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Bolónía

Ramon Guzman i Martorell, na
de Penylscola, provincia de
Castelló de la Plana, 2x anys, sol
ta•, peró amb comprornís, fa set
anys que juga a futbol, es tres dar
rers amb el Bareelona, és
campió de
Catalunya i ho ha estas d'Espanya,
ha estat internacional dues vegades,

la seva

a

Baviera,

en especial
práctic del
taula, amb

i la seva germana. El
mig-centre del Barcelona acaba de
eoPar, o tnillor, fa veure que acaba
de sopar, me.ntrestant podem ad-

mirar

mare

unes

fotos

en mis

mares

que

peagen de les parets del menjador.
d'aquests mares, curiós, és fet
de ganxet, i té els colors blau-grana.
„Han vist també una cortina barra
da amb es mateixos colors. Brea:
a. casa d'En Gurman per tct es res

el pols insegur i falla sovint.
—Si a Bolónia lio feies tan bé
com ara—li diu En Bestit—devieu

pira barceloniame.

guanyar per sort.

Ara som al carrer camí del café.
al voltant d'una tauleta, davant
d'una cervesa 1 un granisat, Raraon
Gurman cornença a parlar de Pra
ga. Millor, En Guzman es resisteix
á parlar de Praga. No aconseguirn
que ens &gel per qué creu que l'equip
de la Federació Espanyola va su
Curabir davant els txecs.
—Si no és per Zamora š Quinco

tes— diu— arriben

a

la dotzena.

—Tant?
—11tés i tot. Jo m'estava equipat,
assegut darrera la porta d'En Za
mora. Vaig comptar fins a set xuts
,que va deturar de manera formida
ble, que a qualsevol altte porter els
passen. I les intervencions pro
videncials de Quincoces no tenien
fi ni corapte. Sort d'aquests dos i
de Ciriaco.
dones els majos qué feien?
—El terreny de joc els va perju
dicar molt. Ells estan acosturnats
camps tous, on hi ha
a jugar en
molta herba. I al camp de Praga
n'hi havia gens i era dur com
un roc. A mas, els (eleccionats de
la Federació Espanyola jugaven
amb tacos de camp d'herba i no
podien dominar la pilota.
1 —I els davanters?
—No s'entenien.
.-1 Gorostiza?
—Pobre xicott Aquest sí qtie S'ha
escapat duna i bona. Per culpa del
cama. Si no hi arriben a córrer, la hi
fet tallar, li va rebrotar. Se li in
flava el peu 1 se Ii feia pus a la
cama. Si no hi arriben a correr li
haurien haguda de tallar. Quina ma
nera
de patirl Es queixava cons
tantrnent. Feia molta pena.
—A propósit. ?Qué van sser les
angines de Samitier?
—Un altre que va estar ben bé
de desgrácia. Va arribar un dia al
vespre, ben trempat, i l'endemá es
Se
va despertar amb mal de coll.
li va inflar i la cara se li tornava
de color morat. Tenia moltes difi
cultats per a respirar. Va sofrir tant
cosa
En Gorostiza. Nosaltres ens
créiem que no vindria. Com que té
muller molt malalta...
En el bo de la conversa arriba
arles Bestit. Som al bar on hi ha
local social de la seva penya. Ens
:convida a visitar la "sala de jun
es" (?). fi entrem d'un en un. La
)rta és eetreta i l'habitació mIcros
pica. Nosattres tres sois l'om
im. Una taula, dues cadires, un

mariet,

unes

fotografies

i cl sostre

de teranyines.
Ara la conversa continua al vol
alal. d'un billar. Els dos barcelonis
tes, En Bonet de l'Euro i el que
e

ens embranquem en una par
tida de caramboles. En Guzman té

signa.

GUZMAN

—A Bolónia es va guanyar gracias a l'entusiasme de tots. L'equip
italia és molt bo, paró el nostre no
era despreciable. En Zamora estava
molt segur, els defensas jugaven
molt, els majos no desentonárem i
els davanters semblava que tota la
vida haguessin jugat junts.
—I Goiburu?
—Bé, molt bé. Millor fent joc que
no pas xutant. Es el millor partit
que ji he vist. No ens ho pensávem
pas. Ni ell mateix no es darla esperar que donés tant de rendirnent.
En Bestit aprofita que estem distrets escoltant a Guzman per apuntar-se carambolas de més i arreglar-se les boles.
—Vés que si fas trampes—li
diem— estplicarem que et dediques
a rondar convents.
Guzman continua.
—El primer gol deis italians era
orsai claríssim. La posicia de l'arbitre, paró, Ii impedia de veure'l. El
seu equip és molt ba. En Meazza
centra molt bé, peró no deixant-lo
centrar ja várern ésser al cap del
carrer. L'Ossi no cm va convencer.
Els italians el tenen com un déu,
paró la seva forma actual no es pot
comparar amb la de quan va jugar
contra nosaltres a l'Argentina. Aixó
no vol pas dir que no sigui perillós.
Perla En Prats se'l va ficar a la butxaca i ni el deixava bellugar. I En
Pena també és deis bons. El parell
que marcava dl semblava que no hi
fossin.
—Cm va anar la jugada del gel
de la victória?
—Faltava un minut i mg. L'ernpat a dos gols era, per a nosaltres,
un triomf, i per aixó tirávem la pilota endavant, sense precisar. La
qüestió era allunyar-la de la porta
d'En Zamora. En Bosch va rebre

passada 'larga, es va escapar, i
Ilarg. La pilota ana trenta o quaranta metres enlaire, i va
caure a quinze passes de la porta.

Saxetnia,

per

exemple,

centrar

El defensa esperava el bot, convençut que ningú més no se'n preocupava, i per aixii no va veure En
Ventolrá que d'un cap de cap, (l'un
magnific cop de cap, va desviar la
pilota i aconseguí el gol.
—?Quina cara hi van posar els
jugadors italians?
—Ni que els haguessin tirat una
gallada d'aigua hada.
—I el públic?
—No se'n sabia avenir. Va trigar ben bé cinc segons a aplaudir.
Després, tans coixinets com va trobar els va tirar contra els seus
jugador. A la sortida els van xiular molt fort i a nosaltres ens ovacionaren.
—Així l'excursió
agradat?
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vegada que vaig anar de
Florencia, en un exprés que

una

enia de Génova. El tren era gairebé
Yult. l'odia triar lloc. Peró la fatalítat em dugué, més tard, una comprenyia de viatge que resulta funesta. Una dama sola. Una dama sense
importáncia. Qué us diré? Una dama d'uns trenta-set anys, ni bonica
ni Iletja, ni agradable ni desagradable. El departament que havia escotlit no s'omplí Inés, i el tren
arranca'.
Les dues de la tarda, la bullidera
del dinar, l'encalmament de l'hora i
manca de conversa, fcren que inscientment prengués va, cigar i
'ales Loe. Es tractava d'empasInc

un

toscano.

aobtadament, peró, vaig sospitar
que l'havia guinsa.da: la dama dcl

de les minores fetes durant l'- -y,
reclama subvencions, les raons
de la seva satisfacció. No hi ha pas
un sol grup
de cases, dirigit per una
municipalitat, que tingui el dret de
mantenir-se apartat del moviment es
portiu, que pugui sostreure's a les

so

obligacions envers
"Teniu, veieu..."

seves

per a 18 milions d'ho
rnilions de dones hi ha
29.744 Clubs esportius que reuneixen
2.2.33,000 membres rnasculins i 537.000
dones, go que dona una proporció de
7,37 per roo d'esportius sobre el con
junt de la poblad& El nombre deis
practicants és de 1.278,000, o sigui,
una proporció de 46 per soo sobre el
nombre deis membres deis Clubs..."
D'aquest conjunt cal retenir el nom
bre imposant de clanes esportives en
l'Estat de Prússia.
A continuació, hom veu que Prús
sia disposa de 66 mitions de metres
quadrats de terreny d'espora o sigui,
1.38o metres quadrats per cada mil
habitants.

pilació molt completa, empfenada de
comparacions, de proporcions, de per
centatges, de grafics en els quals fi

—"Per& per al conjunt d'Alemanya,
?sobre quin eix graviten les Federa
cions especialitzades: quin és el Ilal

gura la situació de la cultura física
et inés petit indret de Prússia.
I a l'atzar separo les xifres més

que les uneix?

en

El doctor Barthling, gratant-se el
cap amb energia, reflexiona. Sembla
que la qüestió l'ha deixat un xic

iityressionants, evitant els fracciona
ments per provincias, per cantons.
Vet ací per al conjunt de Prússia el

perplex:

nombre d'Entadis i terrenys posats a
la disposició de la joventut. Escullo

—"No s'ha de jutgar les organitza
cions alemanyen partint del punt de
vista que s'observa a Franca. Car un

llegir :
7.582 terrenys d'esport en bou es
tat, excellentment acondicionats; 6.651
en estat mediccre; 1.736 piscinas de
natació a l'aire Mire; 117 piscinas
cobertes; 9.33! terrenys per a gim
nastas; 5.145 stands de tir; /.077 es
tadis de tea..is; 34 velbdroms; 7 mo
tódroms; 3 pistes per automóbils; 66
en

a

tots

els

par

partit polític, la Democracia Social,
posseeix a Alernanya una organitza
ció completatnent a parta."
—?Paró, en gel es diferencien; qui
nes són les divisions (coupures)?
—Mireu, posen que tenirn tres gratis
organitzacions que engloben tota l'e
ducació física d- la joventut. Prime
rament, l'organització suprema de tots
els ksports, separada de tot esperit
politic. Aquesta agrupa tots els es
norts i és dirigida per doctor Diem.
Es la Reichsamichtiffer. Després la
Federació deis Obrers, que ciepén de
la Democrácia Social. I per fi, l'or
ganització de cultura espiritual i es
portiva del doctar Maas, que té les
sayas ramificacions a tos el país.
el : ombre de practicants per
agrupacions?
—Exactament no ho sé.pas. Posem
que la Reichsamichuffer comprengui
6 o 7 milions de practicants, la De
moc) acia
Social a thiiió i mig, l'A
giupació del doctor Maas 4 tnilions
i miga.
Ço que significa que l'exércit es
pprtitt aremany compren, aproximada

es
a

Ir

—Molt. A Itália ens van obse
molt i el país és molt bonic.
Hl va haver sopar d'honor després
del partit. A Praga, en canvi, no.
En Bestit vol plegar parqué diu
que l'enderna s'ha de llevar molt
aviat parqué ha de torrar café. Ple
guem, dones. Sortim al carrer. En
acomiadar-nos, al per del tramvia,
fein encara a Guzman una darrera
pregunta.
—La part económica ha anat bé?
—No massa. Dues setmanades i
mitja, a ra6 de dues-centes pesse
tes, són cinc-centes. Pel partit de
Praga no es va cobrar res, parqué
es va perdre. I pel d'Italia ens han
donat cinquanta duros.
--Sí, si no fos que jo he gastat
quatre-centes pessetes, i els altres
si fa o no fa...
XAVIER PICANYOL

quiar

estrambótiques, i sinó parqué es
ficava allí.
Passá una estona i aquella senyo
ra féu veme
que ni s'havia adonat
de la meva tornada. Mirava vaga
ment a fora i feia combinacions ar
bitrarias amb un serrell que tenia sis
dits. Un sol vermell envaí el nostre
i vaig abaixar la cortineta da
recer
la nieva finestra. Aleshores vaig po
der contemplar un non experiment:
ccrn que hi havia el vidre de la me
ya finestra tirat aval!,
a través de la
cortineta el vent s'esmunyia vertigi
nc,sament cap a on era aquella dama

meu
una

mira com si mirés
davant
bIstia estranya. Segurament que
em

açuell departament

era

per

a

no

fu

madors. Amb un cop d'ull vaig res
seguir-lo inútilment: no bi havia el
retolet canoa. Vaig aixecar-me, vaíg
anar al passadís i tampoc res. Al de
partament del costat tothom fuma
va. Adhuc unes noies molt boniques
que no havia sabut veure en pujar
(la fatalitat cm perseguia aquell
dia?) i que lluien unes boquillas ja
poneses deliciosas. No fallava: cm
devia l'ayer embolicat.
Pesó no. Estava salvatl Justament
als vidres de la porta d'aquel' de
partament hi havia un rétol de pa
pes que deja: "Fumadors". I d'un
bot cm vaig tornar a ficar dins.
La meya conapanya de viatge han
ría de prendre paciencia i no fer ca

(jo anava d'esquena a la máquina
del tren) i ,d'aixa en pervenia que,
a cada
glopada de fum que jo dei
volar—el toscano cremava com
ina
teia—el vent la rebotia direc
tament al rostre de la bona senyora.
Nnaturalment, alló anava mala
s:lana La dama cm torna a varar i
per un moment- vaig creurt que se'm
menjava. Es limita, paró. a cn,e
guir-me de dalt a baix, i en aquesta
operació m'esfereí que aturés la se
va vista al mig: rápidament jo hi
vaig decantar la nieva i vaig notar
que al capdavall de !'armilla se in'hi
passejava una marieta de den mil
colora. Ai! Vaig respirar i de satis
facció vaig dur-me el toscano ala ha
vis. La xuclada, perb, no reeixí, i un
xava
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En aquest punt interrumpo l'arida
enumeració que s'agrupa en atapei
des columnas, en xiises minúsculas,
sobre aquest copiós docurnent de més
de zoo páginas. per a interrogar els
t'Isatis tan ben documentats informa
dors :

El doctor Barthling obre un gran
llibre negra, ornat amb daurats, "Sport
Statistik", encapçalat d'una águila im
perial arnb les urpes esteses.

per

i

ELS TRES GRANS EIXOS

XIFRES EDIFICANTS

coila Iets

joventut.

Jo Ilegeixo:
"A Prússia,

—El seu racinitor de cultura física..."
I merare a fora, en els jardins on
dóna aquest sevcr despatx d'estadís
tiquez per amples viaranys, la pri
mavera
canta ja en els arbustes, a
dintre nosaltres fere estudis amb les
xifres, les previsions.

pois1.650 petits estadis
joventut.

la

El senyor Dussehmann cm trans
porta sense fatiga al caffitol següent
d'aquestes estadistiques, al deis mem
bres deis Clul i de les proporcions
existents entre els practicants i la
població :e l'Estat.

—Qué significa?

estadis

no

me;

,

ment,

12

MiliOtIS de soldats.

—Poc més

o

Alemanya

a

tingui el

no

seu

CIUTADANIA FEMENINA

iLes Colóníes Escolars
Renovació educativa

monitor de cultura física"

rent

i si

una
va

&lb

Era

seu

Prússia que

I el doctor Dusschmann interpreta
aixj aquesta estadística global:
La municipalitat del més petit llo
garret se obligada a tenir-nos al cor

latnent són les municipalitats...
—De quin Ministeri depeneu?
—Nosa tres estem agregats o'
i
nisteri de Previsió Social.. Una gran
orkaanittació que estudia acuradament
agrestes qüestions tan importants de
1.
salut, del millorament físic, de
l'habitació. El Mini,steri d'Afers Es
trsalgers suuvenciona igualment els
esports...
I, en aeuest despatx de les Esta
distiques (1; la Wilhemstrasse, creas
p:. doctor Mallwitz, el braç dret 1.'a
quest darr• el doctor Barthling i el
senyor Dusschmann m'empapen de xi
fre.,, de proporcions, de percentatges.
Em mostren les xifres de subvencions
als Clubs per a cada any, un milió
de marcs per al s terrenys. 315.000
marcs per als esports a les escoles...
—N'osaltres subvencionem sobretot
els petits Clubs deis poblets, car en
l'Estat Prussii no hi ha un sol ca
sarle que no taigui el seu terreny
d'esports i el seu Jugendplegern

res

ísa

a

—

quarta, Grácia,

barri. L'han sorprés

terreny d'esports i el

diátribueix nombroses subvencions
cm din el doctor Barthling, !'apóstol
del rugby a Eerlín—, mentre que a

contra Txecoslováquia a Barcelona
I contra Itália a Bolemia, etc., etc.
L'hent anat a veure a casa seva,
earror difícil de trabar,
al vespre, si no s'ée

poblet

un

12 n'ilion.' de practicants
"L'Esta Prussiá posseeix una or
ganització esportiva ben particular:

tural

Torres, 26, primer,

"No hi ha ni

sin"Z^N

menys.

Paró, a aquest exércit hi fan
ditigents, i a l'educació d'aquests

falta
atta

dros s'ha dedicas el Reich des de fa
cinc any-s...

gust amarg ern queda a la boca. El
toscano s'havia apagat. Vaig pren
dre un Ilumí i abans d'encendre'l vo
lia desfer-pie de mig pam de cendra
que encara s'hi aguantava. La ca
tifa de terra cm feu cercar el reci
pient adequat, que hi havia entre les
dues finestretes del compartiment,
vaig intentar de delssar-la allí.
Horror! El mateix vent—és clarl

(On débite du moniteur a haut
dement.) (?)

N
FORMEN MONITORS
GRAN SERIE
Dues hores més tard, arribo a
Spandau, cintas populosa, a les bar
riadas berlineses, arrambada a les
dunas i voltada de píos esmirriats.
Una escota enorme, semblant a una
caserna
que dóna sobre terrenys
d'herba escassa. Es l'escota prima
ria deis monitors d'educació física.
I en aquesta tarda assolellada de
primavera, en qué tot convida al
"dolce fan Mente", no hi ha pas un
sol muscle que no treballi en aguas
ta fábrica on s'exrcita "l'home ani
mal".
"Cal anar de pressa, ens diu un
professor, cal lliurar monitors d'e
ducació* física, en una proporció de
150 per mes. Ens manquen qua
dros, corn més aviat millor. Per
aitcó els estudis sois duren un any."
Una hora més tard arribo al cos
tat deis hoscos de Grunewald, a
dues passes del famós Estadi, en
fonsat en la pelouse de l'hipiadrom,
al famós Sportforum que és l'es
cola d'aplicació, o més ben dit, l'Es
cola superior d'educado física d'A
ES

ratxa" i nosaltres
Ampliant

la nota que donávern en
nostra edició passada, ens plan
reproduir el següent solt de "L'Es

la

relació ara un diem-ne
article aparegut dies enrera en les co
lumnas del vell i estimat collega:
"LA RAMBLA DE CATALUNYA
i nosaltres
SorPrenent la nostra bona fe i uti
litzant els Inés inqualificables procedi
ments,
individi,, que ens és absolu

•••••••=1.

en

descone,gut, pogué publicar, a
"L'Esquella" de la darrera setmana,
tament

article violeniíssim contra LA
RAMBLA DE CATALUNYA i els
seus
homes. Vibren' adonar-nos-en
quan l'edició era ja feta i no
!savia
remei.
SaPiguen, Perb, els nostres lectors
que "L'Esquella" se sent en absolut
identificada amb les idees de LA
RAMBLA DE CATALUNYA i que
amb goig infinit les campanyes
ves
iniciades per aquel! volgut confrare,
al qual estimen; i admiren' a un n'a
telar temps.
"L'Esquella de la Torratsa"
Agralm cordialment als nostres
atnics de "L'Esquella de la Torratxa"
la noble actitud
pafesada en la car
ta que publiavem la setmana passada
lto

—

era

alió

d'haver-hi

si de cas) la
la cara de la

atinat

llanca furiosa

estimada
viatgera, deixant-la empastifada de
ment

a

cendra per tot

nieva

arreu.

—Oh, pardo! (Era la primera cosa
que ji deia.)
No tm respongué. Irnmediatament,
veient que no m'ho perdonava, i des
prés d'un instant vertíginós de dub
tar si Ilençava el toscano, el vaig tor
encendre.

a

El que succeí aleshores és gairebé
Inenarrable.
Aquella dama començá a treure
cada reüll i a posar cada cara de po
mes agres, que feia esfereir I el tos
cano

tre

tot

al

just

meu

era

a

davant

mig! Aquell
es

ros

transformas/a'

aquellas fotografies animadas:
primer era una cara d'irritada, des
prés de compungiea, més tard im
ploradora. Jo, decididament, no te
com

nia

a

cos,

la de

pe:

Els que estimen-e la infantesa

prometedora

l'es
devenidor, hern sentit grat del des
vetllament de l'interés dala nostres
escriptors i periodistas per aquest
problema, la solució del qual tant de
rendiment donaria al nostre poble.
Fins fa escassament una vintena
d'anys, a la ,nostra terra els infanta,
futurs ciutadans, interessa
com
a
ven
molt poc; qualsevol tema era
per als nostres literats més sugges
tiu d'idees que el referent a nois:
les escoles aren beis negligides, i els
sistemas educatius, mirats amb incli
feréneia per la rnassa, es fossilitza
que té de

per

a

Ven.

De sobte l'horitzo s'aclareix i co
de sorgir iniciativas a favor
deis infants. Hom sent la preocu
pació de bastir escoles on la higiene
sigui un factor primordial, i Cata
meneen

•

lunya s'ornple de bells edificis asco
lars; la gent de lletres s'interessa
pels afers deis nois i fa Ilibres, i
crea una atmosfera favorable a ella;
institucions culturals i polítiques
s'adonen

que

l'escota

quelcom que porti dios
tat i vida; bon nombre
no

tots els que caldria

l'educació dala

regida

seus

—

ha
seu

d'ésser
activi

de pares
copsen que

—

fills ha d'ésser

procediments i normes
amb vibracions de l'época que vi
vira; alguns Municipis convé po
per

de relleu la brillant actuació del
de
Barcelona— esmercen
cabals,
energies i bellas iniciativas per tal
de posar els infants en condicions
d'assolir una ferina formació anírni
ca dins
una escola plena de Ilum i
de sol, i tot plagas crea un aMbient
a favor deis infants.
No sabem ben bé el nunt inicial
d'aquest moviment a favor del noi;
per6 bé podria ésser, i nosaltres així
ho creiern, en el de convergacia de
la reacció natural de Catalunya per
tal d'assolir una personalitat tant
més definida quant més aviat s'ad
quireixi, i aleshores cal comenear en
la infantesa, i de la llicó tácita, paré)
forta i cruel que rebérem els homes
de la trágica Gran Guerra en fer
nos veure que callen motllos nous

gona.

Les organitzacions obreres
superar aquesta llei de
coses potser seria bo que ultra l'ac
tuació deis que poden, sempre apro
fitable quan es fa sense insolencia
acose
vanitat, les organitzacions
obreres pensessin en la premia

sar

1

per a estructurar una humanitat,
menys sanguinaria 1 més raspee
tuosa del (Iras i de la llibertat.

Per

a

.aportació.
Als problemas d'horas
d'augment de .salaris,
•

de treball,
de retirs

obren, etc.. convindria aftgir, tots
aquells altres que es relacionen amb
l'infant, com sóa escoles-sanatoris
obres de Grancher, colémies d'estiu,
etcétera, i els que es relacionen
amb la llar, entre ells i sobre tots.
la preparació de la dóna per a com
plir bé els seus deures de mara i
la reglamentació del seu treball par
qué u permeti atendre els fills.
Ja sabem que en els programes
d'algunas institucions obreras hi ha
quelcom més del que diem; pesó,
dissortadament, poc hi ha realitzat;
d'abco ens dolem, i aixe, voldriern
que es remeiés, pesqué n'esteta tan
orgullosos de la nostra massa obre
ra, assenyada com poques, que la
voldríem tan perfecta com huma
nament sigui possible.
.

quella",

(pera
aleans,

seu

pauperado.

nes

"L'Esquella de la Tor

enfortir el
organismes

mar, per
a
arrencant així
o

lemanya.

nar

aoluiren'
"ir

ren

En acuesta enorme ciutat, a pe
acabada. veritable metrópoli
del muscle, l'alumna treballa sense
descans durant tres anys i surt d'a
llí monitor general, o sigui profes
sor
diplomas d'educació física. Allí
s'escolten els cursos quotidians, fets
pela minora professors de les Fa
cultats de Berlín; allí se salta, es
corre, s'estu.dia sense descans...
Torno a Friedrichstrasse, recor
rent
els nombrosos terrenys que
formen al voltant de la capital del
Reich una veritable cintura espur
tiva, rememorant aquella frase del
doctor Dusschmann:
"No hi ha ni un poblet de Prús
sia que no tingui el seu terreny
d'esports i el seu monitor de cultu
ra física."
GASTON BETsi'AC
(De "L'Auto" del 26 d'abril.)

temps preconitzava que en
tot
sistema educatiu el primer era fer
"bons animals", tota vegada que
d'u n
organisme fisiológteament
anormal no cal esperar
processos
intellectuals i Has de molt de re
lleu.
També és
evider.t que ultra
aquests dos a,spectes ci nostra yiure,
molt materialitzat i individualista, i
amb aquest caire ei
materialisme
i l'individualisme són molt explica
bles. busca una preponderancia fisio
lógica que res no té a veure atta)
l'espiritualisme de l'época románti
ca, molt en conaonáncia llavors,
pa
ró inaprofitable ara.
Es per tot aix6 que buns escrip
tors, excellents conferenciants i Mu
nicipis conscients pledegen pesqué
la infancia sigui forta i sana.
I d'aquí segurament s'ha derivat
la intervenció de diaria mitjaneant
signaturas escollides per a parlar als
ciutadans del deure moral que tenen
de contribuir materialrnent a soste
nir les colónies escolars que orad
nitza l'Ajuntament i que tant ds.
bé fan als nois de Barcelona.
De tan encentada com trobern
aquesta campanya no sabiem coro
eaaltir-la. Tant de bo que sempre
els diaris servissin per fer obra cio
tadana constructiva, per aplegar
esforlos, per orientar cap a via
tanys d'una mora' depurada com suc
ceeix en aquest corrent prca:coló
nies.
Parqué reuneixen totes aquestcs
modalitats és pel que creiem que els
escriptors que l'han iniciada i els
diaria que l'han aCollida mereixen
la consideració ciutadama més pre
seu

Gairebé tota la Premsa diaria s'ha
ocupat aquests darrers clics de la
qüestió de les colónies escolars. Bo
sobre la ne
nes plomes han escrit
cessitat de portar els nois al camp

cor.

Sentia, molt íntimament,
°brava pas bé; que el miltor

que no
que po

dia fer era deixar de fumar.
De sobte, vaig tenir una gran
idea: vols-t'hi jugar que alx6 és en
veja? I, com un' llamp, u vaig allar
gar.
una
capsa de Dimifrinos. -Per
tota resposta em féu una ganya tan
espantosa que cm vaig tornar groc
es ad cm sobrceixi d'un
salt (i els

La Premsa i els infanta
Vingui d'on vingui aquesta reno
vació observada a Catalunya. és el
cert que posa unes fites ben remar
cables en l'historial de l'educació
deis nois; i com que és un fet, re
petit sempre, que l'educació respon
a
les característiques de l'época en
qué es desenvolupa, és ciar que ac
tualment aquell esperit de renova
ció que assenyalávem ve segellat per
una primacia de la formació física,
fila del corrent d'ara per l'esport.
Aquesta és una modalitat; po
dríem també indicar, tornant la vista
enrera, la de les teories d'Herbart,
per no aliar més cuila, que ja en el

i

en la nota que reprodulm avui
adoptada davant LA RAMBLA DE

—

CATALUNYA.
I no cal afegir ni una paraula, pen
sem, relacionada amb l'emboscat que
sorprengué la bona fe de la redacció
de "L'Esquella". El comentan i es fa
tot sol.

treballs que va tenir després
metge florentí per tornar-me'l

lloc!).

I entre altres capacitacions, vol
di-km per a ella la d'estudiar els
seus problemas a base del seu corte:xement i de l'actuació directa en la
solució.
No creiem gens utópic que entre
els contractas de treball i capital

pogués quedar condicionat

un

per

centatge en forma contributiva des
tinat a obres per a infants deis
obrers. Abel ja no calciria sollicitar
donatius i ultra una aportació mes
quantiosa i més segura, s'haurien
aconseguit dos enlairats fins: el
compliment d'un deure moral en els
qui poden, i una mortificació menys
per als qui han d'esperar dels al
tres el dret a una salut (arta.
MONTSERRAT

Ciutat, juny

JORDI

1930.

un
a

No sabia pas qué fer. Mal si fu
mava, mal si ho deixava cerrar. Ara
deia jo mateix—ja has quedat
porc. La cosa ja no té re
mei de cap manera...
I el toscano no s'acabava mi! I
si cm mirava aquella dona se'm po
saven les pestanyes de gairell. Aca
—cm
com

un

baria, evidentment, marejant-se
n'hauria estat el culpable! Era

i

jo
un

malvati Es ciar que el rétol deia
"Fumadora", paró i la bona crianca
on quedava? I si ella
havia llegit el
rétol equívocament, al contrari?
Passa tantes vegades alzó!
I el Inés trist era que aquell tos
cano, fumas en tals
condiciona, no
cm faria profit! Vaig
eamençar a
trobar-lo dolent; trobas a que tenia
mal gust, que era terrible..
Aquel]
toscano fóra la nieva perdició.
Efectivament, la dama es mara
java per rnoments Tenia els
ulls
verds, el nas prim com una
ta...

M,

ai que

dinar per sobre!...

cm

targe
clavaria el

* * *

Passá un quart més així; i
encara
sé com, jo estava
completament
suat, fou el cas que, de
sobte—va
no

ésser

cosa

de "ja

cstr--erOvaig sen

tir no sé qué a la boca í vaig expel
lir per allá terra (cm penso que hi
se
naufragaren les sabates d'aquella
menjat
en
nyora) tot el que havia
lavabo:
córser
al
tres 'Ilesos. Vaig
more Qui
estava groc, afinat corn un
per
culpa dc
marejat,
i
no
s'havia
toscano, era jo.

FRANCESC TRABAL

so de juny de 1930
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IV(
Les infruetuoses gestions del
senyor Alba

La sala d'espera de
l'autonomía
_fa ha vist, qu:ns discursassos
D'aixa se'n diu parlar i puntualitzar.
La gent es pensava ,sue Est Ventosa,

aqueli

ansb

nones sliattria entretingut

en

divaga

?que

-no veu

que si

pi qui pugui? ?Qué entreuriem d'una
autonomia, suposant que ene pagues
venir amb una República, si tot el país
quedava converlit en una cosa arrila
da, per l'estil del país Inés tronat que
hi hagi ale Balcans? A nosaltres ens
interessa que el país sigui
més o

la -Monarquia espanyola"
fem una
gran fundó social, en el sentit de ire
bailar per la conserve:ció de l'ordre, la
pene i la tranquillitat.

—I

que

traguen:.

no

els

si que tot

escama

la histaria? Pen
nit al ilusa, es

d'una, de la

poden trabar amb una altra dictaduras.
—Aixa podrfem din que sós: els im
ponderables. Ja ti he dit que nosaltres,
quiets; que no ene vinguin amls sera
gata perqué no fa per nostre carácter.
Que ve una altra dictadura? Nosaltres
a
ease'ta, a esperar que passi, per a
poder, un cop hagi passat, continuar
treballant per aconseguir l'autonomía
de Catalunya, per tots ols uritjans le
gare, din: de la Monarquia espan yola.
—Diu que una vegada un honre s'hi
morir...
—Devia ésser un honze que no tenia
espera. No era !'as dele 'lastres. La
carda rol, en qüestió d'esperar, no ene
!'acabaran ras. Si es pestsen que no
donant-nos res han d'acabar per fas
tiquejar-nos i que ho deixaresn córrer
de tan avorrits, no van pos Poc errare
de comptcs. Primer es cansaran elle.
vol dir que elle estan bes: dis
posats? Jo, si governés i veiés un par
tut tan cristailitzat, tan definit, tan pie
de bones intencions i d'albats co,n el
de vostés, cm sembla que no en faria
gaire cabal.
—Vosti sí, per?) cros que goveruen no
pensen pas aixi. Vosté deixi que
guin les eleccions, i ja mito dirá si el
Caven: ens considera o no.
vostes es deixaran protepir pel
Gavern? Miri que si de cas ho han de
va

fer

molt

d'amagar,

pobre

que el

no

n'assabenti. No sóc tan optimista
com vosté.
Penco que la gent, guau
vegi que van amb l'Alba
després
del arte ha dit l'Alba
que van en
casellats, aue ten-en dues banderes, els
deixará alió que es din en quadro.
—I ele duros, homo de Den. de qué
serveixen els durosS
—Pera aixa és corren:tse la cons
ciincia polsular!
—Deixi's de consciéncia. El fet és
aconsequir estés i carrete per a Poder
treballar per Cc:talunya. tal cont va
dir ci mateix Ventosa. El pobre,. in
consciertment. es vendrá- Per qtrotre
duros. sense saber la bona obra que
fas?, de 7./endre's Pesqué afortunada
ment nosaltres vetllarem per encarrilar
aquests vots i dur-los a bona fi. I
aquest fi. ja li he dit: Som el partit
mes cristallitzat i definit. Volem asan
seguir l'autonomia de Catalunya, pels
mitjans legal:, din: de la Monarquia
espanyola. No és alía que en tin
guem molla necessitat, i que si no ene
la donen ens ha,auern de morir de sen
timent. No. Tenim malta estera. No
tenim ganes de barallar-nos. Si no ens
la valen donar de bou grat. no tindrem
més renzei que resignar-nos i esperar.
Esperar, que de gent que es varen
pasear la vida esperant, casregats de
pacieneia, n'estan pkns els aliare.
—Dispensi, i els !lime.
J. L'ENTALLO

se

—

—,

un

presenta aixf, tot enftaismat, els al
tres !a s'escamen., i aleshores notnés
que pesqué
els dius que si no t'ho
donen els ho prendrás, encara t'ho do
nen menys? Cregui'm, no s'hi guanya
res de fer-loe enfadar. Jo crec més en
la táctica dele banquete, dele actes de
confraternitat, deis intercanvis cutis
tasos, de la concardia... I con: que,
afortunadament, gent de seny sem
pre predomina, i sempre són ns,és ere
que no hi voten saber res antb les gar
ve

l'éxit

matcix al local de
la Lliga ja no hi caben', i pensenz de
manar
a
veure si ene cedirien
un
d'aquests Parases de l'Exposició que
quedaran desembarassats, pesqué estem
prenent una volada que si la setmana
entrara hi havia eleccions Podriens
anar a/ copo, en
la seguretat de tres:re tate els
candidats que presentéssins.
I és aixa: el tenir un programes
Precie,
ara

SANCHEZ

ROMAN

L'actualitat política resideix avui en
figura política del senyor Alba, que,
d'ença de bastants anys, sembla cridat
la

figurar

TRIBUNA LLIURE

en

el

LA RAMBLA hayan advertit que
no estava jo mal
informat quan, fa
dues setmanes, anunciava l'entrevista
de don Alfons ami) el seu antic mi
nistre. Vaig equivocar-me només de
lloc, per tal corn els meus informes
em tejen assenyalar-la a Londres i
va
haver de celebrar-se a París. Peró
potser l'acord fou modificas a última
•

PRO

hora, puix

que en els primers mo
ments el lloc elegit era l'ambaixada
espany-ola de Londres.
No alfil comentar aquesta entrevis
ta, sinó la seva preparació i els seus
resultats. La realitat hagué d'ésser
emocionant per a don Santiago Alba,
que tornas-a a departir amb el ri des
prés del famós passeig en automóbil
per San Sebastián, quan ja el general
Primo de Rivera tenia redactat el

liberal

•

nori que una tornada al Poder amb
els mateixos 'mine; d'abans de 1923
significaría una meta de mort civil.

L'ex-ministre d'Está home rural, co
neixedor de la immobilitat política del
camp, no contia absolutament, com
Rornanones, en qué aquesta atonia ru
ral li faciliti la victória. Vol injectar
al seu govern energies de la nava ge
neració política. El doctor Maranón,
tanmateix, refusil, aquesta especie de
sirena encisadora que torna a modular
la música atractiva del Poder.

manifest en el qual parlava del se
nyor Alba com a "in: único y un de
pravado consejero". Don Santiago
Alba ha demostrat ésser un Ileialíssim
monárquic disposat a aguantar tota'

Uns fragments del discurs
interessantíssim
que Jaume Bofill
i Mates pronunciá en l'assemblea
d'Acció Catalana:
"Acció Catalana és una comunió
de patriotes. Tot soci d'Acció Cata
lana ha de collaborar en les tasques
del Consell ajudant-lo en les seves
activitats. El Consell d'A. C. será
sempre obert als sozis que s'hi vul
*

—

--

ri I

T\k
liacass

al

vespre

ungue

aaa

la reunió general extraordinaria
d'Acció Catalana, convocada per tal
de procedir a la modificació deis Es
tatuts i a l'elecció de Clonsell Cen

guin

tral.
A proposta del senyor M. Rubió
i Tudurí fou aprovat, per aciama

inscrivint-se

ció, el següent Cqnsell d'Acció Ca
talana:
Consellers:
Jaume Bofill i Mates.
Lluís Nicolau d'Olwer.
Ramon d'Abada! i Vinyals.

Josep ,Barbey

i Prats.

Pelai Vidal de Llobatera.
Jos«ep Sunyol i Garriga.
President de la C. d'Organització:
Caries 'Pi i Sunyer.
President de la C. de Propaganda:
Manuel Carrasco i Formiguera.

Adjunts:
Girona: Caries Jora. i Fages.
Lleida: Antoni Bergós i Massó.
Tarragona: Josep Briansó i Sal
vador.
Els cárrecs, prescrits pels esta
tuts, han quedat coberts d'aquesta
manera:

President, Lluís Nicolau d'Olwer.
Vice-presidents, Jaume Bofill i
Msses i Ramon d'Abadal i Vinyals.
fresorer, Josep Barbey i Prats.
Secretaris, Pelai Vidal de Lloba
tera i Josep Sunyol i Garriga.
President: de la Comissió d'Orga
nització, Caries Pi i Sunyer.
President de la Comissió de Pro
paganda, Manuel Carrasco i For

miguera.
Adjunts: per Girona, Caries
i Fages; per Lleida, Antoni Ber
gós i Massó, i per Tarragona,' Josep

Aquesta collaboració,
desitjarlem que es manifestés

acostar.

1

a les Comissions espe
cialitzades que actuaran, i entre
aquestes n'hi ha dues que responen
preferentment a les tasques fona
mentals d'Acció Catalana: la Co
missió d'Organització i la de Pro
paganda. L'experiencia del cap d'Es
tat va demostrar-nos com eren im
portants aquestes dues seccions, que
la nostra entitat, de vida novella,
no 'savia pogut fer més
que prepa
rar."

"Una de les tasques més im
portaras és, en aquest moment, l'ela
boració d'un nou Estatut d'autono
mia per a Catalunya.
Nosaltres creiem que d'aquella
primitiva proposta del digníssim
president de la Diputació de Bar
celona, En Joan Maluquer i Vila
dot, una cosa era acceptable. Tro
bar la canalització legal perqué Ca
talunya es doni un rstatut. Mai no
s'haurá de plányer que al poble de
*

Catalunya

se li demani un plebis
cit. Aisco mereja la nostra aprova
ció. Pero nosaltres creiem que l'Es

tatut

no

ha d'ésser elaborat per les

Diputacions provincials, avui més
provincianes que mai, sitió que fins
la
seva
génesi els creadors
en
d'aquest organisme siguin els par
tits catalans. Creiem també que
l'Estatut ha de reposar sobre dues
bases fonamentals, que són: prime
ra, que les atribucions que s'asse
nyalin a l'organisme catalá siguin
sobirines; i segona, que sigui sal

JIMÉNEZ LE AS'ClA
Pero les gestions no han quedas re
(lindes a aquest metge iHustre. Altres
dues figures sobresortints de l'oposi
ció, don Luis Giménez de Asúa i don
Felipe Sánchez Román, han estat vi
sitats aquests- dies pel senyor Chapa
prieta, recader polític del senyor Alba
entré Madrid i París, per a ésser re
querits a una collaboració els termes
de la qual poclrien fixar els mateixos
interessats.
Els mateixos interessats
retasaren en rodó el projecte; ádhuc
van negar-se a discutir-lo. Els senyors
Giménez de •Asúa i Sánchez Román
són declaradament republicans i dos
deis més decidas enemics del régim.
Ara el senyor Chapaprieta reclueix els
seus
conciliábuls als senyon Roma
nones i marqués d'Alhucetnas., únics
liornas nous amb qui compta cis ames
ta hora el senyor Alba.
I és tan evident l'allunyattient d'in
teHectuals i polítics joves de la posició
adoptada per l'estadista de ValladoliA
que es pot assegurar sense por a er
rar-se que el seu possible Covern no
podrá comptar amb un sol nom que no
estigui ja gastat pea l'ús i l'abús de la
vella política.
JOSE DIAZ FERNANDEZ
Madrid.

rada la

'lengua, i,

par tant, les ins

titucions culturals catalanes."

el nom ho in
dica prol
será la publicació de les
notes i articles que, d'una manera es
Pontánia, ens trametin els rectors de
LA RAMBLA DE' CATALUNYA,
amb els quede establirem, fambé, 'al
peu de la secció, una "Correspondéis
cia", Per tal de atento/ir un contacte

"No he pas de recordar—ale
geix—en quines condicions els nos
tres amics varen acudir a prendre
part a les Corporacions publiques:
Ho feren creient en aquella bous de
sigs de normalitat, que tothom sen
tia. Per?) es pot constatar que a
aquells bons desigs de normalitat
ha seguit un atur massa llarg. De
forma que, si aquest atur ha de du
rar gaire, els
nostres amics recap
taran llur llibertat d'acció."
*
Referint-se a les eleccions le
gislatives, Bofill i Mates precisá
que, tetes les salvetats que les cir
cumstáncies puguin imposar, podia
avençar que
el criteri deis canse
llers d'Acció Catalana, pel cas que
la nostra organització no anés sola
a la lluita electoral, les aliances que
pogués pactar seran només arab
partits catalans i que siguin demó
crates i

republicanS.

*
Finalment, l'orador concreta
l'actuació del partit segons els punts
básics del programa d'Aceió Cata
lana, que no solament aspira a la
'libertas, sinó també a la realització
de la justicia, i per aquest motiu
en primer
terme com a tasca
especialment encomanada als que
són a les Corporacions públiques,

posa

l'obtenció de l'amnistia deis presos
socials i la tornada sense més entre
bancs deis exiliats polítics catalans.
"En aquesta hora ens havem de dei
xar de tota
mena d'eufemismes.
La
nostra divisa ha d'ésser per Cata

lunya!"
En acabar la reunió de les
Ponéncies de les Diputacions cata
lanes per l'Estatut de Catalunya,
fou trames a Madrid el següent te
*

legrama:
"Sr. Presidente del Consejo
Ministros.

Pessetes.

—

constant

amb els 'unes collaboradors
voluntaris del periadic.
Tanntateix, hem de fer Present que
ho
publicaron cap treball que poseí de
duce o tres" (martilles corrents a má
quina i que no sigui escrit anib un
d'interés i d'orto

orafia. L'espai n ej to de LA RAM
BLA DE c:AzAzy,.yx.4 no
ens. per

Suman anterior. 14.291'80
40'—
Un ex-prés polític...
112'40
Un Santjoaní...
Meitat del líquid de
la vetllada teatral
a benefici deis pre
so
sos polítics 1
organitzada
oíais

Suma que

segueix.

Al Matí

Com que d'aquests articles se n'han
centenars i les senyores deis
roperos no s'han estat allá que se'n diu
de res, hent arribat a un acord entre
les- necessitats públiques i les morare, i
d'agitest acord, naturalment, n'kan sor
tit toles les incomoditats possibles per
al ciutadá que vol banyar-se a les plat
ges de Barcelona.
Per comencar, Id ha una disposi

publica! a

de

Reunida la Comisión para la re
dacción del Estatuto Regional, in
tegrada por los Presidentes de las
cuatro Diputaciones de las provin
cias catalanas y por los represen
tantes nombrados por las mismas,
acuerdan por unanimidad comunicar
en
ruego a Vuecencia que estiman
de alto patriotismo en estos momen
tos llevar a todos los hogares como
sentida la gracia de

una

amnistía que

permita olvidar los
apasionamientos de época ya lejana
en
cuanto pueda tener significación
de carácter político y social, pues
hay que reconocer que en medio de
tantos
pre

hechos delictuosos

pudo

ser

Le saludan

bien

con

serena

no

la

siem

justicia.

el mayor afecto."

*
Heus ací el resultat de l'escru
tini de la votació del concurs orga
nitzat pel settnanari "Mirador":
Nicolau d'Olwer
5.340
Antoni Rovira i Virgili
1.277
Francesc Maciá
1.175
Jaume Bofill i Mates
Lo56
Francesc Cambó
900

Jaume Aiguader

85r

Ramon

743

d'Abada'
Joan Maluquer i Viladot

673
659

Marcellí Domingo
Ferran Valls i Taverner

Z2-20
14.496'40

qual,

DE

L'InTIMA

ASSEMBLEA

l'auster ciutada, per po

liares, l'inflexible porter ja
a T t. plega!,

dzo'r.

D'ACCIÓ

CATALANA

no

té

res

mol! bonic. Graeres a
aquestes serenes di:Mielo:te dictadas
per la moral més sana, el: tnarits mes
innocents lenco ocasió de fer-se olla
que se'n din una relacid i, qui sap,
Marc de Den!, les primeres flore de

Barbes i "Pernoca*,
La celebració del centenari de Mis
tral

ens

ofert,

ha

entre cifres

agrada

bles sensacions, una nora ocasió de
Poder admirar les meravelloses barbes
del: proveneals.
En les nostres terrasses de cafe, les
venerables barbes han evolucionat pel:s
variante de mentes copes de "pensad",
que malgra: d'ésser la millar beguda
del mitón, a Franca esta interdita.

naturalment, el primer que han let els
francesas que han estat ele nostres
hasta:, ha esta! faltar a la prohibició.
Franca, que és el pais del sentit co
sembla »sentida que no hagi vist
que, en lloc de prohibir 'el "pernod"
hauria esta 'non mes enraonat d'in
terdir aquestes barbes; tan poc rece,
manables per a !'ex Portado'.

JOSEP MARIA PLANES
valles, Pi i Sunyer (August), Peitó,

Puig

Cadafalch, Puig i Ferrer,
(Indaleci), Requesens, Riba
(Caries), Samblancat, Sánchea _Gue
rra, Sbert, Soldevila (CarIes)a
Sol
devila (Ferran), Vallas i.Pujals, Vis
dal de Llobatera, Viladomata Xirau
i

Prieto

•

Palau.
Es fortarnent interessant, sota
molts punts de vista, el resultat aab
tingut en el concurs: dels /lastres
amics de "Mirador". Un dels as
pectes més notables-1 tnés agrada
bles—a remarcar és el que, en tot
alió que forçosament té de limitas
un plebiscit així,
a Catainnya hi ha
un
ponderas sentiment civil que
posa, per darnunt deis naturays apas
sionaments de partit, els alts in-te
ressos sagrats del país.
"Mirador" liança—encertadament
—la iniciativa d'organitzar un pie
biscit Inés ample amb
col-labora
ció deis altres setmanaris de Bar
celona i algüns de comarcals. LA
RAMBLA DE CATALUNYA,

agrair l'oferiment, está disposada a
portar a la práctica la suggestió
deis companys de "Mirador". Ella,
que han tingut la iniciativa, poden
la forma de realizar-la.

concretar

6o8

Gabriel Alomar
Ventura Gassol

58o

Josep Sunyol i Garriga
Caries Capdevila
Manuel Maçó i Llorenç

545
535
216
214

Manuel Serra i Moret
Joan Ventosa i Calvell
Pere Coromines
Manuel Carrasco i Formi

199
171
170

,

544
131
131
99
97
95
53

50

sal

El vinent número del

*

ja

po

pular setmanari "Intatgcs" conté,
entre altres costs, el Següent su

manUn

moment deasonegut deis
bax
celonins.
Recoris de la joventut
d'En Vilurnara.
Visa tarda a Mar
torell amb Francest Pujols i Josep
Pla.
Escenes ru-als: De: camp
a l'era.
Com se sflva una barca
enfonsada.
Págita de Bric a
Brac.
Página de
El
que consum diáriament un gran lusa
tel.
Belleses del cinems.
Mo
ros notables
a
Barcelora.
Els
Campanilleros de BortnnOs a Bar
celona.
Etc., etc.
—

—

—
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guera

Lluís Companys
Lluís Massot
Amadeu Hurtado
Angel Pestana
Miguel A. Bala
Lluís Duran i Ventosa
Pere Rahola
Jaume Comte
Joan Casan sves
Caries Pi i Sunyer
Leandre Cervera
Joan Estelrich
Jame Carner
Joan Lluhí i Vallescá

es

der entrar a cercar !'esposa i ele filie,
ha de demanar a la primero
mondaine que pasea que ti faci el fa
vor de deixar-la entrar amó ella. Les
demi-mondaines, que teness un cor
d'angel, hi accedeixen sempre, i ales

un

Osé será?, es pregunta. Finalnzent, ho
descobreix: "Ah, vet ací, és que nt'ha
Vil' descuidat de fer l'article dient que
els banys eón un can de costo:pisan

pacificación

sabem que dir-li, Pera

no

taPlrei
A

o

publicar
ja no ho

41
40
33
33
30
29

28
26

Han obtingut d'un a vint-i-cinc
vots: Abacial (Ramon)„,1gulló Ara

k:

—Ah,

infidelitat poden néixer qualsevol
migdía de julio!...

al Correo Catalán des:d'aquests dies, si és
que
han fet, un article fent
es, graos marransaus a proPósit de la
intrnaralitat als banys. En arribar
aquesta éPoca de l'any, l'escriPtor ca
tac sent una febrera tota estranya.
raes

va acompanyat de
cap senyora.
—Perá com vol que tagi ansb la se
fuera, si ella és a dintre...
no

la

Banys i moralitat

Rafel Campalans

masca

la

absolutament seriosa.

cosa

el pintoresc
que es pro
diseix a la inversa. Jo dubto molt que
allá que en diuen el pueblo de Madrid
existís abans de produir-se el primer
sainet amb el primer xotis. El pobre
de Madrid va trabar la uva ánima
dale d'un escenari.

(Amadeu). Arquer (Jordi),
Ayats, Bastardes, Barbey, Batista i
Roca, Bellmunt (Domenec de), Ber
nis, Bertran i Musitu, Brunet, Car
dona (Daniel, Canonge Cardó, Car
nes
(Josep). Carnet- Ribalta, Civit,
Colonaer (Víctor), Casanellas, Co
mes (Pere), Esteve (Martí), Fabra
(Pornpeu), Folguera i Duran, Fa
bregat, Fontbernat, Garí (Josep),
Gaziel, Granier Barrera, Conste de
Güell, Junyent, Lerroux, López
Ochoa, Llates, Mates: (Damiá),
Martínez Domingo, Mamita Mira
gay

extensió a una
d'una ma
secció sentblant, en
reunit
veure
voldriem
nera breu i ágil,
dieta-ne
les
l'actuació
ti
el pensantent,
qualitáts Periodístiques dels lector:.
meten de dedicar

d'una

Pesqué el castissisme,
madrileny, t's un fenamen

Andreu N in

per l'elenc teatral

de la Societat L'Ar
tesana, de Monk.
blanc.

ta

_

...

•

ficció. Per. exemple, si ad
velen: un pages amb barretina, ge
de vellut i calça curtassabent de se
guida que es tracia d'una broma:- Pera
si vies: una madrilenya anzb montó,
que va Per correr chnbrejant el cos i
dient frases de l'Arniche a tothont
que se ti posa a tret, teniu'inotius més
que suficiente per sospitar que es trac

pensació, insaginem-nos el cas, tan fre
qüent, del ciutadá que té !'esposa i ele
petits a la platja i que va a cercar
los al migdia, quan surt de l'oficina.
Aquest auster ciutad,O no podrá entrar
al compartiment de "famílies" pesqué

*

01•••

als 'rastree lector: que,
eacl erndarcant, °brim una nova seeció
en el
nostre periadic, que titularen:

-

acaba la

PRESOS

-

Participem

solvéncia,

monárquica que fos
presentas davant del país amb certa
aparent independencia. El senyor Alba
está força desorientat sobre el que
pensa actualment l'opinió política' es
panyola. Peró no ha está tant que ig
d'esquerra

-

les noies maa'rilenyes, componen!, d'aquesta manera. un brillant final d'acte.
Es curiós el que pasea amb el cae;
tissisme niadrileny. Mai no acabars: de
saber allá os- comenca la realitat i on

11111•1¦M

..~•••••••••

mini lude

cions.
Abans de la conversa de París, sa
bem que don Santiago Alba va con
ferenciar llargament amb el seu amic
el doctor Maranón. L'objecte de la
conferencia és del domini públic. Don
Santiago Alba tractava de condencer
Maranón que collaborés en un Govern

primer pla deis esde
veniments polítics. Lis meus lectors de

a

Briansó i Salvador.

Tribuna lliure.
La sera finalitat

lencia i els seus amics eren perseguits
i empresonats, don Santiago Alba par
lá, en una carta-circular, que circula
clandestinament per tot Espanya, de
la publicació d'un 'libre on concretava
certes acusacions relacionades amb la
política africana. Poques setmanes des
prés s'acabá el rigor de la dictadura
contra els albistes i alguns d'ells pas
saren a
ésser collaboradors de la si
tuació des de l'Ateneu de Madrid, pri
mer, i després
des de l'Assemblea.
Pel demés. el 'libre amenaçador del
senyor Alba no sortl mai a llum i
quedá com una espasa cnlaire, sense
descarregar imprecacions ni acusa

riteftyS Pres

seriosanzent. I només se
Pot‘ prendre amb Monarquía. La
RePública ens faria ésser la nota de
tot Europa i de l'América i tot. Cada
"segada que En nimbó marxa a donar
un tomb, sempre procura recollir bn
pressions a aquest respecte. Si venia
la República, l'encima veurient la Mu
sa c So o a go, i /a gent que (mirla a
ageure's sota els frene o es tirana
de daltabaix dels terratel Nosaltres,
en defensor aquest programa, "dins de

Jiménez de Asua i Sánchez Roman

de proves per tal de servir els
interessos de la Corona. Pesqué els que
esperaven d'aquest impertorbable. borne
públic declaracions republicanesa obli
daven la trajeasen-la de la seva actitud
d'ença que la dictadura el va empé
nyer a l'exili. Quan jutges i policies
buscaven proves de culpabilitat en les
sevcs empreses de Valladolid i de Pa

com ho vol dir? ?Que no
que amb la República vindria el
caos, /a ruina, la disgregació, el cans

Per obra i gracia de les 'tajes ata
que han vingut a honorar
nos amb la seva preséncia, Barcelona
ha viscut une dies gronxada per ritme
delicat del xotis. Els 'sastres carrers
s'han convcrtit en eseenari d'un sainet
de costunts, rePresentat amb tota pro
pietat. Els minore guardamobles han
facilitcrt els simones i les manuelas en
Inés bou estar, i Madrid ens ha en
viat una notable serie de mantons ansb
la icota eorresponent embolic,ada e/in
tre de cada un -d'elle. Per la seva ban
da, el Conste de Güell, que és un al
calde que cada' dio ene fa quedar mi/bar, s'ha' fet retratar de bracet amb

drilenyes

El llibre de les

---

ció molt curiosa: ens referim a l'ordre
que separa inflexiblement- el comparti
ment d'hornee" del contpartiment de
senyores i de "famílies". L'honre que
vol anar CO aqtlesta banda deis banys,
ha d'amar foro:amera acompanyat
d'una senyora o senyoreta de la osar
se suposa, oficialment, que és parenta
sera. Tearicament, les esséncies de la
moral queden salvades.
Aixa no vol ?ir, és ciar, que tetes
les ponles i tots c/s gigolos de Bar
celona vegiss privada la seva entrada
al comPartiment de "famílies". Gaire
bé podria asegurar que en són sis
cosa a justa com
amos. En canvi, i

Un airet de xotis...

mena

—Doncs,

es

rotades, d'aquí
que fenips, que

generació.

nova

vete

—En: esperaren:. Aixa rai. Hi ha
niés dies que llonganisses. Un any,
den anys, cent anys, són uu segon en
el !libre de le Histaria, quan es tracto
de la vida dele pobres...
—N 'Izo ha sentir dir aixaf El fe
licito. Es una frase que fa molt bonic.
—De tant en tant la deixo anar en
algun discurs, i sempre tne ?'han ce
lebrada mart. Dones, con: li deja, a les
males que no ens hi vinguin, perqué
no !ti volem saber res. No hi atáríent
ni que en: arrosseguessin. Ha d'esscr
de bones en bones, pels mitjans legare,
i sense Prendre-hi cap
enrabiada.
Aquests que tot ho matarles:, no ani

enlloe;

La

s'ha d'ésser valent per dir.ale,

rcet

mai

acusacions.

aixi.

c!oss pesqué En Combó era foro_
partit de tres
Si, sí. Con si fóssin: un
el
dio
que
el leader es
guaseo,
que
al
t-obcs ntalament ja ni;?gt no sap el qué
j'a d'opinar.
realntent, cree que ha fet tant
d'efectet M'hate dit que hi ha cua a la
Placa de da Cucurulla per anar-se a
donar d'alta...
—No .ha sé, pera no m'estranyaria
aens. ?Que es pensa que és poc bonic,
;nos tots els Partits estan indecisos
sobre si es declararan esquerrans fins
aquí o fine allí ti si la bandera i l'Es
wat i les eleccions...„ veure un partit
cm la Lliga ben definit i cristallitzar,
que din "Nosaltres valen; aconseguir
l'autonomia de Catalstnya per tots els
mitjans legals, dins de la Monarquia
espanyola"? Que es pensa que és pea
bonic? Que es posea que ha fe: poc
bol, cítele? Res, alíe poden: dir que
Ilsrem e! que, voldrem. Miri, li seré
frene: mentre ki havía el general Pri
mo de Rivera, jo en: deia: —Si ara
venien unes eleccions no tindríem ni
snitja cloteena de vote, pesqué és allá
de esta verrem quedar 'tomes quatre
gafe. Pera, fillet, ai.ri que 'ha caigut la
Dictadura, el papes de la Placa de la
Cucurulla ha pujas que ara mateix si
rigui's de
es Po. gués cotitzar a Bolsa,
lcs Chades...
—.la és partictdar, pesqué de jovent
sembla pa: que en tinguin.
no
—No s'Izo cregui. Iii hattrá sorpre
Les. Qué vol la joventut sinó ;tomes
(reedite que la portin concretament, i
sense fer marrades, cap a un punt de
serminat No hi ha ca' partit a Ca
talunya, fora de nosaltres, anzb un
cansí mes dret a seguir i amb unes fi
Nosaltres .son, per
tes mes ferales.
damunt de tot, frenas. Comencem per
ronfessar que volent l'autonotnia de
Catalunya. Pera con que la Inajoria
som
pares de familia i tenim respon
sabilitats, no la volent Pos per la va
lenta. Allá en hi hagi garrotades que
ens hi tra
no ens hi cerquim que-no
baran. Ja veitrá, cadasctí és cadascú,
nosa!tres tetan: la sinceritat de dio
que no en: volent barallar. Tot ha de
venir de bones -en borres.
—?I si a les bones no valen donar

Tan

El passeig de San Sebastián i l'entrevista de París.

ciar, definit, "l'autonontia de Catalu
nya, per tots els mitjans legare, dins de
la Monarquia espanyola"...

aire de nyeu-nyeu que té,

$11—, 1111$
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serlíes

humor, encara amb censura

ki

•

elltia delatad

7
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—

—
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Dissabte. a dos uarts á
deu de la vetlla, el nostr. company
Domenec de Bellmunt doná una
conferencia al Centre Cattlanista de
Mollet del Valles (cures de Beren
guer III, núm. 64), on descabdellá
el tema "Cultura i denvcrácia".

Aquesta nit, a les den, donará
Miguel Vida' i Guardiola,
al saló d'actes de la Liga Regionaa
lista, una conferencia s)bre el tema
*

el senyor

"La bajad de la pesseta. Motius de
preocupació i raons le serenitaa
Urgencia d'una solució definitiva".
*
La Iliaó del curset
de la Literatura Catalana, organit
zat per "Palestra", que havia de
donar el senyor L. Nicolau d'Olwer
el vinent dimarts, ha estat ajornat
per al dimarts següent, día 8 de ju
liol, a dos qnarts de yak del vespre,
a I'Ateneu Barcelonés.

.

••?
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:ANTONI GARCIA, GUANYADOR ABSOLUT

Un axit de

79822 km. .p.+11'..
Josep Buxader, BSA. tin.
segons 6-10; 79'470 km. P. 11.

ropa

ristes,
ternps

pels primera campions

tnantindran durant llarg
inexpugnables per ala, cor

redora locaIs, que malgrat l'acurada
posta a punt, no poden competir
amb les "creacions" deis grans téc

nica i amb la pericia deis "asos"
internacionals més bregats que no
pas els nostres.
N'Antoni Garcia, un deis mé;

completa motoristes

amb qué comp.
ta e lnostre esport, fou el gran
triomfador de la prova. La catego
ria soo C. C. amb "Rudge" i la
250 C. C. am b "Ariel", han estat les
(neo victóries d'aquest animador má
xim de la cursa.

L'excellent tongada de primers
1104 que la "Rudge" está conque
rint

internacionalment,

té una forta
repercusió amb la intensa campa
nya que aquesta marca duu a ter
me, dins el nostre programa de car
reres.

Hem de fer remarcar, puix
que és molt interessant, el Iluídis
sim paper que va fer Platon amb la
r -va "F. N." 5oo c. c. de la catego
ría de "no experts", que obtingué el
segon iloc amb quatre décimes de
díferéncia amb el primer, i si tenim
en compte que el cronometratge era
fet a mi, hom podrá donar-se comp.
te que la
F. N." de Platon podrfem
dir que va fer gairebé "un altre pri
mer

I.

preparada pel seu propietari
(amb el qual porta més de sis me
sos de servei), puix que no va po

ser

der fer-ho el mecánic

de la

casa

"F. N.", En Ferran Aranda,

am'a
motín de l'accident sofert dies pas
sats a Pedralbes.

2

Josep Claveria, Triumph, 2
s.; 56'692 km p. 11.

m.

12

,

s.

p. h.

Angel Rodríguez, Amilcar,

5.

minut, 32 S. 4-10; 77'922 km. p. h.
2.
Enric Perdió, X. X., i m. 36 s.
6,10; 74'534 km. p. h.
3. Andreu Ferrer,
X. 1 m. 39
segons, 2-1o; 72'530 km. p h.
4. Pere Sigues, Amilcar, x m 58 e.
61'01.6 km. p. h.

Motocicletes 175 cc.:
t.
X. X., A. K. D., x ni. 24 a. 8-ao.
84'905 km. p. h.
Motocicletes 250 Cc.:
t.
Antoni García, Ariel, z ni. 17 s.
2-10. 93'264 kin. p. h.

Josep Riera, liotosacoche, x
minut, :8. 2-10. 92'071 km, p. h.
3. Manuel Alegre, Ariel, i m. 28
2.

a.

L'estat del corredor
motorista Aranda

segons; 81:818.
4. Emili Tintcrer,
33 S. 2-io; 77'253,
5. X. X., Simó, t

Matchless,
m.

41

Sembla que ha desaparegut la gra
vetat que en ele primera moments
feia temer una serlosa complicació
al corredor Aranda.
Com ja estaran assabentats ele
nostres lectora, el simpátic i valent
motorista sofrí una forta caiguda de
la moto en provar-la a la pujada .‘e
Pedralbes, que ti produí una greu
commoció i diverses contusione.
No cal lir el moltíssim que cele
brarem el prompte rcstabliment de
l'arnic Aranda, al 4ual voldríern veu
róxima rnanifes
re de
ncu en la
tació motorista a la Rabassada.

cc.:

Manuel Alegre, Norton, i m.
8-xo; 93'75o km. per hora.
2.
Slafiivf, A. J. S., x ; I. x8 s;
92'307 km. p. h.
3. Pece Andrada, A. J. S., r m. 23
8-1o; 86'9'8 km. p. h.
'4. Ricard Pifiana, Norton,
1.

16

s.

24- s.
5.
28

s;

4-10; 85'308.
Antosha, New Imperial,

8V6111.

x

ni.

•

5. Henry, Royal Enfield, z m. 28
segon. 8-1o; 8i'08/.
7. Joan Parés, Áotosacoche.
8. Alruen, Ra:eigh.
Motocicletes soo cc.:

García, Rudge, t
09 S. 4-10; 103'746 km. p. h.
2.
X. X., D. x M. IO s. 6-ro;
101'983 km. p. h.
3
Racer, Norton, r m. rs s.
95'236 km. p. h.
4. Platón, F. N.,. 1 ni. x6 segons;
94'736 km. p. h.
5. J. Todolí, Norton, z m. /6 s.
94'488 km. p. h.
6. Miguel Massaguer, Norton.

--

tats

il'Ajuntament

esdevingi 4ne1corn se
a-jifas.- pero no es donatentara la solu

laié definitiva.
mitja que
Durant les duce hores
s'empraren en la discussió hom pogué
constatar l'apassionament amb qué es
descabdella aquest plet, i més encara
el marcat interés que tenen les dues
parts litigante que la saludó es decanti

tada.empre.a.
En la discussió no s'arribá al
sitjat acorcl.
L'Ajuntament, dones, no doná
solució al problema, pero sembla

a

no

.

fidel a la consigna rebuda, es
desfeia les mans aplaudint- mentre un
deis oradora s'esgargathellava .per fer
surar les seves pretensions. Perá- més
deplorable. encara-i ací és on horn pot
veure una veritable coacció-va ésser
la intervenció d'un senyor alié en ab-solut al Consistori i que. segons es
digné, és el regent d'una de les enti,

IT't I O

de
cap

que
saber gb
que acordará la ponéncia que es no
cinc
men á i de la qual formen part

la seva banda.
No hern estat mai partidaris que
per obtenir co que hom es proposa
s'hagin d'emprar rnitjans tan poc reco
manables com els .que es varen utilit
-zar en la sessió de la qual parlem, per
pare duna de les parts que pledegen.
/Regjdors; premsa i públic assistent es
ivehiren deplorablement sorpresos en
yeure com ss'havia
organitzat una
I" claque"). més o menys ensinistrada,' la
cap

trigaretti ."-gáires

dies

a

consellers-un de cada sector politic
disposats a resoldre definitivament l'as
sumpte amb mirels_als interessos de
tots i per damunt de tot els del pú

La tarifa de o'6o és

;han

,demostrat gairehé

cara;
totes

7.
8.
9.

taxistes ádlnic la gran majoria
de les,que avtii la pregonen. La d'una
.pesséta la carrera ens sembla massa
'báiash, puix que és precís que el taxis
ta"tieballi amb una intensitat desme
surada Péi:tál de guanyar-se un jornal.
"13er tant, .?.nb és de sentit comú que
uit 'térme iiiig 'entre les dues tarifes
seria 'elsinés encertat?
Si, 'eoln sembla, la saludó d'aquest
plet és aque.sta, será arribada l'hora

espérada per tothorn; pel ta
punt de resoldre
xista, perqul veurá
tan

I

a

Garatge particular
admet dos cotxes
Bailén, núm. 154

xr.
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Joaquim Carrasco, Bruogb,
minut, :7 s. 8-1o; 92.544
11.
1.

Side.cars

39

Amb proves sempre
E gratis han demostrat

cc..

SASTRE

o cilindres
GARATGE
-
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bon vestit, elegants i
econtunic, pOdreu adquirir

EXCELSIOR

ta casa

1

Cucurulla, núm. 2, primer

E

lo

Teléfon 33546

44,

avantatjosament

a

aques.

la superioritat del

Ej
101•••
••••••
1•1•••

•11•11.
l•••••
•••wir

MirIca

Tel. 11660

el seu ideal, puix que será el moment
indícat per a l'agremiació arnb la qual
han d'anar aparellats el color 1
tintiu únie, i per al palie, perquI d'u
na vegada el deixaran tranquil amb les
tarifes, els colore i les carreres.
A. FIGA

E

ICLISM
CICLISME

La revetlla de Sant Pere Un
lloc una gran carrera ci
clista de tres llores, al 'velbdrom
del passeig de Mata. Aquesta
carrera havia despértat gran
expectació entre els nombrosos
aficionats. El públic omplia tots
els seients i el local presentava

magnífie a.speete.

La carrera •fou raolt interes
sant, ja que en, transcurs de
les tres heres no dei-itá ni un
sol mornent d'haver-hi iluita.
Prova d'aixo ,1,s que per pues
metres no fou batut el récord

de pista d'aquesta especialitat,
que detenta l'eqtrip Fargues
Sans. La lluita principal fou
quan menys el públic ho espe
raya, ja que faltava solament
una
hora i l'equip Bachero
Ferrande portava una volta
guanyada a tothom, ço que el
futur guafeia preveure emir
nyador, quan els germana Ferrer, molt ben ajudats per Sans,
que es: torna a trobar en molt
bona forma, donaren una gran
batussa que durá fins al final
de la carrera -i doná 'Ice a un
classifi
canvi complet de
cació. L'equip Espanyol-Senor
no respongué a la confiança en
ells dipositada per la majo:.
part deis espectadors...
El resultat final bu el se-

güentG
l.

ermans Ferrar, 19 punts,
39,250 km. per hora.

a

2. Espanyol-Senen; 2 punts.
3. Germans
Albinyana, 12
punts, a 1 volta:
4. Bacbero-Ferrando, 5 punta
a 2 voltes...
3 ‘,1t
2 punts, a
a

._-..
----

_
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TI. 31506
Tamarit,
BARCELONA

X. X. (núm. 22), Nortod,
Motocicletes 750 cc,:

270-272

VENDA A L'ENGROS
I
AL DETALL

un
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12.

Arag6,

MANZANARES

gué

•
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95 I 97

JOSEP

Els germans Ferrer, guanyadors
de la carrera.
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JOAN

SERVICE STATION

1
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Antoni Vidal. Motosacochs.
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1
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Porthos, Rudge.
Jam, Gillet.

Neumáties
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X. X. núm. 27), Norton.
Francesc Bru, A. J. S.

Malgrat de los baixes anun.
ciades pomposament, segul
reu trobant els

'tats

o

r4

AVIS

ens ho
les enti

••••••

AUTOMNIBUS

tYS C HKISS,

Casanova, núms.

taxistes que pledegen. en interrom
pre al regidor que molt encertadament
combatia la teli objecte del debat,
pretenent
l'esmentat .gerent -donar
com a falsa una anonialia que es denunciava. L'expulsió del saló de sessions ,el'aquell senyor fou objecte
general aprovació, ádhtic per part deis
regidors' amies i defensors de. l'esmen-

1 -Pensávem poder dbrar aviii.cómpte
:de l'acord que hauria rediTgut 1 ja
im-assa llarg plet taxis, 'pero 'no es
.així. El debat que per: tal anotiu es va
:gromoure dimecres palisat.al Pie de

Aixó.és el que nosaltres-creTéin-se
,ria més encertat, i aixo és, el: que .1a
:setmana passada defensáv.ein do.
nuest mateix lloc; ni el públic 'ha d'es
tarifes excesives ni
tar supeditat a
és just que el taxista després de tre
ballar deu, dotze i fins devegades
quinze llores se'n vagi a casa sense
haver obtingut del set: treball l'indis
pensable per a cobrir llurs despeses.

•

L"Ariel" ha fet quelcom de sen
sacional, diferenciant-se poques dé
gimes de segon del guanyador de 1
categoría superior de 350 C. C. Un.
bella gesta, tantriateix.
La marca alernanya "Delta" ha
fet una entrada de cavall sicili'á. A
la primera carrera, arribar després
de la "Rudge" i fent el segon temps
del dia, és una prova que les mar
ques alemanyes tenen una catego
ría !a ben consolidada.

Concessionari:

la solució

Antoni

CA

taxista

ha donat encara

no

qUal,

s.

70865 km.

p. h.
Motocicletes aso

L'Ajuntament

m.

Autocicles carrerc. soo cc.:
1.
Pere Siqués, Sima, x ni. 46. sr
8-1o; 67'05 km. p. h.
Autocicles carreres 750 cc.:
I.
Oscar Stahel, Auglin, i ni. 39
s. 6-1o; 72289 km. p. h.
AutolIcles esport 750 cc.:
T.
Francesc Castelló, Austin, x
rninut, 68 s.; 61'016 km. p. h.
Autocicles esport xxoo cc.:

cc.:

Henry Salvador,

54'545 km.

t.

El que és més admirable d'aques
ta famosa máquina, és que va és

07
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Motocicletes 125

-

3o

2.

La manifestado ha estat un éxit
cbncurre,nts. El p'úblle. no ha gas
,eStat el nombr6s que la proVa me
reixia. El R 11. C. de C. ha del
xat inscrit un éxit més al seu j2Ilarg
historial.

es

Segueix el plet

,

Side-cars soo cc.:
Josep M. Rcssinyol, Norton,
1.
ni. 25 s. 4-50; 84'309 ktn. p. h.

de

moto

-

2.

i d'organització

concurrents

llotosacoche,

3o-$. -2-10;

DE LA II CARRERA EN COSTA DE
MONTJUIC

La II Carrera de la costa de
Montjuic ha estat un éxit completís
sim. Exit de marques i éxit de con
curréncia. Els temps cronometrats,
malgrat no haver deixat senyal a la
taula deis grana récords, tenen una.
qualitat de primer ordre. Lis récord:,
vena, que foren establerts l'any pas.:
sat a vigílies deis Campionats d'Eu

Avelí Garriga,

x.
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o
p

ns-Llorenç,

11
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tres
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Esport Ciclista Lteidatb., den
Guanyador, Farro.
etro Rrone,.
Ferrer..
cinc pest.etes
Guanyador,
Una prima decent pessetes

pessetes.

clerta per un industrial reuseno per a l'equip que guanyés
per una volta d'avantatge, no
fou adjudicada.
En resum, tina carrera que
deixti satisfet et .nombrós pú.
blie que hi as.sislí.

LUDOVICUS

•••••,,,
••••1.

Agent ofie:al

N

des de 1909

MI•p•
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MOMEO

~MI
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A.

PIERCE-ARROW
La més alta qualitat
Des de 1908, tots els presidenta de la Repú
blica deis Estats Units han usat automóbils

fi d'Amirica
C.-VALENCIA-,-295
ROMAGOSA 1 C.°

El cotxe

STEVENSON,

mes

BItllet I. c. des de Pujador
1 Sane, anada
1 tornada 1
laborables,
S'A N Y,
dles

Hotel
Majestic
RESTAURANT
-1

carta.
a preu fIx I. a la
Orquestra. Salons especlals.
Bodes, banquets I t'estas

Coberts
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Telbtons 17666,169.01
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TOT REFORMAT
Habitacions tetes amb aigua
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corrent
Coberts des de 5 persetes.
Telafon 20628
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nya els comptes Ii sortien malament.
Els rádio-oients de Catalunya sa
ben de sobres que Ilur veritable

La batalla deis risdlowoients
contra Unió Mullo, S. A.
Una
„LA

conversa

RAMBLA
amotent

a

DE

fer-se
afecten

amb en loan Sábat, President de l'Associa
ció Nacional de Radioditusió

CATALU

oient el que a ella li plagues. Nos
altres cris iii oposárem. Els diners
deis radio-oients eren sagrats, eren
per a esmerear-los en programes.
I va vetur la ruptura, i de seguida
la lluita. Aquesta l'una resten sos
temnt des de l'agost de l'any pas
sat, i darrerament ha pres les ca

ressb de tots
la nostra esti

ele fets vius qwe
ra, a* podía deíxar de comentar en
les
sives pagines eh s problemes
que la
radipdifusió té plantejats ovni a Ca

tcátsaya.

Per alzó iniciem ovni aquesta
selció de T. S. F., en la qual setma
Rament sis radio-oients trabaran la
vilfració del moment en matIria de

•lOssusissió

racteristiques d'una batalla.
—I les persecucions?
—La dictadura, amb els procedi
ments de qué se servia, acollint la
denuncia anónima o del primer in
docinnentat que se li presentés a
aplaudir-la i a fer-li delacions, ens
va deixar una mica en mal lloc i ens
féu pasear mala moments. Hi va
haver qui va tenir cura de trametre
escrita amaranto a lea autontats
d'aquella epoca denunciant-li que

fils.

serse

agnests moments, d'una efer
vescencia tan viva en materia radio
~fónica, hern cregut que una con
atnb el president de l'Associa
dó Nacional de Radiodifusió
titat on s'agrupen els radio-oients

catalans,

que amb tanta valentia

ve

donant la batalla a "Unión Ra
dio S. A. i als bornes que té es
campats per les seves sucursals
havia d'éaser útil, per tal que els
nostres lectors i els radio-oients en
general sabessin el veritable estat
d'aquest problema, avui tan apassio
nador, š la seva génesi.
Que el president de l'Associació
Nacional de Radiodifusió és En Joan
Sibat, només poden ignorar-ho els
que no catan aficionats a les coses
de rádio. Els rádio-oients, i sobre
tot els que han estas en
contacte
amb l'Assóciació Nacional de Radio
difusió, saben bé nrou qui és En
Joan Sábate un home que no es

l'Associació Nacional de Radiodi
ludió era un tau de separatisme.
Naturaiment era uta arana qué cm
preven els nostres encuites per ven

—

doblega,

que acostuma a Cantar-les
i que en aquest cas concret
i prcsent que estem •comentailt-ha
dit el que havia de dir, en la forma
que calia que tos dit.
L'herrt trobatl al seu acreditat es

dares,

tablithent de venda d'aparells foto
gráfies del carrer de Fontanella.
—s Voten dir-nos
hem fet
de qué ve tota áquesta bullida?

—

—Tot ve de que'els catalans som
rnassa bona gent, que anem sempre
amb el cor a la tná, i no cris adonem
que la geut amb qui tractem de ve
gades porta segones intencionsa

—Pera),

—L'origen

visita que
feren a Bareelcina uns senyorsde
Madrid. amenaeant "Rádio Barce
lona" —en els bons ternps de "Ra
dio Baroeiona"— antb qué posa
rico una emissora més potent que
la del Tibidabo que li faria la com
petencia i
tota
vegada
que "Unión Radio"— deten ells
comptava amb la seguretat del Go
vern
de la Dictadura d'obtenir el
monopoli. TOt ajad> no fou sinó
nna fantasia que es varen inventar
per aconseguir Ilur fi. Cal confes
—

pecó,

sar,

que
comptaven arnb

EL

SENYO.

SABAT

aquella época
l'ajut oficial, i que

en

en
les esferes dictatorials la gent
de l'Unión Radio S. A." era escol
tada, i tot el que dejen era cregut.
En realitat, prop de les esferes cfi
cials més que realitzar-hi maneigs
en l'ordre de la rádio,
hi reaiitzaven
maneigs polítics, tots encaminats a
posar-nos a nosaltres— els de l'As
eociació Nacional de Radiodifusió
en mala situació. Era aquella época
en la qval bastava que algú anés a
denunciar al general Primo de Ri
vera
que E,n Tal era separatista
perqué de seguida se'l comencés a

—

perseguir.

aconseguien

si

re

que

ens

guessin i
—No hi

va

haver altre remei que

vendre l'emissora,
aquella ernis
E A J r, que fou la pri
mera
de tot el territori de l'Es
tat
Espanyol, que !levita estat
creada per uns quants catalana que,
adalerats pels :leerlos científica í
per les descobertes de la técnica,
volien incorporar Catalunya a lo
sora

radiodilusio
havia bona fe per part deis
de Madrid?
—Els

senyors

de

Radio

Barce

lona que, per no trobar-hi altra
sortida i perque creien que a l'altra
banda hi hada tanta bona fe com
en
la propia, es vengueren l'etnis
Lora.
exigiren la direcció autóno
ma d'E A J i, tot i formato part
del bloc d'emissores de "Unión Ra
dio S. A.", peró aviat es conven
que
aquells senyors
Madrid, avesats a fer política
tralista, 'eren subjectes amb
quals calia anar amb cornpte.
cesen

de
cen

els

enla

rau

representant és l'Associació Nacio
nal de Radiodifusió, en la qual te
nen
posada Ilur confianea. Saben

—Recordo la primera entrevista
que Don Icard Urgoiti, el director
de "Unión Radio S. A.", va tenir
arnb la Junta de l'Associació Na
cional de Radiodifusió quan aques
ta volia posar les coses al seu lloc.
Tot fou debades. Ens adonárem
que no hi havia res a fer amb
gent d'aquesta mena. "Unión Ra
dio", en adquirir les emiseores de
Barcelona topava amb una entitat
sense

objecte

solament per

entitat

comercie!,
una

tnoguda
idealitat. Aquesta

l'Associació. Nosaltres
destorbávem ,"Unión Radio" i no Ii
permetlem fer la gen via purament
de negoci preschnlint ele l'interés
del rádio-oient, perb explotant la
seva afició a escoltar la táctica Calia
armilar, dones, l'Associació, que
feia ?osa a la "Unión Radio".
Aquesta era la finalitat de "Unión
Radio". I d'aquí vingué tot.
L'Associació Nacional de Radio
difusió, rúnica eroltat que en terri
tori de l'Estat espanyol ha estat
creada únicament per a fer cultura
per radio. era el destorb primordial
que calla destruir. "Unión Radio"
volia fer deis diners
del rádio
era

dissol
Forem

en s
disperséssitn.
perseguits, vigilats, fitxats com a
persones sospitoses, se'ns feren es

corcolls. Cal dir que
La nostra entitat no

tot
era

fou

en

va?

ni és

una

entitat política. Els seus Estatuts Ii
ho priven. No és aquest el fi amb
qué fou Creada. Es una entitat de
defensa del rádio-olent i d'expandi
ment de la cultura per radio. Els
denunciador:, no aconseguiren l'ob

!tete

que es propossaven. I merares
tant tot va servir per a esbririar
d'on venien
les denuncies, cosa
realment interessant.

Nosaltres
aixe, ho voleen dir
amb el cap ben alt, avui, demá i
densa passat, aci i allá, on convin

gui

son)

fermament catalana,

tre

ballem i treballarem per l'expandi
me.it
de la cultura, de la nostra
cultura primordialment, pel millo
rament

del

nostre

el

xer

aixo

poble i per aeréi
d'illustració, i per

in grau
donaren) cabuda

en

els

nos.

tres programes ala demente de casa
qu• puguio contribuir a aquest ob

jecte

essenoialrnent d'expandiment
cultural.
"Unión Radio" ha volgut des
orientar
el rádio-oient fent gala
duna catalanitat que li ve estranya,
cstranya igualment a To
resky, que amb les seves bajana
des ha arribat fins a posar en ri
dícul la seva própía obra, en fer
parlar el seo Miliu malament en
toses dues Mengües, espanyol 1 ca
tala, fins a degenerar aquest tipus
infantil en presentar-lo com un noi
mal educat i desvergonyit, del qual
caldrá que els pares procurin que
llurs filia no en prenguin exemple.
La nublada no s'educa així. I la
radio és una cosa un xic més serio
sa que un
escenari per a la pallas
sada i per a l'expancliment de la
com

ve

incultura.
—Pesó "Unión Radio" ha lluitat
valent
—"Unión Radio", a Barcelona no
volia sinó seguir el mateix camí
que ha seguit en altres ciutats pos
stidores d'ennissores, on ha arribat
a
armilar la voluntat del radio-.
oient i ha mort l'afició a la radio.
Peró es va trobar que a Catalu
de

també que
presentats

poden

sentir re
senyors Urgoi
ti, Ruiz, Sánchez, Quesada i d'al
tres
que dirigeixen "Unión
Ra
dio Barcelona".
—1 la gent de l'Associació...
—Pregunteu la 'lista deis norns
no

es

per

uns

dels mimbres de la Junta de l'As
sociació Nacional de Radiodifusió.
Tothom els coneix. Tots són dé ca
sa, si n'exceptuem. dos, que son es
trangers, pero que fa una pila d'anya
que vinen ainb nosaltres i que són
bolis arnics de les nostres coses:
En Noble i En Colli.
—La Multa, dones, está entau
lada...
—Está entaulada entre una em
presa comercial d'anuncis, entre una
casa
de publicitat per mitjá de la
rádio. que és "Unión Radio S. A."
i les seves sucursals, i de l'altra

banda une entitat amb finalitat ex
clusivament cultural, que és l'As
sociació Nacional de Padiodifusió.
Qui guanyará la batalla? No tarda
rem gaires (líes a saber-ho. Tenirn
demanada la simultaneitat i heni de
guanyar-la. puix que és evident nne
el Govern, posat a triar entre pra
tegir una empresa d'anuncis o una
escola, sempre s'ha de dectantat per
aquesta darrera.
Nosaltres. l'Associaci6 Nacional

Radiodifusió, no ancm contra
ningú. Que cadascú faci el seu carni.
de

nosaltres no l'hi entrebancarem.
Peró tampoc volem que ens entre
que

banquin

el nostre, que, com que
está per damunt de tota finalitat
comercial, puix que és exclusiva
ment cultural, tenirn dret a trobar
ruta lliure. D'aquesta lluita que sos
tenkn perqué se'ns concedeixi la

simultaneitat d'emissió

per tal que
el radio-oient pugui escoltar alló que
ji plagui, n'está assabentat el Go
vern i
cada un deis seus membres,

la Junta Técnica Inspectora de Co
municació i totes les altes persona
litats madrilenyes que tenen que
veme amb aquest afer. De tot Ca
Ittnya han arribat a Madrid protes
tes

contra

l'oposieió

hi fa
"Unión Radio". i demandes de qué
siguín escoltats i atesos els deSigs
deis radio-oients. Si no se'ns conce
dis. seria un absurd que no volem
creure
que
el Govern del general
Berenguer vulgui acceptar la respon
sabilitat de sancionar, peró alesho
res

podríem

ho callariem
tort

a

que

dir ben alt, i
pas, que s'ha

no

ens

fet

un

parásits

Sense
"Unión Radio S. A.", que arreu
en ha posat les mans ne ha fet sínó
fer malbé el que hi haría en maté
ria de radio, és simplement una em
presa d'anuncis emboscada sota les
antenes.

"Unión Radio
una

gran

cura

a

.S. A." ha tingut
fer desfilar grana

seu
per davant del
stand muntat a darrera hora
posició de Barcelona, en el qual hi
exhibeix aparells estrangers que ja
estau tipa de córrer per les Firea
Exposicions de tot Europa, quan
ja hi ha industrials catalana que els

personatges

fan molt millor. Un exemple: el*
germana Abad, de Sabadell.
La finalitat d'aquestes visites és
de convéncer els personatges que

desfilen per l'stand gire tot el que
exhibeixen és obra d'Unión Ra

dio, S. A. Er aquest mena el prin
cipal per anar endavant és tirar al
dret.
*

*

que

cls

fei fer.

ret rau en qué com
que
está damunt la taula l'adjudicació
del Servei Nacional de Radiodifusió.
i hi ha quatre propostes qtte se la
disputen, mentre la Junta Técnica
dcliberava, "Unión Radio S. A." ha
cregut que el tnillor que podía fer
era fer-se fer el rectal))
convidant

tsi

personatges a visitar les sesees ins
tallacions i a desfilar davant del seu
micrófon.
Aix6 ho fa
r a
"Unión Ra
dio S. A." pergné veu que se li
acaben les vaques grasses, i abone
de morir s'agafa allá on pot.
Tot el país cap, peró. que "Unión
Radio" éa l'entitat que Inés mal ha
fet a la radiodifusió.
*

*

de "Unión Radio S. A."'
és tan llefiscós que adhuc "El Sol"
i "La Voz", de Madrid, diaris en
els quala totham sap rimportant
papes que hi juga En Nicolatt M.
Urgoiti, ja no rolen ni sentir par
lar d'aquella entitat, tot i que el seu
directot és En Ricard Urgoiti.
No esperávem tneny-s' 'de, "El
Sol" i de "La Voz", periódics libe
ral*. La rectitud de conducta deis.
peribdics, com de les empreses, es
Alzó

veu

en

casos

aixi

en

política

propagan
ha acon
seguit que al Circo] de faenes Arta
de Madrid es condecores pomposa
sera

qué

es

l'interés públic i collectiu per
anunt deis interesaos familiars.

posa
da

de

gratuites

des

ment

*

Aquests personatges que desfilen
per davant )'stand d'Unión Ra
dio S. A., muntat a Montjuic no
s'ademen del paper de comparece

*

*

arunciadora "Unión
Radio S. A." utilitza tots els trucs
que se ti acuden per afianear la
dictadura que de fet ha arribat a
aconseguir en matéria de- radio en
el territori espanyol.
Fa una quants mesos es va in
tentar un hornenatge a Toresky,
que (mi un solemne iracas, i ales
llores es demaná que se li concedis
la Medalla del Treball, nerqué amb
hora diaria de dir bacinades
una
davant del micrófon, cobrant 40 pes
setes, tatnbé diáries, hom (leía que
n'era mereixedor.
La medalla no fou concedida per
que els que informen aquesta mena
d'expediente no tener) pa a l'ull, pe
ró "Unión Radio S. A.", seguint la

L'empresa

cercar

faramalla,

i

poca dies abans de la data

qué havia de fallar-se el Concurs
per a l'adjudicació del Servei Na
en

cional de Radiodifusió
el director
general de "Unión Radio S. A.",
i s'han trames telegrames a tot Es
panya fent sabet que En Ricard
Urgoiti havia estat condecorat pú
blicament.
Aquí, peró, no hades)). i ja conei
XeM de liuny aquests trues.
--a

*

Ara els de 'Unión. Radio Barce
lona" es volen fer passar per cata

lanistes, i fan el gran plat de qué
l'Adra Gual ha donat conferéncies
des del micrófon del carrer de
Casp.
Pregunteu-ho a mateix Adriá
Gual, i us dirá que aquests senyors
que ara chiten aixb son els mateixos
•

que li feren suspendre les conferén
eles que atub tant d'éxit donava, en
ele bons tetnps de la radio, suspen
sió que prou disgustos li va costar,
a
part d'una série d'anades al Go
vern
civil, on l'un el passava a
l'altre, i tots plegats semblava que

se'l passelessin.

Scnyor Gual, aquests ene ara li
i fan tan plat del seu

éŠ

el

país

que

els

pessetes.
Els que no s'amotIlaven a les ore
ten:sions de "Unión .Radio S.

perfectes espanyols. En el fons, un
afer de pessetes, 1 perque Catalunya
és el país que en té més, ara volee
venir a raspallar-nos l'esquena. Ja

*

•

1.4 .catalanitat de "Unión Radio
Barcelona"— en els bons temps
se'n deia "Radio Barcelona"—és tan
de cor, que quan s'adrecen a un
literat catalá miren si poden fer-lo

que

classsificats de

els coneixem.
*

5

*

A aquella que es lamenten que la
potencia d'E A J 15, l'emissora de
l'Associació Nacional de Radiodifu
sió un é; prou forta, cal preguntar
los: Es qz1.- en son socia? Es molt
bonic de criticar i de trobar defec
tea

en

tot

quan

no

es

coopera

a

bé i créi
xer.
Es molt bonié d'escoltar la
rádio i no contribuir en res al sos
teniment de l'emissora que s'escol
ta, que se sosté perqué una quanta
catalana hi posen el coll i les pes

qué

les

coses

puguin

anar

Aquests que critiquen, a;me
pensen que ele artistes treballen

actea.

ob

es

jecte,

i que després de la batalla
aferrissada que ve sostenint nene
seguir que l'emissora cultural deis
rádio-nients catalana pugui tcalitrar
ll'urement la seva obra cultural i

de franc?

Com més crescut sigui el nombre
catalana que cooperin a l'obra
cultural, benéfica i artística de l'As
sociació Nacional de Rodiodifusio
més potent podrá ésser E A 5 15 i
Inés bons programes podrá donar.
de

artístic.
R

*

--Vols dir que et sortirás amb la teva? Mira que pesa molt

1

et

veig molt raquítie.
—"No importa. La cuestión

es

dar sensación de

hacer saltar las pesetas de los bolsillos".

?

luny-a, perque
dóna més

són aquella mateistbs del temps
de Milana del Boseh.
nom.

concedir la resta, i de cap
se'ns pot negar, si no es
vol cometre una injusticia. Jo espe
ro. per& que el Govern será
just.

difusi

•

• •

"Radio Barcelona", amb ut amor
a
Catalunya mandestat en tots els
aspectes..." Aixó diu en un anunci
"Unión Radio S. A.".
Nosaltres preguntem ala senyers
Sánchez Cordobés, Gaztambide, Nie
to, Del Pozo, Ruiz, Quesada, urgoi
tots ella
alts funcionaris de
"Unión Radio S. A." o assalaeiats
de "Unión Radio Barcelona", quina
lidia de serveis poden presentar als
radio-oients catalans per a demos
trar-los Ilur catalanitat.
Es una catalanitat crematística.
Senten una gran simpatia per Cata

el-en

de

Radio-oient: ?Je eta socl de
l'Associació Nacional de Radio

"Unión

Radio S. A." son ele senaratistes,
i es nana abeí perstraes qUe
ells
saben perfectament que no han in
tervingut mai en política I que sola
ment han tingut cura de la
dehesa
dels drets dels tadio-oients?
El secret d'aquest catalanietne
que "Unión Radio Barcelona" ara
adopta ja el saben:, pero. Es qaesti6
de pessetes. La baixa déls socia i la
baixa deis anunciants. Per no per
aire els diners que fin ara han vin
gut cobrant, hi ha- gent dieposada
a
fer tots els papen de l'auca.

separatistas. Eis

manera

A

catalanes de l'época, igual que
ara
des de Madrid s'está tsgtimint l'ar
ma de
que els enernies de

de

per -installar una
emissora ex
clusivament cultural. Amb ella se'ns

d'expandiment

les
emisdions de "La Dona Catala
na"... i fina deixaren de radiar
els
noms
deis diaria catalans, tot per a
donar gust a les autoritats anti

en

nar

seu

al revés.
Cal preguntar: ?A qué ve
ara
aquest deliri de fer donar
conferén
cies i llegir versos als literata
cata
lans quan aquests mateixos
senyors
feren
suspendre
les confetencies
d'Ivon l'Escop d'Adriá Cual,
nos,

s'hi amotllae,

l'Associació Nacional de Ra

l'Associació assolirá el

una

semblant al regateig deis gita

cosa

erekaacusats

i com que ella és l'agru
pament deis rádio-oients catalana,
seria tatribé un tort a Catalnnya.
Noaaltres no feen mal a ningú. Em
parant-nos en la llei, várem dema

que

per
5 durets .—són moit espléndids
i
si així no aconaegueixen res,
arri
ben fins a sao pessetes. Es

fan

diodifusió,

ha

compareixer davant del microfon

fuerza,

para

5

*

Madrid s'etnpra
del Govern perqué
sigui concedit el monopolí de la
radiodifusió per go anys a "Unión
L'arma que
actualment prop

a

imaiwin~~11111"1111•1101•0151•••

NEVERA ELECTRO-AUTOMATICA
FRIGID&IRE

P O W 1E R

De venda en els principals establi
ments d'electricitat. Dipositari ex
clusiu:

Rádio

-

émacuo-Loté4

Lot

Passeig de Sant Joan,

Marca que sobre l'experien
cia técnica de les altres, s'ha
superat i ha assolit una quali
tat
imnullorable. Presenta 4
models diferente de rádio-re
ceptors.

17

BARCELONA

•

assle

assea'Os

davantera de la refrigeractó
mundial ha aseolit l'han en neveres
silencloses, functonant sense algua, cense
gas, ni ameniae. Cal sois mudar-les al
corrent electrlo i no precisa cap interven
ció ril manteniment.
Les nevsres FRIGIDAIRE tomen centro' per
A la
tíos

el fre• seo que conserva perfec
•ls aliments. Produelven gel pur
en cubet i porten l'HYDRATOR, darrera I
FRIGID IIRE
evcluelva novetat de
Luxosament fabricada, FRIGIDAIRE té una
presentacto elegant i •tt'activola
Gratas facilitats per a
a

regular

1

II/45 UNA LAMPARA DÉ MA
PILA ELÉCTRICA

1

la

venda a termiris
des de 165
ptes.
mensual..

Re presenta at
R
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potencia, modulado,

Els receptors POWER "Rá
dio-Lot" tenen un acabas per
fecte d'artística i immillorable
presentació, amb dispositiu per

----

TINDREU ILUM BLANCA I PERMANENT
A TOT ARREO

seva

abast i claredat.

41.

e.

•

,„-,

una

WER

-

és la

11

tament

.

awilidi6 d'un PO
"Rádio-Lot" produeix
immediatament la impressió
que s'ha assolit el definitiu; tal
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En comprar una lámpara de llum
electria—ratil, fixeu-vos si porta el
segell de garantía LOT.
Solament son autentiques les piles
ellotriques que porten la marca re
gistrada LOT.

a

amplificad) gramofemica,

es

ven

a

presta molt raonables.

Casa especialitzada en grans
installassions daltavetts per a
cinemes, concerts, festes, dis
cursos, etc., etc.
EXPOSICIO I VENDA:
6

Rádio -Lot%

Passeig

de Sant

Joan,
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