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8-de setemlire
de 1930

la rambla de Catalunya

anida

repor
4.111111~~rem.

El recordman d'Ezpanya deis 100 km.,
Telm
Garcia, ens conta el per qua no ha prez part a
la XII Volta a Catalunya
'Artizsegieti

cOntrit: café de la
una
bona
dele més simpátacs

en un

Rambla hern
*Mona amb

n

5'routiers" peninsulars, el preatigiós
recordman d'Espanya sobre zoo que
Ibtnetres Telrn Garcia. És veritable
mera interessant una conversa atub
sobretot si no s'assabenta que
C1 que parla amb •11 és
periodista,
Sa que si ho sap no hi ha manera
d'arrenear-li un mot. Estic
escamat arrib les coses que tullan
Yfet dir" els plomiTers que, fray
cament, prefereixo, davant d'ella
parlar del temps o bé de tes caree
boninues que veie per Barcee
i
tete per cert —continua Telrn —em
tenteu encisat.
Nosaltres ti prometem solemnial.
ment no dir triés que el que ell
ruega! que pugnen: publicar, í da
vant la nostra seriosa prometenea
-tratada per la mtervenció oportuna
del boa amic Ceballos. al qual de.
'cm la coneixenca del farnós cor
redor—ene contesta:
—

1

e-Mla sabnt molt de gret: de no
arendre pare a la Volta u Cataluriya.
Us semblará nu x'c estrany aixb que
us vaig a dir. pea> és la veritat crua
neta: Sóc t111 descuidat; no penso
ni en mi matriz, solament recordo
el que haig de fer avui i si rnolt ho
~ello poteer arribi a recordar fine
el que haig de fer derna...
I ara us explicaré, el per qué de
meva absencia a la Volta.
Aavia de prendre part a la Volta
al País Base i me'n vaig anar
Bilbao el dia abans de l'assenyaIat
per a
la carrera. En arribar alli
udasSabento que s'ha suspés la Vol
ta. Poden contar la mera decepció
en veure que els cabete de qué dis

posava

no

permetien tornar a
a Vitbria feien
dos dies després. Vaig

em

Madrid. Sortosarnent.
una

carrera

córrer

.

al!! halda ,de reintegrar
ane al desnatx.on treballa, puix que

una

de les carreres que més iHusió
cm
tela i aix6 us demostrara el que us

deja abans de la nieva deixadesa
i falta de memória.

—Trobo que eN temps que 'han
fet en aquesta Volta han eatat un
xic migrats; no obstaret, reconec
que és una carrera molt dura i per
abrió tenia encara mes interés a
prendre-hi para per tal de demos
trar que no é. solarnent en distan
cies de zoo quilóznetres on jo puc
demostrar la meya "forma",
—Avai indiscutiblement és Ca
nyardo l'home que amb més justi
cia pot atribuir-se el tito' de gua
nyador de la Volta a Catalunya, í és
eens
dubte deis na!llors "routiers"
peninsulars—potser el millor de
toas —i ceta per sobre de :emite
estrangere q u e aquí tener, gran
fama.
."'•
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—Densa passat eurte cap a Bilbao,
per tal de pendre part a la Volta

organitzada

"Excelsior", peria.

per

dono compte que no sine el
passaport í no tinc més remei que
enviardo a busca a Madrid' rapi
datnent. tDitaosa memória!
ara en

—

—No, el

tracte que

en

donen ale

corredora nacionals no és justificat.
Ene merodeen: desee més ben ate.
505. ?Crelen que hi ha dret que a
un
corredor estranger ee•donin
tota mena de facilitase-1 :imites
pessetes—mentre a nosaItres se'ns
faci pasear pe le via més estreta?

l'equip Alcyon—per exemple

1

lFa

quinze &s, varen: publicar una
informació que feia referenda a la
suspensió d'un partit de futbol organitzat per la Unió Esportiva de Vilafranca. Ele nostree lectora recordaran
perfectament que aquella informació
—modestia a part—no era feta e la
babalá: publ cávem el comprovant que
en formas de connmicat de l'Alcaldia
d'aqnella ciutat denmetrava l'exactitud
de les nostres afirmadores. I bé: ahir
várem rebre una lletra certificada, datada del dia 12, demanant-nos que rectifiquem el condngut d'aquella infor.
meció, per inexacta.
Els nostres lectors, que eón persones que tenen sentit comú,
creurau
que aquesta petició ene l'han adrecada les autoritate vilafranquinea. Ele
raleares lectora s'equivocaran de mig
a mg. Qui ene demana que rectifiquem és, no res mea», el mateix senyor president del club esmentat, en
noria d'aquest. 1 en una Iletra de caligrafía excellent i segellada degluta-

a

En primer lloc, és sorprenent que
horn s'hagi recordat de fer-nos recti
ficar al cap de quinze dice de publi
cada la lnformació, A Vilafranca, LA
RAMBLA DE CATALUNYA (en
cara que perdi algun correu) no tri
ga més d'un da a arribar-hi.
Per
aix6 ene sorprin que ets demanin que

gairebé ja no ens
recordaren d'aquel' afer. El nostre
comunicant sabrá per quins modus
ha trigat tant a escriure. Nosaltres.
francament, ho trobern moIt estrany
ene fa sospitar aue aleuna
force.
més o menys amagada, els ha anat bur
(luan

xant durant aquests dice. fine que ens
han demanet la rece:Vea:cid, protestant
i tot, per donar més forma a la Iletra,

NOSALTRES RECTIFIQUEM...
Si aquest3 senyors ens 110 emanen
i necessiten per a la seva tranquillitat
que rectifiquem, nosaltres rectifica
rem. Alma no costa gaire, 1
sen:pre
que podem fer
un
favor—sobretot
quan ens el demanen tan beas dema

Despré,s

agrada ser-lo.
Nosaltres, peró, no hern dit mal, ni
hen: cregut =I, que la U. S. Vila
franca sigui contraria als actes be

néfics. En el nostre reportatge de fa
no dé'ent enlloc
semblant
cosa. Nosaltres déiem en
aquella informació que el partit que havia organitzat la U. E. Vilaíranca per al
dia
dagost baria
ld estat SUSPES
PER ORDRE '`DE L'..A,LCALDE,
PER TAL D'EVITAR DISTUR
BIS I ALTERACIONS D'ORDRE
PUBLIC, i a'xó, per Inés lletres que
arribin a la nostra Redacció derna

rectifiquen:, no poderes
rectificar-ho. Papers canten, i la pro
ra la varen publicar junt amb la in
formad&
Nosaltres dé'en: en aquella infor
:nadó, que •la comunicad.; de I'Alcal
día ordcnant la suspensió del partit
'comeneava ami) aquests termes: a
LEBRANDOSE EL DIA 3o DE

Moltes altres coses lateressante
el1Fha contat Telrn Garcle pub Ti
!lene promés que només diriem les
que ell volgués i no vol que diguem
res més...
I tot esti enyent-nces la mis ens ha
repetit el tuolt que sent n haver
pres part a la nostra Volta a Cata
lunya, assegudant rnolt fohnalment,
perb, que l'any que ve tots els con
tractes que signi ho fará amb la sal
vetat que Ii donin el etemps sufí
cient per a poder prendre part en
aquesta gran manifeetació ciclista
catalana.
GAFI

Ells artes d'altir
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que tractávem

No val la pena

Banquet de

_

mas.
Direne per acabar, que si elle no han
donat autorització a ningú per fer ús
de certs documents, estan en el seu
dret. Que aquests documents existeixen, no ens
poden negar ni elle
ni ningú. Com arrlat a les nostres
rnans, aix6 ja no és cosa que inte
ressi. El periodista s indiscret de
mena. I en aquest cas, passern per la
indiscreció, per?) no per. !a inexactitud
de la nostra informack'e Ara, que el
hom ens' ho demana, iio tenim inconvenient a fersconstar que reetifiquene
_

_

L AYMA.111 I BAUDINA

de Bellmunt i de J. Sunyol i Garriga.
Extraordinari entusiasme.
gran partit de futbol pro-presos i exiliats politics ;
social&

Ja feia temps, potser alguus me
es balaguerins votien or
ganitzar un. acte de ressonáncia que
aplegués sota una mateixa bandera
les masses esportives i ciutadanes de
la ciutat i de la comarca. No ro
líen escatimar-hi oforços i sacrifi
cis per tal d'assegurar l'Iscit de la
diada, a la qual estaven particular

rigiren :al Centre Catalá Republica.
En adonamse'n el públic que amplia les: baleonades saluda els oradore arnb grans .aplaudirnentse que

os, que

no

cesearen fius que

l'e.scenarie

van

arribar

a

Al costat deis nostres companys
•e. de Bellinunt i Josep
Su
ne-ol, hi prengeeren seient el rice.:
presideut del Centre Catalá Repu
blicá, senyor Porta, e: veterá Xa
vier Rubíes i d'altres companys de
causa. El benyo,..- _Porta dóna per co
meneas l'aete i cedeix la paraula a
DOMENEC DE BELLMUNT
El nostre comparar és saludat amb
una afectuosa °vació.
"Republicans de Balaguer diu.
—No sabeu cose cm plan de tro
bar-me entre vesseltree, gent de la
nieva terra nalua, i de venir a par
lar-vos al Centre Catalá Republicá
de Balagued d'aeuesta "I;ora de la

Domee

atn.,

EL )3ANQUET
A dos quarts de duce va teuir lloc
rapat de germanor aenb que els balaguerins obsequiaren els nostres
andes. Hi assistiren una quarantena
de comensals. L'apat fou presidit
pel nostre company Sunyol, el qual
tenia al seu costat el president del
Cent re Catali Republica de Balaguer i
DousInec de Bellmunt.
Durant el banquet
esplendidament servit
!mm parla d'actualitate politiquee, de problernes locals
i de programes a realitzar, en mig
de la major cordialitat.
AL

dignitat".. que senyala per ais joyes
de les nostres promocions el re
notge de la -nova Catelunya. En
aquestes cornarques de l'Urgell, l'ho
ra de la dignítat marca el comerme
ment d'una guerra a rnort contra el
caciquisrue que ha pretés efegar res
piritualitat lleidatana, que ha bes
cantas

quitat,
a

CENTRE CATALA REPUBLICA

Les conferéncies estaven anunciades per a les tres de la tarda. Pub
rnitja hora abans, el local del Centre
esteva pie de gom a gom. Comis*ion! i representacions de tots els
poblee de l'Urge'', Ribera de! Ció,
Segriá, arribades
autor:e:6bn, que.oreplien
'feecada!, donaven més relleu a
testo.* ciutadaua. Píe el local, arnb
tes centes de persones dretes, el péblic que anava arribant s'instaHava
corn
podía darrera les llotges, pels passadissos, a les sales
posterior, als baIcons i, per últim,
a les escalo i
carrer
A les tres i deu minuta ele comensale daSseearen de tatúa i eš di.

la dooladora
un

convicció que

la

patrimoni exclusiu de

quatre hereus deis senyors feudals.

(Molt bé.)

d

XL POBRE PERIODISTA 1 L ALÇAMENT DE LA CENSURA
—Grades. 11d'ha tret un pes de eobret„ Peree vol dir que seri per gaire,

indignament els principis
que ha portat el vostre poble

justicia és

.

interessant

Catalunya Centre...
també apassionará molt la

"Recordep, amics de Bataguer, que
aquest caciquisme fon el suport deis
vells partas polítics, equells pa-taita
que slo feien a cara o creu i que,
en arribar les eleccions sabien adul
terar la voluntat popular amb• ma
niobres repugnante. Que aquest ca
ciquisrne fou el suporf, i el genera
dor, i el cómplice de la dictadura, de
la final va treure tota mena de pris
vilegis inconfessablea i amb la que!
s'haura de partir les responsabilitats.
I fixeu-vos que avui, avui mateix,
en aquesta hora de 1930. aque-t ma
teix caciquisme ja fe tete. les re
verencies de reglament oierint-se per
aIs erróxims eigodons electora.

--

Un

Republicans de Balaguer! L'hora de
la dignitat no ha de tenir altra ban
dera

en aquestes terres que la
croa
da contra el caciquisme que
coma,
que en; ileix. que acorrala, que ater
roritea pquestes terres, i que
també
és el canlí de la República. (Gran

oració.)

I el cand de la nostra República,
amics de Balaguer, el camí que as
senyaleu els bornes d'Acció Catala
na, no es desviará mal cap a les
sales rninisterials de la Monarquia.
•

(Ovació.)

Una llibertat collectiva cense chi
ene faria més noca
que ser
vei. Fóra la gábia cl'or. I a Cata
lunya maese que en tenim de ga
bies. Vnlem la 'libertas deis cata
lans, i amb un poble de ciutadans

tadans,

tots els problemes seran pla
(Molt bé.)
Domlnee de Bellmunt s'adreea a
la joventut de l'Urgell i
reclama en
termes vibrants el seu ajut per a
treballar per aquesta nora Catalu
ners.

nya de 193o. Glossa el manifest
d'Ae.

ció Catalana, defensa els ideals 11berals í democratice, i acaha dient:
"Tingueu presente les responsabi.
Iitats d'aquesta hora. Comporten-vos
com a ciutadans i
con: a catalans
sobretot, no oblideu ni un insten
que ciutadania i catalanitat ja no pu
dran aixeplugar-se mai més al
casal
de la Monarquia. El nostre casal,
és aquest: el casal de la República!

(Gran °vació), que ee repefeix
aixecar-se a parlar En

en

JOSEP SUNYOL
Andes de

Balaguer;

Fa une

me

vaig esser a la vostra obstat
per donar-vos una cor'orénela
sobre
el tema "Espora 1 eiutadania".
Les
autoritats, per?). engrieren conve
nient suprimir una part de la con
ferencia i van limitar el ten-a a la
primera parts l'espora. Confesso
que
avui venia iHusionat per acabar
aquella conferéncia parlant-vos de
la
segona part suprimida
aleshores:
datada:sil Peró abans cíe pujar
a
l'escenarl, ja se m'han fet uns ad
sos

que

1•11i

que

que

,

ha

ara

el partit

temporada

t

«.-,

sembla

te

partit seria més

que

interessant?

—Ala?) ée una altra
coso.
Creo, sincerament, que
el partit.
Gatalunya-Centre,
móra

o

amb En Za

sense En

Zamora apas..
sionarft l'aflojó. Perti
tambe
opino que si En Zamora
del
fensa

ofot

la
l'interés

al

augmentará considP-

it.creus.

que

depén

gas...

guanyará?

de

se

De seguida que hern dema
nat al capitá del Barcelona la
seva opinió del partit entre les
seleccions de Catalunya i del
Centre, que s'ha de jugar a Bar
celona el dia 24 de !'actual, En
Samitier ene ha contestat:
—Considero aquest partit Ca
talunya-Centre com un dels més
interessants que haurá jugat
una seleceió de la nostra terna
El fet que la representació de
la Federació Centre hagi estat
alargada a l'equip del Real Ma
drid, ve a fer més dificil, per
als jugadors de Catalunya, el
triomf.

sar

l'equip d'aquesta Federa
?Aixf

creus que hauria de
amb l'equip del Centre?
—Ah, que facin el que ele
sembli. No és d'ells, ja? Dones
si U volen posar que li posin.

jugar

vertiments per algú que portava or
dre de fer-los, que han estat
una

galleda d'aigua freda per a les
me
ves illusions. Es veu ben
clar que
libró de la "ciutadania” no fa
gra
cia al govern, la qual cosa
donar a entendre que hom sernbla
pretén

donar un bany de normalitat a
la
situació política, peró a base de te
nir un poble que no xisti,
que no
e'imposi i que no defensi ele seus
?rete. I aixó, naturalment,
si inte
ressa al govern,
no tus interessa a
nosaltres. Per atea hern vingut. Per
?dad sons aquí. Per
protestar-ne i per
explicar-voe com Catalunya, que ha
demostrat una forea 1 une entusias
mes esportius
dignes d'elegi, cal que
denostri també una entusiasmes su
per:sre en defensa dele seus
drets.
I per aquesta labor
defensiva, en
aquests ten:1)s que correm,
res
indicat que un poble esportite rnés
amb
une bons museles,
tns bous bíceps
i uns bons
punys.
El conferenciant
recorda
que
abans d'ahir es co- nlia
sdversari
del cop de sabre de
l'infortunat
salvador d'Espanya, general de Ri
vera. Per6
observa oe- la dictadura
tio salvá
res, res, res, ni a"‘
que
més es pensava que se
salvarla,
i que
ara está Inés
trontollant i més inca
gur que mai.

Ev..--.pensar-re:

Sunyol
etee

—

la

Espanya

dictadura

aitgede

En
ha preparat

tova i una -Catalunya
In:prestes duo aliades que

nora;
s'han promés. la

Sebastia. ,(Molt

ebrdia de Sant

--

béd

L'altra
a
aquella deixalla deja
dictadura,
es una
cosa tan
coreada, que Per
aguantar-se necessita dues
crosses:
el caciquinne per
banda i, per
l'altra, Un ft.i.xi.-Imeuna
eçult i grotom
nya,

(Oyacid.)

tantos

lo-;

iaFsedj::
el

ració Catalana.posaran tot
l'en
tusiasme per sortir
Victoriosos
dels del Centre.' Pero cal
tenis
present el que t'he dit abans.
L'equip que será Oposat al' de
Catalunya és un gran equip,
si tenen En Zamora a la
pote

falicam

veus

temporada

la

com cap catre.
creus que gunonyará
'el

--Qui

tito! de seampió de Catalunya?
—He de comenear per dir que
desconec en absolut la forma
actual deis altres equis, pele)
penso que sigui aquelta la
que
sigui, el Barcelona tornará, a

es

fonamenta en...
—En qué el Madrid és ac
tualment un bon conjunt, un
deis millors Conjunts de la Pen
nínsula. I, a mes, hem de tenir
present que es tractará d'una
topada entre un equip de Club
1 una selecció. I ja sabem del
mal que aeostumen a pecar Lo
tes les seleceions.
el capita dels blau-grana
s'ha estés en consideraeions so
bre ele defectes
Sempre els
mat?ixos—que presenten la ma
„j'orla d'equipe de seleebió.—Aixf, dones-11 hem dit—,
creus que la representació de
Catalunya s'hauria d'atorgar a
un equip de Club?
—L'equip de Catalunva, hau
ria d'estar format pele millors
'jugadorS, perb que s'haguessin
entrenat junts bastant sovint a
fi i efecte de poder assegurar el
bou resultat del conjunt.
—Diuen que Zamora defen
sará Ja porta de Catalunya en
el partit del din 24. Qué en eaps
tu, d'aleó?
—No en sé absolutament
gres.
Pere, creus que estaria bé
l'ex-porter de l'Espanyol ju
gués amb la eeleeció nostra?
—Ah, no, alzó no! ?En Za
mora és baixa a la Federació
Catalana? Dones no poto defen

_e

Dues conferéncies polítiques a cárrec de Domenec

germanor.

que será rnolt

—Aquesta, apreciaciació

c?allargar-lio

Balaguer

a

—

•

va

l'única
demostrar

PER ACABAR...

_

LOS CORRIENTES UNA BECE
RRADA CUYOS PRODUCTOS
SERAN DESTINADOS A BENE
FICENCIA, cte.. etc., i aixó tampoc
podern rectificar-ho perqué és reritat.
Lenostra inforrnac'ó, con: yan reti
re tots ele nostres
lectora no enema
contra la U. E. Vilafranca, sin& con

no

de
?ene rol fer la alerce de ?ir-nos, se
nyor president de la U. E. Vilafran
ea, erigit inesperadament en defensor
d'aquella autoritat, per qué es va fer
imprindr aquella estampillat damunt
ele programes?
cosa

nant-nos que

invitats els nostres companys
Domenee de Bellmunt í Sunyol i
Garriga. EN dos oradors d'Acció
Catalana arribaren a Balaguer a la
una del migdia. Un grup de socis
del Centre Catalá Republica, van
sortir a rebre'ls a un parell de qui
lómetro de la ciutat, i els vali do
nar la benvinguda.

.2,1-c

tat

•

inent

rc.

mun'cipal vilafranquina
existir—que és al capdavall

quinze dies

* * *

•

r

?Es cert que en el programa que
havia editat la U. E. Vilafranca
anunclant entre altres partits el de
l'esmaltas dia y, hi havia un estam
pillas en tinta vermella en el qual
deia: AQUEST PARTIT QUEDA
SUSPES, D'ORDRE DE L'AL
CALDIA?
Si el "coup de force" de l'autori

ESPORT I CIUTADANIA

pertnis,

Lleat

DUES PREGUNTES...

nat—ens

•

enlavien acabat els tretze dice
de perrnis.que per anar a la VoIta :al
País Baérc. vaig soHicitar. Un arnic
v,a dirsme que a Valencia se ce
-etcatmai'jtmess. carreres molt inte.
letesitits t que jo havia. d'anar-hi.
Valkudonat-Ii les raons que cm pri
ven de desplacar-me a la capital
levantina—la més poderosa era la

tra les autoritats que

maneres.

DIU LA LLETRA..,
de la data (repetim que diu
53 de setembre) i de l'encapealament
habitual, 41.0 la 'letra:
"En nora de la societat U. S. Vilafranca, protesto enérgicament de larticle referent a l'assumpte que ataca
un acta benefic, inserit en data primer del correiat
"Sempre hem prestat suport als
dita actes, moral i materialment, fins
on el nostre esfore arriba,
no permetrem je:mal que el nostre nom figuri com a protesta, ni contrari a
aquests. A alíe, no hem donat autorització a n'ngt1 per fer ús de documents a f.ets que afecten totalmend la
nostra digna societat.
"Espero que sabreu donar a les següents radies tota l'atenció que requereix amiest assumpte. •Mentrestant,
tot esperant reurem afavorit per
aquesta rectificació, resto de -Tostas",
etc., eta
/ signa: U. S. Vilafranca. El pree
sident, Roseend

pel simple fet
de celebrar-se una "becerrada" (en
cera que Los
de carácter benefic)
acordaven "per se" la euspensió d'un
partit de futbol. Ara, ja que el senyor
president de la U. E. Vilafranca ens
fa insisdr en aquest afer que ja te
&cm oblidat, hem dafegir, a tot el
que déiem quinze dice enrera, que si
la U. E. Vilafranca ha recolzat
sempre amb tant d'entusiasme ele se.
tes benéfics. que si la U. E. Vlafran
ca
estava tan identificada amb ele
organitzadors ?'aquel' acte benéfic del
da o d'aeost com vol suposar el se
nyor president, nosaltres preguntetn:
?per qué esperaren qué" ele suspen
guessin el partit per ordre de l'Alcal
dia? Si eosaltres ens haguéssim tro
bat, en el 'loe d'aquest senyor presi
dent i haguéesitn pensat com vol tu
posar et la seva !letra que pensam
no hauriem pee esperat que una co
municació de l'Alcaldia ens orclenés la
suspensió del partit. Espontániament,
Ilaurlem suspes.

per satisfet en veure publicada ín
tegra la eeva l'esta. Fent-ho, complitu
la lid que l'empara. Ene queda, pero,
el dret de defensar-nos, i aquest dret
no el
velera renunciar de cap de les
nar

rectifiquem

creu

-

ment.

•

se

1

taus

•

cop

un nou

a

Samitier

("emanen una

la Volta al País
Base. Ji donen zo.000 pesseses. Pen.
seu que componen aq
t equip une
7ó 8 bornes.
Dones 'bd: nosaltres, per bota
la VoIta, cobrern la "respectable"
PARLEM-NE...
quantitat 'de Zeent pessetem Ara ve
gen: per anar a Bilbao—tant si és
El contingut d'aquesta Ilefra 1.45s
des de Madrid com des de Barcelo
certament molt ciar. L'hem copiat
na —les que mlaúran de sobrar un
textuatment, i-si alguna frase no és
cop pagat el bitllet del tren i tes
prou clara la culpa no és nostra. De
despeses imprescindibles. Natural
totes maneres, aixó no té Importancia.
ment que. es refien que nosaltres
L'essencial
'que :en§ elemanen -una
som-eminentment esportius i acta -•rectificació. fs aistb del que cal pardirend on sigui encara que en s costi
diners, per6 diguem-me, amic: si
El nostre connsticant es cleurá doa aquesta mena de carreres no ti
anéssim nosaltres, ?quin interss des
pertad= atub corredors estrangere
eolarnent?

e:Isenoditine

le no,volet dernanar

la Volta

.Aquí teniu, doncs, explicas el
tiu pel qual no he pres part en

A

a

auix que perlsava en l'aproparnent
le Ti Volta a Catalunya —1 entre
ell i un amic del meu burgas varen
obtenir d'aquest un non permis per
a tres matos Inés. el qual cm per
metía anar a Valencia. a la Volta a
maealunya, a ta del País Base i al
rampionat d'Espanya que eh /11e2
sdnent se celebrará a Barcelona.
Ext ésser a Va'acia va venir a
isitar-me En Peris, el qual va de
manar-me que ringués al velódrom
fle Sane a córrer darrera moto. Va
estendre un contraete que jo raig
firmar i amb el 'cruel ern compro
metía a córrer cl die 6 d'aquest mes,
sense
recordar.me que "precisa
rnent" a la =atinada del dia 7 es

a

Catalunya.

que pren part

inserfure-m'hi j la sort
issen•me favorable. Vaig guanyar el
e:ti:11er !loe 1 amb ell, naturalmente
les" pessetes que tant cm callen per
:al de tornar a casa amb relativa

1,rn

donara la eortida per

conversat

DEL MOMENTI

Aquel' "caz" de Vilafranca

quedar campió. Actuálment el
nostre Club té una bona quae
titat de jugadors en n-lagnífie
estat i en bona forma.
mes,
la moral de tots és excellent; i
com
que
nosaltres juguem
sempre ami) el máximilm d'en

tusiasme...

—La sortida d'Eh Zamora de
creus
que minvará

l'Espanyol,

l'interés del Carnpionat?
—Em sembla que no. Reeei

-

den). només quan En Z.m-ij
se'rt va anar del Barcelona, Te.
va :estar .un.
any-sense je;e1r,
?Es que el CarinPiOnat
per aquest motín menys
ressant?
—No, perZ., aquesta rivlflat
que hi harta alai) l'Fspanyel...
—Ara será amb un nitre, Aun)
I equip que_ demostri_ mea >pos
sibilitats per aconseguir el tí
Lo!. La veritable rivalitat espor
liva cm sembla a mi que hau
ria d'ésser aquesta.
—Si. D'acord. I el Campionat
—Amb l'ingrés d'En Zamora
—Amb l'ingrés d'Tn Zamora
al Madrid, guanyará interés.
carri
dir que el Madrid será

—pVi6o1

—Jo

sé si él Madrid Ion
el tito! o nee El que sí
sé és que la passió no en: ,fa
perdre l'enteniment, 1 tot i que
jo volciria que tots els titeis
fossin per a: nosfre I3areelona,
no pue del:var de reconlixer que
el Madrid té un equip mcilt be,'
no

seguirá

ecalnye rioniiag.
tad'Espanya
d

i en eis
.

XAVIER PICANYOL

Josep Sunyol parla de la situacid
política actual i
que si bé ell té
el criteri personal de no confiar pi
re en
les próximes ele-ciOns, per
qué batran el récord de la martin
gala, creu que, en anar-hi, caldra

lluitar per evitar que tornin a atri
buir-se la representació de la rios
tra. terra aquells hornee ca.e no 56a
catalans 1 aquells altres que es.sent
talmitat
ho arrosseguen la seva
per les antesales deis minitteris
deis G. C. (Aplaudiments.)
A caba d. nanant al palie que a,sistaixi a la festa esportiva que t:ha
de celebrar al camp del Balaguer a
'benefici dele presos polítics
i exiIiats.
En Sunyol, en acabar, és objecte
?'una gran ovació.
LA FESTA ESPORTIVA
Esport i ciutadanial Heu-vos
una
bella rea-tzació exemplax del
de
nostre lema predilecte. El rniler
"t al mí
persones que havien 2
ting del Centre Catalá Rerublica, ss
d'esports.
traslladaren totes al cernía
entre
pattit
en
celebrava
un
se
l'Igualada i el Balageer.
parda En
Abane de comen:sr el
acompany-au.
Bellmunt,
Surtuol i En
dele dos capitans i del referee, s'e:
e'
camparen al mig del carula °II.
a!
•

"

llanca

nostre company Bellmunt
apta:vilmente.
Llck-off, ente e grans

err
De tornada a Parcelona,
dCirs d'Acció C-tala« es van dirlgIr"
Cervera, on
a Agramunt 1
otraimpressions arnb' ele -nostres
poblecions.
gionaris
"

Tots érem

separatistes

en certa manera,

d'aquella

spanya...
GABRIEL. ALOMAR

15 de setembre de 1930

la rambla de Catalunya

-
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L'actualitat política

Odeon s'ha posat al to de
La marca
riostra
terra
editant un suplement
la
catalá i redactat en la nostra 'lengua.

Comercialment,

té una importancia, ja
que seguratnent és el primer cop que
ajara es realitza i particulannent des
prés de la pedregada de cops de se
see que durant set anys ha caigut so
lee

Catalunya.

Demanar a un cefalea, que ha d'es
per a tots els gustos, que tot hi
sigui igualment be, és com dernanar
peses a l'orn.
Un nona, pera, surt brillant i fresc
cera' una rosa matinera : .aIerce Plan
tada!
eteree Plantada, le illustre canta
triu catalana, he estat sempre de Ca
taluny-a i'per Cetalunya. Tanabé el mi
crófon, aquest déu modem, li ha obert
els brenca i 11 dona l'eternitat.
alerce Plantada no ha deserto mal
:es nostres caneons. Es un cas únic
tots els
a la riostra terra, que ha vist
seta •Oantaires, ádhuc els més apassio
teas, deixar de cantar en catalá per a
dedicar-se a un art més baladrer, pe
•e Inés ben pagat.
Els dos, primers discos de Merca
Plantada san e' prirners que seriosa
meta poden recórrcr el món represen
tant dignaiment Li ilustra caneó. Les
elosses de Joan lelanén eón encerta
des i tenen aquest, equilibri al qual
ene ha acostutnat jallustre
Una sola objecció jo feria a aquests
dos ditcos. ?Per qué en Ilota de l'or
oestra, En Dan Manée, que és un
bon pianista, nu ha.acompanyat ell loa
titeles seves obres?
'El piano. .que és un instrument enii
lientmeet. fonoeinic, no és encara prou
smprát en els earegistraments de les
eostres maraues
Per tant, ele inés
erans pianistes del moment, eón cate
se•

aras.

Dir quina cle. les glosses és la mi
'ao•, és quelco- dainpossible. Encara
sue jo prefereixo 10 "Mariagneta",
Per la 'seaa claror i aquella modestia
que surt com una, manyaga, i "Els
Contrabandates", forts, audaciosos i
valeots, que ,recorden la &lea melo
cha del "i"ant deis ocells". tendres,
alats i esporuguits. Aquel cant deis
ocells (Inc .rep Ventura en féu una
sardana rneravellosa. Que Déodat de
Sévarac corupola amb aquest tema una
sentase, que jo volada fer-vos sentir
aviet. Acittell,cant dele ocells,que
'e \Venda Lancloyeska en deia la mi-'
l'et melodia de ,11 :música.
Merce Plantada ha.servit,millor -l'o
(1•En Manén que Concepció•Super
aquell enregistrament del "Fra
lerce•Plantada eoneie millor l'a
•

•

•

de les caneons, perqué hi ha vis
cut sempre, i tires quan parla,
canta.
Encara un altr_ nom en aquest su
plement catala: Enríe Borras.
Ara el d'a: és un labre que parla i
la ven en s és coneguda. Un Ilibre que
parlará sempre més. Guimerá, Iglésies
i alaragall tenen una altra immortali
tat que el maquinisme els dóna Per la
ven cantadoea
d'Ende Borras, "La
Sardana" fera a-0We i bailará .al rit
mc del disc. Veureu aquella "Pomera
Vella", tan humana, de rIglésies ves
tida de blanc i vestida de foc. Sentireu
En Manche i En Said, que us recor
daran "Mar i Cel", i aquella "Terra
Beixa" que, d'ara en avant, si robli
dem, la poden' tenir a casa no tra,
Els dos discos d'Ende Borras per
tanyen a una co•lecció hisiarica que
desitjadem que es continués.
Si ara poguéssim sentir la ven d'a
quells graos horno que ensenyaven el
dret cerní, potser no hi hauria tants
cata'ans perduts pels pedregals.
Aquest suplernent catale queda coto
plet ainh l'enregistrameie de la mag
nífica Cobla Barcelona. La sardana
Camprodon", de Juan Manen, a la
qual el disc dóna una joventut com
si fos un estiuet de .Sant Martí. Fora
d'aquell enregistrament memorable
des Peps de Figueres a París, jo no
en conec de inillor
que aquest darrer
de la Cobla Barcelona, vibrant i en
mor

,

jogassat.
Les sardanes que canta En Juan
Barrabés junt amb la cobla, no ein
semblen tan ben vingudes. Per tant,
la ha segurament cantaires millors que
Joan Barrabés, pera no és possible
posar Inés d'entusiasme i d'ernoció al
servei d'obres que l'entusiasme i re
mocea en fan l'obra d'art.
La casa Odeon ha pubiicat un su
plement anunciant l'enregistrament de
Els
tota
una serie d'obres clássiques.
mams del violinista Hubennan, de
l'Orquestra Simfaaica de l'Opera de
Berlin i.de' l'Orehestre Colonne de
Paris san garantia suficient perque jo
.

•

coa/Tramen

eral

a

parlar-ne, ja

no

jOSEP FONTBERNAT
Discos Odeon: Mariagneta, 2o3.32;
Els COntrabandistes, :ac3253; El fi-a
re 185.005 s'
Saadan. 184.173; La'
Pomera Vlla, 184.174; Mar 1 Ce!,
184,175; Terra. Baixa, t84.t74; Cam

prodore 182.895; Joan
182.900, 182.001.

13

a rr a

la Casa

bé s,

batiere. ja que hi ha e:1 ella sin
dicato que no oolament tetan en
oposiniO amb el socialistne, sino que
els seus bornes formen en Sindl
cats
de filiacio absolutaraent upo
seda.
Peró el plet ha tingut, a la ve
gada, una interieréncia curiosa.
Lisa determinada l'enquesta del ci.
tat setmanari ";Rebelión1", sobre el
front únis: obrer. Han desfilat per
aquest interrogatori figures desta
cades del moviment proletari. Mol
tes d'elles són partidáries de fusio
Internacaal que. de la Segona.
nar els esforlos obreristes en una
sola Central que no tenint matiz, po
Al mateix teraps, ractivítat sin
lític determinan agrupi els obren
dical pren 'formes i clireccions di.
de totes les tendencies en un orga
ferents. Hiha, en primer lloc el
nisme de desee, ractuació conjun
projecte des Largo Caballero
ta del qual asseguri la victbria de
bre la fusió del Partit Socialista i la
les reivindícacions obreres. Es ciar
Unió' General de Treballaders que
el projecte té dificultate de gran
que
encara que han mancas sempre d'a
forea, peró 110 hi ha dubte que di
cord, són dues entitats diferents di
ficultará un xic la possibilitat que
rigides per militants sodalistes.
la Unió General i els socialistes
1.argo Caballefo vol aproiitar la
arriben a ésser una rnateixa cosa.
que
ami.)
ains
poltics.
Sembla
unió
Des del punt de vista revolucionar:,
el secunden dicnnes cona Saborit,
el front únic representaría una vo
la preponderancia del qual en el
luntat formidable al servei dels ideal3
Partit necessita aliar reforeant-se
polítics imtnediats.
amb l'agregació de t'orces noves.
Existeix, finalment, una reunió
roposició
de
Pera slaan trobat amb
próxima
que s'está esperant amb
Besteiroe, el qua! -haviae anat sem
gran interés per part de l'opinió, so
amb
Saborit
i
Largo
Ca
pre d'acord
bretot per part de ropinió política
ballero; pera en aquest ces' no so
republicana. Es la reunió de l'Exe
lainent• ha manifestat la seva dis
cutiu de la Unió General per tal de
confonnitate sinó que está actuant tractar de la unja de conducta a
amb tetes les seves t'orces per tal
seguir davant possibles esdeveni
que aquesta -fusió- no sigui un fet.
ment3 politics. El Inés probable és
Ell és, cone a bou professor, un
que acordin coHaborar amb la resta
socialiata escolástic, educas en -ro
de les forces d'esquerra, perqué com
cote reformista alemanya que exi
prenen que totes elles tenen una
gala determinarles rectlfica,cions a obra indispensable a complir.
Heu-vos aci el panorama de l'o
la doctrina de la Iluita -de classes.
brerisme madrileny, que pasea per
Podria ésser que aquestes diferen
un deis
seus moments més interes
cies influissin bastant en l'esdeveni
sants.
dor del Partit. Pérqua' tampoc la
JOSÉ D/AZ FERNANDEZ
Unió General no ha de seguir amb
Madrid.
unanitnitat el crited 'de 'Largo Ca

Vagues,

aquests dies ha estat rescisió

Joventut

la

en

socialista. La Joventut
socialista havia recollit en els darrers mesos
nodrits grupa d'estudiente, obrers i intellectuals que
formaven per temperament i per
convicció a l'esquerra del Partit.
Aquests grups, procedents gairebé en totalitat de le Universitat
i de 1•Ateneu, eren els més combatius
dinámjes. Discrepaven, es
ciar, de's sectors Inés rnoderats del
Partit Socialjsta i establien canteep-eferentment amb
mando de
los Ríos, Indalecio Prieto i Teodomiro Menéndez. Quan es parlava
del possible canvi de direcció del
socialisme esnanyol, es confiava en
racció deis nuclis jovenívols que

-

-

s

barrejats

•

l'organització podrien

en

•

influir-la en determinas moment,
per tal damprirair-hi una direcció
revolerionaria. Aquesta Joventut,
on
trobava el focus mes ra
dical del Partit, organitzava conferencies, acudía a les manifestaperiadic
cions i publicava
belión1", que és un deis argans jover ís-ols Inés gallards i eficaeos de
quants han nascut en els darrers
temps.
Pera, naturalment, els elements
anomenats intervencionistes en el
socialjstne, velen que tale joves s'aIlunyaven de 1a táctica triada per
ells i establien contactes amb l'extremisme de ";Rebe"ión1", ha declaras amb insistencia la seva solidaritat amb els procediments de la
Rússia soviética i no b.ha cuidat
per res d'atendre's a l'ortodóxia de
Aquesta
la
segona internacional.

•

•

calscrepancia fonamental,
da

en

expressa-

conflictes eonstants, és la que

Les campanyes de LA RAMBLA

a

—

Els lector,' de LA -RAMBLA DE
estan amplament in
formats de l'absurda -anonaalia amb
que, d'un temps enea, ea descabde
Haya la vida municipal de Reus,
re.rqué; calgui, ara, insister-hi massa.
tot el
A despit de l'oposició d
poble, -a despit de la Protesta- de les
forces vives de la ciutat, a deepit
d'un R. D. del ministeri de la Go

CATsaLUNYA

•

•

Comsi

sort de
"La Santé"...

se

Perpinya ond 11 era violinista c iéu
professor al collegi de ,jóvens. _Nos
tornarem

encontrar

Tolosa

a

en

1923

Congres de la Federada, deis Países
d'Oc, el dirigient so "Choraia Deodat
de Severac" de I20 goiats e donze
Ilas, e ieu lo secretanat de la Liga
per la .Lengea d'Oc a l'Escola.
al

Nos tornárem trobar

Jean Bonnefous, el doz.te í liberaiís
eim profesor concita, que ha vol
gut honorar avui les págines de
RAMBLA amb

LA

un

article

interessantíssim
En jamne Miravitlles nos ha par
Jet 'dita lo darrer número de LA
.RAM/3LA eti las presoas de Érança.
deis fets' de rapoeis-guerra Maje
doloroses Pels 'ciutedans franceees
conscients, e sobre tots Deis' occitans,
ittet aarrestació c V precae deis yo
ettitris catalens. En rigor hauríana
adanes' epa; per, razons de diplomacia
e
de naZil internacionalas, la policía
francesa hajta barrat lo passatge deis
,

•

s

isitcheue ala bublevats; ancara que
aquella acatad nu fués gaire conior
la tradició del "País de la
de que los soldase per
ceeregueron los emperis e reialmes
d'Europa .al crid de "Libertat", ni
de la Nació que se precona Campio
•a deis Drets dels Poples a disposar
uuua

Revolució",

mentases".
alas l'arrestada, lo t.:atajen da. Per
pinyá
París, la :traga detenció pré

(le si

l'interminable procés en Cort
eaessisas de la Sena nos cumplét de
tc7r.r}ja, no primer monient d'estupor
tosen:, lo :non collega e arree, proles
aor-agregat, En Joan.Camp (de Ner
i-ea:a), e le% emprenguéaem la formas
de d'un "Comitat pella liberació deis
vsSuntaris- eatalans" que reuniguet _ras
pieanieret una multitud de gent de le
cae e do 'política d'esqueria,. e que
ealliáborat arb' M. Torres;- radvotat
e:a

C

•

.

"

d'En Maca.
Tat .aixta se. sap

maje

o

metas; los

ion:elle 'rasan' pro parlas.
alas la eta' haguet incidents herói
etmieS que valen d'e-sse dieulgats d'a
eests es
r-elaxació
1. ontbernat

i

Verde/Suco Coneixi

gue!' foil d'En Fontbernat"
potisaa9a8a sentad- videna tots
.

.

dem

dps

Paris ond

ond dirigía
"la Burréia", societat de cantaires e
daneaire.s deis Alvernyats de Paris.
Cal saber qut, a Paris, anomenon
"Alvernyats" (impropjament, pero co
modament) tots los originats del Mas
sin dit Central (Alverniats, Roergats,
era

vengue eil

també,

a
e

Gabaldans, Velaiencs, e tairibé de ve
gadas Lemozins e Carcinols). Passon
de cinq cents mil t'iris lo "grand-Pa
ris" (Paris e aforas), e formen una
especi de federació de soCetats que
te un grand setnianai de 18 pagias ion.
dat e capitanejat per la familia Bon
net. En Luís Bonnet es una manieira
de Vercingetorix al cor de la capital
francimanda, al punt que pot Lar o
desfar deputats dios las circoiocrip
cione de "I'Alvernya-Grand". No cal
oblidar tos zcb per compréner la se
guida.
Donce En Josep Fontbernat era lo
cap-de-banda
la Confederació d'Al
verny-a a Pede, amb En Joan Cainp
•

En Luís seonnet prcparavan una es
plendida íes a occitanista prop de Nar
bona, (matad los "flics" de M. Chiap
pe, captal
la Seguritat generala, lo
van callar cona una flor e dome a
"la Santé".
En Luís Bonnet reunís la "Burréia"
per una repetició general: Gens de
Fontbernat I —"Ond es Fontbernat?
perqué no ee Fontbernat? qui ha vist
Fontbernat?"
L'han menas a la
Santat—Tron de Dius! e las Fes
tas de N bona?... Perqué l'han aga
fat?— Complot revolucionad de Maa
ciá... gros afe.1...—hi ha pas de
complot que tenga, me cal trion Font
Chauffeur,
bernat, 'cotjtl tí:
Deputats, e prest1
a la Cambra del
Un quart d'hora apolis, al 'Vais
Bourbcaa, an Luís Honnet reclamava
imperiosarnent M. Castel deputat de
l'Auda aes uixiers estabordits.
—M'han cima esonat per complot ca
talanista lo meta cap d'orquestra, e fa
mestier per las festas de Narbona; cal
que M. Sarraut lo faga relaear d'ur
gencia. (al. Sarraut era a:isera mima
te de l'Interior.)
M. Io Mi
—Bien, bo, ne parlare:
nistre,
e

-

•

a despit de l'energica cam
panya realitzada des de la Premsa,
un
individu nomenat 'Pau Aymat

-cernada,

perill

se certament, del

explicar

cintas com Reus
l'actitud d'aquest tal eaymat i deis
scus comparets, i s'he afanyat a so
lucionar energicament la sauáció.
repetim-ho
Personalment
ens
isa nianifestat que l'Ayinat setá des
passeit dernae dimane, del lloC que
indegedarnent ocupa; i l'Ajuntament
miedata cn llibertat d'elegir el', seta
centava

en

una

—

clehcies
cona a

en

ta una qualificatius perfec
adaptables, que no repetir=
perqua —1 ja no val la pena —no
se•ns iaci objecte d'una altra denún
cia "per injúries". Ja tenim prou
feílla perque un tal seuyor Ay-1=S
ens faci perdre pels Jutjats un temps
cas

coses

*

—

cns

ha

més

ma

1

Narbona... e una "vesta" per vos
las eleccions...
En democracia, pels ciegas, la te
mor deis
elector: es lo comerle de
la sabienea...M. Castel sentiguet lo
caldefret per l'esquina.' e
a-Mas, que far?
en
Seise
'non auto está
-•

Cliauf
que vos espera, „seguitz-me
feur, cap al Ministeri de l'Interior, ca
binet

particular del

Ministre.

Vinta-quatre horas .polis, En Jo
lieua, dirigia la repetició general de
le Burraja al granel complet11
TOAN

BONNAF01.7$

otee

significatiu
—

les altes esferes de Madrid per tal
de "demostrara la necessitat que
l'Aymat seguís detentant !'alcaldía,
s'arribava a plantejar l'anienaea d'u
na
vaga general a la .ciutat si el
que exercia d'alcalde era desposseit
del crrec.
:Vena, dones, carrada:1s de Reus.

Finalment,

sabriem acabar el
sense recordar a
les forces vives de Reus la neces
sitat de procedír judidalment, al
menys- per falsetat, contra les per
no

que anaren a afadridadesprée
de la Comissió de torces vires, i
negaren que aquesta Conaissiee for
sones

momente'de

dels

anar

corporació

en

al monutnent

de Casanova.
—2(1(41 e(vrieu vós, en aastest ces. si
fiíssist alcalde?
va preguntar un re
Mor al senvor Martínez Dominao.
—

—fa

--

respondre l'interpeilot

va

—

dim:Iiria a l'acte.
El conste de Giiell era Present a la
conversa. N'o olaearn. atare-Íes a un ve
ritabk prodigi d'otortunisoze. va deci
dir no donar-se per assabentat.
Deortunisme, oPartunistne... Els de
Pa 1,1:na no Aan Petisa!, potser, que el
veritable oPortunisme consistiria en feo
una política uno mica InIs honesta?
•

a

la cetristancia

cosa

decidida qua

en

la

pr(5.winta consb:nacid governamental el
senyor Josep Pía será notnenat secre
tare del non 1701-m'asador de Teruel, o
sigui del senyor Bulart 1 Rialp. Ajo()
si abans n.o s'ha decidit pel cárrec de

caporal

del tos d'atabarders que hom
ha pes deixat
amb certa

no

alla

Conferancies
general Berengíter ha
punta
nosnés que Una
el ve! de la !liberta: de re
unió, s'U eseampat per Catalunya usa
e.r1rcit de conferenriants fren?tic i
nontbrós. lis trena
ehs aufbmesibu3
van picas de ciutadans disPosats o es
camPar la bona nora. Les comission3
d'entusiastes locals no s'entenen dé
feina. Cada vese, de cap o cap de;
D'etteit

aixecat
punta

que el

una

—

Catolunva,

es

consumen

quanfitat

una

extraordinaria de botados i de frases
brillants. El: paneles deleggts gover
natins estan fentese una cultura
una laica cabtica, val a dir-ho
que
els Isa vi5gut com caiguda del ce?.
el .pe &la un
—Prefiero ergarcelar diariamente
tres docenas de gitanea. que no escu
char (setas barbaridades...
(70 hi &reos! L'emfienta del miting
so Saí, 01; COMCI:Z(1, perj no on acaba.
L'aíre día. en una reuttí3 de les tatés
abrandados. un deis oradiars va dir:
aixd de dementar la ni
bertet deis -presas socials? "te s'E
,74,,,an a la presól n'e s4i Padreiximl
Afea. en veure'ls sortir romí del ce
ment•r!, pautr aquest fiable i datuuled
outorital.1 Selt.fe entranyes reacciona
ran..:, etc."
Anuest mítines
va de de1J3
era
1111 ttiíliT/0 pro-presos!!!
—

—

—

r....14111PR.

—

çLis vpennces

Si res prameienzes no fallen, 1 Id
Lijad no considera aporta 1 realista
deixar-la tal com est& acuesta sera la
darrera seinsana q-ue escriurem sota el
rjain: (le censara. Al cap de set anyo
d'activitat, la senvora censura tenia
ben auanvades anueste.3 vacanees que
ara ti vol proporcionar el general Re
l'ene:14er.
2Vo etts estran.varia gaire.
Per& aus agaestes vacantes fossin de
curta durada. Per comenc‘ar. fa !ti ki
el sin:Ploma que ato són best comPleies.
L'estitteig de la censura fassetublará
al (l'aqttelli monis enfeinats que cada
día van. i VékiElt quatre vegades de Sar

danyola.
JOSEP MARÍA PLAYES

*
A consegliéncla d'un antele pu
blicas al setmanari lleidatá "L'Es
purna", ha estat processat i posat a
disposició del jutge militar l'obre
rista militant Ricard Banquer Ra

mo:.

Per al divendres d'aquesta set

*

mana

a'anuncía l'aparició,

a

Sitges,

dtí mensuari de combat "Opinem...",
que llencen al carrer els activís
sitas elements d'"El Centeure".
La nova publicada>, acunada espi
ritualment als aires civils d'Europa,
será un exceHent revulsiu en rat
mosfera local de Sitges, un bon xie
carregada de petits afers puerils.
*
Són tam' bé la gent d'"El Cen
taure" els qui, el diumenge vinent,
dia 21, organitzen la "III resta del
Llibre de Sitges", celebrada anys
anteriors amb asa esclatant.
En el initing popular que se ce
lebrará enguany, parlaran a favor
del 'libre a senyoreta Carie Espi
nosa, i els senyors Manuel Serra i
Moret i Pompeu Fabra.

a

El senyor Pau Aman que derni
per fórça —l'alcaldía de
debtara
•

—

Reus

dir.queel detennini pres d una llene
eleccie per part ,del Consistori ha
trobat la ajumada cordial de la ciu
tat. Ella té, ara, la paraula.
*

*

pot dir que el "(as de
está solucionat. Está solu
eiunat, volem dir,- dintre l'enorme
litat de les actuaIa circurnstincies.
I éseara- que sTeienei eonvenient'
Ti

R

altres

aquesta cris sernbla la
tnés greu i la mes l'eritleara
que co quedés ea la anpunitat, si
rnés no, perque servís d'exemplaritat
i d'experiencia La ciutat elegí uns

Al Casita.)
Wmarta, dia 15, a les deis de le
r.lt, la segona confetaecle del Cicle
orerenitzat el president d'Acció Re
publicana de Catalunya, el nostre
aneje senyor Rovira i Virg-íli, que des
cabdellará el -tema "Coneideracions
sobre l'actual merneet pelfric").
L'ex:e que ha ciat:eget :74 des cle.
Caes atet
anal) l'expectació desvetlleae per la
eenci dlaquesta conferencia, fa pre

homes,per representar-la

un-afer
negada. en éesersho la
repreeentaci6 d'aquests bornes, la so
en

greu, f fou

bi7enie

gee de /a clutat. Ene

no

es

e

e.

sente.

preeentacio legal.
Entre totes les afenses inferidee
a la
ciutat per raymat i ele seus

ala
ha d'e
en

"

—.y

"Dret teeen a rebutjar-la i a do
vergonya de fer-ne ús; ja
sabem que els bornes són Iliures
d'estimar allo que el s plagui.
Tantnateix, és tumbé hen just que
nosaltres el s tingueni sempre pre
nar-se

Moits tal ha que ho han fet per
inconsciencia. Aquests, rebin avui el
ncestre afectuó3 advertirnent; per als

1.111

compans-s,

alcalde. Adium existint, cona existeix,
el mamenament governitiu a favor
del sertyor Josep Caixés. 'la no cal

*
Una campanya de civisme a
realitzar per tot Catalunya:
Per la ciutat de Sabadell s'lla re
partit profusamnet una fulla aconse
Ilant l'ús del propi idioma. Heu-vos
aci nos fragments:
"Un resol no ocait en catete és
una renúncia
i un reconeixement.
Una negoció i una covardía. El bon
eatala, cal que ha tingui eempre pre
eent. Cal que es miri atub recel
aquell que per anunciar-se renuncia
la Ilengua materna. Es un acte fill
de la eeva libérrima voluntat No
hi ha cap disposició que
i, per tant, no tan sois vol din que no
l'estima, sino que ultra menysprea
aquells que la parlen. Per a aquests
no anuncia, prefereix la gent de Lora;
per aixó els crida aenb el Ilenguatge
que els és Inés entenedor,"

representant de les
principale entitats econOmiques I
culturals de Reus, portés una re

mada amb

*

sep Fontbernat, beneficiant:d'un "non

prou

nostre comentad

•

a

es

*

l'Auda, explicant gire
se fan, es per lo que
M. Josep Fontbernat, inculpas de de
lit politic,
detengut, e que M.M.
Castel e Sarraut, han refusada sa II
beraciól... Ara, si hi ha la revolució
a

cap

—

Esccatatz l. Si Folia.
bernat no sort de presó, no se pedrera
das. Lo pillaje, ja convocat, acorrerá
realizar las representacións anuncie
per res... Será furiós... léu, alhora,
fau distribuir una edició especial de
"askuvergnet d Paris" a 40.000
exemplaris
será repartida gratuita
mera d tota la multitud e dins tot lo
no

periódic aparegués

media municipal.
I, ja que no és un secret per a
ningú, podem confirmar. que en l'in
forme—diguem.ne informe—que Ay
mas i els Seus amics presentaren a

tenme!

de

símptorna.

el noetre

un

Madrid.
La impressió general és que el se
nyor Pla w ?ha decidit Per la plaeis
d'alabarder per mor de l'uniforme.

A mas, el darrer número de "L'Es
purna" ha estat recollit multat.
A copseqüencia del rigorisme que
d'un temps enea impera a Lleida,
han comeneat a incaar-se, ara per
ara, dotze proceseos per seposat de
licte polític contra altres tanta ciu

tadans d'aquella capital.
N'haurern de parlar,
LIeida...

d'aixó "de

Divendres al vespre, ei nostre
Sunyol dona la seva anuncia
da conferancia a l'Ateneu Gracienc
d'Aeció Catalana, sobre el terna *Es
port 1 ciutadania", i dissabte, Strnyol
Bellinunt parlaren al Centre Catalá
de Santa Colonia de Gratnanet, on el
nostre company explia el suggestiu te
rna "Amb Catalunya i per Catahnrya...
En arnbdós actos, un nombrosissim
auditori escoltá i aplaudí els oradors.
*

company

—

-No es pas acól Lo cal anar tro
bar de seguit, demandar-li una audien
cia e que l'afar sia reglat abant anea.
—Mas es impossible en tant pauc

si las Festas

entendre,

naxim Impudor de la rifar( Regiona
lista, es va celebrar !'habitual leusaj
Preharatbria de la Conassin" permuten&
Thili Parlan: de? te.; deelnracinns del
governador minvitant" l'Aiuntament a

—

nifestat l'esmentat eenyor governa

deperiereent

impor

gran

que
els ciutadans de Reus
han mostrat tanta serenitat en
aquests fets— estiguin a l'aguait. Hi
si costen d'evitar
ha coses que
uta.
en
les graos cratats
ciutat
recluida i pulcra no les pat tolerar.
Nosaltres volene des crecí, cridar
l'atender dels elements hberals de
Reus perqué no perdin de vista els
principals actors que han intervingut
—.tan grollerament
en aquesta co

*

segons

una

eón,interessantíssimes

pesque

Sortosament, grácies al bon criteri
i a l'equanitnitat del nou governador
de Tarragona senyor Alonso, aquest
estas
de coses quedará definitiva
tnent solucionas

sense

el CaS, penserre

importants.
*

que,

més referancia al cas Pau Aymate
Ens falten proves per afirmar, ro
tundament, un judici concret. Peda

tament

nostre

un:

I bé: als pocs dies d'haver apa
regut el nostre article, un ciutact de
Reus—arnb suposades relacions amb
LA RAMBLA DE CATALUNYA
fou visitat per une •ndividus fo
rastera, els quals, pistola en ma,
l'amenaçaien de mort en el ces que

cipi.

que necessitem per altres

la ciutadania catalana

tancia de fea

ocupava estoicament el canee de
president de la Corporació Municipal
de Reus, de la qual, dit sigui en
honor seu, s'havien deeentes tots ele
regidors a excepció de dos o tres
ex-pupins, els quals s'havien fet ear
nec de totes les secciona del aluni
El

a

fet greu ocorregut a Reus amb rno
tila de la publicació de l'article del
cornpany Josep M. Massip
nostre
denunciara el cas. No varn fer-ho
abates, irnmediatament després d'o.
corregut, en el ,critera de no entre
tenir la -qüestio. essencial en inci

que reprc.

(.74;

Sembla

l'equanimitat

don— detrae, amansa el més tard.
•El senyor Alonso ha sabut- atronar

.Des de t'o caiguda de la Dictadura
tia in.stauració del regim Berenguer,
Is monarquics oportunistes ?c le Diga
Regionalista no s'havien trobat encara
atnb una situac' ió tan galdosa con§ la
que els va proporcionar l'ordre del go
vernador proltibint Iota Mena de mani
festació daoant del monument de Ra
fel Casanova. Aquest fet era ha ofert
l'espectacle impagable de veure el se
nyor 31aintés defensant en pie Consis
tori l'ordre governativa que privava
l'Ajuatament de realitzar in acord
pares per la corpuració; de veure un
alcalde que consiclerava les suggestions
del gavernador com una advertencia
Plena d'amabilitat 1 d charme, o les
quals hauria e.stat iocorrecte de no cor
respondre... ifem vist !antbé aquest
sant Unte del senyor Maluquer amar
d'anuogatotis, a les set del nula, a por
tar una corona al pen dcl monument
ik
Quins paPers s'Imp., de fcr, per ésser
alanista i oeortunista!
Abans de la sessij de l'Aluniantent
de dintecres Passat, la aual marea, al

•

del nou governador de Tarragona,
demá, dimarts, el, Pau Ayrnat será tret del lloc que
senyor Alonso
ocupa contra la voluntat de Reus, ila Corporació municipal elegirá lliure
ment el seu alcalde

grácies

Finalment

insistincia des de les alees e.rferes de

L'oportunisme

Prernis

CAS DE FLEUS

EL.

zer mira

ser ches

ha determinat l'escisió de la Jo
ventut socialista, que perd, amb els
50 afiliats que s'han separas d'ella,
elements de gran merit com són el
grup de ";Rebelión!" i el jove ad
voces Gracus Marea i els seus ansíes.
Peró com qtre es tracta de joves
sincerament scicialistes i preocupase
amb el destí pulirle del eeu país, no
es
perdran per la Iluita :social. Al
guns senabla que ingressaran al Par
ta comunista i altres formaran una
-Joventut Socialista Autónoma",
que estere mée prop de la Tercera

concentra

es

del Poble.

reunions, projectes sindicals, front
únic, escisió. E,1 Inés comentat

que,

és gaire sovint que
lo marques de discos fan el sacrifici
de Ilurs finances per a enaltir la in
dústrla engendrada per l'art.

malauradament,

a

^di

..••••

Panorama obrerista
ara

>1..*

114

delegats !es seves entitats
xigir tera rectificacia i una
--

rada.

repa

tra

va

la nostra protesta i la nos

compassió."

Tal coto esteva anunciada, el
director polític, J'osen M. Mas
sip. dona al Polytecnicum la sera con
ferencia sobre cl tema "s93o".
*

nostre

*
Segueix la tasca de la Comis
eiO Revisora de I'Ajuntament sabe
dellenc. La Cornissió Permanent,
proposta d'aquella Cornissió Revi
sora, isa acordat suspenclre de cárrec
i sou el comptador i interventor de
fons municipals. Albert Manuel Rin
hau.
sehadellenca ha acollit
aquesta desasió arnb general sim

patía.
*
El dia 8 d'aquest uses tingué
Hoe al saló de Juntes del Casino
"El Eort de Pelamos", una reunió
amb dements joves per tal de fun
dar a aquella vila una delegado de
"Palestra". Exposat el Programa
que CS pot portar a cap amb arpes
ta
bénenterita institució, foren ele
gits den me/ubres per tal de comen
tar les tasencs
reportár ten nom
Lre tráSIOCidtS.
*
Diumenge vinent, dia 21, tia
dran Iloc a la ciutat de Certera, els
actea d'afirmació cívica i republicana
en
els quels parlaran els nostres

companys

Trabe!, laellratint i Sunyol.

*

ve:1re

una

gran assistk,eiana

mental atte.

•

a‘

(Carrae,

Daneairea

pret.), ea i prega que fem
a•inent a tejes les ,entitats el sets
acord de tollabórar detinteressada
ment en tot festival qne crganiteig
fivor deis preios i exiiiita poli
30,

•

a

tics i
"..t

tU:.

• regar*

petate-ata-e e!
'Ja la,talla ?e Prats de Mo.
t; ..et

...

IIU
:.Ul1C dC ene!
enorme expeetausirlt

decperea.

15 de Fetembre de
1930

la rambla de Catalunya

»YO
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Les carrosseríes que

aquest
gaaeraluient Franea la nació
porta el timo en tot co que fa re
ieeérteia o la moda; el match( si es
treta: d'inlutuentária personal com de
deis altres

estaments.

Es per a:a-o que els fabricants pari
series de catrósseries no s'han volaut
quedar enrera en el que es refereix al

complicas negoci.
En dissenyar, pero, eis models no
ho fan a Ilur caprici ni aeguint la pau
ta que
pugui donar-los renginarer ;
sembla a cop d'ull una utopia, peras
teu

cada dia Inés

triará el cotxe la carrosseria del qual
s'adigui Inés a lo que el corrent de la
moda imposa, mantas. vegades extra
vagan: i exelnpt de gust artistle,
Els carroisers -parisencs amb
trancada;
tea coses hi tenen la má
possee'aran rexperiancia de. snobs anys
sobre el que són els gustos femenins
revoluició d'aqtiests. Saben sempre
oferir a les dones el mOdel d'actua
litat, el diguem-ne "dernler en".
Aquest any aquesti experts indus
tríals han "decretat" que els.colors de
moda sig•in el negra, el gris i el "bei
ge",. ah s quals segneixen els que pre
senten toits- blain o vertnells.
El color de la carrosseria s'estendra
duna manera uniforme des del ra

A

IY1

1 O

una

damisella que per

terma

Cada d.ia és més accentuada la ten
dancia a suprimir els dispositius i ac
cessor's exteriors. Ara la pretensió
deis carrussers és la de tapar sotas
les parts i peces que "treballen" en
el funcionatnent del cotxe. La forma
externa
deis automobils s'assemblará
cada vegada Inés al zusellatge deis
avions i tindran ravantatge que la
marxa
seva será mas suau, més rápi
da i inés segura.
Els carrossers franceses diuen que
ells són els que han arribat a construir
les carrosser es més Basteares i més
fortes del món. Potser tinguin raó,
puix que aquesta conclusió es fruít de
restudi que han fet sobre els 3oo cot
xes que s'exhibien en
el darrer crin
cura d'elegancia celebrat fa pea temps
a
París i que, segons diuen els cri
tics, ha esiat el teas gran i formós de
sois els
fins a la data.
El autotnébils aniericans raras ve
gades són presentats en aquesta mena
e, concursos, ja que gairebé tOteS le3
seres carrosseries
són tipus "stan
dard" i no especials com les dels cot
europeos.

(f(4)

C. M., establint-se la següent class:ficacií, per a corredors no experts:
Classes:

!ubre

A. Motocicletas soles fins a 250 cc.
de cilindrada.
13. Motocicletas de niés de 25e a
350 cc. ídem.
C. Motocicletas de més- de 350 a
CC.

E.

reicgancia.

a

A EIGA
.

anís

de 350
Tercera.

cc.

a

amo

cc.

Eis premis que es con
aquesta classificació seran:

—

cediran

M
Service

de plata per als primers alas
medalla de vermell per als
segons, medalla de plata per als ter
cers i medalla de coure per ah (marta
en
cada una de les 'ciaste, esmenta
des.
Quarta.
Per a l'atorgació del primer
premi en cada classe, será imprescindible batre el récord establert
en
la seva respectiva. En cas de no
batre's el récord s'adjudicará el segon
premi al primer classificat, i així suc
cessisament. S'atorgará a més una
copa Récord al concursant que afea
tui el millar temps abscisa de la pro
sense distinció de
classes ni cate
va

Copa
sificats,

L:

-

Station
-

•
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1 PASSEIG DE GRACIA, 45
Teléfon 11550

Nacional Pescara
linia, 3 litres, 22 HP.
En 1. m. 21 s. 115 A la velocítat mitjana de
66,502 kms. per hora. Récord establert

—

sois classificació.
a
constetir en aquesta
categoria seran: 150 pesetes el pri
mer : soo pessetes el segon, 75 el ter
cer i 50 el quart.
En aquesta categoría 'Hure no es
classificará cap corredor el temps del
qual sigui superior a 2 mintus 44 !C
goas 6-jo (récord antíc).
blint-se

El lolotcrista Club Barcelona orga
nitza per al dia 5 d'octubre vinent
una carrvra s:c velocitat a la costa de
Vallvidrera, que es correrá sota els
reglaments de la Reial Motociclista
Espanyola, amb subjecció a les con
Primera.
La prora tindrá lloc a
la carretera (canti) de Sarria a Vall
vidrera, entre "els quil?tmetres.o'530 i
3'o30. La sortida es donara a les deu
del matí.
--

Confirma aquest triomf l'obtingut en la gran carrera inter.
nacional de la costa de la Rabassada, en la qual el mateix cotxe
es classificá vencedor absolut en la cate
primer construit
gorja esport, batent
—

—

Aquest

—

cotxe

anava

I RESTAURANT

Coberts

a

prou fix I

a

RECORDS

E LS

TOTS

Maiestic Hotel

Segona.
Podrati prendre part en
aquesta prova les motocicletas soles i
'ami, sidecar i els concursants sobre
els quals no Tacaigui cap resolució de
desqualificació dictada per alguna de
les Federacions adherida a la F. 1.

en

una

Els pral,' s

dieions segfients

cilindres

8

garles.
Cinquena.
Ultra les anteriors
classes, queda establerta una categoria
Iliure de cubitatge, en la qual podran
prendre part cortedoss expetts, esta

11 Carrera en Costa de
Vallvidrera

-=-=

PRIMER ABSOLUT
(Cotxes de turisme-esport) E, P. Pescara amb

—

Josep Manzanares
ARAGO, 270

en

!asa,

Carrera Internado.
nal de la Cosía del
Cristo" (Bilbao) del
7 del correni

2CM.
Motocicleta ainb sidecar iins
aso ce. ídem.
G. Motocicletas amb sidecar
de

1.000

no

Pero aquests vehicles tenen cada
da més un carácter exceplional
a
mesura
que guanya terreny el tipus
"standard". Aixii s'explica com els
cotxes de carrosseria de fabricado

AU7'70MNIGUS

a

ext tot volgués "aliar a la moda ", per
la francesa. pero pricticament potser
ens decantar;ent per la que, com l'ame
ricana. reuneix les condicions tan es
sendals en els vehicles a matar, so
bretot si sels exigeix ni *roan in
tensiu com són la durabilitat i la lleu
arrasa. deixant mear-alinde a darser

en forma de banda
solament a la carros
seria própiament dita, sinó tatnbé als
sortints que forma el radiador í a les
socias de. disc formant anelles erttorn
-del centre de l'eix.

xes

C

donat

aplicacions

Les

s'utilitzaran

esdevé un fet real, Elcarrosser fran
cés s'ha hagut d'emrnotIlar aL gastos
i capricis ale la dona, puix que és sa
bia que a Franea--i gairebé a tse- ar
reu—és la dona la que escolieix el
típus de cotace que ha de pagar el mas
Ti( o ll•arne.
és positivament cert- que a igual
tat de circturtstancies—i fins ens atre
•irern a dir que en condicions irife
niors—d la part mecánica sempre

'

any

d'ador fins al drrera d'actuella. Les
combinacions de dos o tras colors que
fins ara es vemen utilazavt, sembla
que aqttest any no -seran de moda.
El sostre, porta-bagatga i enreixat
colors
del radiador conserraran -es
foscos a fi de fas mas contrast antla
els aItres.
La rart decorativa del cotxe está
construida amb aplicac mis metálli
ques ele crorn o coure larninats.

rs

eae

qualsevulga

"portaran"

es

.wkat

equipat amb neumátics Nacional Pirelli
''''''''''''
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-

la carta

Orquestra Salons especlals
Bodas, banqueta 1 fastos
-

.

'
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especial vagin desaparcixent

Coneesstonari per
de Barcelona

JOAN
Tamarlt, 95

del ni:N
cat europeu í en canvi
noti tina
marcada tendéncia a la carrosseria
craiumini amb estructures de bron
ze o acer, les <vals gaudeixen de !es
condicions que tos amant de l'autemo
bit pretéu, lo és. Ileugeresa, elegan
cia i resista:lela.
Davant les elltes tentléncies—la

provincias

les
t de Girona
a

FLOTATS

i 97 TI. 31506
BARCELONA

1

BROTHERS

ss,

Aulomóbils, Camious 1 Aünnuibus

l'americana—no 'sabríern quina
acensellar, si' bé etts decantarient cii
e! cas que cl coniell !taguas d'ésser
cesa

-
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conegudes característíques

l'extra-qualitat

que determi

del NEUMATIC

INI)
SUIPIERIO R.

AL

Carrer Bona Sort, 16 i 18.

-

Teléfon 53046.— BARCELONA:

MILLOR

cal afegir-hi avui la

nova

patent

"SAWTOOH TREDLOCK"

(pany de dents de serra)

cdrio)
Les patentadas característiques

INDIA
fan possible la fabricació

exclusiva de

en

l'article de la més alta qualitat que la

indústria coneix

c05
Representant general per

a
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A-CAR
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núm. 99
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El triomf del Nacional
Pescara a la "Costa del

Crist"
La brillant damos:lució efectuada
pel Nacional Pescara en la carrera a
la "Costa imernacionat de. Crist", el
passat dia 7. a F3:11,ao, organitzada
per la Penya Motorista Biscaia, és
ressenyada pel nostre csllega "Excelsior", de Bilbao, en el seu ndmero
del dia
de l'actual, en a forma se-

güent
intgaessions.

Nacional Pescara!
sensació del mornent. No es
parla avui d'altra cosa que d'aquest
nou cotxe espanyol, r:ctuació del (mal,
senaillament masasei;csa en la primera carrera
intereacienal de la "Costa
del Crist". va fer sobreeixir l'entusiasme del públie que prasenció la doea lluita. Es mél nodritmplaudiments,
els millors elogis, foren per a la naixent marca nacional. Amb tota justicia. Podria pensar-se que la seva
(malita de proddcció espanyola, m'ohvaya .sola aquell entusiasme j aquelles
avacions; per quan s'aclverteix que el
Pescara hagué de litiitat amb una concurrancia de la tnés alta qualitat; un
Fiat model 525 S. de cilindrada i forsa notabletrent superiors a la sesa,
preparat —trucat, és la paraula exactaespecialment per a la carrera,
un
Fiat idérnic als que han triomfat
en la duríssima copa deis Alps, en les
mana de campions com Felip Nazzaro,
i en la costa de Cuneo-Madalena; i
un
Bugatti, de cilindrada quasi doble, el dorrer tnodel sortit de Molsheim, conduit per Mme. Rosa d'Itier,
—

Es la

l'expertissima conductora, figura

po-

pular de

tots els grans

mítings

auto

mobilistes francesos i del circuit de
Lasarte, quan es fixa la nostra ateri
do sobre aquest jet, es compran de
seguida el formidable valor de la vic
tória obtinguda diumenge pel Nacio
nal Pescara.
Enric Pateras Pescara va cotidui1
el cotxe, ;out) mestria consumada; cap
altre concurrent arranca millar que ell,
ningú tampoc no dona tanta sensacio
de segureta al Ilarg del recorregut.
I a tot gas, la diferancia que en tra
gueren els racers de Palacio i de Blas
co no arriba a... vuit
segons!
Victoria sensacional ,aquesta de Na
cional Pescara, sobre la qttal mai no
s'insistirá prou, i que representa el
triomf de 'a iniciativa, de la intelli
gélida, l'entusiasme, la tenacitat la
clarividIncia del sea dissenyador, el
genial Raiil Patatas Pescara. Perfor
mance que serveix, a més, per a
sub
ratllar magníficament l'éxit absolut
aconseguit aer aquesta marca en la
darrera carrera internazional de lá
Costa de la Rabassada, danta de's
famosos i temibles Alfa-Romeo. Des
prés d'aques'es dues victories, es Pas
eara tenen di-e a
proclamar que llur
astil, !lar técnica i llur construcció tan
original, tan paiSpies, tan admirables!!,
han veneut en tota la línia. I Espa
nya pot estar segura gne cornpta
ja
an.b els cotxes de producció nacional

pels quals

tare
asa.

sospirat,

que tan

ta

falta t:eien cotxes de unja moder

níssima,

de

presentació ultra-selecta,

de bella mecánica, de preu moderat, i
el que és nés important encara, cot,xes concebuts per un espanyol, fabricats per espanyols, i amb material es-

panyol...
-

Ituul
I

ts

*

-si.'

-

signem aqeestes ímpressions amb

encadcada farvida als horno que
.1a fe en eis destins d'Espanya el; ha
empés a donar-nos l'estupenda ..orpre
rea
5:
que és possible i que és ja una
litat la construcció d'un cotxe netad'un
ment espany-ol, i abans que tot,
Pecara!
bon cotrse....
-Molt bé,
.

'

*

*

*

tercer
Enría P scara va entrar el
en
aedo amb Nacional-Pescara de
impressionant
Turisine Sp ira La seva
el públic un
desvetllar
en
sortida -.a.
del
núvol d'aplaudiments en honor
foil
viratges
els
espanyol.
En
corredor
el Nacional el cotxe Inés estable.
carAtnb un esplandid “aguant deproduí
rapidíssim,
i
retera", va puja:
1.:trtila millar imPressio de tots els
de
lima
al
arribar
cipants. I aa va
,

les

scve's pnsibilitats.

El

mateix

Pc

en; ha declara:
cera
—El cotxe pot minorar el seu
li'l
motor
u
portatnent d'aVui. El se
de
revoludons
girat el máximum de
:
que Call
fet
el
Sha
qua és capae.
g
cara

-

,
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Ja s'han apuJat els preus deis

J.
BALINES,

neumática.

Consulteu Preus

López Llaustis
NEUMATICS?

abans de comprar els vostres
número 126

-

Teléfon

número

74755
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virtut d'haver

lmportant

Nacional de Radiodi

fosió de Barcelena

que,

tots

com

sa

esperar.

L'Associael Nacional de Raeliodi
fusló de Barcelona es propon conti
nuar la seva tasca cultural i artística
que havia comeneat l'any 1924, 1 que
va sofrir interrupció en el mea d'agost
de lar»- 1229, en virtut d'una
serie
d'equivocamons d'Unión Radio S. A.,
de Madrid. que no tenim interes en
referir; per6 que són de tots conegu
eles.
a

aconseguirdio,

es

va

dirigir,

el 4 d'octubre de l'any ten. a la Di
receló General de Cosnunicacions, dient
ras i curt:
L'Associació Nadional de
Radiodlfusió, empareda e rarticle 2
-le la R. O. núm. 304 del 27 de julio'
'le l'any 1929, dentaste permís per ins
fallar una estació radiodifusora amb
fins purarrent idealistes, alzó és, per
rontribuir a la cultura. a l'art i a Ta
beneficencla per majá de la radiote
lefcmia. L'Associació no demana al
(los-cm ni tina pesseta, ni persegueix
cap

negoci, ja

que sap que

no

i que han motivat el present

eern

immen
lsas'. és rentitat que aplega
sa majoria delsrádio-oients ratalans,
vist sistematicament desateses les
stees peticions justes i legals. per part
i Inspectora de
de la Junta Técnica
Rediocomunicacions, de Madrid, creada
Taasi
per a dictadura. i de la Junta
ca de fa qual ha format sempre part
el director general d'Unión Radio.
5. A. No podent aguantar més l'As
sociació les postergacions de que ha
estat objecte, sha \des precisada a acu
dir en to de queixa davant de l'ac
tual cap del Govern, adresant-1i la Ile
tra oberta, els parágrafs mes impor
tants de la qua i transcrivim a continua
ció:
EL PLET. DE LA RADIO A
CATALUNYA
LLETRA OBERTA
Per
l'avalo. Sr. Presiden!
del Cansen de ministres
Comprenm que el problema de go
ternar no és gens fácil
molt menys
tractant-se d'una nada com l'espanyo
la. que ha de vencer en imite casos la
inercia deis eiutadans. PerS) eucceeix
freqüentrnent que quan aquests voten
fer valer Ilure drets de posar-se en
moviment per a marxar al compás del
temps, eón el a poders palies els qui,
influenciats per múltiples causes, difi
culten, en forma irreductibie mollee
vegades, `dudó progressiva
fins
l'avene cultura/ i rexpansió sentimen
tal deis sector, capacitats en tal sentit.
Un cae d'aquesta naturalesa s'esta
produint amb rAssociació Nacional' de
Ra?iodifusió de Barcelona; cas tan
grett
i que revesteix tals carácters
d•absencia d'equanimitat i rectitud per
part deis representants del Govern,
que entenem comelr nn deure clutadá
en exposar
concisarnent al cap del
susdit Govern la veritat del que suc
ezeix, segurs que a ell no 1i ha estat
manifestada fins ara, i segura també,
que una reparació adequada no es fará

Per

de ministres, i. eonvencuts
d'aix6, acudim davant de la seva alta
autoritat pregant-li que tingui a bé
emparar l'entitat primera i més impor
tant de rádio-oients d'Esperma.

•

Document
L'Aseociació

podrá

radiar anuncies: defflana solasuent per
ins per laborar en lsonor i prestigi de
Id cultura, de Part í de la benefickncia
de la fte.Ció s;il,iectant-se a les coiu17ejoms ark!qu
a les Uds.
establertes.
La Direcció General de Comunica
cions va sotmetre des d'un principi, i
contimrat sotmetent després a la
!Junta Técnica 1 Inspectora de Radio
comunicació, tetes
les peticione de
l'Associació Nacional de Radiodifusió:
aquesta Junta Técnica, de la qual ha
iformat constantment part. amb incom
prensible tolerancia, el director gene
tal d'Unión Radio, S. A., ha mantin
gut setnpre una oposició irreductible
a
les nobles 1 honrades peticions de
l'A,ssociació. I ha estat tan enorme la
anfluencia d'aquesta oposició, que
'l'han comes veritabies arbararietats,
que estem segurs ignora el cap del Go
,

,

es

crit.
E! perrnis per a
installar restació
ernissora que es va demenar l'octubre
de rany 1929 va.
obtenir-se, sota rin
dicatiu d'EAJ-r, el 22 de mare se
giient, a: cap de prop de nsig any,
des
prés d'haver-hi estat posats 1111
sena fi

d'objeccions tecniques i cremplaeament
que avergonyeixen i que no
enumerem
per sser breus; per?) poden;
ter-ho

quan convineirá. Tots aquees
obstacles
van ésser
treballosatnent venauts per

Una teeada installada i
funcionant
renrissora FAJ-i, s'ha vist privada de
desenvolupar la tasca cultural, artíatica
i benéfica. ebjecte de la
seta existen
cia, per haver-li estat negades,
amb
veritable encerament i sense cap ti-mo
tín raonable, liares habite
crendssid.
Es dóna e! cas que Unin Radio S.
A.
dispoas d'en nombre excessiu
d'hores
hibils per emetre (de 13 a r6 i
de
17'30 a 24), i no hi ha baza
manera
d'acenseguir que la Junta Tecnica per
rnetés que l'Associació disposi d'una
eola hora hábil a la nit.
En viren d'aix6, l'Associació
va de
manar

darrerarnent perrnís per a eme
simultániament amb Unión Radio;

tre

i el que 1s corrent a tetes les
del món, el que en opinió de nacions
distlingits rdi tan solament no tecnics
havia
crésser discuta, el que arnb
anterioritat
havia estat nutoritzat a Barcelona
du
rant diversos anys per la premia
Junta
Técnica, ha estat negat per la mateixa
Juntta a l'Associació, i l'he convertida
en bianc d'unes
injustificades contra
diccions. Aquest calvari de
rAlsocia
ció s'ha vist darreratnent agreujat
amb ia burla sagnant de que ha estat
objecte per part de ?cementada junta

Técnica.

Ha de saber el dig-níssim cap del
que a les instiancies d'emissió
simultánia que va fer l'Associació, pro

Govern
posant

unes
provee entre
EAJ-s
(Unión Radio Barcelona) i EAJ-se
(Radio Asseciación per a demostrar
que la simuttaneítat era possible
i no
eseprcrduIen interferencies, la Junta
Técnica ha tingut la imperdonable fal
ta de tacte de disposar, Fu de
julio'

darrer,

que les provee demanades
s'efectuessin amb aparells de galena no
selectiu. ?Es vol un absurcl tnajor que
el de recórrer, per a unes provee de
selectivitat, als aearells de galena no

selectius,

quan aquests
estan
poc
rnenys que desterrats de Me deis radio
oients, i quan la no serectivitat supon

de

:sera,

declaras de

estas

Radiodifusió,

nal, basant-se

la
práctica eis seus fin s amb toses les
garantice que Ii prestarien les vigents

CINEMA

A les rnans de vuecencia posern
aquesta exposició de eueixes, segurs
que secan compreses i apreeiades en

Mudisme i sonorisme

President de rAssociaci,;
Nacional de Resdiedifusie;

en que els que ftomés
escolten per sentir el continaut deis
programes catan ll'urats al son.
Ja hem dit en un deis nostres artl
eles anterior que en paises distints al
nostre s'ha pres seriosament !a Iluita
contra els parásits industrials. Aixi a
Franea, la premsa professional no
cese« de reclamar contra la produc

equestea llores

que el mantenir en perfecte
estat el contacte de les escombretes
amb el collector. Així no desaparei

xerien totaíment. per6 disminuirien
duna manera considerable.
I es ciar que aquests parases de
que tos odupem no tenen com a font
exclusiva de producció ele motora
electrice destinats ala ascensors, binó

qualsevulla motor electric, com ele
petits motora de les maquines de co
dr, els dele aparells cinemategrafics,
els deis torns i altres aparells indus
trials, etc., etc.
Altres pertorinicions a les recep
cions de radiotelefonia tenen Ilur ori
gen en les mostres o anuncie Ilumino
sos en els que s'empren els tubs can
regias am b "neon", els quals estan
detats de transformadora contra els
quals ne és possible Matar, i retan teta
ele motora han cessat en Ilur movi
ment, quan ea les altes horca de la
matinacla els "'luminosos"
deixaren
de cridar ratenció dels vianants, enca
ra queden ele graos
transformadora
de les xamela electriques de la pobla
ció pertorbant la recepció de les em's
sions llunyanes que els radio-oients,
furibunds caeadors dones, busquen en

carrega ala seus enginyers la
de la causa productora dele
industrial!, i un cop trobat

via

d'emetre

queda ja consigna+,
simritársiament

—

d'aquest

món i

de l'altre.
A partir d'aquest

proba"ole

dlent

mornent

les

eon

tivant5. les mi
es tornaren
rades odioses, els somriures untats
e:empalagosa hipocresia fina al pfunt
titte ella es cregué en el dense d'in
verses

tervenir.

1

matí,

un

i

entre

un

cabussó

agid

segons amb tot el ces
éesmaiat damunt la safata. rissada
de la mar, els va anar parlant així:
Narcís. i Maurici: Reconec que la
vnstra situesió és violemissima. i
Per aix6
pas pei ple de tal-m
iar-me en una conversa que ohtie.

dril

un

uns

e_xít d'admiració

ertre

tea

celta- d'amiguee totjtist aortielea del
pensantes, que ra'ke decida a par
lar-roe i fins oferir-viss, per si la
creleu factible. une solucia.
ene peasela darmini. e:
4!17
t'aya:siete-e d'un carác
ter obert
perfil que
i
fent rebligeda eecepeió en el E29,
—

lar

cs

tractava

d'un

boxador

—

era

recerca

MODERNITAT I ECONOMIA
.A pared POWER -RADIO
LOT
de 5 ampares, directa al corrent
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no

els dos frente arrugats con si alió
íes un requid eue acabes la conso
lides el traste i tots dos s'acomia
daren de Maria de la manera més
amable que ele permeté el nervio
sisme.
Aquella tarda eis. "punchines" tre
bailaren de valent.

extraordinariament

d'ésser

és cortesía—

cm

semblee

exac

tainent

aceptable,

aireo

cotnptes de decidir arras
ering" i @t'eres d'una
que

—

eee

en

ur.

cerumenia

:

tet

deixa
deis !lasfra el dierrnne "afortunas"
resultaria »tés "ue to date' i 'abre
espenelu, aprefitaat ravl
ter rees
elid•n que R•11 dtss teseellests be
tibiar! pertaisyeate al ',ratea pe que
lee datt d'u* "ritg" ea quedas aria
rida l v•stra suprestaela. El vea
eedor del c•ralat r•itía proclamar
tot

-

l'"snseking" so
sesedas cu'garissirra. quin

arnU

eeguit

e:

nitti

enamorat.

Nascís i Melerici s'estrenyeren les
mana and, el gest que 32. els era ha
bitual con a boeadors, s'arostaren

abans

adaptació centada o parlastt
d'una pellícula muda, duna
obra teatral, d'una opereta...
Perú les adeptava al

•

era

un

•

perfeetament einematogrifica,
si el s decorats eón reals com
mantee belles produccions mu
des ens han ofert o són slrn
plement eacenaria, &quede des
graciats escenaris que in veri
table cinematografiet tan avor
ribles ens havia fet, a l'orla de
donar-nos belleses netturals.
Quan trobarem tetes les per
feccione reunidos en una bella
preduceló cantada o parlada,
podrern ereure en una obra
d'art de la nava modalitat cine
matogrificre pera... hern ele te
nir cura ele no proclamar el

Casa Case' las

•

•

sempre

"DONA MENTIRAS"
Pararnount Filme ens prosentar. fa pocs elles duce producclons parlades en castellá, la
primera, "Dofia Mentiras", és
teta a base de valora positium
de la riostra escena catres Carmen
Larrabeiti, i d'actora- artistes
eom
ea Félix de Ponles, pet
qual la einematografia no té
cap, seeret d'interpretació. La
pare, dones. interpretativa daquesta cinta pareada en capanyol és correctassima. Llhetima
que no pogués dir el mateix de
la part técnica directiva. Mana
inexpertes han intervinguten
la confeeció d'aquest film editat per Paramount en els estudis de Joinville (Frenes), i eertament que éš una veritable
lastima, perque podria haver
resultat una borneas 1 interessant producei6. Sentlm haver
de dir també que la produeció
que ene ocupa és un delarédit
per a la Paramount, la marea de
les excelléncies. ele l'elegancia
1 de la perfecclé.
"Dofia Mentiras" és un error
de l'esmentada editora, pera
creiem que aixe *rvirá de
Ideó, perqué ola valore de direceló i registre de veus, sial
com
ola intérprets
estiguin
en condiciona de treballar juntament
fer una perfecció en
la qual la direcció faci destacar
el s artistes,
aquesta amb el
eseu treball demostrin que ola
íra dirigit una má. meetra.
Carme Larrabeiti 1 F. de Po
nles no pogueren, per més que
feren, donar la sensació de que
ala era obra d'un bon director
Teta la part cinematográfica de
la obra está plena de defectos
tecnies, a a més. d'una escassa
amenitat en l'argument, sobretot en el que ateny a la segona

part.

ring.
Aviat pujaren al 'riese".

mol' prop del

en

tnig

d'una altra ovació delirant. Narcis
Maurici. El públic !ene.!' els cebé
fent voleiar mocadors.
L'arbitre-- un xicot franela de
1

ven

"CASCARRABIAS"
Vilehes, l'incomparable

1LT-,

nest Vilches, al costat de l'ex
quisit director Ciril Gardner
d'un grapat d'artistes de parla
latina, fa una tneravellosn.
gairebé imponderable creació en
aquesta pellícula. Cal veure
Vilches en aquesta earacterit
eaeid, per esperar queleorn del
cinema
parlan.. Maquillatge
perfecto. diatió meravellosa.
argument interessant, 1 literia
riament molt correcte, són les
condicions• essencials que re
uncir aquesla perfecció.
Ernest Vilches ha triornfat.
Ele estudie americana que han
donat una bella rnostra d'in
tere
a
aquesta producció.
digna companya de les rnés
Mies comediste mudes de Pa
ramount• la direcció de la qual
és acuradíseima, i el seu (re
ball interpretatite encisará P!S
públics de paria hispana, po
sant el non del seu principal
protagonista als mateixotenú
Ele companys d'interpretada
d'Ernest Vilches eón: Barry
Norton, Delia Magana, Carme
Guerrero, llaman Pereda, Fran
cesa
Moreno i Andreu de Se

guiada.
Es alai com ha de donar-nos
les parlades la insuperable casa
Paramount, encara que tenint,

naturalment, compte
viar

a

no

en

al

nostre mercat captes
ralllades, com la de "Dona Men
tiras".
ARICIA 13RUN
Els cops eren seca, maliciosa, itn
pregnats de rancúnia. Narcís, en un
directe, féu sagnar el Ilavi de Mau
rica Sacaba el "round" amb une
altra ovació.
Merare els

freg-aven

"managers" respectius
el

cos

amb

un

líquid

carregat de llimona, Mari
hagné
d'aguantar, amb una resignació que
no

li

esqueia.

:es

rnirades imperti

d'una infinitas de binocles.
Varen traescórrer tres "rounds"
igualadiesima, pera> en arribar al cin
que Narcís fén un "tour de forte"
i copeja tan „rabiosament els
ftatus
de Maurici que aquest, després
d'un
cop de puny formidable que
encara
pogué colocar al cap del seu rival,
nents

res

gemegant i .fou proclamat ven
Narcís, en mig d'una ovaei6
fantástica.
Merla, dreta, ap'andia el vencedoy
fent un somriure correctíssim. Nar
cía no pegué baixar a besar l'est
macla, can el cop de puna?' rebut
crani Ii baria produit un petit atse

maquiayélics

cataléptic.

Idenderná, de boa matf, cuita
!'hotel un s'estatjava María, desit.
j6tdde rebre la seva felicitació i ets

Va arribar
e: die 26. Al asal
tara del ring sota ele tuilers d'ani
mes
que poeuerea eacabir-ski es
...

besos.
Per: Ti diguern otee banda mar.
set satb l'exprés del metí acsia
mayal!. d'un sises frenos% que ha
via arríbet el die abaste per arbitrar
tre gnu
"antele" de bera.
Warcis va restar aelaparat, am!
l'esguard
Quia re-e-alee
només tingué esma de da:
—Pobre Matead!
sena

perares el
•

•

Bona artistes en mane de
bons directors í ami) bona me-.
terials, és el que sempre ene
ha donat Paramount, i en3 te.
tan acostumats alza que lee
seves obres no poden rta han
d'éetser d'altra manera.

cedor

*4*

—

ESTALVI

caigué a terca aplornat.
L'áfil:tre va com. ir Macir'r

serveis.

Date, les pluses dele relaten até,
t'agite, el atierél'ea de l'estaseé ra

Anna, 4

Santa

eta

T'eh

seasaelereal cenabas aseals
aquells batees deeesperats de l'ore
e%
eer
i atinen: ser -teste
ripítis de cap
de pardal beque
/set e l'era —de
inquietud i el
servi•sissne.
Quaa el pablic s'adorie que Ma
ría acabara d'ecupar el set, seient
de vera el "ring" l'oeacie fea tan
épica que l'aspeaker" es veía obla

-

14ett de pef

la savia el

sens

a

PERFECCIO

•

lente recomanacions".
"Narcis i Maurici confien mútnet
ment en la victória. Maria assistiri
al combat i des d'un seient de "ring"
esperará que ele jutges declarin quia
dele dos bostadors s'haure fet me
reixeder del seu amor"— era el fi
nal don extens article del crític de
pugilisme més imparcial i mes ben
retribuit de tota la munió que Jeff
tenia ala

rentincinr a moltes belleses que
podía oferir sitian el silenei
les, sales de projec
regnava
i eres trobarern que quien 1,-,
paraula a la pantalla semblava
que donaría un caire nou
l'Art Seta, pian erliem en la
renovada) de les "vedes" nor
mes
i esperavern norte argn
menta i ncrves idees, que Pera:1
les idees ja desenvolupadee, ea:
arguments ja vistos, les ean
cons ja escoltados en discos
per radio, el que únicament en•
podrá el cinema parlant i w
Ud. Será aleshores quan t'
harem totes tes artistes anta
pátiques perque la yeti no res
pondrá a l'enefs del rostro.
quan asorrirem el cinema que
no
:tenia d'ésser cinema i no
poi sser lestre, í quan l'Art
Mut triernfará porqué en la
imeginsció deis homes el mée
bell és el que ella ~ira te
basteix...
P. VENTURA 1 VIRGILT

que garanteix
RAPIDESA

dispesedmés !o
ve d'aquella pensid familiar
"in
poseible de presentar-se sense excel
a

•

En tornar de les vostres vaoanees, féu els eneirrees de laboratorI
fotogriflo a la

dos boxedors el que ha motivat
aquesta °vació. sinó l'arribada de
"lady" Mary, que acaba d'asseure's

alta i

tii descriure :a campanya sensacio
nal i fastuosa que duramt vint-i.
cine dice censecutiee acepará el,
asas:me:e Ilustialsees 'tés bes lama.

1

aquests

llega un
alhera del nostre segle"
senyor repon: a la seva esposa,
després de Ilanaar un somriure des
pectiu a tota la generació esportiva
i ala directors que deixen inserir tale
imbecillitats en les planes del sen
diari.
"Qui vencerá? ?El més fort e el
mé eriamorat? Heus aquí l'enigma
que tots els esportius postran es
brinar assistint a ja sensaciOnal
liade del din 26" —recitara en

prime: "round" ja se l'havieri d'em
porta: a la infermeria en rnig d'un
esercaa
despietat per part del pú
biic, que pro:estara d'aquella "pan
tera" emb coratge de pollet.
Un cop fetes aquestes explica
done i tenint en comete que del
combas "Narcfs-Maurici" en fóra
rorganiteador jeff, crea del ten inú

iietsfeNaties atés "resaltada, la da
raetera del. trasetvies i aut‘anailous
de eireulaeii asís !seta. (Mr. Jeff
tendí arrelat el e•avenclatert que
la 'erdied slels tramvies repercu
ta ee er otea interesees es l'ami
cal-tia

mes,

gat a fer l'explicació
radio
•eients.
No es tracte de la presencia deis

—

•

de fixar-nos
si
hena
factors estan eorrobo
rnts per un cantant que a més
sigui bon actor, en el qual
l'arnbient teatral no influeixt
quan estigui davant del micrafon, si la pan cinematográfica,
abans essencial per a jutjar
Iota pellícula i que avui erute
els rectora de paraula i música
ocupará un lloc secundara es

mit
ci

seu

já d'expreseie. Ara ser l'art
nemategráfie el que baura

"Veure disputar-se la promesa amb
guante de Sosa;:heus aquí l'es
pectacte més original i emocionant

una

promoter ad
mirable curregat de prestigi i amb
!a suarda ele la pubdcitat a base
de fases trepidalits intersaIlada al
cervell,
Ele boxadode Inés modestos i es
canvolits, rismet a través d'un car-mil redactat per •Jeff, es tornaren in
variablement o "toros de la pampa"
e
"penteres atl ring" o "divos
del k. a". Hi havia pugilista que
despres de Ilegir la manera pinto.
baria estat anunciat, pu
res.-i co•
java si 'ring" tan acovardi, que a!

e

se

fraae

•••

e,

11

Narcía, mes timid, es limité a es
guardar els ulls deliciosos de Mnria
amb una devoció profunda que en
psic6leg és prcbable que n"nagués

amera

..•

.........

cnitar

digné:

radio

•

e.

--No sé, ni reir.oternena la soler
que penseu proposar-me. peró
sigui la que sigui. poden cereetar
anticipadament anib la meya apeo
vacid.

—Mar. :a

„,

„.

ció

ra: i

la

A fi de donar entrada ale nous Madele POWER orim,/ole per poca di, una
LIQUIDACIO VERITAT dels altres modele en existencia.
30 PESSETES
RECEPTOR DUES LAMPARES, GRAN ABAST
30
RECEPTOR DUES LAMPARES, M.AGNIFIC RENDIMENT
150
RECEPTOR TRES LAMPARES, DIRECTE AL CORRENT
250
SIJPERHETERODI DE VIJIT LAMPARES
30
AMPLIFICADORTRES VALVULES
40
AMPLIFICADOR AMB ALTAVEU
35
ALTAVEU MOLT POTENT

inexacta.
Ella es limita a somriure, tenint
cura
de trence d'aquesta dalla el
máximum de "reclame" de la leva
dentadura perfecta, i continua a'xi:
—Ara bé: com que tots des

ciedeit rnoltes més coses qtte de les
parauies del seis ande
—Si he de esmere en la sinceritat
continua
deis vostres sentiments
Marla
tan' ;'un corn rattre sentiu
per mi equell eimegament mi/g/:e,
Cine i inroniusible
eón paraules
vostres. amics!— jue brolla espere
tániament de la contemplació i el
traste atnb una noia mes o menys
gentil o que simplemere ¶:a mece"Y: mes mica més que tetes les el
!!ei,
aas integren ta ccania esten
c
bou xit intrineze del
nitaquil:a tate
flavers kavia
Ea Yersa, eue
searblat thseat de la estreerters, va
n'eme eat tale ele ';eirpertaele »tul.
spyi,
titealer dsls barnuesce del
clarrent de sor
ts pa.atejart pee

punt final de
produceió

Ocasió única

Jef Manee

fetogInis admirable,
respondre:

d'una forte multa.
En tota aquesta Iluita porten ele pai
"belligerants" la direcció de la
las
camparry-a els Radio-Clubs. Galdria
que al nostre país es fes quelcont de
semblant
ENRIC GASTARDI

SONORITAT. MODU
LACIO, POTENCIA, SELECTI
VITAT, ABAST, ELEGANCIA,

i

duna

pertorbader, invita el set propieteri
a pesar-le en les condicions iteeessa
ries perqui eessi la pertorbaci6, i Ii
prohibeitr, mentrestent, rús de rape
rell foca de certes hores, sota la pena

RADIO-LOT

•

Narcís i Maurici foren alió que
ke'n diu cara i ringla fins al dia
que convingueren
el sol
mentre
anava- rodant la seva
pell en una
platja carregada de prestigi 1 de
turistes ang,lesos ainh sabatilles de
eautxú— que la Mana, la noia de
cambra número 37, Posgela cls
ells, .el s Ilavis i les dents mes inte

les

significa

Ele fets relatats constitueixen un
evident motiu d'afama, ja que s'entén
que m'Ileon; fets s6n l'expressió d'un
estat preconcebut d'anim, oposat a tot
alió que pugui significar ajut de jus
ticia i de bon govern a rafició sens
filista catalana, que a la que princi
palment constitueix l'Associació.
La tnaniíesta hostilitat que fins ara
ala seguit amb l'Associació Nacional
de Radiodifusió, hern de uposar que
és ignorada pei senyor president del

AMAT

imaginar-nos ideals

a

POWER

EAJ-x.
Aqueste petieió de l'Asseciaddaba
servia de pretext a la Junta Tecnica
per a suspendre les proves mes abans
bada autoritzat. La su.spensió ha estas
basada en l'amuela criteri que no ec
ceptant-les PAssociaci6 en la forme
proposada, és que admetia el Jet de la
interferincia, rnenyapreant totes les
allegacione d'ordre científic i d'ordre
legal 'eses en ele seus escrits.

MA NUEL_

parlad&

i

deis artistes.
Salta acabat en el cinema tot
el que era illusió, tot el que
semblava somni. Avui les om
bres tenert veu, i quina veu,
mantee vegades!... Avui ens pe
dem donar el gust de sentir
parlar en anales i tenir la feina
de llegir els títols més o menys
traduits, i si més no. podem
gaudir amb tes esgotadores
converses. que ralentellen rec
eló tan rápida i bells de 'les
produccions mudes.
Avuí, als eríties cinemato
gráfics també se'ns ha acabat
alba de trobar bulles totes les
produccions, perque avui la ei
nematografia, des del punt de
vista del
és tot
crític ho
menys cinematografia, litera
riament herir de suposar que
no
Lotee les parlades seran
perfectes, la perfeció en gene
ral és.tan diffeil... ni que totes
lea sonores siguin cantades per
excedente cantante i posseeixIn
excellent música, 1 quan es
trobi alguna produeció en la
qual la 'letra sigui literaria
ment perfecta. quan In música
sigui harmenicament bella i el
cantant un rossinyol amb ea

parásits
l'apare];

ha
2rnb

1.;

.temperada

veus

Horn pot ?ir que grades a aquestes
campanees s'ea acneseeuit que le2 au
toritats franceses obtinguin la supres
5•6 deis parásita que causaven els
aparells Bandos de telegrafie a 'ot
Frena. Avui els seus aparells, per
virtut d'instruccions emanades de la
Direcció de Comunicacions, han estat
posats fora de combat, ja que la cien
cia d'sposa de mitjans per aconseguir
ho, i resulten ja inofensius.
I luan ele protestante han acuda
ala tribunals, apeste els han donat
la raó. A París no fa molt acudí un
radicedent al Tribunal Civil del Sena,
contra el propietari d'una mostra 11u
minosa, dient que no el deixava rebre
ni les emissions Ilunyanes ni les pró
ximes. La installació havia costas tnig
milió de franca. Dones bé: el jutge
ordena la supressió de la mostra per
torbadora i condemna el seu propieta
ri a indernnitzar el rádio-oient amb
cleu mil frenes. Sentencies semblants
e., veuen publicades amb freqüencia ale
rieriódics francesos que s'ocupen de la
T. S. F.
A Iugoslávia s'avanaa MéS, encara;
car t'iris al Codi penal hi ha un article
e13 que diu:
"El que veluntariarnent o per negli
gencia impedeixi o motead el funeio
nament ?'una
installació radieelectri
ca per rnitjá d'installacions electriques,
será castigat ami, un any de presó o
multa de Po 000 dinars."
A Turíngia hi ha una ciutat, Ober
weizbah, l'Ajuntament de la qual en

la forcosa interferencia?
Veient-se humiliacla i burlada
sociació no es va avenir a efectuar les
proves en tal forma i va propasar,
eorrectament, a la Junta Tecnica, que
es tealitzessin astsb apareils de galena
sclectius i
les degudes garantir:
per part de l'entiSsera EA.1-r. que es
la que, segons

ara,

eraquestes pertorbacions, i han ob
tingut en la Iluita vietories brillante.

conseguir

la

sonora

de cinema. Ja podem, d'ara en
avant, tenir per segur que no
podrem anar al cinema amb la
tranquillitat de que la feina
més bella de l'Art Seté corre a
carree de la nostra imaginació.
S'ha aeabat alta de que segone
l'intellecte de cada individu la
pellícula tenia aquest o aquell
valor; s'ha acabat alió d'ender
misear-se paeidament en la
fosca. i tampoc tornarem, per

JOAN SABAT,

aseensors

No res més desagradable per al ri
dio-oient que rep una emieeió, Ilunya
na
o
propera, que els efectes causan
per la font, tan abundent, ,del parásit
que són els meten electrics posats al
servei deis ascensors. Totes les aus
pires que es produeixen entre les es
coinbretes i el collector, apenes el mo
tor está un xic usat, van a leer
les
orelles del rielio-oient amb el més
pertorbedor deis sorolls.
Es ciar eme :muceta parásits indus
trials ces,anie si ea "tots" els rno
tors; per6 cene que ier aixe, seria
als voltants del que escolta es tinciés
la precauc ó de semejar els cellec
tors; pera ce" que per aixó sena
com dernaner peres a l'om, horn hau
ria d'acontentar-se ainb que
s'impo
sés als propietaris l'obligad() de do
tar els motors de l'ascensor de feltres
que els facin eiettricament silencio
sos, puix que aixó és més fácil d'a

tenim aef

Ja

completament

tuosan;ent.

diodifusores de quanta categoria, teta
regada que han desaparegut les cau
ses que s'id oeosaven. D'aquesta
ma

Els

Uno d'una obra sees
haver fet memaria
eonstatat que allb noéS une
mérit

tota

R. O. del 24 de juliol darrer, té de
manat a V. E. que li siguin
concedas
ele dreta inherents a les estacione ra

a

a

llur exactitud:
La justicia és el rnillor desgreuge
que el poder pot atorgar ab qui, en
desteta instancia, acuden a ell respec

l'Associació Nacio
l'articfe segon de la

en

l'Associacie podria portar

•••••••••••••••••••••••

disposicions Iegals.

el concurs, per al Servei Nacional

sert

deixa

tessants

9

la rnrr.1,1‘ile Ctalmiva

natal.' Malle i"stetter" d ua"Iris
disidasidtesise—els va legar les
emes a les espatIles, s'earetirk, va
Sonar el "gong" i ceinerujis el primer
Preund", en mig del sitenci que sem
pre precedeix tot acte esperan de
transcendencia.

MANUEL ALIAT

•

15 de setembre

la rambla de Catalunya
L'ESPERIT DELS DIES

ENTORN DE BORGES

L'Abres d'aventu•es
Llevat, potser, de les colleccions
de l'editorial Barcino i de la Bernat
etge, les colleccions que ens ofe
vencen les editoria/s catalanes sem
blen presidides pel mateix desordre.
Cap no té una tendencia definida.
De cap escriptor no ens en donen
una collecció completa ni una col
lecció de les obres cabdals. El boti
de la literatura universal se'l repar
taixen només que amb mires a
l'éxit del moment. Sens dubte, d'aittó
se'n doldran els esperits estudiosos,
se'n doldran aquella a qui plauria de
tenir en la seva biblioteca una col
lecció catalana de clássics univer
sa's. Peró potscr tambe aquesta va
rietat és Inés estimuladora per a
aque,t monstre de tullen de caps,
adés peresós, adéa !vid, que en
diem

públic.

Entre les darreres novetats— no
encara per
a
noaaltres
in
corporades a les uostres lletres, te
nirn un volum de narradons de Ste
venson
"La platja de la falesa"
publicat a l'editorial Proa, i una
novela de Conrad —"El rifó"
publicada a l'Editorial Literaria.
No fa molt que aquesta darrera edi
torial ha publicat també "La follia
vetats

—

—

—

—

d'Almaier",

del mateix

Tres
'libres diríem d'aventures. El lot
no és molt gran per als aficionats a
aquesta mena de literatura. Pera és
autor.

realment selecte.
*

•

Stevenson

perfecte

ha realitzat el tipus
de novela d'aventures. Els

herois són homes d'aceita, va
lents i audaços, als quals res, ni
la mort, no detura. L'acció té, en
els sena Ilibres, alguna cosa d'extra
ordinária que enwdelx les imagi.
tracions. L'interés es complica amb
seas

el

dramatisme,

de

vegades angoixós,

de vegades mofeta, de les peripécies.
Som traslladats a paisos que la Ilu
uyania ens fa semblar meravellosos,
ens trobem amb costums que .open
amb la nostra sensibilitat i que la
irriten o l'exalten.
Les obres de Stevenson, altra
no són totes un producte de
imaginació. Tenen rnolt de vis
ctit.
Stevenson, home malaltia, deli
eat des de rnolt jove deis pulmons,
després de recórrer diversos sana
toris europeus, sense cap éxit, deci
deix emigrar als paisos assolellats.
Maraca a l'Oceania, on viu en con
tacte arnb la gent del país, que des

ment,
pura

crit rá

eta seus llibres. Mor en
1294 a la !la Samoa.
Entre tant, l'éxit dels seus 'libres
1.5 ..an gran als paisos de llengua
anglesa, que influeix, -visibleznent
en l'evolució del gust de la seva épo
ca.
El prestigi de la 'novela psi
a
baixar; Pacció
canvi, reprenen el
seu
imperí en la novella. D'ales
hores ençá. Stevenson no ha pas
envellit. És avui encara un deis
ttegocis editorial& anglesos. És, so
bretot, un deis autors prefeeits pels
infants. I en aquest sentit és ben
recomanable. Pocs autors estimu
laran mes el desig de llegir. I aixó
aense perills de cap mena, sense pe
rills ?tics, i. encara molt menys, sen
se ',erais
estétics. Car Stevenson,
altrament. és un gran artista. Per
aixó fins aquelles persones més refi

la

fantasia,

en

intellectualitzades, a les
quals la novela d'aventures els deixa
insatisietes, llegeixen amb delectació
nades

No ho diem en
aquest cas per la tradicional cons
cienciositat ami) qué fa les traduc

cions;

o

l'obra de Stevenson.
Altrament Stevenson ha trobat en
catalá
u n
traductor admirable:

ho diem

no

pulcritud

la

per

nat

de la prosa. Ho diem perqué en
ambdós escriptors hi ha una certa
similitud de cultures. Ambdós han
anat a les Iletres des del camp cien
tific. Jordana és enginyer, com n'era
el mateix Stevenson. Una diferen
cia notable, pera, hi trobareu. L'es

manca

encara,

per necessitat?... Em decantaria per
la darrera hipótesi. Eni fa aefecte
que
la seva imaginació projecta
sap si

no

en

lés lletres catalanes
poguessin ésser, per a dl, tan pro
ductives com les lletres angleses ho
foren per a Stevenson: Ara, perla,
es troba lligat a una tasca
dura. En
lloc de poder-se dedicar a la produc
ció de l'obra própia, es ;mi obligat
a traduir la dels altres i per un jor

depassa,

no

d'un mecánic.
5**

Josep

Conrad és un plat més
t'ora Per aix6 ti costa més (l'arribar
al públic que Stevenson, i encara
aquest públic no será mai un públic
tan vast. No són els infants, amb
els seus cors purs, qui en mantenen

brien
ment,
ments

psicologia

a

convé,

vegades.

sector

obra.

seva

no

que

encara

a

—

totes les

mars.

Tampoc caldrá recordar que Con
rad era polonés. Somerament 'a bio
grafia de Conrad, mort totjust fa set
anys, és coneguda per tothom.
ha

Ilengua

infidelitat

una

i

la

a

seva

la

a

rala

seva

el fet

en

producció literaria sigui
tres lustres de
servitud a la marina mercant angla
sa, si no la justifiquen, són
prou
per a explicar-la. Altrament, ell ha
que la

seva

anglesa?... Aquests

les envestides del
Hi ha, tanmateix,

florida de joventut que fa goig
ens
emplena d'orgull i d'op
tin:Istne. Aquesta joventut ha de me
reixer una cura tota particular i l'a
jat desinteressat dels més preparats.
Hotel remarca una avidesa de sa
ber, d'assabentar-se de les qüestions
socials i económiques. Una joventut
que ha fet un foc de Sant Joan de
certs romanticismes i tópics patrio
ters, per a ineorporar-se als cor
renta internacionals que han de so
lucionar, precisament, els problemes
nacionals. Catalunya és un contin-•
gut inesborrable que portem tots din
tre i que volem incorporar al rittne
de l'hora universal. Heu-vos ací l'e
nunciat que presideix l'actuació de
la nova joventut.

Stcvenson,

base de pura invenció, de fantasia.
En la seva obra hi ha un esforç vi
gorós i reeixit per a recrear la veta
tat. "L'artista— ens dirá en un deis
prefacis del seus llibres
igual que
l'home de ciencia, recerca la veritat
per treure-la a llum." I tota la seva
obra és en efecte bastida amb la
própia substancia psicológica o arnb
els records deis seus viatges. Que
no cal,
ens
sembla, recordar ací
que Josep Conrad fou capita de
marina angIesa; que viatjá en els
seus velers, durant quinze anys, per

a

enemic.

i que

és bastida, molt
la de

massa.

una

religiosa.

La

comprometre's

ideológicament,

—

menys

sense

del caciquet local o provincial o la
seva premia
vanitat, seguís una ge
r.eració que no trenqués definitiva
ment els motllos
antics, que man
ques de la suficient generositat per
a les Iluites
que la regeneració del
país demana, que manques de la més
elemental educació per a fer front,

Altrament Conrad ja no va com
un
Pierre Loti, per exemple, a la
recerca del detall
piotoresc, de tot
aló que de romántic hi pot haver
en l'exotisme. "Cada
una
de les se
ves
noveHes —diu
Valery Lar
baud
és la reconstrucció poética
d'un continent o d'una ciutat." Re
construcció que per la gandesa arnb
qué és feta, té alguna cosa d'uno
ció

anar

El més de doldre fóra que a la ge
neració deis que no han sabut mai
el que eón, deis que no han tingut
altre ideal que servir a les ordres

de qualsevol altre novellista de viat
ges. Són, habitualment, éssers vul
gars, moItes vegades desferres de
la civilització occidental. inadaptats
o
fracassats als quals l'ambient es
trany que els volta, la força deis
esdeveniments converteix en herois:
en
herois d'una gran força moral,
de

natural
argu

pera, a manca d'altres
seguiran creient que

i socialista són una rnateixa
cosa, tot i essent tan diferent.
Aló que hom remarca és que hi
ha malta gent que no saben pas el
que són, que per a cada situació,
té preparada la posició que més

la noveala, la d'aventures.
Els seus personatges són molt més
complexos que els de Stevenson o
entra

contestar-vos,

que

quista

el culte. Són els intelectuals; amb
tots els seus neguits i les seves in
la

poblada)

de la

de punta i mirar de reüll, tot par
lant en veu baixa. Molta gent, en
cala confon els conceptes
de socia
tiente i anarquisme perqué no saben
qué és ni l'una cosa ni l'altra. Si
els demanessin en 'aue fonamenten
la ses a disbaratada suposicaS no sa

segurament, el

quietuds.
Amb Josep Conrad

'sectors

senyalés amb el ferro rocnt deis in
quisidors, a tota individualitat que
sentís les inquietuds del moment.
Per a certs petits burgesos benes
tants, tot borne arborat pels ideals
moderns, és un pertorbador de la
ccsa
pública. El mot socialista, per
eaemple, encara fa abotonar forta
ment l'americana, fa posar eis pela

realitzaria si

nal que

certs

rural, alimentant-se d'idees veles
d'una centúria.
Aixó ha portat per resultat que es

o

Ilargs viatges. ;Qui

satélits, es seus corifeus. Una
d'educada) ha fet (re trobem,

seus

criptor anglés ha estat un gran viat
ger i Jordana és un esperit seden
tan. ?Ho és, peró, per temperament

en

cológica tendeix

En un país com el nostre, gover
per tina secta que té un con
cepte primani del que hora ano:nena
l'ordre i el principi d'autoritat, és
relativament fácil de deixar-se catire
sobre les viles rurals per oprimir
l'esperit de la població i governar
contra dret i raó.
Per a aqueata
tasca, els que usufructuen ilegal
ment
el poder, troben sempre els

C. A. Jordana.

rnalauradament. Ja no volem
parlar de resceptic sinó deis ac
tius en el camp contrari.
ha.
I bastants. N'Id ha encara massa.
Són els agents més apreciats per a
reternització dels vicis ves. Servei
xen
a la meravella de
ni:crobi d'in
fecció. Com que no han sabut su
perar-se a si mateixos, eon encara
les ro:tunales del regim d'opressió
moral que sofrim des de fa anys
i anys.
Entre els metts record; de jove
nesa hi ha el d'aquell azule que te
nia el pare carter. n noi ajudava el
seu pare
a repartir cartea,
peró el
"Jefe-, que rhavien faciurat de Ce
bolleta de Abajo, volia convertir el
funcionan i subaltern en mía' especie
de lacai. No n'hi havia prou que
el carter complis els 3eus deures
professionals amb tota escrupolosi
tat. Calla que anés a la plaça, fés
recados i cirés les botes de la se
nyora "Jefa"
i estés plantat com
una centinella (lavara del "Jefe"
per
tal d'ajudar-lo a abillar-se. El noi,
tot i jovenet, va protestar, va sortir
en defensa dels drets
professionals
i la dignitat humana. La defensa
d'un dret, era— i encara és
sub
-

—

versiu, revolucionan. Al jovenet

se

he sembl.a.rá a molla gent—,
és la pauta, el fonament baix de tot

sistema,

de tota

una

escola que

practica en les poblacions
cornarcals. L'Estat actual ha orga
nitzat el funcionaristne que actua
com en els paisos colonials o semi
colonials. Per a aquest funciona
rime, la defensa deis drets elemen
tals d'un ciutadá és subversiu, i
aquest principi portat amb una es
de

cervell

en

estat sal

vatge, comporta renderrocament del
principi d'autoritat, tal com l'entén
la societat actual. En realitat, dones,
els rnés graos revolucionaris, no són
-los sujetos de malos antecedentes",
segons la fraseología oficinesca, sino
els funcionarisme estatal, que imposa
una aedo absurda
des del seu punt

vista, peró

de

que ha

d'alegrar-nos

necessáriament a nosaltres.
Aquest funcionarisme permet que
hi hagi, per exemple, ajuntaments

La primera cobla que va passar la
a
París fou l'Antiga
Pep de Figueres. La venerable cobla
que crea En Pep Ventura. La que
guarda encara aquella pagesia i aque

simprcitat empordanesa.
?Qui no ha vist el seu director, En
Tarjes, amb aquells ullets de fura i
aquella coebata, legendaria, de piqué
lla

Sembla que el M'iba
aquel! primer contrapunt

esperar
amb
una

va

inquietud.
Es dar; réxit fou quelcom de for
midable. El públic no poda compren
certa

dre aquell luxe d'harmonies i de so
noritats unprovisades com si es trae
tés del "Carro del
El resultas d'aquell viatge, mig sen

blanc ?
En Túries, fa molts anys, va ten:1la idea d'anar a París. Va proposar
ho als seus amks i quedá el viatge

timental inig

acordat.
1.Tii ?la la cobla va agafar el tren
a Figueres, amb els instruments, una
maleta cada un i el clássic guarda
pols, que en aquella epoca era rigor°.

Aquells

deis

ta

mes

grotee

nostres

per la vestimen
fon la cosa

artistes,

inesperada.

Era. al primer tempa del ramógraf.
corrons

com

roaets

de

paga

a

la gran chttat.

Els va presentar a l'Olympia.
't'estas amb aquells guardapols blanca
una
faixa vertnella al N'oltant del CO3
i una barretina. i ja tenim la nostra
sobla convertida en catalana de la
manera més pintoresca. Va tortir un
senyor a fer la presentació al públie
i va explicar poc mes o menys el le

güent
"Senyores i senyors: aquesta ag-ru
pastó que teni:n el gust de presentar
davantdel respectable púlale és quel
senyors
emn de sensacional. Aquests
nafta d'aquesta manera no compre
nen ni un mot del que jo puc dir. Són
pastors del Pireneu—en aquelt temps
eren al cor de l'Airi
ea—que de tant en tant es retmeixen
i amb uns instruments qae ells ma
taixos fabriquen toquen la música que

els Pireneus

isuntaratament sentireu.

La

gueres.

sardana,

que

encara

no

era

coneguda
sica

lega

a
Barcelona, ja 'feia de mú
universal dintre d'aquells catá

la

on

harreja

donava mal

caes

tómac.

Quantes vegades, enyorats, jo i
molts catalans hem entrat en aquella
botiga del Boulevard deis Italians
amb unes latinetes que venien a la
parta. escoltávem la cobia de Pague
res tocar
el "Per tu ploro" i el "Cam
prodon"
lleS
ens

i la 'Manada" i toles aque
que ens bressolaven i

donaven

l'esperança!

Male-rat de la perfecció
han enregistrat sardanes les

•

••

prosa fou

amb

sempre

esions. Les angoixes

arnb

pesó

exacte,

1,

va

que

nostres

sables més reputas, cap no té la
valor d'aquells discos senzills,
d'a
quells bornes que, els primers, tocaven
sardanes en un loe estrany.
En Túries fou una mena de Lind
bergh de la sardana.
La segolla cobla que va anar a Pa
rís fou la Principal de Parelada quan
el viatg,e memorable de l'Orfeó Ca

Per fer honor
que

no

se'n

va

a
la veritat, cal
parlar zaire.

(lit

tme

ha

sempre,

estat

entendre, el defecte de la nos
tra printra institució choral.
També
de l'Orfeó Catalá i ae la cobla de
Perelada a París quasi ningú se'n re
corda, inalgrat de l'exit immens que
meu

obt.ngueren.
I la tercera cobla fou La Princi

pal de La Bisbal, que vingué a l'es
tiu de l'any vint-i-sis, o sigui en ple
dictadura.
Aisna vol da. que París

l'esperaven amb
ciencia, quasi un neguit.
gent que

era
una

pie de
impa

El Chor Occitá va deciair d'oren
nitzar la manifestad& La Pralcipal
de La Bisbal va venir de franc. mes
mil pessetes de penyora que el gover
nador civil (?) de Girona va fer-los
la tornada.
Quines cartes várem escriure'ns
amb En Barnosell I
Quasi es tractava d'una qüestió di
a

plomática!

El Chor ()celta assajava cada día

aquella

soterranis del Cafe del Ro

cher.

Encara

sabiem si la policía d'Es
panya els deixaria passar,
que
tot
París era pie de cartells anunciant la
célebre cobla de La Bisbal.
Hl havia catalans que agaiaven el
no

metro expressament per

veure

anun

ciat en catalá una cosa catalana. Els
artistes catalans quan vénen a París
es

11

111
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1

1
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•
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1
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posen el

Tornen

a

puetiques

tines

festes i fes
per viles i pobles de
discurs lucidissint i

calelsrar-se

Catalunya. Un
d'aques
s:ncer de López-Picó en una
impressio
la
produit
tes lotes m'ha
no caure
d'un c,:t. d'alerta. Alerta a
les ricliculeses anteriers!
en eís vicis i
Aigú ha fet més, ha blasmat cla
rament la represa deis jocs poetics
infantils, mentiders i ridícula. Total-

pcorde.

de combatre serio

na

sament els Jocs Fiarais? ?Val menys
defensar-los ferencara la pena de
ia fer
c

mica

tina

idealista i heroic, d'acord amb els
sornnis generosos de Ilur joventut.
Més que el palau de la Llotja, els
atreien les societats obreres; més
que la "Marxa del Rei Joan", els
agradava de cantar "La Irternacio
nal". Hunden donat els sopars
r!els loes per un ápat de compa
panyonia popular en els menjadors
del Paraliel o deis suburbis i no
obrien un sol volum dels Jocs en
grescats com estaven amb els libres
dels russos, els alemanys i els es
candinaus. Els altres protestaven
deis Jocs per exigéncies intellectuals.
Era la primera manifestació de clas
sieisme contra popularisme.
Si una petita minoría rerassagada
encara romania fidel
als Jocs, amb
esperit estretament floralesc, no és

possible

aquella época
la part més viva i ardent de la jo
ventut catalana treballava d'esquena
negar que

al floralisme.
Dos fets

en

notables,

esperar

tanmateix, fe

certa revifalla de
rantiga institució: La proclamació
de Maragall com mestre en Gai Sa
ber i ratorgament de la Flor Na
ren

una

tural a Francesc Pujols. Aquests dos
poetes havien soNicitat i obtingut la

consagració tradicional, peró el seu
esperit no tenia res de floralesc.
Eren més aviat uns renovadors, uns

revolucionaris. Hi havia dret a con
fiar en una modernització de la
festa poética cabdal de Catalunya.
Hom creia que l'esperit non insufla
ría joventut i frescor al zos ja de
crépit dels Jocs Florals.
Un altre rnotiu d'esperança fou
la intervenció d'un home extraordi
nan en la festa.
Aquest no rompia
feréstegament amb la tradició, sinó
que tot seguint-la la renovava,
hi
aportava frescors matinals, Ilum,
gracia, elegancia, ironia. Ens refe
rim a Josep Cansen
Fou ell qui,
animat pels seus trionsfs personals
en el si deis
Jocs, intenta agrupar
els joves poetes per a
irrompae en
el vell i obscur feu de
Clemencia
Isaura amb noves cançons daurades
de sol. Hi hagué un comen de
lluita entre joves i "envellits". Un
comen1 només. La lluita no arriba
a
esclatar. Els vells guardians del
temple rovellat es tragueren de da
vant els joves amb tota mena
d'arts
i enfurrunyaments. Els
propósits de
Carner fallaren i ter remangué com
abans. Pitjor que abans.
D'aleshores
ença la decadencia no ha
tingut
aturador.
Van sortir pactes que
consolida
ren la seva obra
totalment allunyats
deis Jocs Florals. La poesía,
ámb
peques excepcions, anava
per
mí i els Jocs per

eitonrao•-rev

nom

ea

castellá

excepte

d'En Joan Manén i l'Antnni Sala, i
segurament cap tnés.
Un divendrcs al matí els músics de
La Bisbal varen arribar frescos com

produí

—I aral Qué fa, senyor Ramon?
—M'entreno, borne. Amb tant de tempíi, la

una

al

rosa.

vaig portar en un hotel,
Besnouettes, al costat del

Els

carrer

jo vivia

en aquel
rnoment que
de'a el Savoy i que no tenia res a
veure
amb el Savoy de Londres.
La presencia dels onze músics ca

que

talans a l'hotel representava una -e
veludo. Tots demanaven tovallolea i
altres cines de neteja a les criades,
sense que aquestes cumprenguessin un

Algun d'lls,

mot.

atrevit, la vista
i la crdada, ama
sense fer-ne s aire cas, Ii deja
"coquin". Estan acostumades a coses
més seriases i amb menys soroll.
A la tarda varem anar a !'Escala
Militar a ofer'r la primera sardana al
n'hi
'ole i
se

anava

als

més

dits,

mariscal Joffre.
Abans de sopar varem donar una
audició als jardins de l'Schola Can
toruni, i En Vicents d'Inca,- va com
plimentar-los emocionat. Tant, que
l'esposa de !'ilustre músic cerenól no
va deacar els tnúsics de
petja durara
Ilur estada a París.
I després de sopar, fou el mornent
emocionaat de la diada.
Tenfern l'assaig general a ,una <:ala
dc Montmartre, que, per cert, darre
rament era el los social
rIel rneu
Chor Popular de París.
El Chor Occitá era compost de
quasi tots els soldats de
Francele
Macia.
Una hora abans de rassaig tots ja
eren
al peu del canó. No hi faltava
ningú. Ventura Gassol havia pres el
cap deis segons tenors.

Una

meya

solista m'esperava

a

la

sort'da del Nord-Sua, democrática
mena per a no equivocar-se de café.
Era la princesa' Maria
Vatchnatjé.
Ara és l'esposa del
gran aviador

francés Costes.
Fou ella que canta

en catalá
aquel
enyoradís "rossinyol que vas a
França rossinyol, encomanen's a la
mane
rossinyol. d'un bel bocatge rns
sinyol, d'un vol". D'un vol! ....

tan

nessinyol que
sol cop (rala,
cesa,
nuest

el Piresen Ven
per la beln prin
que haya d'ésser Vespasa d'a
altre rossinvol modem. -.as eft a
passava

cantest

d'história.

Jocs Florals ja sem
blaven cosa moda. Els joves d'ales
hores cercaven la !l'anda per nitres
camins. Uns anaven apassionada
ment prop del noble, el (leal velen
contribuir a forjar, lliure i fort,
Vera r000 els

un

(rencarcarameat,

pagar

1

$

pena.

L'atenció del públic va ésser aca
parada per l'Orfeó Catalá. La cobla
de Perelada no va poder presentar-se
com una
orquestra eminentment po
pular, ja que l'Orfea mate x es pre
aenta‘a arnb
un quelcom
d'oficial i

na

L$

1

,

$

,

trobat

París

al

•

1

I
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cillaciens i deis dubtes el tor'uaven.
En la primera redacció de les seves
obres es veia obligat a deixar
blancs o a emnrar-hi paraules estran
geres, que després, amb paciencia,
ernplenava o substituía amb el mot
mot

•

•

elaborada
de ;es

o.

1
i

••
1

a

amb

seva

en
en

Borges Blanques.

esform Fou un gran ar
tista del Ilenguatge, certament. Per?)
la divina facilitat
fou negada. La

•

ofíc'al.
Ja són a París demanant-se el que
hi farien.
Ileus aquí que caigueren a lesí mans
"'un empresari que va veure artib la
sabia una novetat i queicom d'inédit
sament

ern

lista de prop d'un centenar de
pacífics ciutadans que els valen fer
passar, vulgues o no, per revoludo
naris perillosos, d'aquests que el fun
cionarisme, encara pinta arnb barba;
espellifats, i arnb una sabata i tina
espardenya. Estic convençut que tant
S'arribará a dir o suposar que tal
vila o tal districte és revolucionan.
l'home més
tornar
que hi faran
pa d'angel que hi pugui haver. Tot
aixO haurern guanyat.
Avni no és el cae, encara. Malgrat
el concepte que molts voten fer ven
la gent
re que tenen de les Borges,
d'ací encara conserven la serenitat i
una

1

fil

acabaven crésser reemplalats pel disc,
Iluent com un barret de copalta.
La casa Pathé, de París, va enre
gatrar la cobla Antina Pep de Fi

Borges,

diuen que ja existeix

•

es

rutila de dret

el general Berenguer sor
tiran més rabioses que sinceres. Es
fácil també de conjuminar les lie
gendes mes estrafoláries i posar l'in
terdicte sobre una vila í un districte.
Es formen listes de sospitosos, de
"sujetos de malos antecedentes". A

projecta

no

encara es

crupolositat

mágica de R. O. Aquests alcaldes,
que de la mateixa maneta que els
haver
han fet alcaldes els palmen
fet serenos, són una vertable tre
balla. Ami> aquests elements, les
eleccions rabiosarnent sinceres que

voldran ésser foc de les manio
bres immorals que gent sense cap
responsabilitat estan teixint a Vom
bra.
Tothom ja sap de quas va. D'un
districte que serva una unitat moral
irrompible se'n vol fer materia de
mercaderia i d'escándol electoral.
I airó no prosperará. Es a din
es fará perque no
prosperi el com
plot. Sois sigui per a complaure al
propi general Berenguer: ,eleccions
rabiosarnent sinceres... Per si acás,
no estaría de més que volgués do
nar un tomb pel
Govern civil de
Lleida i certs districtes rerals, com
les Borges. Aixi podria donar-se
compte "de visu" de la tragedia de
les poblacions rurals amordassades
pes hatIles ineptes i goveraadors que
solen ressuscitar els pitjors temps
del caciquisme.
RAMON FABREGAT

menvs

un

amb el seu
funcionan i mes.
no és tal, que és un
O.
Ala pobles ru
Un alcalde de R.
paper
rals és on hom pot notar el
pobre
representar
al
trist que es fa
mania
(hable que se li ha posat la
que pot
que serveix per a quelcona
regenerar el poble amb la vareta

1

Boda el nilón 1 torna al Bona
Les Cobles catalanes

ti

prohibir d'ajudar el scu pare i
fou denunciat al "Jefe" de més
aniunt
i a la guardia civil, "como
sujeto de malos antecedentes".
Aquest cas, sense itnportáncia—al
va

alcalde. Un alcalde que

les

y

un

altre. I

ca
es

fet curiós. Mentre els
Jocs Fiarais de Barcelona, closos
a

Whavia oblíciat.

se

Florals

Deis eh"

BLAMVUES

No tothom, entre els joves, pensa

de 1930
_

de les vales rtarals

tragédia

La

—

la

les

vores
del Garona, que pasa
mar, desafía el cel i el seuanya.

nova

un

literatura, s'esllanguien,

bro

taven

diversos

en

lunya fortes
com

indrets

de Cata.
poeti

manifestadons

la de

"Xenius",

per

,

la

sembrada vigorosa,
ciutats florien

poétics

on

eren

en

d'un
viles

cent

importants.c.oncursos
premiades les

obres
més modernes i mes
atrevides deis
joves. Un moment aquests
coneur
sas
foren una gloria del
nostre re
naixement literari. Els minen
escriptors que desertaven elspoetes
Jocs
Fiarais de Barcelona,
acudien ahs
certámens forans atrets per
la li
bertas i la modernitat que
regnaven
entre
els jurats d'aquests,
contras
tant
amb l'estretor i vellúria
deis
antics Jocs pairals. Fou
aleshores
que horn establí el costum,
Girona, Lleida i La Bisbal, deimitara
donar
premis en diner. I aixo que en
pa
principi fou un encert,
provoca I
precipita la decadencia deis jora
Fiarais forans que avías
esdevingue.
s,h de
d
rtpsecte la

ueelsa tBarcelona.

perversió deis

concursos poetics fo
és poc. Hom conta
grolleres
anecdotes a dotzenes. Martingales,
enganys, influencies, escandols, ba
rans,

ralles, injustícies, fraus

jurat i
de concursants per un premi de
cin
quanta o de cent pessetes, tot aixó
és arxi-sabut i fa temps que ha arri
bat a orelles del poble
davant del
qual els poetes han perdut gran part
vella. Anys enrera,
sota

de

"Ship-Boy", obrí

el
una

pseudónim
enquesta

Fsclols;

de suggerir solucions.
Sem
bla que hem aconseguit eis nostres
propósits. Tots els que han respost
a
la nostra investigació han coincr
dit a presentar-nos un quaclro te
tría de les actuals "festes poetiques
(SubratIla Garcés.) Damunt els Jocs
Fiarais han caigut dues acusacions
greus: són inútils, són !inmoral,.
Tots han estat d'acord."
Aix6 que acabo de transcriure en,
sembla tan just, que considero so
brer tot comentara De la ineficacia
deis Jocs Florals és pueril parlar-ne.
De la seva immoralitat, quan hi ha
diners per entremig, mai no en par
laríem prou. En canv,i caldria in
sistir sobre el ridícul que pesa,da
munt
les anomenades
festes de
poesia. Els honors ja no els vol més
manera

que

algun ingenu principiant

o

algun

vell fracassat. Tots els altres van a
l'aranya estira-caaells per cinquanta
o
cent pessetes. aVoleu major des
crédit per una "festa de poesia"?
Per tal que no se m'acusi d'ene
mic apassionat deis Jocs Florals,
acabaré aquest article amb la deli
ciosa resposta de Francesc Pujols
a
l'enquesta de Tomás Garcés:
"Es una institució que avui está
plena de decadencia. Com totes les
coses

d'aquest món,

quan

els arri

ba la seva hora, mereix ésser res
pectada i considerada amb emoció,
arriar i veneració i no cree que si
ha de morir. com dema morirem
nosaltres, se l'hagi de fer veure arti
ficialment, allargant-li la vida quatre
dies buscant un éxit deis que en
Iluernen a la familia, pero que fan
trencar de riure la mort que s'espera, perque mai no li ve de quatre
dies ni de vuit."
JOAN PUIG I FERRETER

la

de la qual eren de Ventura Gassol
i tenien la virtut d'abrandar
aquells
homes que esperaven la realitzadó

d'aquella cançó, que no :savia de tri
gar a vena-. Quan várern assajar
"La
Santa Espina", aquell "som i erem
gent catalana" va sarta: com Una ex
plosio. Nosaltres érem dignes de can
tar-ho. Ara, "La Santa Espina" en
i boca de segons qui seinbla

una

profanado.
1

la tarda

Gaveau
En

va

una

del

concert

a

arribar.

llotja

hi

halda

Mac.a.

la

sala

Francesc

En altres hi havia la
comtessa de
el mariscal Joffre amb
tot

Noailles,

el seu seguid d'Estat Major. 1.1
mes
tre Vicens d'Indy. Tots eis bons

talans de París i
els arnics ?e

encira

millar

•ets

Catalunya.

Aquel concert era un ate solentee
per la preséncia
Francesc liada
La cobla La Ba aal camença arsb
aquel "Juny i" de Gala-a:a, tan í.rt
i sediciós com els "Segadoss"!
La sala bullía d'entusiasme, i en
clatar "La Santa Espina",

es

aquel
moment amordaçada estúpidament a
Catalunya, vaig sentir darrera Ineu el
públic dret, ernocionat, que va cobrir
a'aplaudiments els meus cantaires i va
obligar a Francesc Macia a surtir de
la seva llotja per rebre tot aquel
ho
en

menatge a ell cfert.
Encara tres mesas més i aquel
heme ens portaría a Prats de Molió
per complir el gest inés
iigorós que
va
amenaçar la datadura.
El tnateix vespre sorriem de París
per donar un concert a Tolosa
aen
demá.
A Tolosa bi havia catalans
que
també valen sentir la cabla.
Durant tot el dia els !lastres mú
sics van tocar per lotes les
places i
carrers.

A la nit, una gentada
!inmensa va
reunir-se al Grand Pone': Talosenc.

rn me.
awww¦

Tota la ciutat va
amb nosaltres la unir-se per cantar
Aquel Dolida, delCatalunya vexada.
qual us he par
lat nitres cops, es
passejava
atnunt i
avall impotent per
aturar tot aquel
entusiasme.

L'endema,

la .cobla de La
Biabal
mil pessetes de
penyora
al go
vernador civil (I) de
Gitana i les

donava

a

"La Publicitat" sobre l'eficacia deis
Jocs Florals. El propi "Ship-Boy"
resumía així, el resultat de
l'enquesta: "Volíem fer constar, per
una
part, l'opinió deis nostres homes de
lletres, adversaaltrament,
als Joc s
ral
Ens agradava,
buscar

L'assaig va començar per ttaa can
eó que es deja "Enllá 1", les parattles

mans

-

Girona presidida
gran
Pesta de la
Bellesa, de la Bisbal,
presidida
per
Maragall, la Festa de la
Poesia, de
Lleida, i aitres. Com llavors

Tacs

Costes

de barrets feien una comanda de
xampany hi enviaven a buscar palla
nava a Barcelona.
Mentrestant a Bois Color-libes i a
l'Hotel Belfort netejaven les inatx¦Ice
les i les sabates ferrades, com
dones netegen les cassoles en vigiles
de festa major.
cases
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