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Nareis 011er i Joan
representatius, l'un de
inteRectuaa l'altre de l'es

Dos

forg físic,

ens

han

deixat per

sem

atencions i que necessita del seu ajut
guau altra cosa no per ésser una va
lor humana.
Es a la seva llar en els temps he
roics de la constitució del F. C. B.
Barcelona que s'aplegaven homes tan
voluntariosos com Jover, Llopart,
Deop, Torres Ullastres, Peris, Forns,
Cabot, Cardona, Soler i d'altres, que
en fomentar el club
blau-grana posa
ven els puntals
per a bastir sota l'o
bra esportiva harcelonina i de Cata
lunya després, per irradiació.
I és també a la seva llar, amb la
collaboració de la muller, que es pla

De tots dos tenim forca que apea
?re pel que a educació ciutadana es
refereix; l'obra de tots dos pot ser
vir-nos per treure alguna conclusió su
perativa del nostre viure.
L'OBRA LITERARIA DE NAR
CIS OLLER
Referint-nos a l'autor de "Vilaniu"
volern tan más indicar dues coses: que
un
respectuós feminista, quan
veía el feminisme amb rnarxamo acre
ditatiu de bona mercadería i que hi
havía en ell un gran observador de
era

l'espera f emenL

nejaven
seva

filia

sentí í la franca collaboració en tot
el que aer a ella tingués caire cultu
ral, sem proves que Narcís 011er
tenia de l'actuaciú de la dona un am
pie criteri que avui hetzt d'estimar les
que heas trobat via Iliure en la vas
ta extensió del treball huasa.
Com a cornprovació del nostre se
gon asert no cal més que referir-nos
de les seves obres, "Pilar
a tma
Prima", per exemple, per a trobar ben
palesada la seva tina ironia en la ein
tura de les dones que volten la srro
tagonista i ea la qual es veu fidelment
ernprada tota una gama de tonalitats
que comencant per la de la superti
cialitat, passant per la de la inquieta
xafarderia i derivant cap a la grisor
de la niciesa, deista la feminitat in
culta de la seva epoca dins d'un boi
•ós colorit del qual destaca una mica
el clar-obscur de 'Pilar Prim", es
perit despert i afinat que malgrat
d'aix6 queda reta pel lastre que se
suposa el tnedi en que actua.
Llegint, amb ganes d'observar les
obres de Narcís OlIer, es troben mol
tes
raanifestacions femenines que si
bé queden en pla de baix relleu, per
qua l'autor evidentment no vol fer
mestratge, sir.6 exposició de fets, te
nen
el mera d'un decidit realisme i
d'una sagac vitualitat que no convé
deixar perdre quan una dona vol fer
un treball d'auto-culturació espiritual
destriant de la seva consciencia mo
ral tot alió que sigui banalitat, sen
sibleria infecunda i vulgaritat aclapa
radora.
Limitem aquests únics conceptes
al nostre criteri sobre Narels 011er,
perque la seva valor com a literas ha
Catalunya
estas comentada arreu de
1 per bornes d'una reconeguda capacitat crítica.
Ens irteressava sois fer
la riostra petita crida a les dones catalanes sobre aquest escriptor de Catalttnya perque si, com l'Esclasans ha
dit, 011er será una deis nostres clás
tics, és menester que facin en la seva
biblioteca un lloc al classic i que in
tegrin el seu bagatge espiritual en les
idees del que sabe escriure "La febre

les actuacions

benefiques

Els actes d'ahir a Agramunt Homenatge popular i
Els parlaments— Una visita interessantíssima
Abur fou din de festa gran a
la vila lleidatana d'Agramunt,
amb motiu del lliurament d'una
magnífica bandera al club es.-

portiu d'aquella localitat, cara
pió de la "provincia".
Hora
organitzá una séria

d'actea que reseultaren brillan
tíssims
i extraordináriament
concorreguts. Al mal', tingué
'loe la benedicció de l'esmenta
da bandera, actüant de padrins
la senyora Glbria Soles de Su
nyol i el nostre company Do

ritme

les

sensacions de gen
tilesa i cavallerositat comencant sem
pre per la llar i la dona, elements re
a

suaus

presentatius de

tot

l'engranatge

so

cial.
GAMPER I CATALCNYA
Gamper, suís, tingué per a Catalu
nya el máximum respecte i aelmiració.
Aprengué de parlar el catalá; l'es
crivia. Els seus fills són catalans; no
cal dir que parlen sempre en Ilengua
vernacla i que estimen Catalunya so

bre totes les coses.
Les gestes catalanes i els .hornes
que les realitzaren foren objecte de
la seva més pregona veneració.
Aquesta actuació de civisrne, aques
ta

seva

adaptació

al medi 11

d'ésser exilias de Catalunya
de la

Dictadura,

i

encara

valgué
temps

en

que

estigué

absent poc temps, en tornar, el seu
d'infant gran bategá a impuls
duna revolta interna produida per la
imposició perque hagué de passar, i
en el seu esperit ample i tolerant s'i
niciá una restricció contra els que
tan desconsideradament el tractaren.
Malgrat d'aja& la ciutadania de
Gamper continua ofrenant a Catalu
nya el
millor deis seus sentiments,
fins a la seva mora en quin dolorós
acte la nostra terra ha demostrat que
sap honorar a qui s'hi adapta i l'es
tima.
cor

.MEMORIAM,
Gamper, dones, tenen

011er i
inte
res per les dones catalanes; el pri
mer, quant a Ilur producció litera
ria, tan plena de suggestions educa
dores, i a la nostra racialitat, el se
gon, i ambdós pel seu feminisme. Per
aixó, en claure aquestes ratlles, els
voldriem dernanar que agraides en
parlar amb infants empressín tendror
femenina i afecte maternal, coro si
els expliquessin un cornte de tráeles,
els diguin:
Els catalans tingueren un literas
que escriví en catalá moltes belles
coses finament observades.
Es deja
Narcís Oiler. Llegiu-lo.
A Catalunya vingué un suís ano
menas Gamper.
que inicia un movi
ment a favor de l'esport, i enfortí la
gent jove catalana i, amb el seu gran
cor, esima molt la nostra terra. Re
cordeu-lo.
Apestes oracions cíviques, flors
que no es marceixen, són el malle que
les dones poden ofrenar a la mema
dia d'ambdós prohoms, que amb el seu
traspás ens han deixat records ines
bortables i lassituds d'enyorament.
.

MONTSERRAT JORDI
\Tosa la mar, agost 1930.
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Travessem

PALLEROLA
ménec de Bellmunt, en repre
sentació del
nostre
estimat
amic Francesc Ccsta, president
de la Lliga Amateur, el qual
per causes imprevistes es velé
imposs.ibilitat d'assistir a l'ac
te, com era el desig dels orga
nitzadors.
A dos quarts de quatre de la
tarda tingué lloc al "Cinema
Saló" lacte cim de la diada,
davant d'un públic nombrosís
sim que omplf la sala de gom
a gom. Després e
jugá el par
tlt de futbol entre el primer
equip de l'Agramunt i el de la
"Penya Perera". En resum. la
festa resulta molt arredonida,
interessant 1 entusiástica. Unes
simpátiques s.enyoretes efec
tuaren una recapta a benefici
deis presos polítics i socials
als guata aná també desti
nada la recaptació del partlt
com a digne epfleg hom acorda,
trametre al President del Con
s'en de ministres un telegrama
recabant la llibertat d'En Ven
tura Gassol 1 la promulgació
d'una amnistia general Per a
tots els presos i exiliats, pelf
tios i socials.
Aquesta bu, sintetttzada, la
diada d'ahir a Agramunt, diada
que hem de comentar per parts,
com
requereix la seva impor
thncia i l'éxit aconseguit.
—

LACTE D'A FIRINACIO
D'ESPORT I CIUTADANIA
En mig d'una gran expecta
ció, el president del F. C. Agra

munt, doCtor Ramon Balaguer,
s'aixecá a cisrir l'acte, fent la
presentació deis oradors que
havien de prendre-hi part. Pons
peu Fabra

mestre Fabra
el qual
trobava incidental
ment al poble, bu invitat a
ocupar la presidéncia i la seva
aparici6 dalt de l'escenari fou
acollida amb una xardorosa
entusiástica ovació.•
El Dr. Balaguer féu histbria
de Factuació del F. C. Agra
munt. Glossá el seu lema "Es
pcTt 1 cultura" i dignó que si
en esport s'havia fet tot el
que
s'Isavia pogut, no havia passat
el match x en cultura, per cau
ses bbvies.
Ara
digué
és
l'hora d'esmenar aquesta falla
de rectificar aquell lema per
un
altre: esport i ciutadania,
i dedica uns mots de cordial
afecte al nostre setraanari i la
seva gen t:
—

—

—

—

Isldre Mussoles
—
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—Miri que voler fer
aenyora

"CAS"

D "IMATitS"
'

de dones en vestit de bany..
no sé com ele hornes es preocu
pen tant de nosaltres!
un

concurs

Filomena, calli,

que

admirable d'aquella magnífica
obra, nada a la pres6, "La gran
mentida histórica", 1 demaná al
seu germá, allí
present, que la
eerqui i la faci rebrotar a la
l'una del poble. Féu una série

disquisicions en torn de la
figura d'aquel] compatriota seu
de

qf

•

rés, que és l'hcra de la joven
més,
tut. I diu que és, de més a

l'hora de la República.
afirma
al
Possiblement
gun compatriota us vindrá a
parlar de concessions, de la ne
cessitat d'ajudar la monarquia
per tal d'aconseguir alguna
di
cosa. Al que aixb us digui,
gueu-li
com ha dit el com
pany Doménec de Bellmunt
que no és cempatible l'ésser ca
talá i ésser monárquic, i de
més a rala'la que no cal
—

—

—

—

"

1 acabé exhortant les mares deis
ncis d'avui que deixin Ilegir
forea llurs fills, car només amb
una
sólida
cultura podrem
aconseguir allb que ens manca.
Isidre Mussoles fou ovacio
nat.
A continuació s'aixecia á parlar,

digué

—

—

—

—

—

—

petita centrarietat d'ordre
moral; hem vista en canvi, bo
rnes
físicament despreciables,
véncer tota mena d'obstacles
amb valentia i decisió.
Ca.!,
dones, agerrnanar l'esforg físic
una

amb l'e.sfore intenectual, i el
dia que aixb sigui totalment
aconseguit, tindrem aquel' po
tale fort, d?lt a tot, que tan
ta falta ens fa.
Es l'hera de la dignitat. Sóc
de l'Urgen i conec tota la ri
bera del Sió, pesó estimo tot
Catalunya de la mateixa mane
rai em plau de veure cola arreu
de la nostra terra sopera una
reacció esperaneadora.
Parla a continuació
en ter
mes
molt vibrants i vius, que
provocaren l'aprovació del pú
blic
del caciquisme rural,
culpable de tcts. els mals que
pateix la pagesia, i digué que
el mol revolució no ha d'es
pantar ningú. Només espanta
els cacics, que volent el poble
sotmés per tal d'enriquir-se
darrera el pagés que treballa.
Diu que la revolució és una
purga necessária, que de la
mateixa manera que el pages
reman la terra per a minorar
els seus fruits., cal remoure i
capgirar el que hi ha ccnstituit
per a assaborir més llibertats.
Parla de la Democrácia, que
és sinbnim de República, 1 diu
que és de teta necess.itat abo
nar amb el nitral
de les bíbllo
teques la intelligéncia de la jo
ventut que puja. Excita els pa
gesos d'aquelles contrade,s a
fugir per sernpre més de l'indi
ferentisme polític, i espera que
la joventut aconseguirá agites
la obra tan necessária.
Doménec de Bella-Jiu)!
pilen
.ibrant
acaba cntonant un
himne a la Ilibertat,
combatent
—

—

—

--

d'una

manera aferrissada el
i la seva perora

caciquisme,
do

débilment reflectida en
aquesta resenció
és subrat
liada, a peu dret, amb una gran
diosa °vació deis assistents.
—

—

Josep Sunyol
Una

nova

ovado esclata

en

aixecar-se el nosire amie Su-.
nyol. Diu que no és cTador i que
en conseqüéncia
dirá nos quants
mots en termes de conversa
íntima, com si pensés en veu
alta.

Glosa l'esperit i la ciutada
nia 1 diu que l'ha sorprés ex

traordináriament que aquest
acta s'hagi arribat a celebrar,

acostumat com está en aquests
temps de franca normaiitat, a
ceurels suspesos.
Remarca, amb especial inte

"No és hora de fer lite
ratura, parlant del proble
ma catalá. No és hora de
crits ni de lamentacions.
No és hora de cançons ni
de proclames. Es hora d'ac
tuar."
MARCEL.LI DOMINGO
(Discurs a l'Ateneu Barcelonte)

amb

colla d'ami:a
la seva crida —una

va

una

acudiren

que

Gampep

Joam
a

digné
societat futbolística que es
trenta
de
Al
cap
Barcelona.
F. C.
societat que ell
anys, quan aquella
una de les
esdeviugut
parir ha
va
món, Joan
del
importants
més
exa
Gamper ha deixat d'existir. No
geren', dones, si diem que el F. C.
Barcelona ha perdut, aquests dies
trobem molt
ats' el seu pare. I
darrera
cadáver—
el seu
una multitud adolo
seguia
qual
el
fos portat a pes de braeos
rida
carrers
de la ciutat, aquella
pels
ciutat, aquella eiutat que dl estima,
les
tant, i que el talt que tancava
ernbolcallat amb
seves despulles fos
la bandera blau-grana.
Suís de naixement, catalá de cor,
Jean Gamper estima el la. C. Bar
celona i Catalunya com els ISCLIS
fills i la seva mare. El F. C. Bar
celona i Catalunya havien de cor
—

dignament

la

a

seva

conducta durant trenta anys i l'ac
te del seu enterrament fou una pro

uns

moments importantíssims. L'es
devenidor está en mans de la
ioventut i és aquesta la que ha
de fer caure la balanea d'una
manera
decisiva, enderrocant
tot alió que ara ens fa nosa.
Féu una breu disquisicló en
torn de l'esport 1 la ciutadania,
dient que és impcssible de gua
nyar cap batalla
d'ordre
moral o fíelo
amb la sola
força muscular, quan darrera
d'aquesta no hi ha l'altra forea:
la cultura. Hem vist
diu
homes ffsicament molt forts.,
excepcionalrnent forts, abatre's
i esdevenldr uns gallines davant

—

Gamper

1899

respondre

—

El nostre amic
fill d'Agra
munt
fou el que trench el
foc. D'una manera breu, perb
eleqüent, dedicá un sentit ho
menatge a la membria d'aquel'
borne que es digué Josep Maria
Viladot, digne diputat de la So
lidarilat Catalana. liberal i de
mbcrata, alcalde digne. autor

o

Comeneá adherint-se alt mots
d'En Mussotes, dedicats a la
membria del patrici Josep Ma
ria Viladot, i a continuació
s'enfilá, d'una manera vibrant,
entusiástica, enbrgica, a des
mentir aquent espéoia de l'in
diferentisme polític de la gent
de l'Urgen, de le' Segarres, et

fundar

—

tan

tengués a tots els nostres esportius.
Com Gamper, fortalesa de cos; pera
noblesa d'anima, imperi de la forma
i de la virilitat, perb que el regne de
l'esperit comparteixi el poderiu, que
els muscles i la sang tinguin vibra
cions maximes de potencialitaa peal)
que el cor sapiga emmotllar el seu

ment.

a Igualada

—

.

EL

«loan
L'any

S'ha dit
afirma Bellmunt
aquestes ccmarques són
terres eixorques, políticament.
Després del que veig l del que
he vist aquests dies, podré dir
quan m'ho repeteixin
que
manquen a la veritat.

feminista voldríem nosaltres que s'es

GAMPER I LA SEVA
LLAR
Molt ?ha parlat també de Joan
Gamper, dels seus fets esportius i de
la seva íntervenció en la formació
fizica del jovent catalá; no caldrien
dones, unes ratlles nostres a la me
mbria del fundador del F. C. Barce
lona; perb en la sera vida hi ha
quelcom d'intim relacionas amb el fe
rninisme, que volem divulgar-ho, pel
que té d'edacador.
Gamper, l'home de robusta comple
xió, eme:oral de la Naturalesa, des
tre amb bona part d'esports i per tant
interessat en tot alió que significa
fortitud, ardiment 1 estor:e, tenía per
respecte que gairebé
un
la seva
limitava amb la veneració.
Entronitzada com a regina hi tenia
la seva dona i tots dos curaven deis
fals com a finalitat primordial del viu
sans, forts 1 hons.
re per fer-los
Gamper sabé en tot momeas man
tenir el seu prestigi de cap de casa,
respectat i consideras com pocs _d'al
tres i donar a k seva muller un ex
quisit tracte de consideració i d'afec
esposa
te. Gamper associava la selva
a tots els
actes de la seva vida; no

A

"111111.11~1111

Pompeu Fabra

que

la dona tenia dret a tota actuació hu
mana amb segell de moral.

Aquesta tnodalitat gamperiana

Doméneo de Bellmunt
el qual fou rebut amb una ova
ció sorcllosa. El nostre com
pany correspongué a les mos
tres d'afecte d'aquella gent que
frisava per sentir-lo, Iliurantse en co,s i ánima al seu parla

a

cétera.

judici quan d'esport es trae
Gamper
sois era partidari d'a
casen máximum respecte a la familia,
sinó que sentia pel feminisme culte i
raonat ferina simpatia, entenent que

JOAN

—Calli,

del

espontani

—

encertat

Cor".

_

ESPORT I

matrimoni Gamper i que havien d'a
faaorir tants d'esportilla
I én, en fi, a la llar de Gamper que
sempre hi havia un acolliment cordial
i un consell local per a tothom i un

María, exquisida pintora de la qual
parlarem méa extensament un altre
dia, els viatges que li permeté de fer,
la raonada independencia que ti con

.

CIUTADANIA

era

pre.

La sblida cultura de la

Gamper

ramo" que mana; era l'home
que, gentil cavaller, sap que la coca
panya elegida té dret a les seves

omes

la valor

›4c,

reper

ar

d'agost de 1930

a

rarnatai

palesa d'aquesta correspondén

va

cia.

SUNYOL
bimuliar-se per a demanar allb
que és ben nostre.
Parla del procés seguit amb
la petició de l'amnistia i de la
migradesa deis governants a
concedir-la, i remarca que,
malgrat de tot el que s'ha dit
i el que s'ha fet, En Maciá 1
d'altres compatricis encara se

gueixen

a

l'exili,

com

seguei

presos limes per delictes

xen

socials,

dite'

temps

comesos

que la societat

en
no

un

exis

ta.

Diu que la promesa d'unes
eleccions és un true com qual
sevol altre per a distreure i en
tretenir la gent i manifesta el
seu
escepticisme davant el seu
possible resultat, si arriben a
celebrar-se, car no creu, en ab
solut, que reflecteixin el veri
table sentirnent del pc.ble..
Parla
de
respnosabilitats
per altes que siguin
1 in
dica la necessitat d'exigir-les
bé a tothom, sense deturar-se
pel camí, arribant fins al cap
damunt.
Finalment comenta amb to
irónic l'afer d'ostentació de la
nostra bandera 1 acaba dema
nant un aplaudiment per a l'ar
tifex de la nostra Ilengua, En
Pompeu Fabra.
(Aplaudiment que, en efecte,
es' convertí
en
sorollesa ova
ció, fins que Pompeu Fabra
s'aixecá a parlar.)
—

—

Pompeu Fabra
Fa constar que la seva pre
sencia en aquest acte és pura
ment casual i agraeix l'afecte
que respira d'eneá que ha
arri
bat al poble. Parla del deure
que tots tenim d'estimar la
nos
Ira 'lengua, usant-la integral
ment sempre i recornana
que
cadascú hi posi el seu esfore
per a dignificar-la i
enlairar-la.
Mestre Fabra és ovaciena
dfssim.

Fou, evidentment,

una festa
magnífica
per tots. conceptes. Per tal d'as
sistir a l'acte que acabem
de
ressenyar a grans

gambades,

acudiren a Agramunt un rorn
bre considerable

d'entusiastes

d'aquelles comarques: de Mo

llerusa, de Tárrega, de Pons, de
Balaguer, etc. Fins de Santa
Colonia de Queralt.
L'esclat d'aquella
fou corprenedcr. El mésmultitud
corpre
neodr, pesó, fou la
manera com
fou fractat mestre
Fabra du
rant la seva estada
allí. No
créiem
sincerament
que
l'obra d'En Fabra fos
tan co
neguda a la nostra
terra. Tan
coneguda 1 estimada. I
ens sor
—

Dan Gamper fou jugador rentar
cable en els primers temps del
F. C. Barcelona, en aquells temps
que els jugadors eren també direc
tius, tot d'una pela. La seva tasca
més formidable, pero, la que li do
na aquella merescuda popularitat
que gaudia, fou la seva actuació
com
a president del
Club, cárrec
que ocupá una pila de vegades, es
sent la darrera l'any 1925, quan fou
destituit per ordre dictatorial, gra
cies a l'amor extraordinan que sen
tia per Catalunya, la seva patria
adoptiva.
ie
Dashores cima, la figura de
Gamoer— borne franc,
optimista,
entusiasta— deixa, de figurar amb la
intensitat d'abans en la direcció
del club. La seva catalanitat fou un
obstacle per a ocupar cap lloc
proeminent, pera aixb niatelx féu
augrnentar la seva popularitat i l'a
fecte deis seus consocis.
Durant trenta anys
tata la vi
da del F. C. Barcelona— el nom
d'En Gamper ha anat estretament
lligat amb el del F. C. Barcelona.
Fins a l'extrern que anomenar !'un
equivalia gairebé a anomenar l'al
me. Joan Gamper ha estat
durant
Menta anys, l'home del máxim
pres
tigi dins del F. C. Barcelona
i la
seva
personalitat esportiva ha estat
respectada no tan solament a Ca
talunya, sinó arreu de la Penínsu
la, arreu del món. El nom
d'En
Gamper era tan conegut coro el del
—

F. C.
dit

Barcelona.

I amb
aixó esta

Joan Gamper actua

com

serie d'anys, fin
iuga
s que
l'an
ocasió d'una
época difíc
que tratessava el
club, tou
dor

una

il

president.
D'aquella
Gamper fou ahorne
en

la

presidencia,

anys

1910,

1911

deixá

el

cárrec

data

exak

insubstituible

i fou

i 1912.
i

ciega

reelegit

L'any

t3

es

allunyat de la directiva mantingué
fias llana
1917, essent reelegit
l'any 19:8 sza.
varnent deixa
vacant el
carree fins
que l'any 1921 els
socis el
portaren
novament a ocupar el
primer lloc
del club.
Continua

1923 i exercitant-lo
1924, las
1925 aquell inca
dent que provocá la
clausura del
camp de Les Corts, la
seva desti
tució per ordre
governativa i el sen
exili.
Des d'aleshores Eh
Gamper no
havia figurat a la
directiva.
Dame
rament, desaparegudes
les causes
governamentals que he
impedien,
torna a sonar el seu flora
com a
candidat a la presidencia
El pas d'En Gamper
per la pre.
sidéncia del F. C.
Barcelona
recor
da els temps més
del cercle blau-grana, esplendorosos
la
da) del carel') de Les Corís inaugura
i la con
secució dannombrables
campionats.
En Gamper fou sernpre
l'anima del
Barcelona i la seva mort
els

anys

que

vingué l'any

1922,

constitueix
pérdua irreparable per
al nos
tre primer cercle
esportiu i per a
tot l'esport catalá.
Era un borne bo, que no
poda
una

tenir enemics. Un
lluitador, un ena
morat de la nostra
terra i de les
nostres coses. Un
estranger de nai
xement, Inés catalá que molts
ca
talans de naixença i de
sang.
L'acte de l'enterrament,
celebrat
el dijous, resulta una
manifestaría
de dol, imponent. Els
jugadors del
Barcelona el portaren a pes de
bra
ços fins el local
del club, on s'a
comiadá el dol i on els
esportius
barcelonistes rendiren el darrer ho
menatge al cos d'aquell borne.
El F. C. Barcelona, ccinscient
de
l'agraiment que mereix aquell ma
laguanyat home, ha demanat que
sigui posat el seu nom a un de's
nous
carrers
que s'han d'obrir a
Les Corts, prop el camp de joc i
té, sembla, el projecte d'erigir-li un
monument a !'entrada del recinte.
Tot ho trobem moit just i -molt
digne d'aquell borne que tant estima

Catalunya.

Renovem el nostre condol als
familiars i al F. C. Barcelona.

scus

(E. P. D.)

AM1111.1111111111~
I quan el veien
amb la seva
les seves bandes i la
seva
carnisa-esport, amic de tothom,
encara augrnentava mé,s,
11uP

pipa,

admirado.

Evidentment, 'd'un poble que
sap apreciar aixl el seu
millor
gramátic,

se'n poden esperar
moltes coses
La jcventut
d'Agramunt vi
bra com la joventut
de tots els
pobles. I la festa d'ahir
que
ens vagá de
presenciar
•

—

tará
del

—

com

un

res

exemple vivíssim

desvetllament

de la

cons
ciencia ciutadana.
Després deis antes
esmentats,
hom acordá,
traMetre un tele
grama al President
del Consell
de Ministres
reclamant la lli
bertat d'En Ventura
i
l'amnistia general per Gassol
aIs pre
sos polítics i
socials i el retorn
deis exiliats.

EL

FARTIT DE FUTROL

L'equip

de la

acompanyat

dirigir dues vegades la pa
raula al públic que omplia la
sala del Centre Republicá, en
termes que provocaren l'entu
siasme deis coneurrents.
Hom aprofitá l'estada a Igua
lada per a fer una visita a l'Ate
neu Igualadí, obra admirable
que haurien de conéixer tots els
catalans., i a l'hcTa de marxar,
l'amic Sunyol, que anava acom
panyat de la seva distingida es
posa, mestre Fabra, que feia
amb ell el viatge de tornada
d'Agramunt, 1 el que aixb escriu,
pogueren constatar l'abranda
ment deis ciutadans igualadins,
desitjoso.s• d'aconseguir alto que
avui és l'aspiració unánime de
tot el poble.
Després deis actes d'Agra
munt, la visita a Igualada clo
gué meravellosament la jcrna
da que va emplenar-nos d'opti
misme en l'avenir del ncastre
a

poble.

Penya Perera,

del seu president,
En Xavier
Hernández,
i del seu
delegat senyor
més tard, la Blanch, disputá,
LA RAMBLA copa donada pes
DE
CATALUNYA.
Els equips.
aixf: Avinyó, s'arrengleraren

Sayos,

L. AYMAMI I

BAUDINS

Mal per mal, haurfem
preferit la intervenció de

Sirvent, les
Recasens, Hernández,
clames d'estropajosa"
Lluch, Codina,
Pinilla,
prengué
Roig, per la "Penya Perara a la Plaça de Catalunya.
agradabilLssimament
—feu potser
la més gran amo
Perra",
Villalta,
Jcver,
chi que ens depará
Adell, Llansá, Fontanet, Solá, En aquella ocasió, la seva
l'excursió
veure •la gent del
Lluelles, Benet, Santesmasses,
poble deseo
moral
Jo j
brint-se
peT
Farreny, estranya fikia de
respectuosament
l'Agramuna
da
vant de Mestre Fabra.
Arbitra el senyor
sense vo
L'oses', i la ens hauria resolt,
Mireu-vos-el
Iluita
—

deja la
aquest és Mestre
Fabra.
I aixb a
no pas
ale voltants Agramunt,
de
la cosa tindria Barcelona, on
gent

—

rnenys

táncia.
—Es Mestre
Fabra

impor

deja la

1 tothom es feia
aquel] 'mine senzill i creus que
franc, que
velen ahir per
primera ve...zada
a la vida,
res. Mestre
--Jo me'l

sorrut;

un

Fabra.

imaginava un borne
borne reservat,
un

hom_g de serle.tat

universitaria.

López

fou melt

interesaant.

LA VISITA A
De tornada a IGUALADA
Barcelona, el
nostre amlo
Sunyol féu una vi
sita als

republicana d'Igualada,
corresponent
d'aquesta manera
a la
invitació que li havia
feta. Acoló

publicana

Catalana,

i els

estat

Acció Re

republicans in
dependents estigueren
repre
sentats a

Facto, i
missions diverscs enviaren co
pobles de la

rodalia.
Feta la presentado
del nos
tase agdo.,. aquej
yebi obliga!,

ler,

una

qüestió d'estética

i de bon gust.

celebrar
'?Quan pensen
re
les nostres entitats la

monumeot

inauguració del
a Mossén Cinto?
de
"?Es que ja no n'hem
parlar més

1930
4 d'agost de

la rambla de Catalurwa
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tAIZTA Illt MULLID

L'equívoc del liberalisme.
El partit del senyor

El carnet electoral

Una de les característiques
política espanyola ha estat la

de la
cons

falsificació de la doctrina li
beral realitzada pels que poddem
anomenar partits
histaries. El libe
t3nt

que En Po! s'alaba que fou
que el
i atta per segur
procediment e's infaUible perquk trionade
monárquics
fi» tots els candidats
Lliga i ádhuc els monárquics de la
puguin anar accidentalU p. que
el
ment aliats. No hi ha dubte que
guanyant
i
a més, hom
sortira
país hi
podrá estalviar-se d'haver de fer cal
etas el dia de les eleecions, de tres a
donar la ba
are, l'hora en quk cal
lançada a base de rodes. Perd si per
sempre sera
tina banda aquest estalvi
interessant, per l'altra será 1,01.4 nasa
tupinades
Ina que desaPareguin les
•lássiques que impritnien tot u» carác-

/sera Berengliee -es va donar de Segui
da per ctravençut, i ja no es va parlar
més de la cartilla ni de !'absoluta.
Males llengües diuen que d,esprés de
la conversa, diem-ne oficial, a propd
.sit de /a conveniancia d'implantar el
carnet electoral, En Pol va for una al
tra suggestió, aquest cop reservada, al
general Berenguer, a base que ell co
neixia un impressor que faria a bou
preu i amb bona cartolina aquestes
milionades de carnets que es necessi
ten per a les cinquanta Provincies de
i'Estat espanyol i per a Jerez de la
Frontera, perd també sembla que
aixd que només havien transcorregut
cinc minuts que l'acord havia estat
ler a les eleccions espanyoles.
pres
Poi ha
ja hi havia hagut qui li havia
Aquesta idea !luminosa
passat al davant. Perb, vaja, aixb no
lestat la de la implantactó del carnet
arlop
té cap importancia
En Poi és pos
''41ectaral. El carnet electoral1 está
és un sis
sible que no sigui d'aquest parer
la! en una pila de pasos
ferquk un impressor o altre ha ha de
yema que, a base que els carnet: no
hi hagi cap
fer, tant és que izo fa/e:: un de Ma
aa falsifiquin i quo no
lartn que en faci trinare a nom de tot drid com un de Barcelona.
Cementiri note e
No hi ha pos cap dubte que la im
rel cens que reposa al
plantació de l'ús del carnet electoral per
als deis antks pobles avu
il vell
oregats, seinPre Permet confiar que anar a votar Permetrá de fer una ve
surfragi respondrá a les comviccions ritable "selecció de ciutadans", i do
nará ocasió a quk el: candidats que
ItL
d'entrar.
surtin elegits siguin la genuina repre
4 Madrid no hI acabaven
sentació de les classes selectes que te
1 general Berenguer trobava que no
res
de
resnanger
1
que
tien idees d'ordre i paguen contribució.
copiar
'odia
SemPre hem cregut, i amb'nosaltres
estava bo ü fer fer deslieses als
tata la gent de seny, que era injust
kiutadan.s. Si tant es volia, n'hi havia
que tinguéssim igual dret els ciutadans
Pros; amb ordenar que nc Pogués vo
si és que sels pot dir ciutadans
lar qui no presentés la cartilla militar
que
Paguen adula de sis role, que els
absoluta,
que
és
un
do
k la llickncia
que la paguen de 3 i de 5 pessetes.
bonent que tothom está obligat a
Aixd prové d'un excés de tolerancia
'guardar. En Pol Prou leesgargame
i de contemPlacions que eh s Governs
!lava. Na hi havia manera que l'en
han tingut, tolerancia i contemplacions
tenguessin. L'Unte, fincdment, els ha
que no hi ha cap raó que contintan
Va haver de dir clan
existint. Bis pobres no haurien de te
Del que es tracta és que el carnet
'sigui oa cosa nova, que ninga no la nir cap dret a votar. No pos fiel fet
que és cosa prou
tingui, que s'hagi d'altar a cercar, e que siguitt pobres
resPectacle
sitió pel fa que, com
El jornaler,
que valgui pessetes.
que van mal alimentats, estira predis
l'abren l'horne que treballa ruit hores
posats a tenir pensantents subversius
en un taller, en un despatx o en una
oficina, en primer lloc no té temPs per idees eixelebrades, i no está bé que un
nucli de persones amb idees provoca
'perdre. Ara ves a fer-te retratar, ara
rles Per l'anormalitat deis bPats endar
ves a recollir els retrats, ara ves a
rerits que porten puguin produir una
ter-te treure el carnet i a donar les
balançada en unes eleccions, derrotant
dades i a deixar les fotografies, i fes
els candidats dela gens que va ben
dues hores de cua', ara ves a recollir
lo, ara tornar-hi perguk encara no el peixada, que no passa mai per menys
deis tres plats clas.sdcs i que té pensa
sellen !test. Tot aixd són anades i vi
,ments reposats.
andes i hores que es perden, que rizo
La indigkncia Provoca una semi
me que treballa
no es traba en coísdi
follia, i els folls no tenen pos vot. N'o
cions de fer. I sobretot són pessetes a
hi ha, dones, cap raó perçuk els semi
despendre que no dóna cap gust de
folls en tinguin. Bis pobres no haurien
malversar-les. La massa obrera, fins
de votar, perquk ja hi ha els rics Per
ara aPolítica, no té pas massa ganes de
a fer-ho en llur nom. No haurien ni de
sortir d'aquest apoliticisme i anar a
pensar. I el dia que pugi un Govern de
votar, i menys encara si abans ha de
fer tantes diligencies. Aixd vol dir que
debd, no un Govern de pa sucat amb
oh i cona el d'ara i els que estem acos
deixará córrer el carnet, i quan vi
fumas a veure, aquest afer el solu
guiri eleccions, a les capitals, els
cionará traient el vot deis pobres, que
obrers, les esquerres, la gene que tre
ja fa temps que no n'haurien de tenia
balla, els que poden ésser vots en con
tra del Gavetas m de la Monarquia, no
Aleshores per anar a votar no caldrá
exhibir el carnet electoral. eastaaa
miran a votar. El carnet pot treure7
presentar-se i ensenyar un bitilet de
el senyor que no fa res, el que té gent
cinc. L'home que tingui cinc duros vo
que treballa a les seves ordres, l'home
tara, i el que no pugui acreditar que
que pot trametre un ~S» a quk vagi
els té s'haurá de conformar antb quk
a perdre izares 1 horcs a les oficines
el que els tingui Pensi per ell.
els carnets sigui» expesos. El car
net s'Iza fet Per a les forces vives. No
J. VENTALLO
hl liaura cap força viva sense el seu
Zarnet electoral. I com que les forces
vives, si tromfessin els dolents, Passa
"Les eleccions que es pre
Wen a ésser forces martes, 1 aixd a
no seran altra cosa
cap
les
mane
paren
elles no els convé de
de
totes tindran el sett carnet per a
que una variant del plebis
einar a votar, el dia de les eleccions,
dictadura;
cit de la
candiclats de la Lliga, és a dir, els
que Weressa al Govern que surtin a el Parlament será una nova
Cataluwya, 1 foro de Catatanya podran modalitat
anome
:ano• a votar ets altres candidats igual
nada
Assemblea
Nacional."
1~f encaseliats, encara que sota al
MARCEL.LI DOMINGO
!res programes de l'ordre de la Lliga.
(Discurs a rAteneu BarcelonIs)
Resultat : que com que siamés es Po
drá anafe a votar amb carnet, i els
b'ons tot$ tinctran el seu, f, en canzd,
us dolents n'hi hasta un tant per cent
'naif imPortant que ja ni .s'hauran tres
la mollstia de treure'l, sempre queda
ran en minorja,
/a viotbria deis can
didats monárquics és assegurada.
No hi ha dubte que aquestes suggesfions que En Pal no ?ha amagat de
dir que havia tingut !'honor de fer al
Govern, respiren un gran esperit de
'democracia, com és costunt que el res
Pire tot el que la Lliga inspira. El ge

sembla

evo

.

—

.d'En

—

—

ciutadans.•1

.

—

—

—

ralisrne, com a posició de govern,
no ha tingut mai expressió real en la
vida pública. No solament hem as
sistit els homes d'esquerra a l'es
carni de la Constitució i a la des
troea de tota mena de drets escrits,
ans
encara, amb anterioritat a la
Dictadura, hem pogut veure els
anomenats liberals acudir
als pro
cediments més renyits amb les nor
mes de la civilització política. Així
el comte de Romanones, Alba, Gar
cía Prieto, han acudit amb fre
de garanties,
a la conducciti
per carretera, a les
detencions i incomunicacions gover
natives, a la vergonyosa pressió

qiiIncia

totes les instítucions i la subversió

total deis valors polítics.
En el tliscurs resum del debat
sobre les responsabilitats, Fernando
de los Ríos parla d'aquesta farsa
del liberalisme. Demostrá com la
constitució elaborada per Cánovas
havia nascut del criteri absolutista
anterior al constitucionalisme de
mocrátic del segle XIX. Es a dir,
es tracta
d'una Constituctó que re
coneix el dret diví deis reis amb
minva de les facultats de la sobi
rania popular. I Fernando de los
Rios feia notar que, primerament
•

Sagasta, l'ex-revolucionari, després
Silvela, i més tard Romanones, han
declarat insistentment que l'obliga
ció del governant és servir princi
palment els interessos del rei, que
representa els drets inalienables de
la tradició. Només així ,'explica

hagi

que

estat

un

liberal, Moret,

l'autor de la llei de Jurisdiccions.
Després de la dictadura semblaria
possible que quedessin ben delimi
tats els dos campa. Dones, pel que

fre.

rhio,

11\p
*

Dissabte

1

la nit, a l'Ateneu
Barcelonés, Marcellí Domingo dora
davant d'un públic nombrosíssim que
emplenava fina a les escales i el pati
d'entrada de l'Ateneu, la seva anun
ciada conferencia sobre el tema
a

"1930".

Marcellí Domingo par1a. eloqüen
de la posició del republi
canisme en l'hora actual i fixá l'actua
ció que, al seu criteri, han de seguir
les forces anti-dinástiques 1 anti-mo
nárquiques de la península. El seu
discurs
ressenyat amb la detenció
necessaria per la Premsa diaria
será duna teanscendancia evident din
tre els sectors'esquerrans de la po
lítica de Catalunya i haurá de tnerai
—

—

arer

una

acurada atenció per part deis

dirigents.

seus

L'auditori ovaciona repetidíssimes i
Ilargues vegades l'orador durant el
del

curs

*

ofereix

amics,
Case,

seu

rnagnífic parlament.

El Centre Catalá d'Esquerra
a tots,
particularment als seus
el seu non estatge definitiu,
12, prime. lletres JK.

•

*
Són n gran nombre, i algunos
molt valuoses, les adhesions rebudes
fins a la data pel Centre Catalá d'Es
guerra. Ara, amb la inauguració del
nou local, entrará en una fase decisi
va

d'organització

de demá

•secretaria,

es

de

Des
la
vespre.

cinc

a

nou

del

a

Organitzat pel Sant Cugat S. C.
tindrá lloc a la simpática població del
Vallas un oicle de conferencies, que
són esperades amb veritable interls.
Divendres, día 8, el nostre com
pany L. Aymamí i Baudina inaugu
rará la tanda, i tractará del tema
*

"Educació esportiva".
Probablement la segona conferén
cia, a mitjans d'agost, anirá a ar
ree
del nostre amic Sunyol.

—Vamos

a

declarar la guerra á loa tatalanistas.

—Horne, don Lacandro, ja está ben segur de les seves forces?
,—.4_110, pero perdido por perdido, prefiero adoptar mi clásica posturaj.

Les torees más o menys vives del
professional s'han aPuntat
catolicismo
als problemas socials del nostre
una bella viciária. Han aconseguit que
guns homes que arnb una contu
país. El més cómic és la denomi
l'autoritat governativa prohibís el Con
macia irritant prefenen continuar
nació de "laborista" que s'adjudi
ettrs de Bellesa que la revista Imatges
actuant en
la política espanyola.
ca
al flamant partit. Perque tots
/savia organitzat per a abans d'ahir.
sociologia
senyor
Pero el que és curiós és que aquest
del
sabem que la
131 catolicisme combatiu ha aprofitat
equívoc no queda reduit als vells po
Aunós ha estat empeltada del cor
l'avinentesa per a fer una exhibició de
porativisme feixista del ministre /orces, que ha arribat a tenir la bri
italia Bottai. El senyor Aunós és
llantor d'una gran parada. Les bellís
gairebé un feixista militant i el seu sitnes clames deis "Roperos" han tin
nom pot trobar-se sense esfore en
gut «asió de sortir a la lium del car
diverses publicacions feixIstes. Amb
rer, i durant dotze dios han omplert
el seny-or Aunós hi ha un altre
cle gracia i d'olor de naftalina la sala
"arditi" de les dretes, tl senyor
d'espera del Govern civil. El Correo
Sánchez Mazas, ex-corresponsal a
Catalán ha pogut Unir una vegada més
Roma d'"A B C" i un deis alum
la seva prosa de pinxo ancien regime.
nes més aprofitats de la Universitat
El canonge Puig ha tingut la singular
humorada de presentar-se'ns com a
d'El Escorial. Amb ells, forma el
>nettf
campió de la moral. La Gaceta de
tercet directiu el senyor Madaria
Catafuria ha omplert els set exemplars
ga, ex-liberal i ex-collaborador de
que tira dariam,ent d'una literatura
la Dictadura que no dimitía el seu
pastosa i cansaladesca que no ha !'re
carece a l'advenir el. govern Be
té: dissimular les autkntiques dots li
renguer, allegant "que ell. era un
teraries deis redactors del gairebé dia
tecnic". Dones aquests-'esquerrans
ri, celebrats autors de cuplets que no
facciosos estan entossuditsea passar
han passat pos desapercebuts pels mu
d'estranquís el seu feixisme .rotul
sic-halls del Parallel. El vell Brusi
lant-se laboristas. Com si el labo
també ha rapapiejat una mica, i final
risme no fos una fórmula en l'evo
tnent el tendre Matí, que encara diri
lució socialista, .a despit del "fabia
geixen
els senyors Junoy i Capclevila,
nisme" de MacDonald, de les am
assistits per, la gracia. alada de la
bicions aristocrátiques de Mr. Tho
Maria Bonshoms de Civera, ha demos
i
de l'ofensiva imperialista
mas
trat que, en un tnoment dono!, aquests
contra els pobles lliures. Es ciar
notables aficionats a catdlic també po
segons la rnarxa que porta el
I que
exhibir la nzateixa manca d'edu
laborisene. anglés, les darreres es-. den
coció que el yesera Correo Catalán..
séncies del marxisme acabaran per
En conjunt, es pot din que la parada
evaporar-se en aquesta esteta col
ha resultas brillant i diana de la causa
FERNANDO DE LOS RIOS
laboració amb el capitalísme brita
que es defensava.
nic. Paró, aisoó no vol dir que en
lítics, capaeas, naturalment, de les la línia de les esquerres espanyoles
tema
més descarades maniobres. Els ma
puguin collokar-se aquests fari
teixos dictadors segueixen resolta
seus
de les reformes socials. Per
A/1lb la
de la Reina
ment
aquesta expeditiva unja de
oportunisme, ja en tenim prou amb
Banys, la revista Imatges no cercara
conducta. No parlem !a de la Unió
el deis socialistes de la Casa del
res més que celebrar una festa amable
Monárquica Nacional, on Guadal
Poble de Madrid.
trabar un agradable tema d'estiu
horce, Calvo Sotelo i altres aju
La primera' cosa que han de fer
Per a les seves Pagines. Perd ha pas
dants de la Dictadura es declaren
les esquerres espanyoles és depurar
sat una cosa molt curiosa: que els que
constitucionalistes i parlamentaris.
kan trobat el tema d'estirt han estat
bé les seves organitzacions i evitar
Fixem-nos, principalment, en el se
que en nom de la llibert-at puguin
el: diaris catálics i no !‚as el jove set
nyor Aunós, que acaba de fundar
coexistir en un mateix front les for
manan... No s'hi val a aprofitar-se de
el "Partido Laborista Nacional" í
les idees d'altri!
ces noves i les forces antigues, Le
pretén figurar no res rnenys que
Sobretot quan els esmentats diaris
nin peguntava: "?Per que serveix
entre les forcer polítiques d'esquer
tenien a la seva disposició ntés d'un
la llibertat?" A Espanya podriern
ra. El senyor Aunós,
fundador dels
assumpte important per comentar. Po
contestar-li: "Parqué triomfi la bar
Comitas Paritaris o parasitaris
dien parlar, per exemple, das escán
barie dretista."
es
creu
amb dret a invocar una
dols de la Pres6 Model, perd es ven
Mad
DIAZ FERNANDEZ
condició democrática i fer front, amb
que traben més interessant fer prohi
bir l'exhibició d'unes guantes noies
habillades anzb vestít de bány, que no
*
!‚as particiPar en una campanya d'hit
En una atenta circáfar la Re
tistes i per copsar totes les belleses
manitat i de justicia. Podien, també,
dacció i Administrada; de "Solidari
del programa i un entusiasme
frené
cercar una explicació plausible de la
dad Obrera" ens fa saber la próxima
tic per din llur adhesió a aquellas can
inort del capellá Echevarria; caPriciós
reaparició de l'esmentat diari, ?irgan
eons i melodies de les
quals el poble,
colleccionista, que fou trobat assasfel
de la C. N. del T.
privat d'himne, en fa símbols.
nat i vestís de golf en un deis batris
Ho hem clit ja i ho repetim, que
Un rnoment verament emocionant
Inés "lonches" de París...
ens
pIaurá de veure novament pels
fou quan En Puig i Ferreter ofrená
Perd es ven que tot alza són baga
nostres carrers l'órgan d'aquest sector
una
cinta barrada a la senyera de
telles; que la !dita important eátd en
importantíssim de l'obrerisme. Pera
l'Orfeó Atlántida, i ea acabar el dit
combatre que quatre noies es deixin
volern repetir també el que ens dol que
senyor el seu discurs de grácies en
veure bastant nzés vestides del que Izo
el problema catalá
problema de
nom
del Comal pro-presos i exi
eslava Eva guau el Creador la va ins
llibertat
no mereixi als
bornes de
liats.
tallar al Paradís.
la "Soll" més que un .interes inci
Cal fer remarcar l'actuació deis ar
dental i anee' dótic: el. diari, comple
tistes que amb !lux generositat i ta
tament redactat en espanyol, n'és una
lent varen fer que aquest festival los
mostra.
un azeit total.
cua
*
Amb motiu de la crida Ilaneada
Cal fer constar l'agraiment a
La prohibid() del general Despida
per LA RAMBLA DE CATALU
Amadeu Bernet, Rafel Casanova, Pe
estableix un precedent que, o molt ens
NYA, per tal d'organitzar un gran re Casals, Orfeó Atlántida, Antoni
equivoquent, o temps a venir ha de
festival pro-presos, ens plau consig
Mires i Maria Espinal per llur actua
provocar més d'un conflicto. Fins ara,
nar haver
rebut l'adhesió incondicio
ció completament desinteressada. Així
que nosaltrem recordem, han estat ele
nal de la Comissió de Cultura de
mateix ens plan de remerciar l'empre
gides a Barcelona les següents reines
l'entitat choral La Violeta de Clavé. sa Cinaes i particularment els seny-ors
de bellesa: la de les niodistes, la de
Grácies.
Masmitjá, Trius, Torres, Fábregues
les mecanbgrafes, tres "Miss Espa
i el personal de l'Ideal Cinema..
*
El Centre Catará d'Esquerra
S'adheriren a l'acte benlfic totes
invita tota l'opinió catalana, entitats
les entitats poblenovines, "menys la
i particulars, a protestar davant el
societat católica Centre Moral". L'ex
Govern per la reimplantació del ré
P. U. P no fou invitat.
gim de detencions governatives, indig
ne
d'un poble europea i contrari a
* Fou un gran
axit la inaugura
tot dret.
ció abans d'ahir al vespre del Cen
Ha e,stat cursat el seggient tele
tre Catalá Republicá d'Horta i Santa
grama:
Eulália
Feliu i Codina, 6 i 8. Ul
"Senyor president Consell de mi
tra el president de l'entitat, parlaren
nistres, Madrid. Centre Catalá d'Es
Doménec de Bellmunt
amb paraula
guerra, alarmat reinstauració sistema
vibrant i fácil—, Manuel Valldeperes,
detencions governatives amb presos
el doctor Dencás i un representant de
Maurin i amics, protesta enérgica
Francesc Maciá.
L'entusiasme era
ment i exigaix llibertat immediata de
enorme, indescriptible de debb, i les
ting-uts no delinqüents.
President,
interrupcions del senyor delegat fo
Alguader."

sembla, el confusionisme poiític se
gueix essent encara la norma d'al

'd'yerta,

programa veritablement

un

•

•

iQuk fará el general Despujol qual,
altre periddic o entitat qualsevol,
pretengui celebrar un Concurs de be
Ilesa? També el ,prohibirá? Si no Izo
fa així, tothont tindrá dret a pensar
que Imatges fati .objecte d'un curiós
tracto especial. Si el Prohíbele, voldrét
un

dir que, definitiveiment, s'Ultra» ata
bal per Barcelona aquesta mena de.
festes que són permeses a qualsevo
ciutat d'Espanya i d'EuroPa.
La persPectiva, cano es pct veure, no,
és gens falaguera. A no ?.ser que el
govern de la eiutat sigui lliurat inde
finidament als diaris catblics, als jau-,
mins o a les senyores deis "Rope.'
ros"...
JOSEP,MARIA PLANES,
,

•

•

Un
proclaMació

—

1

d'estiu El comiat a Rafel Ramiii
deis

—

Jrid.0SE

El dia 26 tingué llod al Res
taurant Barcelona, de París, un
sopar organitzát per la "Casa
de Catalunya" a honor d'En Ra
fael Ramis, amb motiu de la
seva tornada a Catalunya, des
prés de sis anys- d'haver-ne es-.
tat exilat per la Dictadura.
Rafael Ramis sempre ha fi
gurat a primera fila orgauit
zant nuclis catalans. Ha estat
l'animader, quan no l'iniciador,
de tot guara s'ha dut a terme
clurant aquests: darrers anys a
París portant l'empreinta cata
lana: des de la Comissió Dele
gada de l'Associació Protecto
ra
de l'Ensenyança Catalana
fin.s a la fundaci6 de la Casa de:

Catalunya.

El tráfic de blanques

Barcelona

a

—

--

Un

precedent

que portará

•

.I-Ia estat presentada querella tier
ínjúries i calúmnia contra "El Correo
Catalán", que va dir que els senyors
Santiago Rossinyol, Josep Llimona,
Josep Maria de Segarra, Caries Cap
deviia, Márius Aguilar, Ricard Opis
so, Francesa Fontanals,
Márius Gi
frecla i Josep l'aria. Planes, que ha
vien de formar el Jurat del Concurs
per a proclamar la. Reina de la platja
de Barcelona; es dediquen al tráfic de
blanques.

••••••••••••••••¦

—

—

ren

propaganda.

i

rebran inscripcions

* El nostre amic Emili Granier
Barrera parlará dema passat. dime
eres, a ;es deu del vespre, a l'Avene
Democrátic Republicá de Sant An
dreu (Sant Andreu, 52) sobre el aaaa,
"Marx 1 Peat de la Riba".

•

—

una "Miss Catalunyaw, la reina
de la Nit (les que es presentaren a
aquest concurs ho feren, també, amb
vestit de bany), la de la Banca, la de
Gracia i, darreratnent, les reines deis
Mercats. En el ball que celebraren
aquestes darreres al Palau Nacional,
el reí Alfons no hi negcl la uva pre
sbicia, i l'alcalde de Barcelona no tin
gué cap inconvenient a bailar un vals
amb la Reina de les reines.
Daziant de tot oled, ve una mica
costa amunt de creure que la veritable
immoralitat hagi començat amb el
Concurs d'Imatges. Oi més, qua* si
mateix Govern que el general Despujo?
representa a Barcelona no ha trobat
cap inconvenient en quk la ciutat de
Madrid hagi clegit precisament aquests
seva reina
de bellesa. Oi tnés
dios
quan el diari catalic "A B C", el diez-,
"ben,
ri deis caPellazis i de la gent
pensant", va organitzar azul' soroll dé;
platets i bombo la proclamació de'
"Miss Espanya".

nya",

—

divendres

/

La parada de la
moral

El dret diví contra la sobirania popular.
Aunós.
Feixisrne j laborisme

•

tíssimament

cada

I e

ser ora

serchies

•

d'aquella

L'OPINIO

suspensió

la

a

electoral; és a dir, a tots els res
sorts típicament reaccionaris
que
han estat recusats en altres palsos
per les forces més retrógrados i
conservadores. Tal conducta pogué
engendrar el que engendra, final
rnent, l'any 1923: la indisciplina de

primera

Llegiu

341

Les esquerres faccioses

humor, encara amb censura

da

.1r1
(

Dijous a la nit tingué lloc a
l'Ateneu Republicá de Gracia (adhe
rit a Acció Republicana) l'acte inau
gural dels cursets de cultura organit-'

copiosas.

*

per l'esmentada entitat.
Parlaren en l'acte de la inaugura
ció els senyors 'Rovira i Vigili, Lean
dre Cervera, Roure i Torrent i Josep
M. Francés.
zats

*
Dimarts a la nit va celebrar-se
el festival ero-presos socials i exiliats
polítics al cinema Ideal, del Fobia
Non.
Fou un acta magnífic que sana el
Poble Non en un lloc preeininent en
les coses del sentiment.
Les tres mil persones que ompliren
el localairpoblenovins de tots els esta.
ments, formaven una unitat perfecta.
Un silenci religiíSs per atenció als ar

*
Dimarts passat el nostre amic
A. Rovira i Virgili dora una confe
rencia al Centre Catalá Republicá del
Poble Sec, sobre el tema "Visió de
conjunt" de la História de Catalu

nya".
Ha aparegut, a Lleida, el nú
primer de "L'Espuma", setrna
nari de cultura 1 sociologia. "A l'es
guerra no hi tenim enemicsr, és el
see crit.
Bé, amics lleidatans. Nosaltres som
un amic a l'esquerra. izo amic vostre,
cordial i sincera
En salud r l'aparició de la vostra
"Espuma", us preguem que compteu,
des d'armes' moment, amb la cordia
litat 1 amb l'adhesió de LA RAM
BLA DE CATALUNYA.
*

mero

Es pot saber per qué els ciutadans
han de pagar encara, clausurada
l'Exposició, el segell postal
de suplement

1

estrany que
manat la

suspensió del

—Deu ésser
,

_cle giodernistes„

perqua

siguin precisament

ala católics els qui han ded'Imatges".
el concurs de rany. passat n'hi havia tanteé

concurs
en

.

_

4

la rambla de Catalunya

moment

llibertat d'emitido reglamentada,
que de seguid* que ab, sabut que el
Concurs havia estad declaras desee*, lee
grane companyiee 'm'ericen**, aluna
ny.) i d'altres paisos preparen material

present de la

tar la

radiodifusió
Cal que l'hora de la tornada a la Illbertat d'endssi4
ens trobi forts j cohesionats.
Cal ajudar l'Associació,
l'entitat deis ridio-olents eatalans

per a venir
instaliar emissorm en el
territori espanyol, que pot considerar
se yerga Pum ernissore•
en :in pala
de 23 miliona d'habitanto 111
A Barcelona hi ha una important
Companyia alemanya a punt. A Idaerld n'hi ha una d'un altre pala Les
C&34$ americanes vénen a
fer tot el
que calgul. El die que el Govern de
eres' la Illbertat d'ernissió, mentre
"Urdon Radio" tac! et ?arree badal!,
comenearan a aixecarese antenes per
tot arreu. r per e quan arribi aquest
moment, cal estar preparase, enfor
tito, cohesiones,. Si aleshores sis ridio
oients eatalans no tener: preu force
per a fer-se respectar. sucumbir con'
hagueren de sucumbir davant de
"Un'615 Radio".
Cal que cap ridio-oient no delxi de
fer-se son i de l'Associaci6 per ofortir
l'entiat deis rielirsoients catalens. amb
emissera prOpia cense anuncie. per lué
si la unió fe la foro, cal que el mo
ment critic que s'apresa, en detaPa
reiste. "Unión Radio" I decretar-se la
llibertat d'emissio. trobi ton eis ridio
oients catalans ben units 1 forts.

—

Sembla que realment 'TJnión Ra
dio, 3. A." ha entrat en período de
descompcisicits. Ele ingressos li han
flequejat realment a causa d'haver-1j
ininvat tie .unci 1 de les tnote
bebo» que ha reten deis rádio-oienta
tpie vbeen enganyate, f com que tra
vena una
situació económica crítica,
adhuc ha posat a la venda l'emissora
EAJ.; 4e1 Tibidabo, que aquests dice
e:tava j ;nava o no anave a Valén
cia.
En equesta darrers terreps, en la con
f:ança que el Govern ti donaria el
mossopoli del Servei de Radiodifusió
per mi •ermini de vint anys, enasten
fent a vil:evita erres les dues ernissores
que eb han quedas
la de Madrid
i la de Barcelona
de totes les que
van arribar a acaparar,
puix que les
abres unión Radio mate ix les té tan.
cedes, sertse funcionar.
Perl ara que han vitt que no hi ha
res • fer, puix que el Cayere rnateix
en la nota en qué declarava desert
el
Concurs alela deixava de cos preseet,
ta deseneraliteaci6 ha fet presa d'ells,
ja no saben per on naveguen. No
tingneu por que contestin res del que
sis hem dlt des dniquestes nagines i el
que els han dit altres eollegues. La
sova revista calla com un more per
qué les coses que els berra dit no se
—

réplica.

seen

Ha estas la unanimitat manifestada
pele ridio-cemta i per la :verme la
que be
fet guanyar aquesta Iluita.
Pero cal que 'm'esta unanimitat es
LA

CANCO

mantingui i

que

encara

ea

consolidi

assolir la viethria total.
Aquesta victOria seri fobtenció de
la 'libertas d'emissió que cal que sigui
concedida yergue les emIssores peguin
ernetre a les hores que vulguin, no
apartant-se de l'onda que cenen assig
nada per conveni internacional, 1 no
aPlanant-la per a produir interferén
cies, que és el que té per costuras de
fer Radio Barcelona anal, la seva onda.
amb Ti sola finaiitat de perterbar.
Acf la radiodifusi6 anava tan mala
rnent en mans de "Unión Radio", que
el Govern de Primo de Rivera no va
trobar altre cerní que convocar un
Concurs per vetare si iortia aten més
capacitet per a fer-ho. Declarar desert
el C,oneurs, ée un ahsurd que contt
mar, de fet rrononolitarant el dret de
posar emissiont I les boros d'emissió
una empresa d'anuncia que de tan risa
lament que ho feia, 1 ha ve fent, va
motivar precisament la convocatoria
dei Conectes. El Govern ha de despeo
selr a "Unión Radio" dele privilegis
de qué immereseudameet gaudelsre i al
moteje temps ha de dissoldre la Junta
Técnica Inspectora de Radiocomunica
ci6 oue des que actua no ha fet sino
el paper de lacai d'aquella empresa,
Junta que avui no »recia de res si no
él per a contribuir al desgavell pro
vocas en ~Iris de radiodifusió per
"Unión Redes".
Ea tant de sentit com4 que el Go
vern ha
de desposseir "Unión Radio"
deis privilegia que gaudeix i decre
per arribar

a

RESTAURANT

RIERA

Passelg de Orkole, 100
COBERT RECLAM A 5 PTES.
Menú set:narval
Avul. dilluna,
Oux metido rus fuere
nao e le ~redora
Toro a te eatslane.

DirriarIe,
Eseudelle

Llue

de mes
Bulltt casete
a le Bolis molinera

Telelea hortelana
eannenets gonete M•00•54
Znireeotte arnb mar:oree

00

rota

Arre,' de pele
Pileta de...
eassouiet Toulousaine

Diumenge,
Canciones nossint
de !lenguado Marruery
Pollastra a le COcOlt•
Eettlindld
I • la carta
Frotis 9•00bnIIIMI
Filete

~AUNEIS"

famoso* cerneos
de lloviera.

R. Tobella
NUTRE

IMPRESSOR

PartIcipeolons de focos
Impresos oomoroiais

Mas he aquí como la violencia de
tales ataques ha acabado por soli
viantar a loa espíritus serenos, a
quienes diestrite ver a la Prensa
seguir tales derroten», y eopontá
neaments, nos favorecen con sus pro
testas, una de la. cuales tenemos el
gueto de reproducir, porque en ella
su
autor puntualiza coste y situa
dones que nos colocan al abrigo de
insidia que sólo tienen por obje
tivo mermar el prestigio de que goza
esta Emisora por obra de inspirado
neo, cuyo origen eatt a la vista de
todo el mundo."
I a continuacié publica la carta
d'un tal Enric F. Saloni, que diu és
ser "radiooyente asiduo y subserip
tcrr de LA RAMBLA", en la quai
aguces senyor diu copee tan bona&
con" aqueas*:
"Quiero que sepan ustedes que
ese periódico que
tanto lea ataca,
por no catalanes, tiene un cobra
dor para sus recibos "que no habla
el catalán". !He aquí el valor de der.

ir
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1

atraure-hi altres escriptors
talans és simplernent repugnant.
curar

ca

SS.

L'emissora del Tibidabo está en
vende. Al que vulgui comprar-la la hi
donaran a bon preu, amb personal 1
tot. Cal que ele ridio-oients divulguln

aquesta nova, encara que es tracti
d'un anunci que prOpiament slauria
de cobrar 1 que si es ven no *sis do
naren pes la cornissió. Perb cal que
la divulguin per veure si així surt
d'una vestida algú que se la quedi i
se l'emporti ben Ilainy.
Semblave qee ja estaven entes°s
arnb un valencia, peró a darrera hora
no
s'han avingut pel Pro. Es una
llástima. Tanta falta que hi fa una
emissora a Valéncia. Vine! Un cop
de cap i emporteu-vos l'estació amb
Toresky i tot, que potser ele aires del
Vals ti donaran inspiració per a can
vise el repertori.

van

la nota fan* públic que el concurs
per a l'adjítelacació del Servei Nacio
nal de Radiodifusió havia estas de

ni una. Estan combatent la sirnulta
neitat doemissió perque si l'emissora
de l'Associació pot pitar a l'hora que

clarat desert; l'endemá, diumenge,
ele diaria la van publicar... i l'en
demi, dilluns, es varen espathar
les dues emissores que "Unión Ra
dio. S. A.", té a Barcelona; la
d'aquest nom 1 la Catalana. Hom
deia si era del disgust que no ele
haguessin donat el monopoli de la
radio per zo anys quan ja el tenien
col! avall. Com més anem, menys
veteen. Qualsevol dia eón capaços
de tancar les dues ernissores, Per
tal de poder mar a estiuejax. Si
ho dernanaven ben demanat potser
fina ele radio-oients ele ferien una
subscripció. A base de no eentir-los

vulgui ja ningú

*

en

Carme,

na. Ele ridio-oienis catalans el jut
jaran. Pero ti feina que fa de pro

dissabte el oots-secre„tari de la
Presidencia' va donar a la premia

més, oil

Diplomes, aIbume, ato.
"En el carro de los muerta»
Ia pasaron por aquí
llevaba los di scos fuere,
por ellos la conocí."

e

•

• *

EsPoolalitat

atro-

•

Admiren: el ienyor Adria Gual cons
drantaturg; el respecten' cona a pro..
feetor de declamació; per?) no poden'
centir-hj cap 'impetra con' e cogabo
redor que és de "Unión Radio". quin
tot Catalunya ha astablert al'entera
d'aquesta empresa el elassie tercie qua
as fa entorn dele apestats.
Per6 ei tuthom 8# l'hm: de cola
borsr amb qui ii pisgul, que a la
n'hauri de donar
aove consciéncla
comptes si no n'hi dominen els seta
conciutadana bol de denunciar la
tasca que el senyor Adriá Guaj está
fent ProP deis escriptors catalana per
sersure'le a relnissora del Tibidabo i
procurar refer aixi el prestiei d'o'
questa, avui completament per terra
ot el vol,
El senyor Adri Gual
amar eollaborant arnb Radio Barcelo

*

Diesel:de.

lee

publicaciónpretende

Un

de peix especial RI•111
sarsuent de pela
de xel a te Jardinera

a. •efirsixen

virulencia. de Lierta carnpafia
por el periódico LA
nos ha obligado en oca
8.0r40 anteriores
a defendernos de
sus ataque*.
Rabiamos rervineiado
a recorr por más
tiempo &mojan
tes nopecies que, a decir veaded, fe
Suban eo su propia sisa, tal • la
ealle e injustleia coo

emprendida
RAMBLA,

,

Divendres,
Cope

vis"La

su.

e

lare-

una
cosa és la
radio i una altra la declaraeió del
pacte de la fam ale que parlen cas
tella només pel fet da parlar cestoa
senyor ens ha prez per

Macarrons a la Napolitana
Casamata' Portuguesa
contraniet axab paletee

fl

aarceie

« Ra
un

principiosi"
}Unta la veritat,

Dijous,

Oc

Eta

En

parÉtsits

tos

Dimecree,

DE MODA A MADRID

Sense

POWER

de Catalunya
deure.
encara que la Diptuació no en.s ho llagues dit. Era etaprevisió de
tu,ral que el servei de
respecmenor
el
temps no tnereixés
BarRadio
"Unión
de
per
part
te

Al:so que una empreia d'anuncie
cona Unión Radio vagi cercant en
cara ;socio per aquests móns de Déu
ég una cosa que no es cornprén.
L'anunci és una cosa que es regala.
Les despeses les paga l'anunciant.
Ton; els peribdics exclusivament d'a
nuncis tele tiren de frene per sota
de la porta o te'le posen damunt
de la taula mentre estás prenent
café. Peda mal ten gosen demanar
ni cinc céntima. Esteva reservat
a
aquests negociante de Unión Ra
dio Barcelona sucursal de Unión
Radio S. A. de Madrid l'invent de
marejar ele radiooients ornplint-los
la casa d'anuncia de mitjons i higa
carnes per molestar-los al
damunt

Aguaste. gent

de Radio Barcelona
tan de Unid que no n'ensopeguen

escoltará la del
Tibidabo, i no role acut sinó publi
car a la ;en revista el quadro de les
emiesores sudamericanos on veieu
que a la ciutat de Buenos Aires tan
soda, hi ha 24 emassores que toses
piten a l'hora, i a Montevideo, més
petit que Barcelona, 12.
I és que aquesta gent quart escriuen
que si pitaven a l'hora dues emisso
res dins de Barcelona, seria el caos 1
la catastrofe es pesasen que els radio
oients son uns analfabets i que s'ho
no

creman.

Aquesta és

reo perqué nineú
no doni ni cinc centims a Unión Ra
dio Barcelona: que qua n s'adreca als
rielloients catalans es pensa que
tracta amb xinesos.
ua

*

La

e

e

Diputati6

Provincial ha publil
la qual diu que cap
de les defieéncies qeu els rádio-oients
han observat en la radiació del Ser
vei de previsió del temps 11 són im
putables, puix que el personal del
cat

una

nota

en

celona". Con' que és un
aervei
tuit que no 011a cap benefiei. no erava,
la pena d'amainar-1'M. Abeto
ée
ge,
pensen el s del Tibiciabo.
el. marinen, els pescador.,
els pagesos, els
aviadora que vagin etPerent 1
que es

Servei Meteorologic

compleix amb el
Ho suposivern,

d'agost de 1930

seu

facies repicar.

CINEMA
Sygoffitz=========

Artistes ir/momio
Aol podem aaudir de poca
filme franoesoe. Lea pelliculso
que vdnen a les nostree pantalles són galrebé totes uncidcanes, i alguna de procedencia

rnés

W0t,

vol Ir que

no

eeri por derti011trer que el valor
artfatio de asomó Cherna 110
es pot comparar a
la frkgil he.
lleia, tan poo baronlvola,
Jacquea Gatelairt, /PUM qued'Un
al
Charlia no di d'una hellosa per.
filete, tarnpoo ho edn Monte
Blue 1 Roo la 'hoque 1 han
triomfat perqub eón ensillar"lent artistee.
Tant

alguln

ene fa que ele artietea
trauma ooin ameri-

o espanyole, el que nos-,
Oxea demanem en benefloi de
l'art és que sis totora alelan
verament "artistas", 1 que les
producoione, tan!, sonoras eom
mudes, lnologuln el mejor nombre d'artistes que sigui possible, ja que d'ala?) en dephe la
perfecoi6 de l'art.
cana

Ene plau des d'aquestes ealumnes ter destacar la porsQnalltat
indiscutible de Gina
Manés, de Georges Cherna 1 de
Pierre Blanchard. iQué teléf;
voldrfem nocialtres que algún
dele nostres enlates pogués

competir

en

persons,litat

P. VENTURA I VIRGILI

deis producters franco-

fiEEEREMEEM~ReMmi~

sos, les mateixes probabilitate
de triomf que Plerre Blanchard,
l'actor excellentíssim i admirable que interpreta "La vida de

No

aneu

corbat

El pit enfoneat és causa de grane
malalties, la base de tota salut és respirar bé. Utilit.
1

Chopin",

Aquests actora que enarca al
oinema després d'haver actuat
a les taules. estan postergats
per artistes sumament medio
cres que eón imposats pala capitalietes ale productora
director, 1 a atxb no s'hi val,

MI"

Ore

nerr-r..

401ne`

alI

ja

Mi.

111

"

a

setes

11•11Nwe

110,

Marca que sobre l'experiérte
cia técnica de les altres, s'ha
superat i ha assoht una quali
tat
isrunillorable. Presenta

13E7
¦¦••¦•¦

modela diferente de
ceptors.

a

radio-re.-

r¦•¦•¦•

1.1¦••
Mallo

Ois una audic66 d'un PO
WER "Ridio-Lot" produeix
imrnediatament la impressió
que sla assolit el definitiu, tal
és la seva potancia, znodulació,
abast i claredat

dizal¦
••••¦
¦¦•¦••

E

IMO IIO Zi
IMOMIB
¦¦¦•
1••••••

Eís receptors POWER "Ri
dio-Lot" tenen un acabas per
fecte d'artística 1 irnmillorable
presentació, arnb dispositiu per
a

amplific.ació gramoifvnice,

es ven

a

preus molt raonables.

Casa especialitzada en grane
Installacions d'altaveus per a
cinemes, concerte, festes, dis
cursos, etc., etc.

EXPOSICIO I VENDA:

Rádio -Lotí,

.1111.1i

lad DIChsLO

-

Pasarla de Sant Joan,
BARCELONA

re

5

E
E

nanim So gratas
i de volum reduIt, el set ú$ no ocasiena cap moléstia en portar-se
ment sota de la roba. Demaneu opuseles a l'I'STITUT ORTOPEDIC
&late 1 Alensany, Camada, T. Bar?
•

44.44-14-.~»>4~4 --4~

RADIO

els paguin encara unes pes
al mee. Els diario d'anuncis

regalen. No se'n fa pagar res.
I el que no el vol, el llança. Les
emissions d'anuncie s'ban de regalar,
també. I al que no li plauen tanca
l'aparell. No paguen a les ernisso
res d'anuncie. I si amb el que re
capten dele anunciante no en tenen
prou per viure, perqué han de man
tenir maese gent, que pleguiti.

e

*

c1)11.1LI.PS

han obtenido la

ma

yor'

recompensa de
la Exposición Ibero

Americana,
de, Sevilla:
EL GRAN

PREMIO-

de un

altavoz es que"...su rejero:.:
ducción es fiel a la verdad..."
Los ALTAVOCES PHILIPS
ofrecen esta clase de reproducción... sencillamente porque no
pueden mentir ni fallar. Cons-,
truídosenvarios hermosos colo-

gonyós

que alguns escriptors catalans,
per 5, per ro o per 30 duros anessin

l'estudi de Radio Barcelona a fe
gir versa o capítols de novel..
Es un cas de dignitat, 1 la digni
tat no pot vendre's per cap dinar. I
con:
que ja ha hem dit prou, publi
carem la luiste deis escriptors a anar
a guanyar unes pessetes al carrer de
Casp encara que sigui fent el joc d'a
quests enernics de•Cataistaya que volen
fer servir els noslres presligis- lite
raris com a reclarn simplemente

Lo mejor que puede decirse

Los productos

resquearmonizan con

cualquiel

interior, sus audiciones, pro&
giosamente claras,son el reflejd

a

exacto de la realidad sonora;
•

Élgrocf.Z-

11

una.._clemostración.

nene, se-

e-- a

Mlealb

Hem dit que ele escriptors catalana
tenen l'obligació de saber quina mena
de gens és aquesta de l'emissora Rá
dio Barcelona i no poden allegar la
ignorancia a aqueas respecte, puja
que ja ha estat prou denuncia: des
d'aquestes pagines i des de lea d'ah
tres diaris.
Hern dit que quan tots ele radio
oients catalans citan donant la bate.
Ha a l'ernpresa madrilenya. "Unión
Radio, S. A.", que ha portat la rá
diodifusió catalana a l'estas misera
ble en qué avui es troba, seria ver

a

ryoree 1 *encone De pes

ea

01.1111.•

'sastre

PRYNCE

per
ea

el

zeu

adreçador

perqué

"Radio-Lot"

vale:

artítstic amb ells I...

bell record deixt" entre nosaltres
amb la seva primera pelEcula
"Equipage", tá a Franca, 1 en

que si en les pellículee
mudes aquosts excellents actora
han demo.strat el seu valer venint com vénen del teatre. és
Más segur que podran.o podrien ocupar un lloa preeminent arnb les produccions sonares, ja que sempre tenen
l'escolla de dicció, 1 si han eabut emmotllar-se al film mut,

*1»

aquiete •iemeuto
affma
aviat, reelamate pele
probo,
Ion o americana per tal d'editar
amb elle produeeiona parlado
en francés, 1 alab aeria
necee-

alemanya
Inglesa.
Cal, perb, recordar que Freno té alguns excellents artistes
de cinema, artletes que no han
tingut ocasló de qué el p4blic
nostre els admires i es donde
enrapte del valor del seu treball.
Sernpre recordaré arnb satiefacció la belleea sgueetiva l'art
infinit de Gina Manés, artista
que el estéis en mane dele directors americano seria tan fanlOaa coca Evelyn Brent, a la
qual
plan de comparar-ia,
poteer mes que Olga Blacanova; Gina Manes és una dona de
grane perfeccione !Jaiques i un
l'estética de
alt santa de l'art
Gina Manas és una dona
excepcional, les interpretacioni
de la qual han restat inoompresea porqué precisament ele
productora franceses no tenen
el sentit just 1 extraordinari de
la "reclame", que és la basa de
totes les glories (batelero de les
."estrelles" arnericanes, 1 qua
tan bé saben repartir ele productora de Hollywood..
Un altre actor que podido.
éseer famós en mane deis amelgarais, és Geore Charlia.
Aquest jove galan que ten

mane

&abran adaptar.si al fila

sonor.

e

:1-4115
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la rambla de Catalunya

MOTORISME
LES

per cent molt crescut
Un tant condueixen un auto
deis que
purament de ra
mbbil ho fansaben
que el cotxe
només
tina;
prémer

peal velocítat

en

si
i que deixa de córree
gas.
here, no Ii dóna conduir sense
Han aprés de
deis innornbrables
delicats pro-•
vegades
mantee

Orador

preocupar-se

descabdella
vehicle. No és,

pels quals

es

cessos
del
Ja mar xa
dones, estrany de trobar sovint
ádhuc en plena
per carretera, i conductors d'a
vía ciutadana,
perplexos davant
questa menaparat,
sense inten
cotxe
el seu
tar-per desconéixer el rnotiu
de la

Inent

fallada-posar-lo
en

noca

esperant el
moment que pase
"xofer de debb" i el
marxa,

providencial
será

un

treurá d'aquell encallament,

Són molt poes els que pos-.

eeeiaen la auficient capacitat
perb són
de bou conductor,

molts-gairebé tets-els

que és

ereuen el contrari i tracten de
provar-ho davant la gent mar
xant a les velocitats més eres-,
cudes i recorrent a cada mo

Ment a les formes de marxa que
utilit
sin "bou conductor" sois
za en

pasos, d'extrema neeessi

aat,

El que sofeeix mes en aquest
del motor que
cas són les parts
troben en comunicada> amb
'eepai de la cornbustió. Les
pseillacions de temperatura

arriben

a

tal

punt,

bugles

vules

vénen gairebé totes les lliçons
d'autornobilisme, s'empra-amb

BUGIES
tenir molta cura que el
motor
rebi constantment el
combus
tible més adequat a les seves
característiques, d'acord arnb
el qual está regulat també el
carburador, per tal d'assegurar
l'aprofitament integre del car
burant.
En el motor tot está subjecte
sempre a certs feribmens de la
conducció d el'escalfor els quals
han de tenir-se molt en compte
en
construir les bugles, 1 el
motorista ha d'estar-ne assa
bentat per tal d'escollir sempre
les que siguin més a
propbsit
per a la seva máquina.
La bugle d'un motor
lent ha
de tenir la base de
porcellana
com més gran
millor, a fi que

absorbeixi l'escalfor l'acumuli
per tal d'assolir una tempera
tura que s'acosti als 500
graus,
a la qual els
técnics li donen
el nom de temperatura
d'"auto
neteja", ja que en aquest punt
es

crema la

oil que pot

barreja

de

dipositar-se

ailladors 1 electrodes.

sutge
en

i
els

Per a un motor de
marxa rá
pida 1 d'alta compressió,
aquest
tipus de bugle resultaria per
judicial, pula que en aquest cas
cal prendre un camí diametral
rnent oposat. Una base de
por
eellana petita donará bon re
sultat, ja que fará que no sigui

excepcions
exclusiva
ment la bugle d'una sola punta.
Per conéixer si una bugia
que' acabem de comprar respoe
a les
condicions del motor és
convenient fer el següent as
saig: es fa marxar la máquina
durant una bona estona a la
velocitat máxima; es talla el
corrent deixant el carburador
obert. Si no es produeixen lla
vors ignicions, és senyal que la
bugia no ha ultrapassat la tem
peratura normal.
La vida de la bugia no és
rares

Al marge de l'aviació
catalana
Tal

prometérem als nostres
avui continuem parlant de les
que afecten a l'aviació catalana.
com

lectors,
coses

En el

aeronáutic de casa hl ha
un terraba-,LII
de mil dimonis: les
causes són la dirnissió de la majoria
deis elements directius de l'Aero Club
de Catalunya i entre ells el president
:..

el conste

tueix una combustió incomple
ta, puix que deixa residus que

han de dipositar
se en algun lloc, que general
enent és al fons de l'érnbol, que
és Ilavors quan es provoquen
irregularitats en l'encesa.
També es dipositen darnunt
éls allladors 1 els electrodes, la
qual cosa amb el temps pro
dueix una capa conductora que
no permet passar el corrent d'un
electrode a l'altre en forma de
flama, ja que llavors només fa
que "relliscar" per l'afilador cap
al cos de la bugia.
Es, dones, molt•convenlent

foreosament

que

senyor

Mateo, vice-president

Cellier,
nio, els

el secretad senyor de Anto
tresorers senyors

senyor

Han bastat

Llopart i

a

a un

esquelet Els

mo

que ni de
fracás

sor

per

escassament

posar

a

pacitat d'alguns
de bastidors

guardaroba

quatre

me

evidéncia la inca

en

dirigits des
per cert maquiavélic de
que els fa ballar com ni
directius

nots.

Es lamentable que

Bertrand, vocals Quintana, Ferreter,
Echegaray, etc., és dir, la Junta ha
quedat recluida

l'ofensiva,

iniciaren

lluny podien preveure el seu
rápid i possiblement definitiu.

.1

aquest fracás
hi hagin naufragat homes de prestigi
com En Miguel Matee, la bona fi i
desinterés del qual es mereixien un
millor tracte. El Club no podrá pa
gar mal
i no esa referirn a la part
efectiva
tot el que ha fet per a
portar-lo al lloc envejable que tenia
ara fa un any. Ja poden cercar-tse de
presidents com En Maten; ja els do
nem
feina.
Com hern dit, la Junta de l'A. C.
de C. ha quedat reduida a l'esquelet,
i és possible qua aquest farcell dos.
505 vulgui refer l'estructura de la seva
personalitat sense acudir per a res a
la consulta dels socis. Es a dir, pot
donar-se el cas que tres senyors no
merlín els substituts deis dimitits sen
se anar
a una junta
general; la de
ficiencia del Estatuts no preveu el
en

-

-

•

moments

'temperatura.
Un perill constant

cora

suposen la majoria de conduce
tors; la seva durada depen, na
turalment, de moltes causes, i,
sobretot, de les regions on se la
faci treballar, can hi ha gran
diferencia entre la que cons
tantment es "passeja" per la
ciutat i la que está destinada
a espeternegar per llocs mun
tanyosos. Sovint hom l'ha de
treure 1
canviant-la
tan bon punt estiguin ele eleo
trodes un xic gastats o l'isola
ment ofereixi el més petit dub
te, puix que de vegades el no
desprendre'ns d'una quantitat
insignificant ens causa serio
sos perjudicis, i llavors esdevé
alió de que els estalvis ens mal
meten les tovalles.
A. FIGA

AVIACIO

que les val
passen per

i les
de veritable perill.
Són motes, i de gran impor
láncia per al bon funcionament
'ael motor, les condicions que
s'impoSßfl.a la bugle. La fla,
!merada d'ignició ha de pro,
duir-se solament en el lloc es
peeialment destinat a aixb.
[rant si está freda com °atenta
ha de restar herméticarnent
tancada, aguantar la pressió che
l'explosió i ésser insensible a
les oscillacions brusques de la

eterna, ni tan sois Ilarga,

Anionábils, Camions 1 Autknnibus
RAMBLA DE

CATALUNYA, NUMERO

la temperatura de
"autoneteja".
Resulta, dones, fácilment
comprensible que una bugia
travessada

un
motor pot ésser
de pertorbacions impon
tantissimes en un altre.
Molts creuen que és millor
una bugle amb
forces puntee
(electrodes), 1 anem a demos
trar, que és ben al revés.
La flama, en saltar, cerca
sempre el ca.mí de la menor re
sistencia, de manera que no in
flueix l'haver-hl un o diversos
electrodes. En canvi, quant més
gran és el nombre de puntes,
més gran resulta la superficie
en poden
acumular-se residus
del combustible, 1 per conse
güent més difícil la regularitat
de rencesa,
A Nord-América, i'on ens

bona

en

causa

123

tius d'aquestes dimissions en bloc sán
degudes al iracas evident a qua ha
estat portat el Club, per una política
baixa, menada per alguns dels senyors
que ara s'han quedat a fer
d'esquelet
Efectivament, avul el Club no so
lament ha estat abandonat pele sena
socis, sin6 que també la seva vida
económica ha estat posada en perill.
Una política, com déiem alma», bahca
de sostre, va aconseguir eliminar de
forma violenta els que donávem vida
al Club, acudint a mitjans inconfes
sables per tal que els elemento actius
del Club rnarxessin ensopits 1 fasti
guejats. Fou així com En Canudes,
els seus collaboradors i azules, deixa
ren de pujar
les escales del local del
Passeig de Gracia i fou així també
corn
s'inicia la decadancia del Club,
decadéncia que ha arribat a extrents
insospitats, adhue per als rnatebcos

CA

M 10

NS

AUMOSINIBUS

eiforleesslonarl
de

•

per

Barcelona

JOAN

a

1

COSES I FETS... DE TOT ARREU
La Volta

TI. 31506
BARCELONA
-

les naves modificadores aran
zelárilla han ocasionat la des
aparldó total de bons tubulars
de plata, e les cases comerciala
r'aqualet bus.

ALGUYES CURIOSITATS DE LA
VOLTA A FRANÇA
primer
En
lloc, i sense que
sigui cap "curiosítat", fem
constar el nostre sentiment per
la desaparldó de lea 5.000 pes
setas (tot just acabades de co
brar) al nostre popularissim

"Barrambana" (Joan Matear).

-Aquest any els participante
de la Volta a Franca han con
sumit els següents articles co

que els organitzadors
cuitessin a fer una bona pro
paganda) que aquest any la
nostra Volta revestís els Má
xima honora al Mol d'interna
oional, per la inscripció deis
veritable. relleu
asos d
per peo

mestibles:

310 pollastres, 9.500 plátans,
400 peixoa, 3.700 ous, 860 qut
los de sucre i xocolata, 1.700 '11
tres de te, t.980 de café, 500 11tres de puré, 900 de xocolata
líquida arnb Ovomaltina, ii0.
quilos de confitures, 5.3e0 tor
nades, 10.000 panets amb Ilet,
300 truites, 4.000 tortells d'are
rbs, 3.500 pastilles de xocolata
amb ltet, 152 quilos de cireres,
45 de mantega, 20 de gruyere,
150 petits-suissos, 2 litres de
Shervy, i d'alcohol de menta,
150 ampolles de "Vitte" 1 50 de

-

interés no revestirla
(encara no assolit) la inscrip
ció d'un Frantz, d'un De Waele
i perqué no els Guerra, Ch. Pé
lissier, Leducq i companyia en
la nostra magna prova?
?Per qué no s'aprofita aques
ta avinentesa de poder enfron
tar aquests homes, que han de
foreosament un punt
tenir
d'honor a mantenir la seca ve
ritable vaina, després de la
Volta a França, la nova fórmu
la de la qual ha vist eliminats
raolts bornes de classe?
Creiem que caldria treballar
una mica aquest punt de vista,
perqué d'aconseguir-se s'hau
ria fet entrar definitivament la
Volta a Catalunya en el calen
internacional gie grane
dar!
proves

?Quin

,11•111~11.

FLOTATS

Tamarit, 95 i 97

SANS?
Lleglm per un cantó, que una
el Ve
nova direació s'emprén
lbdront de Sans, 1 que dijous hi
hauret una carrera de mig fons
entre Semen, Espanyol, Lloreng
i J. ~rían Ferrer.
I per l'abra banda, llegim que

Josep Sunyol--han comeneat a
manifestar-se les demandes de
dades i noticies sobre la Volta
per part de molts corredors es
trangers.
No fóra res d'estrany (i gai
rebé es podria donar per segur

les provfnclea
Girona

Amb gran éxit ha tingut lloc
per aquesta Agrupació la indi
cada carrera.
A un quart de nou del metí
es dona la sortida a 59 inscrits
corredora nebfits i de tercera
categoría, 1 donada la sortida
prenen forta marxa, i en arri
bar a Sant ,,A.drite rebenta el tu
bular de Jaume Raymi, i un mo
ment després ho fa Franceso
marxant a gran Ven,
passant per Masnou als 22 mí
nuts de carrera i als 29 per
Premia, fent gairebé tots els
corredora un grup compacte,
passant per Vilassar, on cau
Pallares, perb continua la car
rera, 1 ala 43 minuta de sortida
arriben a Mataró, 1 a l'entrada
de Caldetes, Miguel Mateu, a
causa d'haver-seali trencat la
roda de davant, perden pez'
aquesta causa un deis minore
llocs de la carrera.
Arriben al contra de firma en
gauP, a 1 hora 43 minuts de

iBosch,

Neumáties
al preu más bah( del mercat
a

-

SERVICE STATION
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JOSEP MANZANARES

Aragó,
u
u

270-272

VENDA
I
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u
u

R
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AL
No 'e's

un

neurratic Standard. Les distin

demostren

u
u

seva

fabricació

que

Es el neumátic fabricat per rodar més
i durar mls que qualsevol altre,
sonsa cap

u

excepció

u

a

Rei5V-e-s-én.faiif géberal
a

per

a

Espanya:

C
Passeig

de Grácía:

Rosselló,
Teléfon 73992
III

El grup comerlo a disgre
gar-se a les pujades de Torrente
bb, destacant-se Jaume Bartra,
Francesc Ros 1 Izquierdo i Mi
ró, el qual, en arribar a Mataró
té la dissort de punxar i perdre
un
deis primers !loes de la
carrera, seguint-la solament els
tres primers.
En arribar a la Hierra d'Hor
ta, Bostia té la dissort de tren
car-se-li la forquilla, la qual
cosa li fa perdre el primer lloc
de la classificació de la car

L'ENGROS
DETALL

que s'ha de fer en casos corn
aquests,
i tot fa suposar que es
preparen a
donar un cop d'estat sense tenir en
compte les conseqüancies.

Naturalment que els socis tenen
dret de demanar junta general extra
ordinária guau els convingui, pera,
és que realment val la pena? ?No
será millor que aquests senyors aca
bin d'ensorrar el Club i llavors els
clemente sans que encara restin el
facin reviure de les seves cendres?
Ja sabem que aquesta prova és pe
rillosa, per& ?qué se'n treurá ara de
Imitar i véncer si abans de vuit Lijes
era elements fracassats tis faran la
vida impossible?
El que és més lamentable en tot
aquest daltabaix és el desprestigi que
cobreix el Club de cap a peus, des
prestigi que no hi ha dubte ha d'ar
ribar a coneixement deis alta poder*
aeronáutics Je Madrid, els quals sag
nant-se en salut, poden restringir 1
ádhuL suprimir les subvencions que
per a impulsar la tasca aeronáutica
donaven al R. A. C. de C. Realment,
aquest estat de coses no afavoreix
ni de prop ni de lruny la
náutica, ja que toles les

a

carrera.

Tel. 11650

MILLOR

tives característiques de la

u
u

AL.

A

-

FRANCESC SERINYA

núm. 234
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aero

iniciatives
deriven solament a veure la forma
d'eliminar d'una manera definitiva els
elements que crearen el Club 1 que
el mantingueren vigores fins a dar
rers de ton,
i aquesta tasca destruc
tora a qué s'han lliurat els
elements
negatius del Club, ha de portar, seas
dubte, conseqüancies desagradables
per a la seva vida social.

núm. 99

BARCELONA

tasca

rera.

Segueixen junta Ros 1 lar
quierdo per?) abans d'arribar
al terme de la carrert, els pas
Campamá, el quals els agafa
un fort avantatge 1 arriba sol
a la meta.
La classificació és com se
sa

gneis:
1.___Josep Campamá,

2 hores
46 minuts.
Tercera categoria, Martínez
Wolver.
2.-Manuel Izquierdo, 2 ho
res 46 m. 15 s.
3.--Josep Ros, 2 h. 47 m.
4.-Josep Oliver, 2 h. 47 mi
nuta 10 s.
Nebfits: primer, Sunyer Pou
chois.
5.--Jesús Beltran, 2 h. 49 ro.
6.-Ferran Martínez, 2 h. 49
minuts 1-5.
7.--Jaume Gentes, 2 h. 53
minuts.
8.-Antoni Mire, 2 h. 58 m.
9.--Joaquim Montero, 2 ho
res 58 m.
.

10.-Bonavent
2 minuts.

Veguer, 3

ho

res

11.-Francese Moles, 3 hores

2

m.

1-5.

AUTOMOBILISTA
Cuiteu

«I.

a

fer les compres deis vostres neumittics
Consulteu abans la casa

López
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11 m.
13.-Doménee Litro,
minuts 30 e.
14.-Isidre Colet, 3
15.-Joan Pallares,
minuts.
Classificant-se firus

3 la. 1 i
h. 18 m.
3 h, 26
40

cor

VICENT8 CEBRIAN 1 FERRER,
VENCEDOR
EN
LES DUES
CARRERES CELEI3RADES
A
SABADELL
La prova en costa que orga
nitzá el Velo Esport Sabadell
divendres pasaat, aconseguí un
gran éxit, tal com era d'espe
rar.

Esport porta a cap
organització acuradissiraa,

El Velo
una

tal

coro

calia esperar deis

seus

dirigente.
Efectuat el corresponent sor
per a formar eta grups de
les quatre categorice, es dona
la sortida a cada grup per l'ore
dre estabeert.
Els resultats foren
eeta

teig,

güents:
PARTICIPANTS
Primer grup

1.-Ántoni Costa.
2.-Benet Martín,
3.-Josep Torres.
LTERCERA CATEGORIA:
Primer grup
1.--Jaume Mostajo.
2.-Doméneo Casanoves.
3.-Adolf Espinal.
SEGONA CATEGORIA
Primer grup

i.-Josep Casamada.
2.-Nicolau rrubaui
3.-J. Sola.
PRIMERA CATEGORIA
Primer grup
1.-J. Borras.
2.-Ramon Mullor,
3.-Vicents Cebrian Ferrer.
Les eliminatbries per a dis
putar la final donaren ele oe
güents resultats:
Principianta, Antoni Sala.
Tercera categoria, Adolf Es

pinal.

Segona categoria, Nicolau
Tubau.
Primera categoria, Vicents
Cebrian e Ferrer.
La final fou guanyada per
Vicents Cebrian i Ferrer, se
guit de Tubau, Costa í Espi
nal.
-o

Ahlr,

les deu del matie el
Velo Esport Sabadell doná la
sortida als corredora que s'ha
cien inscrit per a la carrera
!Hure de categories, la qual ha
via de disputar-se sobre el re
corregut següent: Sabadell, Ru
bí, Papiol, Molins de Rei, Palle
já, Sant Andreu de la Barca,
a

Martorell, Terrassa, Matadepe
ra, Sabadell, Sentmenat, Cas
tellar 1 Sabadell. En total una
85 quilbmetres.
Prengueren la sortida uns 70
corredors, i una de les prime
res víctimes
fou Espanyol, el
qual, a conseqüencia d'una cai
guda, abandona. També ho fe
ren
Borrás, Ferrando i Ven
drell.
En la mejor part de la carre
ra portá el cap un escamot de
vuit o deu corredors, entre els
.quals figuraven els germans
Cebrian i Ferrer, Tubau, i els
sabadellencs Salarich, Casama
da, Sola i Pere Sant.
En passar la primera vegada
per Sabadell, hi havia concedi
des dues primes, que se les cm
porta Josep Cebrian i Ferrer.
Poc després d'haver passat Sa
badell, Tubau rebenth, i en veu
re que perdia un temps
preciós,
opta per abandonar la carrera.
En arribar a la meta, hi ha
gué una liuda emocionant en
tre Vicenis Cebrian i Ferrer i
els sabadellencs Salarich, Sola
Casamada, ccen ho demostra
el fet que tots quatre entres
sin al mateix temps.
La classificació general, fou:
1.-Vicents Cebrian 1 Ferrer,
en 2 hores 49 minuta.
2.-Joan Salarlch,

3.-Josep Sola,
4.-Josep Casamada,

amb el mateix

5.--Josep Cebrian

2 h. 50

tots

temps.
i

Ferrer,

rn.

6.-Pere Sanz, 2 h. 51 m.
Fina a trenta classificats.
A remarcar que l'organitza
ció fou perfectissima, 1 que
presenciá l'arribada deis corre

dora
com

un

de

badell.

públic nombrosissim,
temps no ea vela a Sa
P. F.

Llausks
Teléfon número 74755

3 he

redora.
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12.-Joaquim Navarto,
res

Vio».

Malgrat de les baixes anun
oiades pomposament, segul
reu trobant els

NEUMATICS

Biacaia, suspesa?

111 HAURA CARRERES DIJOUS
VINENT. AL VELODROM DE

Degut á la ptojectada vaga
que els obrers tipbgraís de Bil
bao tenen anunciada per al vi
nent dia 7, és gairebé segur que
no se celebrará la VII Volta al
País Base, que organitza cada
any el diari bilbaí "Excelsior".
Heus aeí un contratemps ben
desagradable que desitjariem
de tot cor que trobés una sa
tisfactbria saludó.
LA XII VOLTA A CATALUNYA
DESPERTA UN FORT INTERES
Tot just iniciats els primera
treballs d'organització pel Co,
mite executiu-que amb un evi
dent encert ha atorgat la pre
sidencia honorária al nostre
amic e gran esportiu senyor

1 de

a

tOXA: Vegeu

anime,

NUEVO MUNDO

4

la rambla de Catalunya

lo
Les

pintoresques

Coses...

El célébre
tals i les

contracte

seves

No fa gaires clics

virem poder
liegir a la premsa una nota del Co
mité de l'Exposició, no pas difícil
d'entendre, pecó, si gairebé trapos
sible d'endevinardi la intentáis. En
la nota de referencia bona fría cona
ter que mai no s'havien posat obsta
cics pesqué es poguessin treure fo
tografies deis jardins i Palaus de
Montleit. i que mal no almadía co
brat cap preu per
auteritaar la
presa de les esmentades fotogra
fíes.
Daiem que resultava dIfÍdI d'en
dtvinar-ne la intenció pesqué no
sembla lógica la suposició que
actuada components del Comité de
l'Exposició tinguin cap meta d'in
terés a amagar les coses...
•

•

•1

•

pessetes tirata rnolt

una

otemedit a atta empresa
ga de Catalunya,

os

*

alga

Si

i volent

con

dos meses despréa de la inane
'meció en1 viran quedar seise una
so:a postal de l'Exposició I els que
mera

proporcionar-se un
reccrd vakat-se de liara propis me
dis, eo és asaban la anaquina i
anant-se'n a Idontjuic, varen pas
ar trs segua d'amenice i mata de
intentu

cap.
intentan,
Sí el
que atraparen
treure fotografíes era del pals, Ii
prenlen la máquina cense contem

yolia
resistir-se, ho
Al concessionaris no
tnitlans. Un senyor de

tés

que

llea de l'Ajuntament.
•

•

e

placions. Si roba recobrar-la, laavia
d'anar a les oficines del tener de
Linda i solbcitar la devolaci4 per
escra. Si era estranger i es trolsa
va
amb sin funcionar: bona perso
na, la hi desearen fina a la sortija. jo
m'hi
vals !robar. acompanyant
fan infor
uns periodistes dela que
meció a la Socletat de les Nations,
que en tornar a llar* nabos des
psés de la reunió del Consell a
Ilndrdd (juny ten), saturaren un
parell de dice per veure lExpo
sic4. Aquella segada. el funcionari
amb qui viren: topar no era pre
cisament "bona persona" i ens cal
gué fer grans discursad, exhibir el*
fina i tot
carnet' corresponents i
de tren acredi
mostrar el ballet
tatiu que un d'elIs marxava aquella
mateixa tarda.
Tot ab(?) paasava pesqué els se.
*70f1 que haviatia aconseguit la
concessió de Foronda. 'naves' ofe
rtas a tothom permisos per a editar
postal*. litografíes, :amenace i al
l'exclusiva que
tere especialitats de

es

Perb e: que va batre el récord
va ésser el senyor Matad. Ell tna
tela ens ha tontas la aova aventura.
Un bola dia se ti presenten a res
tabliment un parell de senyores Li
diuen que son de Valladolid i que
vcddrien una partida de postale de
l'Exposició. Eh ele reapo n que
no en
té. Ehs *Uses istaistoixon.
dient que les han de vendes a Va
lladolid. que no ita de tenir por de
res. etc.. i el senyor Maula cedelx
els dita que tornin l'endemá. L'en
denté els anua les postals, en co
bra el preu i surt a acempanyar-los
fina a la porta. En ésser al carros,
ele suposats senyors de Valladolid.
Ii diuen que son politice i que faci
el favor de seguir. Unte ni deixar
li *gafar el barres ni avisar a la
fambia, se l'eruporten a la
seva
Delegació. Aleó passava a prime
Allí el tenen
res hoces de la tarda.
fina a mitja nit. que el porten al

Jutjat

de

guirdia

i la

primera

fa el jota* és posar-lo
bertat.
Resulta edificant, veritat?
que

cosa

en

11i

se

&entes

profundament

Lliga Regionalista,

a

la

en

fronta el record de lee vetee-ion% pu
sanes durant la dictadura i la resp•
ta altiva que comporten.
Si aquesta unió d'activitat revelas
eionária la fa persistir fine a les elec
cions i clurant les eles:don., és per a
cercar el plebisci„ del poble i amb ell
acudir al Parlatnern a esposar, no el
minimum, sino el máximuna de les rei
Ahl 1 unte tos aix6 la diligencia
s'havia fet (gairebd no caldria ad
vertir-ho) cense aute ni ananament
de cap jutge. ?Eh que faya curiers
de
saber qui ele havia cucar
regat a aquella policies un "servi
cio" tan complicat?
•

•

•

Ens harfern desruidat de din que
després ?'una temporada de régim
de prohibida absoluta de be foto
grafIes. es Ya establir el de per
misos a pesseta que va durar gel.
rehé tot el període de l'Exposició.
Cona el lector pot vetare "nusi nosla
vien posat enmadera perque es Ira
guessin fotografiee* ni "rnai no
s'havia conrat..."
•

•

Finalment, donat

•

el

típus majá

públic que ha tingta
públic no formal precisament

de

aclis

nal,

del gran
les postals

per

turisme internacio
cren
un
deis pisa.

més ferras de ia propaganda
del Certamen.
Neo-vos ad un bon detall a re
-s

marcar.

XAVIER REGAS

Tolosa : El primer cop
que Francesc Macla' 1 jo fo' rem

L'Aplec d'Occitánia

a

expulsats de França
dele 3ocs de !'cuy
acabar-se com el Rnsari

24

IP

varen

de !'Aurora.
Havien deixat, pera, no gust de
continuar, pule Tolosa i el Llengua
protesta que
doc s'associaven a la
nosaltres fédem viva, tant cont po
diem.
va es
I fou el mes de juny. que
calfar ele nostres projectes.
Tolosa havia organitzat una ex
posició a la qual varen donar el ti
to] d'Exposició deis Palios Llatins
exposí
i Dura Colónies. D'aquelles
cjons en les guata els organitzadors
treuen cls
es pensen senyar-se i es
ulls.
En mataría d'exposicions no cal
Bar
que ta expliqui res, ja que a
:nao
cara
del
tingut
la
celona hem
latón. Potser, perb, no tots s'hi han
enItuer
tret els ulls a la nostra, tan
nadoral
El ces é$ que la dita eeposició no
decidir or
anava gaire bé, i varen
ganitzar-hi festes a ri e portar-hi
gent de tot amen.
En aquell rnoment la Chorale
Déodat de Severac 1 els que la di
rigiera tallávem el bacalla a la ca
pital de Clernence Limara. El Co
mité de Feotes no va tenir altre re
mei que cridar-nos i demanar la nos
tr

acollaboració.

L'alcalde, aquell senyor Páu Feu
ga que volia emportar-Se'n un re
glment de gultdies urbana, ens di

gné:
—Organitzin

una

gran festa

me

ridional. Una d'aquelles fesiasses
de la qual se'n parli sempre més.
artab un gett ample, tom tots
eli gestos dele alcaldes que slan al
menys seeadors, conaes o barons,

afegí:
—Tenaz carta blanca!
Pobre senyor Paul Feugal No fa
gaire Mutas, ala jardins del Luxem
berg encara m'ho deia:
—De quina carta vaig anar-me'n
aquell dial
—Peró Tolosa i Barcelona...l

L'odi

convencio

resposta de Saint-Just, ee
que
nal, a un general enemic
capitulacions "amb
nava signar unes
ploma í
la pressa m'he descuidat la
Enca
l'espasa".
que
no he portal més

sovint

descuidar-nos tot
renilográfica. (No sernpre, si voleu,
pero si sovint.)
coucórdia el
no és la pau ni la

ra

bayeta de

No,

lar

seny-or Maca. Es
que proposa el
circumstancies són
ció. Rápida si les
escaients; sempre aprestada, activant

sigui possible enfiestes circums
ben ten
táncies, amb la musculatura
el que

per a fer-los córner.
les seves
I fan mal fet de silenciar
que
hora
aquesta
En
proposicions.

sa

recomptar-se
volen definir-se i

tant

és una
el seu pensament. No
cab
confusió el que demana el nostre
enfrontada
clara
activitat
dill, és una
térbola i poc lógica
a una actuació
rebudes. Es una
llieons
les
després ele
raptada digna de no collaboracid amb
que
per abro propon
la dictadura
duna
diputats
retirin regidors i
es
!loes que cada dia punxen mes.

precisin

Aquells

ció és infantil.
No eón. dones, les dedaracions d'En
Francesc lacia un enternidor colo
rea« blane que porta al bec la fulla de
rolivera. Tenen el mateix sentit épic
tess les horee de Prate de Molió; por
ten el mateix esperit, I si el canal mam
bla distint el serme él el inateixtt, I
el cerní tamlié és e/ rnsteix.
Lluny de .xisattres, bloquejat en ere
país indiferent a les nostres
pues, :tense un contacte constant amb
el poble catali, no podent arreplegaer
el seu esperit mis que pel que diuem
diaria i setmanaris, potser el seta pen-sament sembli desplaeat de /es déries
que trasbalsen en aquests moments
al* mostees hornee política. Perb si ée
despialat en carvi él mes puto si
sembla no tocar de pesas a terna en
reté per :ontra mes quantitat ?'cape
cit. Al peenar d'algn io són bores
de forres,
d'afileratnent de multitud* ?arrees un
p,ograma més o mea» s precis, mes
o menys líele. Potser sí que ulcera la
doctrina no ha concretat prou el nos
tre plet rn i tso n'hi ha prou d'idees

?'unió, sind de recompte

que regulin ele sentineente, pero sal
les idees no han d'enterbolir l'acci6,
mai no han d'entortolligar les carnea
i rnalmenar ele boas proplasits.
No tati, arabas aixo encara, se
eyors. No ha arribat l'hora del des
cana ni eue ele secretaris atnb Pata
placidesa ordenin els fitxers. La ba

és
tusas continua i la tasca a fer no
rnenys grossa que la de fa un any,

El Collegi d'Advoe.ats ha
retirat el seu representant
a la Diputació: heus ad un
exemple a seguir ; heus ad
deure

un

dvic.

Concórdia

per

Catalunya

a

programa mixim
trobi a mancar

sense
res.

ningú hi
Concórdia amb
que

Retornen les pre

governatives. Maurín, Rebull,
Metge, cinc
Teixidor, Rodríguez
sons

amics que es reuneixen, diumenge pas
Barce
sat al migdia, en un bar d eta
per
piada,
de
copete
la
eón
loneta,
tinguts i portate a la pres6. No es
Sracta de cap conspiració, ni real, ni

suposada, ni inventada, perqua
**ha incomunicat ni interrogat a

no

cap

deis cinc, ni tan sola se'ls ha jet un
escorcoll domicilíari. Es veu bén bé
que era el vermut que eta cinc prenien
túnica cosa delictuosa.
L'endemá, dilluns, al migdia, tatribé,
en
un bar de la Rambla, eren de
1
tinguts i empresonats després En Sala,
En Vinyes 1 un nitre. Cine diumenge,
que els números
tres dilluns. Es veu

impera són fatídica
a la prenda.

1

pecaminosos

per

Seriosarnent. Cal que la senaibilitat
elistadana reacdoni d'una maner
pide: les detencions governatives tan
treqüents en el ve!) regim, que tras,
taza de baix com de dalt, donem per
liquidat, cosa corrent i normal durant
la Peladura. que els de dalt ens asse
giren que esta ben calgada, torna a
tnettrurar-se anta el Govern actual, que
rol noemalitzar la nació.
Id:entre persisteix1 la detend6 go
ven:tolva, tia existeix sin estat de Dret.
Mentre el clutadá enemie deis costums,
pera, s'Arena, enemic del régitn, no

tirana'

cap

garantía legal

per

a

fa

seva

existeix eiutadania. Es
precia eme tothom. persones i entitats,
protestem de les noves detencions go
vernativres, Que saetilla el Govern que
alees
com en monee
en tot alzó,
coses,
na l'acompanva la conscilncia
cintadana.
J. A. M.
ilibertat,

carn

la Be

a

palpitant

el marbre cisellat

ja en les pagines
'libres, han acon

prohibició ha jet botre molts libe
que alguns
rata ingenua. I el cas és
contra la prohibi
indignat
s'han
no
liberal que
d& ans contra la premsa
impedir-la.
sabut
ha
no
—?Qué heu fet—ens dejen
vosaltres, mentre la premsa reaccio
concurs?...
'Aria avalotava contra el
donat
ala crits
heu
?Quina coatesta
d'energumen deis Rucabado i deis
Recabadorets?... I encara, ?qué han
fet les associacions artístiques, les

Espanya per a un programa máxim de
renovach") i capgirament. ?No és alzó
del que parlávem fa mig any?
J. AIGUADER I MIRO
—

la

la

seguit fer prohibir una festael ama
nos
ble, gentil, que organitzava
Aquesta
"Imatges".
confrare
tre

un

a

que senten l'odi

Ilesa, ja sigui en
en
de la dona, ja
estatues,
de les
suggeridores deis

—

tacIes tradiciona.-. sts.ssa diputado
ja de belt antuvi porta l'ea:acarree de
no pactar sense
la Ilibertat de Cata
lunya i no deixar fer fonetts el vet
que Catalunya ha posat coas 'una con
segiléncia d'aquests sis anys i mig de
dictadura. Pactar amb la Revolució
és possible; pactar amb la Conserva

a

DELS DIES

no

—

—

asociacions culturals, els centres
degiocratics, per contrarestar la
Real I, ja
pressió deis fanatics?... aplegant-se,
canvi,
ella,
en
ha velen,
inventant si convé institucions
amoclacions i protectores, malgrat

ésser entre tots més de dos
tres-cents a Barcelona, han
passant i repassant pel
donar,
pogut
Govern civil, com les comparses per
l'escenari, la sensació que represen
ciutat. Les
taven tota l'opinió de la
mateixes autoritats hi han estat en
ganyades. I aix1 la prohibida fina
ha pres un aire democratie. Hom
ha pensat: "Ningú no ho vol?...
Aqueet és el sentir general de Bar
celona?... Dones fem-los contents:

de

no

cents

o

prohibim-ho".

aixl és
hem contestat
—Sí
han anat les coses. Perb qua
hl podíem fer?... ?Es que no ene
pensávem tots que ele cridaners
haurien fet una vegada més el ri
—

coas

que

dicul? Es

algú hauria aospitat

ciutat on la Greta Garbo
la Jeannette MacDonald compten
els adoradors per milers i les imi
tadores per dotzenes de milers, po
dría suprimir-se un tnodest, íntim
i gairebá familiar concurs de belle
ea? Qui més qui menys es pensava
que hom hauria contestat simple
ment a les damos devotes:
—tomprenern perfectament que el
cancurs no els agradi, que la visió
de la bellesa els ofengui: aixó ja fa
temps que és sabuta peró ningú no
ele obliga a anar-hi, ningú no sol
licita que hi desfilin les filies de
Merla. No cal, dones, que s'hi es
earrassin, i deixin el jovent, ara
que hi és a temps, que es diver
teixi.
Altrament, ?en nom de qué po
diem parlar, abans que la prohibida
íos feta? ?Fr. nora de la Ilibertat,
sempre escarnida a casa nostra?
?En nom de la bellesa, perpatua
ment mutilada o amagada? Hauria
estat una exagerada. No podiem
pes agafar el mateix to roent que
ele nostres adversaria, per una ba
gatela. Cal hutas, en aquests mo
menta, per causes molt más altos.
qui sap si elle, precisarnent, amb
aquestes petiteses
ella que no tre
bailen per cap causa humanitaria
no
rolen contribuir a qué l'opini6
es distregui. Sempre hi haura algun
que

en una

—

Bellesa

poder que els agraira aquesta
Deixem-los, deixem-los que
tija del

triomf.

tas

s'afea.a

Pas:
qui
sap qué han
fet, qui ain
qué han aconseguit.
Potser
creuen que han matat
un drae,
seu

Potser

es

sen•

no

han matat altra
cosa que

un

sjgniricant

in-.

ratolí. I arnb prou
tenses,
Car ?voleu concursos de
No us desesperen. No us bellesaa,
cal atana
París o a... Madrid.
Només
que us acosteu a les
nostres pla'
ges. Allí on hi hagi una
llenca de
sorra
hi trobareu les
concursants.
Estan ajaeades cara al sol.
Es blin.
quen lleugeres entre les
onades. Le,
seves actituds eón
encara més gen
tils, més eurítmiques que si pases.
sin pel concurs. No pensen en
els
une que potser les
contemplen,
els seus moviments en llibertat
sán
la mateixa bellesa.
sI qué té més per al
concurs
les belleses desfilln per davant que
vos
tre o que vosaltres desfilen per
da
vant de les belleses?... I aquest, de

eua'

concurs, concurs anual que
dura
l'estiu, ni el senyor Rucabado tot
ama
la seva ploma exterminadora i
nífica, ni les dame s devores amb
la
seva

cridaria

Malgrat els

el poden

no

esforeos,

impedir.

cada any
el nombre de concursaras es mul.
tiplica. Les platges eón cstretea per
contenir els cossos de les
paganes
adoradores del sol. La mar cada any
és más amanyagada pela braeos fe
menina; cada any granza mée cines.
?I alzó no ési prou per a demostrar
qtens eón els sentirnents de la ciu.
tat i de Catalunya, de la Catalunya.
ciutat, si voleu, en aquestes qües.
tiene? La gent, ad, en aquests es
pecies, comenca, d'ésser proa libe

ral,

prou

seus

afinada,

per

haver

Tenue

ciat fa tempe a la hipocresia 1
tonya. Els banys eón alhora
cosa

sana,

alegre, deportiva

1

a

la

una

bella,

i la nostra gent treu tot el partit
que pot d'aquestes coses.
"Imatges" no ha de preocupar-se
el
u "iracas".
g
L'objectiu
dele sena
fotograbes podran enfocar tanta COSsOS divina
crean vulguin
per les nostres plat
ges, que per alguna cosa eón les de
la Mediterránia. Es facil fas i tot
que sorprengm alguna beutat llegint
l'elegant setmartari. En canvi, ?a
que no en sorprenda cap ileeint
la irritada tulla deis pamfiets de
Rucabado?... ?Es que tan sois sa
ben que existeixi?... ?On és, dones,
la seva influéneia?... !Don ve l'au
toritat deis setas crits, perqua cal

Sreeplirtera

gui atendre'l?
DOMRNEC GUANSt

Des de les nostres pgi
nes, Jaume Comte ha for
mulat gravíssims cárrecs
contra el régim de la presó
de Barcelona.
?Per qul no se'l crida a
declarar?

e

Roda, el alón 1 torna al Bona.

Muelles feitee

que la de fa
que la de fa sis anys,
vigor la
cent anys. Encara está en

respon

qual

Maciii

de

vinditacions catalanes. I si cavé a una
solució de concordia no és ja amb els
*Tenedora de tots ele temps, club les
institucions que psr filo condició 1 es
sancia sempre han oprimit el poble
catete., tiró amb ele partidaris de so
lucionar duna vegada i per sempre
anua que s'ha anomenat, en una en
rels ob6tesa de sere

sables clavara de les hoces que viruta
No és una nova Solidaritat Cata
lana el que desitja el venerable exi
tiet, ; per ba que crida a la "unió a
tots els partas catatans, netament ca
talana, sigui quin sigui Ilur matis aa
cionalista, siguln quInes siguin Ilurs
tendáncies sxiata, siguin quince sIguin
lturs creences"„ és per a treballar de
comít acord tots els "que no velera,
ni per °misal& la més trdnima com
plicitat amb aquests bornes de Cata
lunya que per sareastne malden coas
cap altre parta per salvar la monar
quía". Aquesta Solidaritat ja ceden
la

Aquestes persecuciona varen arri
bar a un gran verameat super
:atiu_ Friques seran les cases im
portante de/ ram de fotografia de
Barcelona que no bestia estas ale
,times d'algun o d'alean* escorcolls.
Etalti i Rzba, Cuyás, Mauri, Vi
cente
Ferrer i tanta d'altres eón
nonas que podrien ?asen citats com
a testimonia
d'aquesta infortnació.
•

no.tirc

blicar equest article en l'síltima
edició. (N. de la R.)
Les proposicions de Francesc Ma
cla ala partits netament catalane, han
estát silenciades i, a gratcient, mal
interpretades i sabotejades les geves
parautes. Unes referéncies fragmen
táries i retollides de la premsa caste
llana de Barcelona, mal girbades, in
correctes, na corresponen g les mani
festacions d'un heme que pele seus
sacriiicis mereja tots els respectes.
La tulla de Maca no és un mani
feas sind taza proposta que per a do
nar-b la máxima amplitud i difusió
periodística ?ha amaras. Si bé tota
ella traspua un catalanisme intransi
gent, i despean una doctrina d'ataste
ritat politica, no és, poda, un Progra
ma s'né tm intent de relligar per a la
causa de
Cataltmya tote ele partas

atestat i, ves per on, senas que
honi pagues intestinas-se per quin
cape' hi havien fet cap, en aquel!
atestat hi varen aortir les quarti

la Pla

7-44.'„,dde empresa que sean
bla que ha pogut fer grana siego
cis amb motiu de l'Exposició. De
gut a aquesta concesaió, ehs pri

car.

•

voluntat, l'es
d'original tus priva de pu

Contra la

els mancayen
bona fe (i tanta!) que va anar a
protestar a'aquests Sets en una reu
nid de la Comissió FOrmattent en
qualitat d'espontani, un de% tinents
d'alcalde de la Dictadura ti va pta.
dre unes quartilles que l'hotne por
tava per a recordar les dades més
inapeartants que U convenía reposar.
Al cap de poca dies, aqteU ha
me de bona fe fou detingut. La po
licía va iustruir el corresponlint

es sea

varen

Ilarg

s

pagara

1.71..se. haría

..yr•r

e

ter una cosa prinarnirada. Dones bé,
els senyors concessionaris d
ar demanaven "per concedir
el pernais de fer-les" vuit pesaetes.
Total un cent vint per cent.
Tarnbé en: han assegurat que a
un
comerciant de la P:aea de Te
tuan se li van detnanar VL'I
TANTA MIL DUROS per a poder
fer postals.

*

motivas per

era

•

xiires

Una mostra que no exagerem.
Les postals de fotografia vénen a
costar unes sis pessétes el cent, set

extraordinari
rusa, asase cap esforc
de memaria. aquella enormes rétols
que hora havia fet posar a l'entra
del reclute, advertint que esteva
rigorosament interdit de treure fo
tografíes i que si algá portava má
quina podía deixar-la a la consigna
on la hi guardarien fins que sortís.
od

deles pos

e

proposta

La

poeselen, demanant, amé si,
fantástiques per concedir-los.

efette, tots els barcelonins
que viran entrar a rExposició en
ele sus primera temías, recorda

Mató

l'Exposició

conseqüéncies

En

cuasi&

de

L'ESPERIT

d'agost de 1930

ensegar amb un dís
elas, que si els Pl-eneus tinguessin
s'hagueren íos com un "bo
lado".
Aquell match< dia hi llagué gran
reunió.
El doctor Sola, !'Israel Girard, el
baro de St. Blanquat. tottona riva
litzata amb idees.
Era el moment de fer-ne una de
I ad

es

va

grossa.

Eta Jocs tunden mig obert la por
pero ninfa no va gosar pas
sar-hi. Nosaltres l'obririem de bat
a
bat i hi ferien: pasear tot el re
gineta de les nostres protestes, i en
cara més, tindrien un caire oficial
que ene ajudaria a donar-hl force
L'Aplec d'Occitánia fou proposat
al Comité de Festes. el qual accep
te aquesta nos-etat, davant el pro
grama magnífic que várem presen
tar immediatament.
Le conoces* de Noailles havia
acceptat de presidir I venir a To.
ta.

mentes ho

sigui plenament. !a

en

pirenen
de 400 pirenencs
ques amb ele vestits més auténtica
i mes Ilampants de totes les comar

tenias prou. Ea al mattis temps Poc
molt, pera tan que és Sol. fa és sufi
tiene.
Aquest sentiment d'amor tea legl
tim per al tarimas; occita, ha aixecas
contra els :sastres germans de roca ca
talana les persecucions Mí: ignomi
nioses per la part d'un Cesarisnst
lame:luan, intrlesc que adiós.
Que de l'APlec d'OOccitania, de
tota la Frena, de l'univers civilitsat,
s'aisequi una pensada de metrystortu
de venjança, Per aquests tiran: ionbi
cils que encara cretten que la brutalitat
don :abre pot triomfar de la virtut
d'una san° bona í forte.
Em sembla que amb aquesta ex
plicació tothom estaría enterat de
!a significació de la nostra festa.
Els 700 executants cantarien junta
moltes coses i, al final, l'Idimne de

ques muntanyenques. De Cataltanya
Buco:tia. passant per Gasconya
a

al consolat

losa.

En Franceac Madi, també.
El programa comportava yoo

exe

cutants.
lii hauria

la Cobla Farnense, de
Santa Colonia de Farnés.
La "Freída del Desbelh", com

posada

i el Béarn.

Fóra un Aplec veritable 1 tothom
hi venia per a celebrar un acte.
Pér al Comité de Festex, la qües
tió era fer molt de xibarri, i moits
diners! Es per aixó que el detall
del programa els passá desaperte
but.

Es ciar; aquest mot "aplec" —va
dir-nds el Confité-e- ent l'heu d'ex.
plicar, car ací en Inenguadoc nin
gú no sap el que vol ?ir.
I nosaltres, en la primera plana
?'un lux6s programa i amb Iletres
grosses hi poeirem el sutura:
Un Aplec? Es una reunió de gent

Catalunya.
Hl hagué
de panic.

un

moment

La Una havia de prohibir-se, car
la prealncia de Francesc Macla, la
comtessa de Noailles i de tanta al
tra gent, representava un acte po
lític i de protesta contra un régim
d'una nació amiga.
Era, pero!). msssa tard.
Tolosa havia ja aixecat ares de
triomf de fullee 1 roses.
Teníem automabils a la nostra
disposició per a rebre els invitats.
Tothorn volia ajudar-nos, perque
e! cel i la terra ja eren plena d'a
quest mot simpitic: Apleel Eh s ha
via caigut a l'ull i, sobretot, veien

pagaría molts

deutes

cri-

danerss:
Do dies

abans vaig ésser cridat
la Prefectura. El prefecte o go
vernador va prohibir-me de fer can
tar l'Hin-lile de Catalunya i exigia
treure'l deis programes.
a

senyor —vaig con
que vosté tingui
a prohibir-me tal cosa.
si vosté no suspén les

—Impossible,
testar-li. No
autoritat per
El

animada per un sentitneut coma. El
pensornent que en: apleaa és el de l'es
timaci afirotando de tos ti gas és nos.
tre: vestits nacionals, cançons, desuses
i la sOmtrs llengua.
Una oentada de poole éJ aquest
vespre al casta deis holles que han
servís alíe bé i ainb mis eficacia les
nostres tradicions, per les qua:, roxis
ténder de la sastre rafe seee
rada din: resekvenidor.
El país d'Oc no és pos Eldorado.
No ?s nitro cosa que el pote d'Oc,

pera

que aixa

cantarem

cree

testes.
L'alcalde, el rector de la Univera
sItat, tots vingueren per pregar-nos
de retirar aquell himne sediciós, els
quals, en el fans, es morien de ga
nes de sentir-lo.
El día abans del concert, Tolosa
era ja ple de gent. Aquella nit, que
era la revetIla de
Sant Pere, molte
dormirien sobre els bans de les pas
sejades. Francesc alada era asse
nyalat pels carrers i la gent el re.
coneixia pel retrat que havíem po
a

sat

tot

armen.

La cobla va donar una primera
audició i el transit bague: de parar
se, tanta i tanta
gent eren al car
escoltar-los.
El dia de Sant l'ere, de bon

rer

un

heme,

icerdim,

palacete hagués promés de
guillotinar-me avant de totho segurament n'hi halada hagut el do-

en

ahora,

El concrete comenea a
una cursa de braus.

com

fina el prefeete,
T
el q
va arnb la seva preúnela ter-me tornar enrera. Pobre
borne! No teja més que donar-me
rrés guet a complir amb el tneu
?cure.
"La sardana de les monges",
"Les
fulles seques", totes eren
aplaudides frenéticament i repeti
des. Aquelles ?mies de Tolotta, quan
deien: "I l'arbre sec ja torna a viu
re" tenien un accent m:g menor
qua mig valencia, com si mosse
guessin una Ltimona que tingués un
punt de dole.
A mesura que el concert s'aca
bava la febre pujava de graus. Els
policies veien que tot alló era rnolt
calera pesqué tot d'un cop es re
fredés.

pbeinseal

ma

,un

Tots

e•s

periéclicsavan

ocupar-se

d'aquest "aplec" I demanaven al
president Herriot que destituís
aquest prefecte més papista que el
papa.

Efectivament, Herriot va donar
efecte aquesta ordre d'expul

sense

sió.
Francesc Maca va continuar
aquel' estiu a Bandol, i jo el día
14 de juliol _ntrraa. a Tolosa, antb
una
mena
de solemnitat, la qual
cosa va
fer morir de rabia aquell
prefecte, aquell cansol i aquell pe
licia que feia tot aixa per defenear
se les mangetes.

JOSEP FONTBERNAT
somma~

Mentrestant,

a París, Quinones
de
telefonava al presedent Her
riot perqua anapulsió vingués
del
ministeri de !'Interior, 1 alai, des

prés, seria irreparable.
Aquell borne. mamar:va1:11c de Ilau
na, veia una manera
elegant de
treure's Francesc Macla del damunt.
Es féu un silenci, com si s'ha
guessin d'engegar uns focs artifi
cials.
El prefecte

s'aixeca,
policies

amb

una

al govern.

dotzena de

Jo esteva compromés amb tot el
Llenguadoc a fer-los sentir "Els
Segadora". La meya resposta fou
que desitjava veure el prefecte al
primer seint, i que al moment de
comenear fos, ell mateix qui donés

En aquel! mornent, les
prímerea
paraules d'"Els Segadors", sortiren
amb la violéncia d'una cosa
massa
temps oprimida. Aquelles noies,
que no ho compreisien pas ben
ciar,
santaven blanques, amb
l'angoixa
que després cm ficarien a la
presa).
Lea tres estrofes varen arribar
can, tres copa de marta.
En acabar, en mig de la
confu
sió, vaig baixar de la meva
tarima,
i la meya massa
choral,

l'ordre de detenci6.
Tot el dia ton d'una animació ex
traordinaria.
Tots aquella vestits virolats al
costat deis metalls de la cobla eren
cridaners i insolenta. Dejen ben ciar
la nostra decissió -de ter d'aspen
"aplec" l'acte de protesta, i violen
tament, si fos possible.
Va arribar la nit, cona en el ci
nema. Es varen encendre les Bulle
netes de bala .i de dalt al :natal*
temed.
Una hora abans de camenear hi
havia 50.000 persones dintre rexpo
sició. El que controlaba les guise
tes estava content coas si llagué&
tret la rifa. Tothom sabia que des
-

Francese alacia. va anar-se'n a
Bandol, un poble petit de Proven
ea on ningú no aniria a buscar-l'hi.
A mi, el baría de St. Blanquat
m'havia portat al seu castell de les
vares del Garona, on
taig pescar
durant quinze dice.

Le.

per

comiscar; de policía vingué
a notificar-me que si al vespre jo
feia cantar "Els Segadora", seria
detingut al rnateix moment i Fran
cese
Maciá i jo seriem expulsats
immediatament.
Efectivament, tot prefecte de de
partament fronterís pot prendre
aquesta decissio sense consultar-ho
tí

agafarlen

lo
ble.
Si el

hnprovisant

una

disciplina admirable,

davant meta com
de sedes i de flors, i
se

va

obrir

camí florit
a
ínesura que
jo avaneava, aquest, camí es
tan
cava darrera meu amb
un
desordre
tan pericote que
d'aquest cerní no
en quedava més
que una
aiscladissa
de noies, corn si fossin
orenetes
després de ploure.
un

L'expulsió fou immediatament de
cretada, sota la
responsabilitat del
prefecte.

de
amica catalana, abans
comenlar el famós concert a rrolosa...

Fontbernat,

amb

una

