Perqué no sabem que
el duc de Baena hagi tirgut més

intervencions parlamentáries.
De sobte, pera, les declaracions
del comte de Romanones, en qué es
mostrava encisat del proyecte,
l'a
nunciada visita de Melgulades Al
varez a Palau amb el pretext d'agrair
un
condol al rei, posaren en circu
lada) el projecte del duc de Baena
de tal manera que ja entra en el
tan preferent de les discussions.

trir)
ALBA

No hi ha dubte. Són massa
Un palati que professa, un
ex-president del Senat que accepta
i un ex-president del Congrés que
visita el monarca, encara que aques
ta visita tingui una aparença pro
tocolaria. A primera vista diria's
que existeix un acord implicit per
tal que aquestes desventurades Corta
es galvanitzin
1 s'aixequin després
d'estar prop de set anys de cos pre
sent. Es ciar que l'actitud de Ro
manones només té valor
des d'un
punt de vista relatiu. Al comte II
semblen bé tots els camina mentre
pugui arribar illés al Parlament.
D'enea que el ooble va riular-lo a
la sortida de la conferancia de Sán

a Garcia Sánchiz, amb motiu
del seu viatge en el "Zeppelin", vaig
coincidir al costas de Melquíades Al
varez, a qui admiro i estimo de
veres, encara que no comparteixi la
seva posidó política. Vám parlar de
la situació i Cm va dir:
—El nostre poble no té capacitat
revolucionaria. Cal fer la revolució
per les ales juricliques. Per aix6 de
mano Assemblea Con stituent.
--sPerb, voste creu que el reí

enorme

a

ha

la voluntat

*

•
.

alaest /conos?

(per Bas-Bofill)

prova

va

JOSE DIAZ FERNANDEZ

VAREZ

El vinent ?ja 2.5 celebrará Jun.,per

a

-

a' Per a aquesta setinana s'anun
cia la publicació a Reus de "La Veu
del Camp", setmartari portants:eu de
l'Associació Catalanista.

e

*
12

.E1 Casino de Sans, amb data de
del corrent juay, ha tramas a la

'Lliga Regionalista

la

següent

* El premisa diumenge, día 23, a
quarts d'o•ze del mati..será feta—corn
cada any-, una ofrena de Ilars a la
tomba del malaguanyw.lissim doctor
Martí i ;alía; a la fosSa 577 de aria
tercera del Cementa' Vell.

comu

nicació:

"Senyor President de la Lliga Re
gionalista, Ciutat:
Honorable senyor:

El Casino de

Sans, adherir des de 1914 a l'entitat
pairal de la vostra dignissima presidan
cia, acera en Assemblea general ex

*

nostre company

Su

les deu del vespre, la seva cede:in
da en el local del G. E. Joventut Ca
talana

(Floridablanca, 37).

El tema será.:
"Els deures d'aquesta hora".
Per al dissabte, dia ar, a les deu de
la nit, En Sunyol parlará al Cen
tre Republica (Moda i Santa Euli
lia sobre el tema 'Esport 1 ciutada
nia".
* Hem rebut del grup d'Acció Be
néfica de la "Joventut Catalana" un
bon per lliurar a mans d'una persona
necessitada. Ho hem fet a la senyora
Concepció Galiana. del carrer Villar
roel, 2. i en nom d'ella i propi agraiin
a l'entitat el seu generós donatiu.
*

Ha aparegut el primer número
d'Inotges, Fapil i modernissima revis
ta Ilustrada catalana, que ha estat
acollida pel públie amb una enorme
simpatía. La publicaci6--a l'aleada de
les millors del seu tipus—s'ho val. El
nostre cotnpany Domenec Guansé en
parla amb la ne.cessária extensió en
la seva séccia "L'esperit deis dies".
En saludar l'aparicia d'Imalges Ii
desitgem molts éxits i més anys de
vida.
* L'Ajuntainent de La Garriga ha
acordat substituir e! non del Passeig
de \Vastas d'aquella població, pel de
Passeig Ildefons Sunyol.

'

Amb el concurs de les canta
trius Conctpció Callao i Rosa Mitja
vila, i de la pianista senyoreta Rosa
Colom, ha estat organitzat a la Sala
Mozart, per al día 2o d'aquest mes, a
les deu de la nit, un interessant con
cert, els beneficie del <1,21 seran des
tinats als presos i exiliats catalans.
Les localitats han estat 9csades a
a la Sala Mozart i a la Unió
musical Espanyola.

la venda

* Per al dia 29 d'aquelt mes l'Or
jeó Nora Tárrega, de la simpática
eiutat Ileidatana, prepara un festival
pro-presos catalans.

Ja ho sabeu: "A B C"
ho celebrará moltíssirn
retall acuriós d'un article re
d'"A 13 C":
"A 43 C" mantiene •sti.actitud in
flexible, su política de clara y. leal
negación ante el nacionalismo ca
talán, y seguirá opoaiéndnse a todas
las concesiones y contemporaniza
cienes que hagan creer a muchos o
pocos catalanes en la posibilidad de
una diversificación, de un régimen
autonómico, de un Estado para Ca
taluna. Por lo mismo que no nos
contraría que se facilite allí la ex
presión de 'sentimientos y aspira
ciones. Así será 'más dificil que la
opinión espanola se deje llevar al
engano.
El decreto de la dictadura prohi
bía el uso malintencionado de las
banderas. La Real orcen del gene
ral Berenguer autoriza la exhibición
con el requisito dé que la acompane
la ensena nacional. Si las manifes
taciones emblemáticas son ahora tan
ftecuentes como antano y en igual
proporción lo ceiebtaremos cordial
mente. Las reglas de la Real orden
sobre el uso del idioma en los ac
tos de servicio oficial, son las mis
mas del decreto derogado. No hay
nada que oponer a las disposiciones
del Gobierno sobre el astinto."
Dernanern que "La Vea" afegeisci
aquest fragment a aquella notable
recopilació que, en l'edicio de diven
dres, titula "A116 que 'La Publi
citat" troba que no té importan
ctas

ci

Ossorio i Gallardo diu...

_

a

mig pal."

Sistemes...
Din, i no Ji falta, poteer, un punt
de raó:
"... Algunos grupos catalanistas es
tan pidiendo la formación de !a re
gión, al amparo del Estatuto pro
vincial. ?Qué puede más? ?El deseo
de ese régionalismo o 01 resneto al
Derecho? ?Cómo es posible que
mientras se pida la darogación de
toda obra de la dictaatira, nos am
paremos en una de sus obras?..."
(De la conferéncia donada el día
12 a l'Acadérnia de Jurisprudéncia).

d'aquest article, pnguin donar Boa
a processos
i condemnes, continua.
rern estant-ne molt lluny d'Europa!
Hi ha tatnbé un aspecte d'aquese
procés que de cap de les maneres
podría ésser negligit. Es l'arma que
ha m'aras durant el

seta cura l'ad
d'En Viura, un tal senyor
Sierra, servicial amic d'aquell Ma
taos del Bosch que vareas patir tant
de temps a Barcelona, per a acon
seguir els seus propósits. El senyor
Sierra en tot mornent ha acusat el
"Mirador" de separatista, afirmant
que era continuador de la política
—sortosament desapareguda, deia
en
del "Cucut" i de "L'Estevet".
Pel que es veu, aquestes coses en
cara són escoltades al Palau de Jus
ticia. Aquesta també és una consta
tació que val la pena de recordar-la.
Cal esperar que el Tribunal Su
prem revocará la senténcia condem
natória de l'amic Lates. Si no fos
així, si prevalgués l'esperit reaccio
nari que anima aquesta senténcia,
potser fóra arribada l'hora de pre
guntar si a casa nostra poden viure
les publicacions humorístiques o les
seccione d'aquest to dintre els altres
diaris i revistes. La confirmado
d'aquesta sentencia deixaria l'humor
i la ironia ciutadana exposada sem
pre a un moment de malhumor de
qualsevol senyor que resultés anu
da en la més insignificant brorneta.
I davant d'aquesta perspectiva més
valdria plegar el ram. A no ésser
que hom decidís destinar les sec
ciona humorístiques a la publieació
dels "con,siderandos" de les seritén
cies condemnatóries en els preces
vocat

—

sos

De "liellpinió", sobre la deteneió
de Jordi Arcilles:
"I no volem suposar que, com ja
ha passat altres vegades. ?arria; a
convertir en sistema el procediment
d'enviar a les conferéncies agents de
s'enfiela, confesos entre el Oblic, que
no solament no aixequen acta de la
seta assisténcia, ni intervenen en e;
mateix moment que el saposat de
licte es realitza, ni prenen nota !in
mediata de les paraules que es pro

per

injúries.
XAVIER RE GAS.

•

nuncien confiant a la memada -lea
paraules o els conceptes que -poden
constituir delicte per a ?sser objecte
d'un resurn esquemátie posterior, si
n6 que fan expressives manifesta
cions d'adhesió a alió que cl confe
renciant diu, aplaudint-lo i encorat-•
jant-lo cona el més cony?nçut deis
oients."

En efecte, eh dubtes
són
De Caries Capdevila,
blicitat'':

a

"La Pu

"Vaja, res: qui no está content
és perqué no vol. Abans ea matéries
de bandera i d'idioraa hi havia una
gran vaguetat; ara les coses han es
tat precisades convenientment i Tu
na
manera
definitiva; tethom sap
que pot fer (censura).
d'avui endavant, feliernent, els dub
tes no secan possibles; la R. O. com
plementaria, en aquest punt té tota
13 claredat desitjable."

Nosáltres, sí!

«Quina paradoxal Mentre es ciutadans cle tercera categoría, es ma
teixos que respongueren a les crides
dele eenyors Maluquer i Gf.ell, po
dran tapar les balconades en diez
solemnes amb l'emblema catalá, els
veritables defensor. de la bandera
barrada, es que ho sacrificaren tot
per ella, tenen taucades les portes
de la terra nadiva, i si les traspassen
verdea tot seguit llur Ilibertat.
Tots hauriem preferit, a l'exhibí
tia) vergonyant que ens é3 atorgada.
el goig de rebre solernnialment
arada i els seus. El dol de Catalu
nya davant l'allunyament injust dais
que més l'honoren no permetrá mai
que l'ensenya nacional volei a tot
vent. Tot al rnés podrá consentir-la

de l'Europa mo
constatació que, per

la que es va perrnetre En Liases en
la nota pro--.1 repetida en el cura

D'una correspondencia de Madrid:
"...se está también intentando
ahora establecer estrecho tacto de
codos entre los periódicos de iz
quierda, para ver si todos unidos
posibilitan la supresión de la previa
censura, antes de que se dispersen los
hombres políticos en busca fe la
aranquilidad del veraneo..."
I nosaltres, qué?, repetim. LA
RAMBLA DE CATALLNYA par
ta, dilluns passat, d'aquest afer, a
Barcelona. Tanrnateix, com si res.
I, raentrestant, pedem Regir que el
senyor governador civil ha imposat
multes a "La Publicitat", a "La
Nau" 1 a "El Progreso" i ha ad
vertit a "El Metí", perqua havia
publicat un article amb els blanca
de la censura...

De "L'Opinió':

una

desgracia, pedem fer-la ben sovint,
pesó alas:, no ha d'ésser obstacie
pesqué en cada cas ho lamenten,.
amb tota la força que ens dóna 1.
nostra aspiració a ciutadans conti
nentals. alentre petites ironice com

se

I nosaltres, qua?

Un

Josep

nyol i Garriga, tal com estava anua
ciat, donará denla, dimarts, dia 17, a

traordinaria celebrar el dia 9 del cor
rent i per majoria de vota declarar
se "catalanista índependent".
No se'ns amaga la transcendancia
de tal determinad& i més en el cas
present, en qué, per tractar-se d'una
associació que de molts anys venia es
sent l'únic baluard de la Lliga en el
distrícte VII municipal, causará in
dubtablernent una commoció: pera.
convençuda la Directiva actual de la
gran responsabilitat que contreia amb
la patria davant la possibilitat d'una
imrninent desintesració i potser encara
Tuna "dissolució". sala cregut en el
deure. honorable senyor. d'aplegar to
tes les epinions i toses les tenclancies,
dintre la catalanitat més estricta,• sal
vant així l'esperit i !es esséncies de
la nostra peculia? idiosincrasia, base
i fonament de conquestes futures.
d'a
El Casino de Sana obert des
vui a toses les modulacions i "mati
503" del catalanisme militant, es con
síderará altarnent honorat si segueix
rebent de l'organisme de la vostra das
níssima presidéncia. de la catalanitat
del qual no ha dubtat mai, totes aque
lies supgestions i inic:atives encarni
nades a la total consecució deis nos
tres ideals.
Visqueu molts anys per a honra i
glória de Catalunya.
Ciatat, rz de juny de roo.
president,
Per la Junta directiva, el
Josep
La Junta general extraordinária
socis
de la Llias Regionalista per
de
de la Junta direc
a la renovació total
per
al vinent cliven
convocas
s'ha
tiva
den
de la nit al lo
dres, dia zo. a les
cal social, Boters, 4, pral.
Com ja sahen els nostres lectors,
l'actual junta directiva ha dirnitít per
renovacioris durant els
no haver-se fet
dictadura.
anys de la
importáncia po
A lacte. que tindrá
actual.
l'ex-senas:1,r,
president
lítica,
i
senyor Raimon d'Abadal i Calderó,
de
vice-presdent
Corts
i
a
l'ex-diputat
rentitat, senyor Jcan Ventosa i Cal
direc
vell, parlaran. assenyalant les
moment po
l'agrupació
en
el
trius de
lític actual.

a.EI

el

derna. Es

començar a córrer la nova que
aquest slavia querellas criminal
ment contra Rossend Llates.
Tot
hom va creure que la cosa no ani
ria endavant, peral no solament hi
ha anat, sinó que des de fa pocs
dita hem de lamentar una sentén
cia que condemna el nostre amic a
sis mesos d'exili a cent cinquanta
quiltanetres de Barcelona.
La nostra doble condició d'advo
cat i periodista ens dóna ocasió
de
comentar en tots els seus aspectes
aquesta senténcia. De lamentar-la i
de protestar-ne. L'advocacia ha de
lamentar, en general, tot el que re
presentí predomini de criterie re
trógrads, i en el cas present, per a
convéncer-nos que han estat seguits
al peu de la lletra els dictats d'un
criteri d'aquesta mena, n'hi haurá
prou amb donar un cop d'all a la
senténcia. D'un deis seus "conside
randos" es dedueixen les tres in
Aries que han estat apreciades. La
primera és la d'haver-lo anomenat
"Poeta rosa". El lector segurament
trobara un xic estrany aquest quali
.ficatiu. En efecte, no deixa d'ésser
ho. Pesó és que en la nota que va
publicar En Llates es deja: "Es
poeta, rosa creta i es diu Viura".
En dictar la sentancia, hom sala
fet tant de cárrec del que deia la
nota denunciada, que fins s'ha arri
bat a ajuntar dues paraules que ana
ven separades i que després d'aques
ta unió no tenen cap sentit. La se
gona injúria és la d'atribuir-li "el
haber tirado las cartas con éxito".
I finalment, la tercera la consti
tueix l'haver atribuit, també, a En
Viura "el haber dado pasos para
conseguir la plaza de Maestra del
Cuerpo de Baile del Liceo".

d'aquesta

general "Acció Catalana"

d'indignar

llegües lluny

tes

nyor Viura, i al cap de pocs dies,
provocant la sorpresa general, va

Madrid

esas

tenir la virtut

encara

ens

coreográfic.
Aquesta nota, que va pasear des
apercebuda per a tothern, car encai
xava completament dintre
l'aRudit
to d'aquella secció del
"Mirador",

•

MELQUIA.a....

no
és berma. Per alise
és possible posar de manifess
davant els lectors el criteri que la
informa. Jo confesso que no sé veu
re injúria de cap mena en les tres
frases que han estas literalraent
transcrites. Fina i tot, el fet d'ha
ver considerat com a tal la darrera.
en
un document públic
com és una
senténcia, entenc que pot donar mo
tas de querella a l'actual inestressa
del Co. de Ball del Lizeta la @c
ayera Paula Pamias, que ha de• veu
re com
el fet d'afirmar que algú
iba fet la iliusió de succeir-la en
el earrec que des de tanta anys ocu
pa, és consideras coas un insulta
com
una injúria que mereix éssee
condemnada amb mig any d'exila
Tot plegat vol dir, i aja?, és el
que és més de doldre, que espiri
tualment parlant encara vivan men

cia

dre

la rénovació de la Junta
directiva i modificació deis estatuts.-

*

asna

ta

procedir

•

senyor alcalde: Quan estiguin Ilestos de la feinada de la
Catalunya i hagin hissat prous banderes, aoi que es recordaran

una

Sortosainent, l'esmentada sentén

Tothom, poc más o menys, co
ncia els jets. Fa poc 112é5 d'un any,
el noetre zompany Resecad L'ates
va
publicar una nota a la secció
"Mirador indiscret" del conegut
aetmanari "Mirador", en la qual, en
el to faceciós i irónic d'aquesta sec
ció que tot Barcelona concisa bé
prou, afirmava que el poeta Xavier
Viura havia fet passos per veure
d'aconseguir la plaga de director del
cos de ball del Liceu, ara que a la
Pauleta cada día li pesen més els
anys i l'empresa ja es deu haaer
començat de preocupar de cercar-11
un substitut. Per a donar compte
Taquesta noticia, difícil d'ésser co
mentada seriosament, En Llates re
cordava alguna antecedente de la
vida de Xavier Viura, antecedente
que demostraven l'originalitat d'una
biografia que, de momeas, culmina.
va amb l'esrnentada
pretensió d'or

es convencerá que
l'única solució és. la nieva.
Es possible que Melquíades Al
varez s:gui consultat sobre la res
tauració del Parlament de García
Prieto, pecó estic convençut que
la seva opinió és adversa. L'eix del
aeu discurs no és que la Constitució
está suspesa sinó que eetern sense
Constitució; que la Constitució bu
estripada violentament pel sabre de
Primo de Rivera. I la tornada a les
velles Corts seria simplement donar
per no existent la dictadura i que
les responsabilitats de 'Ja dictadura
s'evaporesin en debata bizantina.
Perqué les altres responsabilitats, les
d'Africa, ja atan massi llanal. I tots
hm convingut que el poble espa
nyol perd la membria.
De vegades, episodis eran aquest
que ha provocas el bon Tac de Bae
na serveixen per distreure la mirada
de l'opinió pee tal que no l'adoni
de la realitat auténtica. Amb fre
güéncia mira massa Prop. No sepa
rem la mirada de la frontera. Se
guim les evoluciona que marca la
figura de don Santiago Alba en el
seu voluntari exili de París. Mirem
al "Claridge", sense ésser rnassa in
discrets, perque don Santiago Alba
és home que ti plau neutralitzar les
amaxgors de l'exili. No el pesdem de
vista, tanmateix, per si celebra al
guna entrevista histórica. Potser es
tá a punt d'agafar un n'en de luxe
i d'embarcar després cap a Angla
terca. Anglaterra, monarquia demo
crática, on els prócers sdn respec
tuosos amb la llei ! els obrera arri
ben a ministres i vesttixen de frac
com
els torda.

mena?
—No li Soasaría altre rernei. Els
tres Governs de que pot disposar
dcsprés de l'actual es gasten en tres
meses. No restisteinen
Vindran Bu
gana?, Alba, Cambó; pefaa. no hi
haurá, manera de conjurar els perills
d'aquests Gabinets irnpopulars. FI

ágafat un panic
popular i tem
que ni amb el ministeri de la Go
vernació a la m'a no podrá fer
chez

Guerra,

acceptara

de litossend Mates

'

1

procéft

La eondemna

nalraent, el reí

apat

cojacidencies.

•

de

Un

Del due de Baena a
don Santiago Alba

ja

comptavem,

no

que

rien res, i ja fem tan poca
por, que ni
tan sois lacia a ningu
com
ceban:
de demanar que ens
donin
metzina.

ens
No la ha 'club,. que la cosa
abans
gener,
dos
diez
Zl
3<,df
joya.
raen
el general Pri
el
plegués
ote
pood
Rivera, equi hauria
mo de
ho.
quaranta-vuit
cap de
Q' e al
tat el poder del dictador seria

rges

CARTA DE MADRID

1
L'activitat política de la
"Pena Ibérica"
Se'ns ha pregat la publica
ció de la següent gasetilla:
"Debidamente autorizada por
el CoCité Central del Partido
Nacionalista Espanol, la Pena
Ibérica de Barcelona ha side la
entidad designada para proce
der en .Cataluna a la organi
zación de la mencionada agru
pación nacionalista; cuyo pro
grama-manifiesto ha publicadol
el doctor den José M. Albinana,
En este sentido, la Pena Ibé
rica, en su local social, Ari
bau, 21, de siete a nueve de la
tarde y de diez y media a doce
de la noche, ha •instalado las
jicinas provisionales de ins
cripción y adhesión al nue•ii
partido nacionalista espanol,
pudiendo pasar quienes simpa
ticen con dicho ideal a sus.cribirse definitivamente, aun
cuando lo hayan efectuado di
rectamente al Cernité Centra'
de Madrid.
A. cuantos lo soliciten,
entregarán en la Pelit. Ibérica
el
manifiesto
programa del
-

Partido
y,

Nacionalista

Legionarios

de

Espanol
Espana."
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Encara el plet

El

portaria

Tusell comença

senyor

a

ha estat l'Ajuntament
: és per
aix6 que diem que record
és illegal
sinó la Comissió Per
manent, la qual, segons l'Estatut vi
gent des de 1925, no té les degudes
no

—

atribucions per
resoldre un as
sumpte d'aquesta importancia.
I és precisament aquest simpitic
acolliment que han tingut ele "For
tuna" ço que més ha exasperat el
delegat de transa rodat Sempre
havíern pensat que aquest senyor,
pel sol fet d'haver estat conseller
tnolt de temps, s'hauria habituat a
les contrarietats. Per6 es ven aue
aquesta d'ara és tan forta que li ha
fet perdre la paciencia —1 ens cons
ta que en té un bon gabadal
l'hu
mor i fina la tranquillitat, tan carac
terística en elt
El regidor estire' ntat representa
admirablement bé el paper que en
aquesta comedia se ti ha assignat;
per tal de defensar els interessos
d'una empresa —arnb manifest per
jadie' dals ciutadans
no mira prim
en
ridiculeses. Suposem que les ar
bitrarietats cotneses aquests dies
pels setas subordinats, capitanejats
per requIninte Torrúbia, no han
a

portades a
gurádies urbans

simpátics
propio",
bausa treballades fosca

de conducció, que el
earregat de bona fe, ti lliurá.
carnet

i fins la dreta i
tot
d'aquest senyor defensor de la
"bíblica" entitat.
Deis atropelle causats als popu
Iars taxitses n'esmentarem solament
un
pareU, perqué si volíem fer-ho
de tots no n'hi hauria prou amb
tetes les pagines del nostre perió
dic.
El disaabte passat. un xofer de
Fortuna" deixa una senyora a l'es
tildó de Franca; tot seguit es pre
tinta un urbá 1 11 pregunta quina
npantitat ha cobrat a la dienta, res
petrient-li el xofer que la que marca
va el taximetre. Com que el guardia
ro es convencé d'aquesta resposta.
Ir densani el carnet, per6 el :atafea
amb molt bon encert, Ii digné que
si el vona li !Mirada, pese que havia
de fér-bo A la Delegació de policia.
Llavóial *I'urbá Ii diu que el porti a
la Delegad& i quan estaven nel camí
—

cs

repiensa

el

guárd;a— puix

que

comissari no podria
atendre'l, per no haver-hi en lo que
pretenia cap delicte—. i fa parar el
cotxe i caída un guardia de segure
tat al qual die que el xofer Ii havia
sabia que el
_-

recluida
delegat

El

senyor

dele

"David,

S.

A.",

era

la

de

tránsit rodat .el senyor

?Es

•

xofer,

dir, dones,

a

que

com

les mIllors condicione
de quanta! 1 preu a

aquest senyor havia le defensar els
interessos deis ciutadans. i l'any 193o,
quan se ji presenta una oferta com
la de "Fortuna", tan favorable al pú
hlic, ha de defensar els interessos
de la "David, S. A? ?A qué ve
aquest canvi de criteri?.?Es que els
ciutadans d'avui no tenen dret a qué
es vetlli per llurs interesaos?
Voldríem donar
si eas ha per
petit consell al senyor
met
un
delegat de transit rodat, i és que
no s'amo.ni,
pesqué ens sembla que
no en sortirá; el públic está pel posi
tiu, ela taxistes rolen estar bé amb
el públic, i per tant, l'éxit assolit pels
"Fortuna" es fará cada día més
ferm; els carnets de cooperador són
ja nombrosíssims; aquests xofers,
—

—

-

Tel. 11550

VENDA A L'ENCIROS
I AL DETALL

que

no

peala

tornar a vence

pesca en
'mnlantada la tarda
tots els que ja s'hi l'avíen .acollit,
"fine en els "Goliath", i llavors será
l'hora de pensar en la veritable unió,

JOSEP MANZANARES

1

tense intervendons
lateressades, de
tots ale taxistes per tal d'arribar al
color imic 1 tarifa única, únic mtijá
que al nostre entendre pot servir per

obtenír la tranquillitat i benestar
tan merescuts té la soferta clas
se
taxista de la costra estimada
ciutat.
A. PICIA

a

Está

vist que per sobre de tot
volen guanyar un plet que el públic
ja ha fallat amb tots els pronun
ciaments favorables al 'Fortuna",
i no es recorden que fa alguns
anys "ells mateixos varen ajudar"
un
afer completament igual al que
ens ocupa. Ens explicarem.

Abans de raltra Dictadura—per
allá a l'any 21 o 22— hi havia a
la nostra ciutat una entitat taxista
la Federació de llogaters d'automb
bils —que donava el servei atnb uns
cotxes relativament bons, ben pre
jentats i fina a cert pum luxosos,
'que col.raven a 1'25 pessetes el qui
lenuetre. Creient aros dub,e que
aquesta tarifa era carregosa per al

públic,

es

presentá

a

l'Ajuntarnent

oferta d'una altra entitat que
amb mis cotxes més petits, amb
transmissió per corretges —per més
senyes —i l'estética deis quals era
forea dolenta, demanava treballar a
setanta céntima el quil6metre, ofer
ta que immediatament fou atesa pel
senyor delegat de tránsit rodat. En
tenir-ne coneixement els componente
de la Fedaració acudiren a resmen
una

Y-e

que

~MIMO

A

i.¦

I

JOAN

a
tes provincias
5 de Girona
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Ti. 315043
BARCELONA

Tamarit, 95
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Un telegrama
a

l'alcalde de Madrid

D'AVIACIO "BARCELONA"
Pocs dies com ahir hem vist l'aeró
drorn Canudes tan atapeit de públic.
Per6 a la quantitat sobrepujava a:1lb
excés la qualitat. !Quin bé de Déu
de carca boniques! Eren les belleses
deis mercats proclamades f poca
dies reines, princeses, clames d'ho
etc.,

nor,

etc.

Si hem d'ésser sincera, .direm que
davant d'aquelles reines ens várem
sentir "per una moments" més mo
narquics que -En Romanones.
A les quatre de la tarda comer.çaren els simpátics aviadors catalana
Canudes,•Carreres, Gastariondo i Xu
clá a enlairar reines, princeses i da
La tasca

mes.

era

feixuga, puix

I

següent telegrama:

DODGE BROTHERS

"Alcalde Macifld:
Taxis "Fortuna" nom 600 socia,
felicita efusivament acord Ajunta
ment
Madrid declarant lliure in
dústria taxi, donant llibertat treba
llar preus sota tarifa "tope".
President,

Aulemulls, Camions 1 Au'óffinibus
RAMBLA

DE

CATALUNYA, NUMERO 123

;7517.

.5.

Els

raOutes

uta

senyor isargues

deis vint-i-un mercats que hi ha a
Barcelona no fi! faltava gairebé cap
de les seves xamoses cortesanes.
Per6 els nostres aviadors
els coneixem prou bé
eón incansables,
i per tal d'enaltir resport al qual
dediquen totes les seves energies no
tia dolen sacrificio.
Horn calcula que en cinc horca
volaren entre tots quatre aviador*
més de 200 senyoretes i una bona

L'Ajuntatnent, veient

rositat *del

nostre

aviador,

la gene.
ofd-1 por

tar-les al camp pel sett compte.
En representació de l'alcald'e hi
aná el regidor senyor Olivella, el
qual queda entusiasrnat de raviació
després del vol que efectuá amb En
Ganudes. Tamhé hi veiérem i cnp
.

.

de.Cerimonial, senyor Puigdornéneela
A naitja tarda es- presenta per ,da
munt del camp.Favioneta "Espafia.",
pilotada pela arxiducs d'Austria, els
quals, sena dubte per tractar-se de
reines i pri.nceses; rro pogueren sos
traure's a fer acte de presencia per
testimoniar-les-hi Ilur .incondicio
nal adhesió, i de passada... a assa
bentar-se de si era veritat lo que els
havien dit, que el camp estava pie
de gom a gom.
Eren prop de les nou del vespre
quan comencá la desfilada de públic
cap a Barcelona.
Utia fut.í de la qual-tots els con
currents, guardaran bel] record.
I per ala simpática Canudes,
Carrerea i Gaztariondo, una
entusiasta felicitació -per l'éxit asso
lit, i els desitgem que els sacrifiCis
que amb tant de desinterés fan els
-vegin llargament eempensats. el que
no seria altra•cota que recollir un
xic de fruit de' la gran quantitat
de llavor que durant tant de temps
han sembrat
ACIP
a

Sagrera."

-a

•

a

•

°calvo'

o seu /101.;ai

Gnevroiet qu

GáS

t,a

promptítud amb qué

La

ur;

car

a t.ur

uesonacto

La

d.

puc servir

les demandes...
d
e les meves despeses
ucto
de transport„.
,

.

tsmi

quentitat d'hornea.*
La festa havia estat organitzada
pel nostre bou.amic el famós rnestre
pílot director 'de l'escola d'aviáció
"Barcelona" En' Josep Canudes, el
quel s'oferí a fer volar totes les
senyoretes deis mercats gratuita
ment i a més les obseqnia amb pastes

van

AQUEST FABRICANT DE MOBLES DIU:

que

.

L'entitat taxista que tan pbpular
s'ha fet aquests dies, ha tramé/ el

1

a

UN GRAN EXIT DE L'ESCOLA

,

A U70 1W NI BUS

Concessionarl per
do 13areei0na

"

Remes i princeses
enlaire

i vis.
C

a. ;ala. .14-55
-suaaaasaail

a

>55

—

Cal, dones, pensar
rem gaires dies sense

SERVICE STATION
Aragó, 270-272

anys.

set

111ACI

A l'Aerodrom Canudes

l'any

empar de cap empresa pode
rosa,
han aconseguit en menvs de
tres dies mes de 1_2.000 cooperadora,
qaan rentitat que amb ta.nt d'entu
siasme defensen alguna regidora de
la Permanent per a obtenir 12.000
comptes corrents ha trigat prop de

ACCESSORIS,
OLIS, OREMOS, oto., I tot
el que oalgul per al vostre
auto o mintió, ho trobareu
en

•••,_
4

i el

sense

alxf

75'

Tusell!!

Neumirties

cap pels
de "motu

sin", que les
la má esquerra

la ruina.

a

L'entitat deis cotxes petits i tarifa

rurbá
El
faltat al respecte
a
de seguretat, creient, sens dubte
complir millor ami) el seu deure,
emmanillá el pacient taxista i el por
ta a la Delegació, on per no resul
tar cap cárrec contra ell, l'allibera
ren imtnediatament, no acose que per
aix6 el xofer cursés la deguda. de
núncia.
A un altre xofer, perqué en baixar
el passatger torna a pujar la ban
dereta, com é molt natural, i "semblant-li" a un guardia que pesr allí
passava que el taxista cobrava una
pesseta i vint céntims quan el taxi
metre no marcava res, li demana el

—

estat

so

tinas.

fins 1' humor

popular

en

gat els conteatá que "ell tenia l'obli
gació de mirar pels interesaos de la
ciutat" i per tant es veia precisat
d'Acceptar les tarifes de setanta cén

perdre la paciéncia,..
El mes interessant del plet taxis
ta és, ara com ara, la simpatia amb
qué el públic ha rebut la tornada
a la tarifa de pesseta implantada per
l'entitat "Taxis Fortuna" i abolida
"illegalment" suara pel nostre excel
lentíssim Ajuntament Es a dita qui
de fet ha volgut prohibir la tarifa

'4117,r-a

de queixa, puix que
dejen que la rebaba de la tarifa els

delegat

tat

taxista

...són els beneficis que rdha reportat el Chevrolet
N una fábrica dé mobles, igualment us ofereix General ISTotórs Peninsular
que en qualsevol altre negoci en que (Sucio de Credits).
calgui transportar productes, el Chevro et, General Motors Peninsular, S. A. Madritl
Concessionarri per a Barcelona:
és objeCte d'elogis per ésser mes rápid i
AUTO, AMERICAN & At
més económic que qualsevol altre vehicle.
Agalla
Iírm,ero 1; Diagonal, 484
reputat
fa
El senyor Vicents Bargues,
.Agéncia
número 2: Corts, 499
bricant de mobles de Valéncia, ernet la
Agéncia niunero 3: Diagonal, 394
seva opinió sobre aquest camió:
"Des de fa quatre anys posseeixo un
-

,

camió Chevrolet i estic contentíssim del
servei que cm presta en el transport de
mobles i de materials per a llur fabrica
CiÓ. Porta fets més de 30.000 quilómetres
sense que hagi calgut cap reparació, la
qual cosa demostra la seva sólida cons
trucció i bon funcionament.
El Chevrolet, factor de prosperitat
"L'extraordinaria rapidesa del Chevro
let em permet ara de servir les comandes
amb gran promptitud, i amb una notable
disminució de les despeses de ports. Pels
beneficis que m'ha reportat, cree que el
camió Chevrolet és el més adaptable a les
necessitats de la indústria."

/tHEvItoLET1

posa a la vostra disposició una série de
camions per tal de provar-los ,gratui
tament. Aprofitéu Irocasió i aneu als
Salons d'Exposció. Allá trobareu a
qualsvol moment el cami6 adequat
a les vostres necessitats. No deixeu
d'anar-hi; us donaran una,prova

1

Qualsevol concessionari Chevrolet us
donará gustós una demostració. Infor
men-vos

Expos

c Ó especia Chevrolet :
DURANT UN MES
Durant tot aquest mes, Chevrolet

:

gratis

de les facilitats de pagament que

Camions CHEVROLET
FAI3RICATS PER

GENERAL

'

MOTORS.

11111111111111111111111111111111111111111111111111
•
••1110M.

.:••••••••••....

Mr..IMC11111IC

:•••••••¦•••¦••••

31Eiti 31EUP 1:1,

G.

NEVERA
AIECANISME SIMPLIFICAT I SILENCIOS
,a

La

•
•

3Eit " i

0Mi

•

ELECTRICA

•

CONSUMEIX MOLT POC DE CORRENT

senzillesa és el resultat de quinze anys d'in
vestigacions als Láboratoris d'electricitat de la GENERAL
ELECTRIC Co., de Schnectady, N. Y. (U. S. A.),
que són sens dubte els Inés
En aquesta nevera eléctrica no es necessita circulad() d'
del món
aígua per a refredar serpentino,grans
ni tan sois té ventiladors.
Tot el mecanisme és tancat en un emboicall d'acer hermétic
amb
NQ hi ha corretges de transmissió ni pr remsasubministrament permanent d'oh, que no pot evaporar-se.
estopes. No cal engreixar-lo mai.
El bon funcionarnent d'aquest mecanisme és garantit per
sempre contra tot defecte de
construcció• H0111 substitueix, sense cap
cárrega, tot mecanisme que es dem ostri que
funciona defectuosament.
La nevera GENERAL ELECTRIC Refrigerator "és
un re bost
estat, tota mena d'aliments, com llet, mío, frui tes, ideal". S'hi conserven durant molt de temps, en perfecte
verdures, mantega, forrnatges, carns i peix.
A més produeix gei i es Poden fer
postres gelats, amanides fredes,
mantegades, gelats, etcétera, etcétera.
Cientificament está demostrat que la temperatura de 10a C., és ellímit, del wad no cal passar mai
es facin malhé. En els GENERAL ELECTRIC
perqué els aliments no
Refrigerators es manté
"automáticament" una baixa temperatura uniforme (Compresa
entret i 9° C.)
Protegiu la vostra salut i la de la vostra familia
seva

•

•

gran

installant

AUTO

ELECTRICIDAD

III II II u II e II
,a

III III II

•

a casa

vostra

un

GENEI,IAL
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Diputació9
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ELECTRIC Refrigerator.
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cilindres
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Concessionari:

-e

Casanova, núrns. 52 i 54

1

neta; les seves edificacions són un
model entre &quema mena de eme
truccions.
L'element jove Id troba hi troba
allá tot lo que precisa per a
fine di
vertiment: dancing, pista de patine i
actualment s'hi está muntant un ve
ritable parc d'atracciona.
La gent madura també hi gandeix,
quix que ale ombriculs installats en
els llocs més estratégics les -"mamás"
poden veure llttr, filie i els papás co
ntentar les incidancies del negad o
l'última noticia política.
Aair varern ver-hi una munió de
gent com
haudem cregut, ja que
la temporada tot just comença.
L'empresa dels banys té, dones, as
segurat l'éxit i bé pral que c'ho me
rejo, puix que d'un tros de platja 'en
la qual no hi havia rnéa que sorra- i
pedrea, l'ha convertida, esmençant-lei
cabaLs en quantitat increíble, en- un
paradís d'estiu.

1

OSCHKISS
1

-

GARATGE

EXCELSIOR
Teléfon 34653
1118111.~~1

instaHat es veieren gairebé ocupades
totalment per un públic selecte que
deeitjava veure ele futurs "asos" del
volant.
Si en la inscripció i nombre de pre
mis poden apuntar-se els esmentats ro
tatius un éxit rack falaguer, en el des
c.abdellament de les carreres la des
organització va ésser el Inés sobre
sortint, i ens estranya, puix que eis
encarregats qut. el programa es des

El gran pilot anglas
Segrave, ala matat
Merare s'esteva entrenant per tal
el record mundial de ve
de batre
canoa, al Ilac de Win
amb
locitat
clamare (Anglaterra), s'ha matat el

Sir.Henry Segrave,
folias corredor
a

conseqüancia

des

ex:

de lea ferides rebu
intentar el ,que es propo

envolup(

sava.

"Miss

al fons del Ilac.
Segrave ha mort

/11

La

LA

DIAGONAL

infantil
d'automabils
carrera

'Al cap d'avall de la Diagonal tin
gué lloe ahir aquesta "manifestado"
pedalfstles, organitzada per "El pfa
Gráfico" 1«La Noche".
Les Ilotges i leients que hora lusam

NATACIO
Els grane encontres internaelonals

Annisón's, de Londres-C N. Barcelona

RESTAURANT
roasseig

a

véncer el Badalona,

flap

podera publicar-la.

a

Toro

a

la
la

TRENTA-CINO MIL COOPERA
DORE FORTUNA EN CINC DIU.
QUE MES VOLEU?

RIERA

Pesesciosa
catsiana.

Trulta hortelana
Salmonete grillete >monees'
Entreeotte erina esearzores

LA PLATJA DE CASTELLDE

1
i

Dijous,

PELS

L'espléndida

i meravellosa

piada

Castelldefels ha inaugurat ja la

porada d'enguany.
L'estila pusat

meearrons a a Napolitana
Calamar. Portuguesa
Contraillet amb petate.

de

Sepa

»fi especial Riere
Sarsuela de peig
Pote de ni a la zaretura

va

platja espaioaa

i

de

Dissabte.
Porbs de pele
neta de...
Cassoulet Toulonsaine

Diumenge,
Canelonts Roestril
de Minillas% alarrusai
Pollastre a la Corone

fllate

Ileplindid
de

grandiositat.

Sena finfesima,

Divendres.

tem

&ser l'indiscuti
ble Iloc de reunió de gairebé toba ele
banyistes: si no recordem malament
hi desfilaren durant la temporada més
de vuit-centes-mil persones. Aquest
any, amb lee reformes que l'empresa
hi ha portat a cap, creietn que pu.
'aran del milió.
Qui no conegui ele banys de Cas
telldefele no pot donar-se idea de la
seva

L'equip del C. N. Barcelona

que tan excellent paper ha fet davant ele

'erre!

e

le

carta
Preue

eeeniotlee
tameme ameos'
"WAL21111111" de Reviere.

serreimen

lee

Evidentrnent ele dos festival. ser
ví!i a la piscina de l'Expoeició no
pasearan pu a la posteritat.
Tot i reconeixent la vilua dele en
ileso., no han eetat une °osos mas
ía forte per
ale noetree nedadore,
que avni día ja necessiten categoría
usés elevada que ele filie de la masa
Albi6.
No vol dir abeto que fosein mas
de rosegar. ene ei centrad.
Principalment el partit de water
polo fon disputadissim, fine a l'ex
tren> que degut al joe dur emprat
pele nostres visitante, hora no creia
pu en la victiaria casolana.
L'equlp de l'Annison's, en el qual
•arrengleren alguno °limpies de

l'eny
11118111111111111,11111~111111~1111111111111P

teizo,

no

litat necessária per

encontres dele
Montjule, i fan el joe
a

que

antigament,

tenir en compte que avui tot
base d'esprintades i passadee
curtes, tal coro feren els :logres
representante.
La part més flaca dele anglesoe
ha estat seno dubte la. davantera,
que davant la gibia del mere eón
completament inofensiue.
En alome!, el mig-centre. Bu& ene
demostri que encare ée el jugador
que ens créietn. Va ésser el millor
del seu equip.
La defensa no paesi de discreta.
aix6 el, arnb tse& duresa que
eiéneía, 1 el poder no va deseento
és

COTXES 1 CAM.N.SIn MATRI•

BAR< EiraNA DURAN' JEL MS
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:**E Ford

77

E Chevrolet

I

21.

Camions

79

31

E

Pelo neatree ele mIllore foren
Brull i Jiménez, que malgrat de no
tenir encert a l'hora decisiva. foren
eli que donaren més eensació de
perill. Sobretot Brull, que en el lloe
central féu jugar tot requip.
Palatxi fon també un deis desta
tate, per2> de vegadet etnpri un »e
poe reeomanable.
El, tares. s bé eompliment 1
amb ganes de jugar, no van arribar
a eonvéneer.
L'érbitre, Serinyil, en el primer
partlt complí bé; no així en l'en
contre del dissabte, que degut a la
poca rigorositat va permetre que el
joc s'endurls considerablement.
Tampoe el darrer gol que fén el
C. N. B. el don á per válid, cosa

To.tal

156

20

41
34

3

Peugeot
Opel
E
E

8
7
us

11.1~1

E

xivarri que es va armar, l'arbitre
dona per finit l'eneontre, amb el
restiltat de tres a un favorable al
Club de N'atado Barcelona.
La resta de les provee que integra
ven
el programa foren guanyadcs
pela nostres. que amb tot i no fer
cap marca acceptable es posaren ets

anglesos
110inle
lamo

E

E

Agent oficial des

de 1909

a

la butoaca.

La secció femenina. de: C N. B
va
efectuar una carrera de relleus
5 x so estil Iliure. que fou el que
agrada més al pú'olic.
L'ovado xardorosa de la- nit se
l'emportá la senyoreta Carine So
riano. la fiamaat "recordwoman".
la qual, amb un hell estil de braca
de pit, féu que tot el públic u dedi
qués el picament de mana.
El primer dio del festival la pis
cina era gairebé plena, pera el dis
sabte. degut a la inclemancia del
temps i a l'equivocació soferta per
1 alguna diaria client que el segon en
centre se celebraria a la piscina de
l'Escullera, amb prou 'feines si eren
300 persones.
Ah! En hissar-se la bandera bar
rada, amb tot i que encara no hi

E

ADIPUTACIO,
Telblons

2.

3.

zoo

hvi

gaire gernació.

es

va

produir

sorollosa ovado. i aquesta sí
que durará en eta sentiments més
cara de tota persona sensible a. les
altea mires més humanes.
Ele resutats de tots dos clics breo
ele aeglients":
una

279
zoo

17666-16901
ummmomminim

2.

Valdés, C. N". B., i
Mac Leman, in.

3.
4.

Millet. C. N. B., 1
Sánchez, C. N. B

T.

i

PRIMER FESTIVAL
metres esquena, internacional

5

d,acima,

in.

33
m.
,

1

26

s.

6-ro

7-10.
s. 4-10
m. 59 s.

s.

38

3.
5.

A

4.

Panisello, C. N. B., 1.48.

s.

Carrasco, "ay.
Alexandre, 1.30

3.

Chevert, t.33

4.
5.

Nadal, z.33
Fedi, 1.38.

6.

Mata, 1.47.
Relleue 3

a.

2-10,

3.

3.

:o*, ~tal

Sánchez-Palazo:in-Ganas,

3.07.

Rellena 3 x so femenf, social
1.
Paleta. Lepage, Nadal, Grani
eher 1 Torren.; temps: 4 tn. 4 e.
a 11 assanell o,
Vérgé, Soriano,
Aumacelles i Vigo; temps: 4.13 4-10.
Rellene sx so, internacional
r.
Equip del C. N. B.: Parés,
Valdés, Segalá, Sabata 1 Artal en
.

2.30

2-2o.

s.
frian.
2

m.

Annison'e: Martln, Mac Le
Peter, Annison 1 Pycock, en
33

a.

Equip del C. N.

B. "B": Prie
to, Fernández. León. Zviller i Schulz.
3.

Water-polo
Arbitrant el senyor R. Serinyi, ele
equipe es formaren abrí:
Annison'e:' Gilderbere, Beernam,
Peter.. Bud. Mac Ieman, Lavage 1
Martin.
C. N. B.: Cruelje, Sabata, Palatal,
Brutl, Majó, Jitnézez R. i Garnper.
L'encontre acaba amb el resuitat
de tres a dos favorable al C. N. 13.
Els gola foren marcats per Jimé
nez (dos) f Brull. pel Natació, i Bud
i Lavage, els dele anglesos.
SEGON FESTIVAL
zoo

3.

braga de pit,
internacional

metres

Toepher, C. N. B.,
Annison, 1.33 2-10.

1.27 9-lo.

2.

Miguel,

5.

.51

SME

Catalunya
CELEBRARAN DIJOIIS I
DIUMENGE VINENTS,
L'ESTADI

A

IP Federació Catalana d'Atletisme
ha anuncias la celeració dels Campio
nats de Catalunya d'Atletisme del pre
sent any. Tindran lloc a l'Estadi els
clics 19 i 22, el primer dia al metí, i
el segon, matí i tarda.
A continuació puliquem el progra
ma
d'aquesta competició i l'ordre de
les provea, que será el mateix en qué
les donem

a

T.20

3-10.

Nadal, 1.23 6-10,
Isard, 1.27.

Llorca,

1.37,

6. León, 1.38.
Rellene e x se feenenf, social
Bassols, Torrente, Nadal, Tri
1.
go i afassanello, en 3.51 9-10.
Vigo, granicher, Soriano, Pa
2.
latxi i Lepage. en 3.54 9-10.
Rellene 3 x so, internacional
t.
C. N. B : González, Valdés,
Brull, Sabata i Parés, en 2.30.
2.
Annilson's: Annison, Martin,
Peter. Lavage i Mac Leman, 3.34.
Water-polo, internacional
Sota l'arbitratge del mateix se
nyor Serityá, els equipa foren:
Annison's: Gilderslevve, Beeman,
Peter, Bud, Martin, Lavage i Mac
Leman.
C. N. B.: G. Jiménez. Sabata, Pa
latxl, Brull, Cruells, Garnper i Ji
ménez R.
El resultat legal bou de tres a un
favorable ala de casa. Aconseguiren
els gola: Cruells, Jiménez 1 Gana
per. els del Natació, i Beeman féu
el del Annrison'e.
I ara, per acabar, ja que es tracta
va
d'un festival organitzat pel Co
mita de l'Exposició, per qué no fer
correr

arnb

alguna

carrera

-

-

ció

que

no

pas fert correr

eonlixer:

final;
too

1.500 metres,
metres, finab

d'aquest

part

se

llançadors.
Ene estranya que la Federada, hagi

no

és fácil que ele

concursants
bona.

sorprenguin en cap marca
Hernández, Ricard, Lastelló

ene

Mes
Ferrer i Mesalles son els cor
redora que actualmeat es trobea en
millors condicione per a copear els
tres,

primers

lloce.

Hi ha, encara, dues provea força
Importante:. els tio i -la 4 lo nutres
tanques. La primera acta molt dispu
tada entre Ballestero a Roca i Conse
gal; la segona, sernbla que cunstitu
rá un triomf per Roca, segti.: de Cu
nyat i Maten.
En els llançaments no cal trenca:se gaire el cap: els germana Tugues,
vencedora en el pes i manen; Saizar,
en el disc, i Bru, en la javettna.
Finalment, Culí renovara el títol en
la perxa; Laffite, Oliver i Carbonell

disputaran el salt d'anária; Roca,
Culi, Ballesteros, Consegai, Pérez i
Aparici se les entendran en el triple i
salta de Ilargária.
es

Voldrítm,

que

solament,

aquestai

campionats, en marques, en. quantitat
i qualitat de concursants i en organit
zació asseny-alessin una fita a seguir.
Cre'em que ha arribat l'hora de ier
les coses amb tota pede.- 'o. La Fe
deració Catalana d'Atlerne compta
amb uns mai nifícs terrenys com cace
nari de les Iluites: l'Estadi. Desvías
té al seu abast un bon material i ter
spnal per ésser. ajuda-la Anf) tot aiscó
es poden portar a cap une .empiouate
que batln el récorl de la perfecció.
Esperem, ara, per a comentar tnée
tard.
MURPHY

TAXIS FORTUNA,
LES OPOSICIONS
A FAVORINT EL

MALGRAT
SEGUEIX
PUEILIC

NNE.
supleix, amb avantat
ge el Dril i el mateiz
Fresc. Es elegant i có
moda. No s'arruga
::
Americana i Pantalon

111111111 55 111E,
CONFECCIO SUPERIOR.
TALL DE MODA
::

'ro metres

Sense

tanques, final.

compromís de
se

Dia 22, a les quatre de la tarda:
aoo metres, final; 3.00o metres "stee

-

lor,

Confeccione per a Senyors i
Nene. Article Non Exclusiu
per a Estiu, de fabricació
perfecta, denominat

tres, final.
Dia 22. a dos quede de deu del ira
tí : roo metres, semifinals, 5.00 me
tres, final; Ilançament del pes, final;
200 metree, semifinal; salta d'aleária,
final; 400 metres, eliminatóries; Han

pie-citase", final; triple salt, final;
la
roo metres. final; llançament de
"r
lave ma,
400 rnetres, final; salts

GAIREBE TOT8 ELS TAXIS
FORTUNA SON MENATS PEL
SEU PROPIETARI. AQUESTA
ES LA MILLOR GARANTIA DE
BON SERVEI

PANTALE01111111"

atlética, final; llan
cament del tnartell, final; 400 metro,
final; relleus 4x loo metres, séries;
Ilançament del disc, final; salts de
Hargária, final; relleus 4 x roo me

barra, final;

minat, en altres caldri mole Iluita P.e
a clusific.ar el vencedor.
En les earreres de velocitat p2111,
zoo i 900 metres, sembla que el jove
Arévalo té tetes les possibilitats d'ob
tenir per primera vegada el preuat
títol, Da tota manera, pera, ti caldeé
tenlr en compts, pensant amb ela az
tres adversaria, sobretot de Jonquera,
que sembla el més capacitat per trest
car-li les illusions.
Ele 400 metres seri una de les pro.
vea més lluides. Hl ha molta aspitants
al tito!: Roca, González. Muntaner,
Vives, etc. Ens aembla, peró, que ele
més indicata són Muntaner i Roca,
En 800 1 1.500 metres, al ncstre en
tendre 1 sense voler restar cap mérit
a Montfort, Angel, Tugues i algun at
tre, hi ha un borne destacat per
trionifar: Vives.
Fina ara hem citat provea en tu
guate existeix la possibilitat d'acolas,guir els minore temps, perqué en el
fons, tenint en compte la molta ea

":01,TRER101

marza

de la

final;

programa
celebraran per pri
vegada, a la nostra terra, en
mera
uns Campionats de Catalunya:L'"Stee
ple-chase" i el Ilangament de la bar
prova, els ma
ra. Per a la primera
teixos corredora de mig-fons i fons
són aptes. Eta especialistes d la barra
Hauran
no existeixen a Catalunya.
d'imuprovisar-se. cona és natural. Mal
grat que aquesta prova constitueix
una novetat, volem creure que els con
mejor part
cursante seran tnolts, la

Formen

diles proves que

Dia tg, a les quatre de la tarda:
Carrera de 200 metres, eliminatóries;
carrera de 800 metres, final;
5.000

çament

solament

afiliats al C. N. B.

DOBLE O BE SENZILL, NO ES
FAS
DUBTOS. TAXIS FOR
TUNA HA RESOLT EL. PRO
BLEMA

metres de

alguna

valuosos elements d'a'tres clubs?
De vegades els Clubs modestos
qui no
també tenen el seu orgull
el té?
1 la preséncia del record
man
de la braea En R. Sapés, del
crak de l'Atlétic Artigues i d'altres,
ens
sembla que haurien donat a
aquests festiyals rnés interés i emo
LL. G. A.

Els Carnpionats de

SE

bto.

1.

3.

atnb perxa,
relleus, 4x

IL

lliure, internacional

Pascoe, 2.38 5-to.
Zwiller, C. N. B., 1.51„
Schulz, C. N. B., 2.56 8-zo,
Prieto, C. N. B., 3.01,
zoo metros
codal
Millet, t.t6 7-lo.

s.

3.
4.
5.

i 7 déeimes.
4.

t.

1-to.

7-ro.

x

metres eatil
Peter, 2.37

200

Toepher-Domingo-Arranz, en
58 s.
Millet-Bruno-Puig, s.58 8-1o.
Gamper-Paseleello-Isard, 2.04

a.
a ni.

B.. 1.33 5-10.

~tres estil lliiar

Schulz, C. N. B., 533 g-so.
Miguel, C. N. B., 1.16 a-ro.
Nadal, C. N. B., t.t7 6-ro.
~tres estil ilhe debutante

4.
3.
6.

irscomprensible, ja que la bala va en
trar legalment. Segona ell, anava se.
guint la jugada i no ho va veere
perfectament, eo que consulta al jut
(el delegas británic).
ge de gol
Aquest, amb tota la seva flema, va
dir que podia continuar el joe.
Els nostres protestaren i junt amb
ella el públic. Els anglesos també.
dient que no era gol. i en vista del

demostren clarament
la superiorítat manífesta del

A
'cifres
kiquestes

a

nar.

38

Fíat
Citroén
Renault

n'Ilesos de l'Azmison's

Brull, C. N. B., i.o8.
Pycocic, 1.08 t-zo.
Zviller, C. N. B., zar.

zoo
I.

posseeixen la l'agi

tense

ir

a

Dimecres,

dispufate a
de water-polo igual

E

les
poseibilitats de
i de l'Euserpa per a triom
far, a causa duna inferioritat guau
titativa, el Gimnástic, el Barcelona i
el Badalona resten com ele tres única
clubs mée capacitats per a enzportee
es'n la victória.
En l'aspecte individesal, si é en al
guises provea el triomf está' ja deter

Descartadas

l'Espanyol

Dirnarta,

*momo/romo*

adversari

úrtie

tito!.

Esendena de pagas
B ulllt casqia
Llug a ta Bella molinera

Un paradís d'estiu

•

dele blau-grana. Enguany, ultra aquella
dos clubs, hi ha el Gimnástie de Tar
ragona 1 l'Espanyol, que, amb fona
pel
mentades itepirations, imitaran

COBERT RECLAM A 5 MES.
Menú se:manad:
Avui, dilluns,
0,15 poehés esas Riera

carreres arribaren a hon fi.
Per no haver-nos estat possible
d'obtenie la !lista deis preiniats no

e

any la Iluita individual, coca
la social, será molt Inés fluida i com
petida que en ala anteriors. L'any pes
sat, a Tarragona, el Barcelona, ac
tual campi6 de Catalunya, va haver de
lluitar d'una manera aferrissada per

Gracia, 100

de

anuaciat la celebraci6 del Campionats
de Catalunya abans dele provincials.
Es, aquest, un procediment ja veli en
tre nosaltres que no hauria d'exittir.
Creiem que ha arribat el moraent de
fer lea coses amb un xic calés de cap.
Enlloc succeeix el que ací referent
Procedint d'aqueata
a aquest aspecte.
manera, els campionats de la provin
cia no tenen cap interas.

Aqueat

IMMINIMINIMMEN~MI~Ew

previst son
aquesta mena

estava

com

les

gairebé

de se
catástrofe.
d'ocorreguda
la
guida
La seva senyora ha presenciat
amb l'esfereiment que hom pot su
pone, la terrible desgrácia.
Amb la mort de Segrave, Angla
terra perd un deis setas millors pi
lote, 1 el recordneas mundial de ve
lotitat amb automóbil, que aconse
guí & la platja de Daytona, a un
prentedi de 373 qttilbstietree per
hora.

tal

persones bregades en
d'organitzacions i fine en coses de
major importancia.
Isfalgrat d'aix6, els petits i els grano
pasearen una tarda força divertida i

England II"
donava la segona volta al llac, a una
veIocitat de 96 :Miles per hora, quan
enfonsar-se repentinament, tor
va
nant a sortir a la superficie i enfon
sant-se definitivament.
Un deis raecánics ha desaparegut
La canoa

9

la rambla de Catakmya

us

demostrará

compra,
a

Portaferrissa,
GI

13
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"sala de conferencies"— Veuen aquest
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Mentóries d'un carterista
barceloní
1
Jo

cree

que

el

carteresta

per

es un

sonatge marcadament barceloni. Es
elar que hi ha carteristes a París i a
Madrid i a Valencia i a Nova York,

peró són,

al mesa entendre, una altra
de carteristes menys
hábil,
menys correctes, mes fine, menys ea
pecialitzats que es de casa nostra.
Suposo que el lector no creurá pas
que el meu orgull de catea em faci
exagerar la nota patribtica fins a va
mena

carta

manera

a

donar

a

neu-vos

monsieur

un

un

que

—

tot seni
barcelonins que

molts, moltissines,
viatjant en un

tia
Creu Roja. en un Grácia-Rambles o
en un Orientals han estas alliberats de
la cartera o del rellotge per una fuá
misteriosa i habilissima. No en troba
ren ni un. pera,
que en explicar-ho
deixi de tenir un somriure franca
ment bondad6s. ni un que guardi ran
cenia a l'autor del delicte. ni un que
deixí de reconaixer que badava. Tots
senten una secreta admirac16 per l'ar
tísta de la mi afinada capee de des
botonar una butxaca interior de l'ame
ricana 1 d' extreure'n la cartera sense
in refrec delator...
•

*

*

Eta meus ansics de LA RAMBLA
DE CATALUNYA comprendran ara,
després d'aquestes línies de próleg. el
meu interés a narrar la interessant en
trevista que he tingut l'honor de cele
brar amb el primer carterista de
Barcelona. Ha estat l'home que m'ha
confíe les seves membries amb una
arnabilitat 1 un esperit de confianaa
veritablement commovedors. L'home
que concia el "métier" i que areb una
formidable confianea en el seu art no
té inconvenient a divulgar els punta
fonamentals del métode oficial seguit

-~

"El Progreso" de dinsecres deia:
"Bajo la dictadura del gobierno Be
renguer.—"El Progreso" multado.
Ayer tarda un agente de policía se
personó en nuestra Redacción para ha
cernos entrega de un oficio del Go
bierno civil, en el que se nos comuni
ca la imposición de una multa de dos
cientas pesetas "por no haber some
tido a la Censura el articulo titulado
"Aquí no ha pasado nada".
Adelante!"

ha

vingut a visitar l'Exposició i que se
lela tornas a París sense haver tin
gut remedó de quedar-se sense car
tera o sense haver experimentat
la
sorpresa d'has-er-se trobat amb un pa
rell de duros "sevillanos". Qué pas
eará? Passare que rnonsieur Dupont
tindre un vague record de Barcelona
4 que al cap d'un temps s'anirá obli
dant de ta nostra ciutat masera cos
mopolita, maese moderna. massa eu
ropea. En canve eincident d'una sor
presa a base de duros
evillanos" I
l'aventura de quedar-se misteriosament
•ense
rellotge I sense cartera és d'a
s:melles que no s'obliden facilment...
—Barcelona?
dirá--. Ah le. una
gran ciusate Quan jo vaig anar-bi
varen
prendrean la cartera... Quina
rae tenen els carteristes barcelonins
S6a una esos, uns veritables asos!...
No sent'n res, no us adoneu de res...
I tanmateix a l'hora de pagar 1a nota
us trobeu
tense
cartera... Aneu-hi,
pisen-bit
A l'estranger sobresurten els rases
d'hotel, els timador. i els bendita de
frac. Barcelona. en canvi, brilla pela
seu carteristes finíssims,
artates re
ayas amb la coacci6 i la violencia que
Izo confíen tot, absolutament tot, a la
técnica i a la greda. Aquests artistes
soler: ésser gent casolana, gent ena
morada de la seva terra que no aban
donen Catalunya per res del
alón.
No eta temiste París. ni Londres. ni
Nova-York. Són barcelonins com eI
Pla de l'Os i no tenen cap interés a
eixarnplar llur redí d'acci6 re a am
pliar el seu itinerari...
Ehs ciutadarts de Barcelona semen.
a cada moment. la presencia secreta del
carterista que viatja a la plataforma
d'un tramvia, 1 aquesta impressió per
rnanent els fa abrir els ulls, els fa
estar alerta 1 els densa una sensibilitat
que no tenen els ciutadans de cap al
tra ciutat del men. Mireu els tram
vies 1 els autolennibus 1 el metro de
Berlín. de Londres o de París 1 us
quedareu parats en veure l'aire de re
fiament 1 de badoqueria deis viatgers.
Per contra. fixeu-vos en la gent d'ací
que omple aquest mena de vehicles 1
constatareu de seguida la mirada des
persa de tothom, eatenci6 del senyor
Esteve, les precaucions deis senynrs
Wats, el moviment instintiu dels bo
rnes a abotonar-se l'americana 1 a pal
par-se landret de la cartera a cada

Malgrat

la normalitat,

relleu in

la vostra ciutat. Imagi

Dupont

a

passant per la plaga
de la Cona•rdia

especial interés a remarcar
que el carterista barceloní ha contremit
ternacional

—En Relegues- ene ha dit que te
niu unes "Membries" molt interes
sants. No me les poddeu deixar?
—Impossible. En podeu copiar aquí
mateix tot el tros que vulgueu. Podeu
tornai
de/ni si aixl us plau, peró
aquestes "Membr:es" no Osan sepa
rat mai de mi. Aquí trobareu preci
sament tot el que us pot interessar de
la nieva vida i de eurt grácies al qual
m'he fet una posicid...

Cap

un

•

—lexaetel Aquesta raá, d'upecte eafereldor, és la
tant del

!'escota del, carteristes barcelonins.
Está segur que amb la divulgació deis
emes secreta ennobleix Van del rateris
me; és com l'Ilusionista que ensenya
ele trucs al públic abans de comenear
la sessió i que es fa aplaudir després
amb més entusiasme quan el públic
admea la seva grácia insuperable a
fer jocs de mans sense que es vegi la
trampa. Car l'art de subtilitzar rellot
ges i carteres és, en certa manera, un
dele variats aspectes de l'illusionisme
i deis jocs de mane.
Sobretot, de taus...
—Si el vola conéixer—em digué
Joan Balaguer—hatirás de venir aques
ta nit a un bar de Gracia...
—A quina hora?
—A les onze.
—Li dirás que stec reparter?
—Per qué no? En Lluís és un car
terista de prestigi, un "pikpolcet" in
ternacional, un veritable mestre en el
difícil art de prendre carteres. The
presentaré cense fer compliments ni
recerrer a trucs de cap mena.
—I creus que "parlará"?
—Crec que sí. Tot el que no sigui

-Sigues:

a

revelar aquella

secrets professionals
que poguessin comprometre ele seto
col-legues espero que ho dirá. En Lluís
té una escola admirablement m'untada
un pis discredssim, molt a la vora
del bar on anirem. Potser te l'ensenya
rá. Ehl está orgullás de la seva obra
d'educaci6 professional des de l'escota
que ha fundas i que dirigeix amb ad
mirable encert. Ele seus alumnas re
presenten el bo i millor del raterisme
catall 56n gent que posseeix la téc
nica de l'ofici i que subtilitzen rellot
ges d'or, carteres ;sienes 1 solitaria de
preu amb un refinament que debes con
tentes les premies victimes.
—fié, vaja; abre últim deu &ser
una hipistesi, fila de la teva admira
ció per aquest borne. Parles amb tant
d'entusiasme que qualsevol et creuria
un ex-alumne d'En Lluís o
un
seu
agent de publicitat
—Amic mete jo seec un gran ainic
d'aquest lustre. Potser sí que la meva
fonda amistat envera ell cm fa parlar
arnb una mica de parcialitat
Peró
justament per aixe tinc més interas en
qué el coneguis, en qué hi conversis
i sobretot en que el vegis "actuar".
Aleshores m'agradará conéixer el teu
comentad.
—Una pregunta: puc venir ame, el
fotagraf ? No creguis que vulgui 11lustrar el meu reportatge amb el re
trat
de Lluís i dele 'rus alumnes...
Ele feria un flac servei. Pere si el
creus disposat a explicar-me coses in
teressants de la seva vida de carteris
ta m'agradada poder fer unes guan
tes instantanies.
—No penco pas que hi tingui cap
inconvenient. Al contrari. Portee li
enredará. En Lilas és un apastol de
l'ofici. Estic segur que provara de
convence't perque einscriguis al seu
cura do "pispologia".
—Bé, dono, vindrem amb el fetb
en

graf.

"tilda%

mes iznpor

exactes.

Aquí tena l'adre

ga del bar.

—A les onze en punt ene ene a les
ordres del millor carterista de Barce
lona!
• • •

El bar d'En Llula está eituat

neme

barcelonf. Es

me

aviat

bar
velos
barre

•

Dimecree el governador digué ale
periodietes que havia posat duce mul
tes a "1.A Publicitat", una de dues
centes pessetes i una altra de quatre
censes, per no haver portat une arti
cles a la censura.
—Per cert que un d'aquests articles
—afea{ el governador—no pot ésser
més inoportú. car en aquests monteras
de concardia no s'hi val a voten des
fermar les passions

•

en un

modest carrer de Gracia. Naipe di
ria que en aquell bar es reuneixen ele
personateee mes importante del vate

"LA Nau" ha dit q-se die enrera ti
fou imposada una multade zoo pesse
tes.
se.

un

d'aspecte burgés, un bar per a
pacífica 1 per a famílies del
Aquesta troballa d'En Lluís ja prova
el talent d'aqueas home. El seu bar
está lógicament relacionat amb el punt
potser mea important de la seva pro
fessió el desdibuixament, la pleon el

El general Despujol explica que ha
via decidit cridar l'atenció de "El
Mat" per haver publicat en el seu edi
torial d'ahir une earais en Mane cor
responents a un article que va treure

silenci, la "normalitat".
Ele carteristes—segons lliçons tna
gistrals d'En Lluls—han d'anar ;res
tas sense estridéncies de cap mena. Ni
mana elegante, ni tnassa negligits. Res
de colore cridaners, ni eorbates llam
pants, ni claveli al trau, ni mocador*
de seda a la butxaca de l'americana.
Ben afaitats, s'Innato correctament,
pede amb un aire de vulgaritat que
ele ajudi a fer-lo pasear desaperce
but...
En Lluts dóna l'exernple. Hern en
trat al "bar" amb el fotegraf i l'hem
cercas tots dos amb els ulls cense po
der-lo remarcar. Qui hauria dit que
era aquel! senyor que llegia distreta
ment "La Nau" en un recó del bar,
al costas mateix de la pianola? A qui
s'hauria pogut acudir que un carte
rista
pogués llegir "La Nau"?...
Doncs bé. En Lluís—personatge de
quaranta cinc anys, retirat de l'ofici
per massa cesas. Es un catalanista que
compra diáriament tres (liad. cata
lans. Us hauria fet gracia sentir-lo
parlar
contestant la nostra obser
vació en veure'l Ilegin "La Nau" —de
la seva admiració per Nicolau d'Olwer
i de la seva afici5 a llegir ele edito
rials de Rovira i Virgili.
—Han ves café?—ens diu amable

tata no arribin a les penyores de cinc
centes I mil pessetes i suspensions
recollides que lam sofert nosaltres.

—

ment

—Si, moltes grácies.
—En Balaeuer m'havia anuncias la
visita... Quan vulgui estic a les
seves ordres.
—Agraidissims... Ens agradada—si
abre no u. ha de molestar—visitar la
vostra escola i escoltar algunes anéc
dotes del, vostres vint anys de carte
rista...
Per tota respcsta En Lluís agafá
el seu barres de palla —1Ieugerament
esgrogueit—i ens invitá a seguir-lo.
A vint metres del bar hi ha casa seva.
Porta de ferro, estreta pero elegant,
aspecte aburgesat No cal pos cridar
el vigílant. En Lluís obre i amb una
Ilanterneta de butxaca ene guía fins al
Primer Pis. tercera porta. Entrem. En
cén la llum eléctrica. No hi ha re
bedor. Seguiin un passadís. aixeca una
cortina. obre unes vidrieres i fem cap
de
a tina sala espaiosa amb una taula
despatx i deu o dotze cadires.
—Seguí». seguin. No facin compli
ments—ens diu. Aquesta és la meya
seva

e

ea ame la gebardosa servint de

1146

cura..

11 tragué fácilment el rello tge d'or.„

Lobrerisme 1 la Ilenguiti

cab

talana

cure

DOMENEC DE BELLMUNT

d'haver nascut al país dels mi
llore carteristes del men. No. Pene

en

quadro?
—Aquesta mal fotografiada?
—Exacte. Aquesta nue daspecte es
fereidor és la aleó mes important del

Llegiu,

rsar-me

tinc

juny de 1930

la rambla de Catalunya

la

censura.

Desitgem que, els collegues

Tuti de secretaris
Hi havia tusa ciutat on ele metges
relativament tranquils con
templant coro passaven ele anys i fent
el que bonament era possible i les cir
cumstancies permetien. Peró va venir
un Govern que se ji va ocórrer de re
conaixer la erra importá'ncia i ele va
coneedir el dret de romenar un dipu
tat. Mal no hagués succeit! Conmina
ren les cábales per a determinar qui
podria sacrificar-se per l'ostentació del
carrec. Cona que de sacrificio no en
vol ninga 1 per altra part no es podía
perdre el temps, una inmensa majo.
da del. qui temen dret a designar-lo
votaren com a cosa ben natural que ele
estaven

president.
La cosa no va eorprendr i fins di
rem que va agradar quasi a tothom.
el

en

aquell

moment.

Molts obren creuen que el Ilenguat
ge oficial de la Confederació ha d'es
ser el castellá, no solament en el que
i
es refereix a l'organistne nacional
relacione entre les regions, sinó en eis
tractes i propagandes escrites per a
Catalunya. Per una malentesa de preo
cupació antipatriótica l'obrer cama
bandeja la my; !lengua de periódica i
rnanifestos, tnolts d'ells, sobretee
aquests darrers, d'extensió limitada a
una

població

o

a

una comarca

riostra.

Aixd denuncia un remot sentimettt
de domesticitat que no t'adía al seu
esperit de revolta. Anuest procedir
respon exactament a la mateixa la
gica per la de la nostra aristocracia.
Ele sembla que en parlar en castelli
agafen un to superior les seves parase
les, guanyen en categoria, en record
d'una dominació í d'un dominador es
piritualment ame inexistent.
Pera, taranateix, no diu gaire ei
favor del seu esperit democrátic usar
la !lengua dele senyors i pel fet
ser de senyors. Precisarnent qui avala
davant de l'home liberal i amic del
poble el reviscolament de la Ilengua
catalana i l'haver-ne fet un instrument
de cultura ha estat el seu acord amb
la Heme= que, fine no fa gaire, ha; ia
usat tan sol. la plebe durant molts
segles. Aquesta rió que s'ha donat per
últim al nostre pagas, al nostre obre,
i al nostre menestral en ter d'aquella
parla de les seves intimitats domesti
ques una noblesa i servir-se'n per ex
pressar grane veritats i reclamar jus
mies, és l'acte mes fervores d'amor

sincer al

poble

que ha jet el catala

nisme.

Sembla estrany que el nostre obren
que l'ús de la seva
no comprengui
preppia llengua és la seva foro. No fa
gaire encara, en els mítings i assem
blees s'aixecaven molts oradors cata
laos i feien llurs peroracions en llen
gua castellana. En ele més aptes itn
mediatament era traicionada llur pro
cedencia per l'accent, i llurs paraules
agafaven un to carrinc16 i poe sincer
a una cosa al-baratea;
gire i expressions també eren
plebeus i rebaixaven la llengua en la
qual no tenles una preparaci6
ficient per a usar. Quan no s'embar

correspon

com

ele

sets

busseven, quan la cosa marxava bé
1 la inspiraci6 rajava fluida. quejen en
tete ele trucatges oratoris i ele tapice
més rebregats o s'embrancavee en ele
lirismes més melodramática La man
ele
ea de la inmuta justa i escálela
feia donar tombs 1 més tombe a la
frase, i la idea es denla en un rásfec
de paraules inexpressíves. Tot aixes
passava, com fem avinent, en ele mes
apto, que en ele altres la facecia pre
nia tot el caient d'una paredia ri
El mateix te tenen avui ele seus ar
fieles. La retórica ofega el pensarnent:
una retórica baldera 1 cense suc. Des
prés de torrbar i retotnbar per enmig
d'una mote inescaients, tot l'escrit es
pot recluir a un pensament mes o
menys bo, perb que podia ésser ex
pressat anib justesa en molt peques pa
raules.
Aquesta pruija o aquest solenserstas
lingüístic ha determina! un grao d'in
feriorltat en la noetra gent. Essent ele
treballadors catalans ele veritables or
ganitzadore 1 doctriradors del sindi
ealisme espanyol, i poseer í tot de
l'anarquisme, han dcmat poquíssims
teorazadors í hornee de pensatnent
que es puguin cementar. La seva for

seu

Es ciar que sempee hi ha descontmts
que voldrien carregar damunt
acu
el feixuc pes de la salvació de la des
ee i es veieren defraudats. Fine aquí
la cosa no passá endavant.
Vet acl. pede que al cap de poe es
trota motiu d'armar soroll, i ja os
teniu a tots embolicats amb una tre
bulació catastrefica. S'organitzá una
ofensiva, i en pregué una de les dime
cions un secretan s de categoria sindi
cal. Aquest bon senyor ja s'havia dis
tinga feia poc com a fidel custodi del
dret i del compliment estricte d'una
Estatuts que per aclamació alavia
acordat adaptar arnb bnevolenga i
espera de justicia per compensar el
treball don altre eecretari collegíal
encara, i sense el vot contrari de nin
gú. Es ciar que el Reglament es el
eeglainent, i con) que no hi 1a als.e
cerní que complir-lo estrictament si
algez ho demana, no va haver-hi més
remei. La victória no va ésse- gaire
elegant. peró inolt confortable.
Com anávem dient, dones, l'ofensi
va ea dirigí llavors contra el diputat,
une perqué volien
suplir-lo i altres
perqué amb un duo de víctimes queda
ven
més satisfets i compensats de
trifulges passades amb motiu d'un cas
o casos que havien passat i que per
metien fer molta broma.
Pere un secretad proposa i la clac
se médica d'aquell país
va (esposar
Ele metges veieren la trampa i cuita
reo a desfer-la, i l'ofensiva
no va re
eixir. Hataleu vist Ilavors les caree
plorones, desencaixaecs, lívides, de
tot hi havia, d'aquell be de Déu de
secretaria eindicale, presidenta futurs
defraudats, candidats a la Diputació
desenganyats i tot seis peona de bre
ga que 5'utilitzen quan la faceta nc
permet plantar la cara als pronotns,
tristos i confosos. Ele eras i gemecs
se sentien des de la
Rambla i a les
farmácie veincs la tema per assistir
ale embascus no para fine a les tan
tea de la rnatinada.
La leuda. pero, fou magnífica i mes
crudel perqué els assaltants se les pro
metien molt felices i en previsto per
assaburir
millor l'exit prengueren
seient de preferencia, El secretani sindical cridá molt, pera queda planxat
alai
compensá el company de colee
gial i del primer atac a qua hern fet
referencia. La vida tranquilla de la
ciutat no ea pertorbit gens i les bones
gente seguiren roncant ami) el con
beatític d'un Arcadia prometedora.
PERET IIORTA I ALSINA

ça s'esbravava en la
traducci6 de les
seves idees.
Tanmateix és un
penós el de traductor;
treball
les ideea
fixem en paraules i en les
tenim més a l'abast en elparaules que
nostre c
vell i treses del nostre
viure
a
En haver-lo de traduir el
malferina
és aquel' tapie tombat al reves
tantes
voltee retret quan es tracta
de
cions. I aquest és l'efecte que maese:majoria deis nostres periadies fan la
idees informes i mal cosides, obrers
fils
ben cornbinats.
Té l'obrerisme catala una
tradieie
ben bona en la tasca que féu
'Mea

quotidier

Tramuntana, que dirigia En
Llunes.
Té, encara, un altre intent,
tot seguit
fracassat, en el periadic
editas pel grup del mateix«L'Avenir",
nom vint
i-cinc anys
enrera.

La reviu ara eri
i obreristes que

perlódics obrera

tants

han sortit i surten

en

aquest

"Justicia Social",

tempe

"L'Estela", "Ter
Prometheus",

rassa

"Treball i
aquesta praxima "Terra Lliure".
Cal que s'hi vagin avesant. El eta
ara a
tinte sorpren segurament,
dins
de poc temps será unanecessitat im
prescindible; veuran que el sets pum
fort éa la Ilengua que en
oblidar-la
rebaixen la qualitat 1 el valor del
seu
pensament i ele seus propia meras.
Si
en cerca d'una mes grossa
extensie
minven la intensitat de les seves
idees
i la profunditat de la seva acció,
fan
un tort enorme ale seus ideals
i fan
un tort enorme a la seva
personalitat
humana. La idea de la immensitat fa
perdre la nocies de la terra.
I tot abre he) diem sense cap
menys
preu pel castella. ni amb cap
intencie
xovinista. Ho diem com una mema
de llibertat; he diem per amor a la
cultura obrera, per amor a la justicia
obrera, que sempre ha d'ésser elevació
moral i espiritual del poble, pene del
pohle de carn i casos, no d'una abs
traed& irreal.
j". AIGUADER I MIRO
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Els presos socials

esznen

LA VIDA MEDICA EN BROMA

representes

L'amic Massip ha estat oportú en el
en la
seu article sobre l'as del catea
premsa obrera.
Conec el medí i ein figuro l'efecte
que
huta fet entre els militante.
Molts d'ells en llegir l'art:cle els hau
rá semblat com si caiguessin d'un nia,
i una cosa nora se'ls haure revelat

primera
fase, gairebé no comprenia altrea
delictes que ele d'indisciplina mili
tar; després va estendre's a diver
sos presos i encausats polítics; peró
li falta encara complir un tercer pes:
el d'aconseguir l'alliberaciti dele
L'amnistia, dios la

eeva

presos per

causa de la Iluita social.
Si han d'ésser frenes, en s caldrá
confessar que, Mar corre va ésser
ferina i unánime la protesta que va
dur ealliberanea dels presos per de
lictes contra la seguretat de l'Estat,
ha estat feble i desllorigada la carn
panya en pro dele presos socials.
De manera que hom arriba sovint a
la convicció que, fora del cas que
s'alteri i es capgi.i l'estat de lea cfr.
cumstáncies, no tindran participació
en ele beneficia de l'amnistia. I ajare
seria monstru6s, sobretot si cede
venia per culpa de la inacció de
certs sectors polítics (en concret,
de nosaltres), que per a alliberar a
correligionaris seus van rebre l'ajut
decida, noble i desinteressat de les
classes obreres i de Ilurs organitza
cions.
Calda, dones, ter algunes refle
xions ansistoses a les renresenta
cions de l'element burgés que es
traben a !'esquema catalana. Caldrá
ter-los avinent que pel damunt de
llurs prejudicis de classe hi ha el
sentiment de la justicia. Els cle
mente obrers repetim, ho han com
pras així: van ajudar a la campanya
en pro de condemnats polítics que
no ho
eren per haver defensat rei
vindicacions d'ordre social, sinó po
sicions
complesament indiferente
(enc que no oposades) a l'obrerisme.
De manera que, ara per ara, hi ha

déficit dersteRigéncia, sentit po
Iltic 1 sentit hurta a :avor de l'ele
ment proletari i contra l'element

un

burgas.
I si considere:1s Pis patisnents que
ele presos per delicses socials han
sofert, no san pu inferiors ale de
cap de les víctimes que han estas
cuana defensades areb tant d'afane.:
penseu en els presos pele successos
de la caserna del Carme de Sara
gossa; en ele de Talega; en Sancho
Alegre i en tanta i tants d'altres:
sen ele que fa més d'anys que catan
prIvats de la llibertat i els que hi
!suman d'estar encara per més de
temps. No eón tan solament les
victiines més indefenses, sirte les
més víctimes.
Cal que els elements burgesos
considerin Macó. Ara que elle glatei
xen

per

una

prendre millor
bertat és

una

llibertat, poden
que mai

com

precisa

cosa

a

de cama com sovint cha volgut pre
tendre. I seria conminar malainent
una
actuació esquerrane deixar a
l'estacada ele presos social!.
No ene quedaria més remei a les
esquerres

cata'anes,

que

aliar-nos

emb

l'ultra-dreta. I fracasar.
Raons de dret i de conveniencia
donas, advoquen per tal que els ele
mente burgesos compresos
dita
l'esquerra catalana bregues decidida
tnent a favor dele presos per deba
tes socials. Nontés una por que en
teles l'enteniment coRectiu podria
ccnduir-los a negar la justicia i la
prepia cdhveniencia.
Cal, dones, treballar i no pas te
Llement. Posar-hl aquell entusiasme
i aquella convicció que ja ens ha
donat un cop la victeria.
No abondoneu ele presos cocíais!
ROSEND LLATES
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Associació de Teatre

com

la lli
perso

Selecte

que n'estan prhrades d'una ma
nera tan trágica. Ara que voten cons
nes

tituir

el país dins

d'una fórmula

que permeti la'pacifica convivencia,
que considerin quin obstacle seria
de tenir en contra seu el precedent
de no haver volgut collaborar en
una tasca de redree ciutadá. de jus

ticia i de reciprocítat.
I sobretot, ara que han d'imposar
el seu programa, que tinguin ben
present el perill que representa el
trobar-se en contra de tots els ele
ments d'acció, que no eón rnai pre
cisament els vetes-i-fils i els advo
cats ni els metges.
Que estiguin convenciste que l'e
lement obren és un preciós aliat,
pene que mai no voldrá ter de carn

En la VII sessió teatral que
diumenge vinent, dia 22 del
corrent, a les deu de la MI.
tindrá Ilec al teatro de l'Orfe,'
el

Gracienc,

aquesta

Associaci,,

inaugurarh la tanda de teatrf.
estrangeT amb l'estrena de ht
tragicomedia en set actes, "ErD

borne!", de Max Deauvillc,
tradulda al catalá pe' nostre
poeta Ventura Gassol.
L'aportaci6 a l'escena cata
lana d'aquesta novísima pro
ducció, una de les més defini
segons
l'opinló del
tives
prestigiós crític Camille Pcu
peye
del teatre expressionis
ta, forosament ha de resultas'
interessantIssima per a tots
aquells que verament es pre
ocupen del moviCent renovador
un

—

del teatre.

El

tigi d'aquest

reconegut
escriptro

ores
belga

ncvellista 1 com a dra
constitueix ja una ga
rantía d'éxit. A més, el triomf
assolit, a París 1 a Bélgica amb
la reperesntaci6 de "Era un
borne!", fa esperar que a Bar
celona di ha d'ésser atorgada
per part de la crítica i el públic
Ventura
la mateixa distinció.
traducció
Gassol n'ha fet una
acuradíssinia que en res desdiu
de l'original í serva en tot mo
ment l'interés i exactitud d'ex
pressió que la earacteritza
com

a

maturg,

117+,

te

distingeix.
De la presentacid escénica st
n'encarrega, cem de consuetud,

10v

el director artfstic

Angel

Fer

el qual procedeix ja a
la realitzaci6 deis set decorats
que hi juguen i dels figurins de
determinats personatges. L'es
cultor Víctor Moré
L l'execució de les mascares que
intervenen en l'acoló. La direc
ció escénica de l'obra anirá,
carrec d'Enríe Lluelles 1 será
interpretada per actors profes
sicnals 1 per alguns alumnes
de l'Associacie de Teatre Se
lecte.

nández,

procedeix

1•911/p.

—Dispensi,
dele

l'amnistia

potser vosté ho sabrá: ?Qué
presos social'?

Aquesta SetniC5 1 les SUCCOSSi
hem

ves

de ter per aconseguir

'leer

seelus)

seran

de

carácter fritini,

podran assistir-hi
assodate 1 les persones qu
només

gufn

els

pertleularment invitadc.

