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La VII volta

Catalunya

a

II GRAN PREMI TURISME DEL M. C. DE C.
Oscar Stahel, amb "Austin", guanya la copa delGran Premi de Turisme,
i Emití Tintorer, amb motocicleta "Dunelt", és guanyadur de la copa
de l'Automóbil Club de Cataltmya

poca (letona, ja que en passar
per Espluga de Francoll deixa
de caure aigua, la qual, en al
guna moment ha molestat Ur
ea ele corredora.
El coll de Lilla sha pujat
amb relativa facílitat i en bo
nes condicions.
Al capdavall d'aquesta co
liada, Retos i Faura havien
muntat un control secret, pel
qual passa tothom sense pena
lització.
Poo abans d'arribar al final

CAMIONS

Divendres

lea

a

set

del cutí

comer

la aquesta prora, organnzada per la
primera entuat motorista de Catalunya.
Ea inscrita per a prendre-hi part
Tintorer, motocicleta Du
nelt sso c. c., Penya Terramar.
2.-Osa.ma Stahel, autocicle Austin
730 C. C., Pea» Austin.
3.--Ferran Bergacal, motoc:cleta Du
alela ajo c. c., Penya Tcrramar.
Faura, udecar X. X. soo
M. C. C.

5.-Sinl Pbuguitas, autocicle Aus
tin 750 C. e.. Penya Austin.
6.-Frederic Sevillano, moto New
Imperial aso c. c., Penya Terrannar.
7.-Francesc Castelló, autocick Aus
tin 753 C. e., Penya Asan.
8,-Aifons Orob tg, motocicleta Dti
Penya Terramar.
330
9.-Elpi4ri Torrents, motocicleta
•errot 230 C. C., Penya Iris.
Actuara de jutge de sortida el se
cretari senyor Viamonte, ajudat per
Pastor, sota el control dala diectius
Da fan, Sedó, Bool, Valon i Forcada.
Puntuaansent es dona la sortida a la
moto narra 1 de la primera categor:a,
pilotada per Tintorer, i de nanut en
minnt ah s ares concurrents fina a

roa.
A doe marta de 'va començaren a
sortir els de segarla categor a. El pri
fou el cotxe Alfa
mer de prendre-la
Renco núm. 14, pilotat per Hostench,
i el ~tea que &u anteiors sortiren
els altres d'aquesta cateeoria cada mi
nut, fina

a

27,

o

sigui

un

total de 35

corredora.
Se- ona categoria
14--Miquel Hostench,
meo

Lao°

c.

Alfa

C.

C.

2:.--Jo1ep Muntarryola. motoc:cleta
M. C. C.
2.2.-F. G. V., motocicleta Velocet•
te 3so C. c., M. C. C.
23.-Gaspar Andrés, motocicleta Ter
rot, 330 C. c., Penya Iris.
24-Joan Jover, motocicleta F. N.
Norton gro

350

a•

c. c.,

c

25.-Ferran .kranda,

sidecar F.

N.

C. c.. M. C. B.
26 -Frederic G. Araoz, motocicle
ta Ariel 5oo c. c., M. C. C.
27. Adolf Bas, motocicleta Moto
sacocha 330 C. C.
38. Francesc A. Yun, motocicleta
Brough 750 a c., M. C. C.
A bada 1, motocicleta
20. Ente
Royal Enfield 350 C. c., Penya Terra

soo

mar.

30. Enric Galofré, automabil Re
nalt tsoo c. c., M. C. C.
motocicleta H.
31. Pere Siqués,
Davidson tono e. c., M. C. C.
Porthos, motocicleta Rudge 500
M. C. C.

e. c.,

Avelí Garriga, side-car

33.

sacocha 350

Moto

C. c.

Ferran Bosch, motocicleta Ve
locette 350 C. c., Penya Terramar.
Fabregat, motocicleta
35. Josep
F. N. 350 c. e.
36. Joan Pinyol, motocicleta Dou

glas 600 e. e., M. C. C.
Rodríguez,
37. Angel

autocicle
Amacar r.roo C. c.. Penya Terrarnar.
38. Pelegrí Esteva, automabil Cal
rano

1.5oo

39.
350 C.
ao.

c.

c.,

Penya

Terramar.

Josep Riera, motocicleta F. N.
c..

NEUMATICS
Service

tation

Penya Terramar.
M. Arola. motockleta

Josep

Penva Iris.

Tearot aco C.
Ultra els acompanyants en e's sida
cara i antocicles. L'únie forfait que es
registra és el núm. 6, que havia de con
duir Sevillano.
El temps espléndid i el bon estat de
la carretera va fer que pel control se
abans de
crea muntat per Renom poc
c.,

ARADO, 270
272
I PASSEIG DE GRACIA, 45
Teléfon 115E0

I

De Puigacerdá

a La Seu d'Urgell, en
cara que el terreny és molt acciden
tat. no hi ha grana pujadas. i els con
cursants feren el trajecte, encara que
potser un xic molestats per l'excessiu
nombre de viratges, amb brea regula
ritat.
a La Seu d'Uraell era con
president del Moto C'ub de
Catalunya, senyor Dalfau, ajudat per

L'arribada

trolada pe l

Braca.
En arribar
etapa

mara

aquf

-

en s

-

final de la mi
stitten

que.

ultra

l'abandonament de Fan-a. Garriaa i
Tovar, es regis/ra també el de Galo
fré i Rodríguez, motivat per defec
tes mecánica.
Davant del control hi ha una gran
que
an'audeix entusiástica
Ineat ?la va'enss mntoristes.
Desnrés de la primera jornada nue

gentada

den cIassificats els segfients
santa

concur

:

Ami)

roo

armar

Núm.

Tintorer (Dunelt).

Penya Terramar.
2.-Oscar
Austin.
Ferran

3.

Sarthel (Austri).

Petra

Pergadá (Dunelt), Penya

Terramar.

7.-Francesc Castell (Austn), Pe
Austin.
8.-Alfons Orovitg (Dunelt), Penya

nya

Terramar.

Rostench (Alfa-Ro
mafia M. C. C.
Boseh (Velocette), Penya
Terramar.

ao.--Tosen CastelaS (Norton).
Tr*e* M.
ton). M. C. C.
2T.

Muntanyola (Nor

2a-marran Aranda (side-cae F. N.).
at

e. B.

N(m. 26 -Fredaric Araoz (Ariel).
M. C. C.
Núm. r.-Adolf Bas raloto-aco
che).
Nam. 28 -Francesc Yun (Brough),
M C. C.
32.-Porthos (Rudge), R M.
C. C.
Núm. 34 -F-rran Rosa (Velocet
cet.e), Parva Terramar.
Núm. 38.-Pelegrí Esteva (Ceira
no), Penya Terramar.

DODGE BROTHERS
Au'omóbils,
RAMBLA
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DE

nya

ierramar.

Arnb 97 puats:
'Nana. 9.-aap1ri Torren& (Turra),
Penya Iris.
Amb 95 punta.
Num. 23.
Gaspar Andrés (Tar
ro°, Penya Iris.

PRIMERES JORNADES
Amb
100 punta
Ami) 94 punts:
Núm.
1.
Emili Tintorer
Num. 40.
Joscp M. Arola (Ter
(Duneit), Penya Terramar.
rot, Penya Iris.
Núm. 2.-Oscar $thael (Aus
Amb 92 punta:
tin), Penya Austin.
Ntun. :o.
Angel Cantells (sida
Núm. 7.- Francese Castell
car
Adotosacoche).
(Austin).
Penya Austin.
Amó 77 punta:
Núm. 18.-Feliu Bosch (Ve
Nutra 35.
josep Fabregat (F. N.)
locette), Penya Terramar.
Anab ao punts:
Núm. 28.
Francesc Yun
joan Yuyo' (Douglas),
Núm. 3.).
(Brough),
R.
111.
C. C.
R. M. C. C.
Núm. 32.--Porthos (Rudge),
Per a la classificació especial per
R. M. C. C.
marques la Dunelt, amb e seu equip
Núm. 34.-Ferran Dosch (Ve
integrat per les petitas O. 11. C. de
locrlte), Panya Tarramar.
230 C. C. muntades per Tintorer, Oro
Núm. 38.
Pelead Esteva
b.tg i Bergaaá, es la marca milior
(Ceiraeo), Penya Terramar.
c:assiiicada. Austai i Velocette seguei
Amh 99 punts
xen a la Dunelt.
Núm. 3.
Ferran Bergadá
Per equipa ue Club, Penya Terra
Panya Terramar.
(Di•nelt),
te
Moto
Club
,órs
e.s
que
mar i el R.
Núm. 5. Siul Fhuguitas (Aus
neo
els sena representants millor col
tin). Penya Austin.
tocata.
N'a.m. 14. Minuel Hostench (Al
DISSABTE, DIA 1 DE NOVEM
fa Romeo), M. C. C.
Núm. 15 Melcior Baíxes (Ci
BRE, SEGONA ETAPA.
troa.n), M. C. C.
SEU D'URGELL-BALAGUER
Núm. 17. joaquim Carrasco (Ro
TARRAGONA
yal Enfield), M. C. C.
A les set del matí comencen a sor
Núm. 19. Lluís Fa`guera (Amil
tir de La Seu d'Urgell els correliors
car).
Penya Terramar.
de 'A primera categoría, i a dos quarts
Núm. 22. F. V. G. (Velocette),
segona
amb
de vuit ho fan els de la
M. C. C.
l'interval (un minut de corredor a
Núm. 31. Pere Sisqués (Hailey),
corredor.
M. C. C.
No prenen la sortida en aquesta eta
Amb 98 punta:
pa, i per tant abandonen la prova,
Núm. 39. Josep Blera (F. N.),
per
avaria
Arola i Andrés; el primer
Penya Terramar).
a
la magneto i el segon parqué, fent
Atath 97 punts.
equip amb Aro:a, considera perduda
Núm. g. Elpiri Torrents (Ter
classificació pu equip i marca.
.a
Penya Iris.
Balaguer
resul.á
marxa
fina
a
La
Núm. 25. Ferran Aranda (side
qué
un
x.c penca. pel mal estat en
car P. N.), M.
per les mollas
es troba la carretera í
Amb 91 punta:
conté.
trajecte
pujadas i rayo:tes que el
Núm. 20. Josep Castelló (Nor
carretera
En el quilbmetre 54 de la
ton).
trobem
Artesa
de
Segre
de Pons a
Amb 78 punts:
bolcat el "sida" del corredor Can
Núm. 8. Alfons Orobítg (Du
tenys, al qual en volar agafar massa
nelt), Penya Terramar.
la
patinar
de pressa el viratge li va
Amb 70 punts:
máquina i dona una volta de campana
Núm. 35. Jostp Fabregat (F.N.)
-

-

Cainos 1 Auomniis
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nientment.
(Artesa de
Pncs quilbruetres abans
Segre trobem un control secret mun
per Dalfau i Broca.

tat

població fins
estaamolt picada,

Des d'aquesta
la

carretera

a

Trernp
go que

motiva diversas rebentades a alguna
Orobitg,
corredora, entre ells Araoz i
tap
de vál
cnrredor
un
aquest
perdent
trobar-lo
vula i el temps que triga a
control de
li fa perdre 22 punts en el
Tremp.

t'Uta a Balaguer no passa cap
més incident; la ruta esta en
millors condiciona. El control
fix,
a

en

aquesta població,

carrec

d'Antenletti

Ducombe.

anava

(f111)

control
pcnalització per avança
una
ment sobre l'horari previst: el
d'Hostench, que condueix l'"Al
Anotem

fa

-

en

!lomeo".

aquest

Araoz i Pinyol es retiren
abana de Balaguer.
Muntanyola té pana d'embra
galga, 1 per si no fos prou, re
benta una carnbra, pels guata
motius pasas retardat pel con
trol.
A tres quilómetres de Bala
guer hi ha un altre control se
eral, a earrec deis senyors Dal
fau i Broch.,
En arribar a Juneda es posa
fortuna dura
a ploure, peró par

a

de

mar.

Núm. 2. Oscar Stahe., autocicle
Austin, 750 cc., Penya Austin.
Núm. 28. Francesc A. Yun, mo
tocicleta Brough, 750 cc., M. C.
Núm. 32. Porthos, moto Rudge,
500 cc., M. C.
Núm. 34. Ferran Bosch, ;motoci
cleta Velocette, 350 cc. Penya Ter
ramar.

Núm. 38. Pelegrí Esteva, auto
móbil Ceirano, 5.500 cc., l'enya Ter
rarnar.

Classificats amb 99 punta:
Núm. 3. Ferran Bergadá, moto
Dunelt, 250 cc., Penya Terramar.
Núm. 7. Francesc Castelló, auto
dele Austin, 750 cc., Penya Austin.
Núm. 14. Miguel Hostench, auto
Alfa Romeo, 5.500 cc., M. C.

deixeu de consultar preus

López

HA

trenca

una

etapa final de la
de la

estat

prova.

L'immillora

carretera

i el

recor

regut-relativarnent fácil-és tnotiu
pel qual la

carrera

es

descabdella

amb perfecta regularitat. Les costes
de Garraf són passades a bon tren
i acose incidents, exceptuant la cai
gan?. de Fel'a Boszln el qual, da
vant de la fábrica Fradera a Vall
carca, ha topat contra el rnarge, fe
rint-se

en

una

má,

sense

greus

con

seqüéncies.
L'arribada

a

Barcelona és presen

Núm. 15. Melcior Baixes, auto
móbil Citroen, 1.750 cc., M. C.
Núm, 17. Joaquim Carrasco, mo
to X. X. 35o cc., M. C.
Núm. 19. Lluís Folguera, auto
cicle Amílcar, tapo cc., Penya Ter
ramar.

Núm. 35.

Pera Siqués, motocicle
cc., M. C.
MEDALLES D'ARGENT
9.-Elpidi Torrents, moto Terrot
250 c. c., Penya Iris. 96 punts.
22.-F. G. a, moto Veiocette 350 c.
c., M. C. C. 95 punts.

ta

Harley,

L000

20.-Josep Castelló,
500

c.

moto

Norton

c,, 91 punts.

MEDALLES DE COURE
39.-Josep Riera, moto F. N. 350 c.
C,, Penya Terramar, 8o punts.
8.-Alfons Orobig, moto Dunelt,
250 c. c., P. Teramar, 64 punts.
CLASSIFICACIO DEL GRAN
PREMI TURISME
Diferéncia total
I.-Oscar Stahel, 183 segons.
2.-Emili Tintorer, 320 S.
3.-Francesc A. Yun, 344 s.

4.-Porthos, 455 s.
5.-Pelegrí Esteva, 566
6.-Ferran Bosch, 750

PER EQUIPS DE CLUBS
1.-Emili Tintorer, Pena
Terramar.
2.-Ferran
Bosch, Penya
Terramar.
3.-Pelegrf Esteve, Peny,
Terramar.
PRE MIS
PER EQUIPS DE MARQUE.
I.-Ernili Tintorer, mutua
cleta Dunelt.

2.-Ferran Bergadh, motcci
cleta Dunelt.
3,-Alfons Orovitg, motoci
aleta Dunelt

21s acumuladora de más
fama :: Racanvis de totes
menas per a la part
eléc
trica dota autos

PREMIS PER ETAPES
Primera etapa Núm. 8.-Al
fons Orovitg, 83 segons de di

9TP

Mola, S

1 8

(Arlbau

-

Bigas,

badal i
a

-

Autctracció Eléctrica, 8. A

Diagonal)

-

de

a

diuen la

"llanea

l'Abadal a ca
Digas a casa l'A

casa

casa

torna

Bigas,

a casa

i torna

l'Abadal...

casa

•

•

•

En Masferrer és el degá deis au
En Puig deis agents de
vendes; En Gt.imet deis de! conyac;
En Rocha dele frontoniste-; En G1rona deis curts de vista; En Puja
das deis calbs; En Bertrand deis
aristócratas, i En Márquez deis "po
llos fruita"

tomobilistes;

a

a

a

El "Ciscu", del "Chevrolets, cliu
que el que mes ti ha agradat de la
volta motorista a Catalunya ha es
ta: aquella botifarra amb bolets que
ti van donar a La Seu

En Bas Bofill
el dibuixant in
fantil d'aquesta casa
té un
Rug
-

"

-

ley", del qual está enamo-at. L
agrada molt que n'hi partir; rúa'
que el molesta és que li preguntin
"poténcia fiscal" que descabde1
parqué en sentir parlar del "fisc
ti entra una mena de tremolor...
a

•

a

La popularitat -reconeguda p.
tot el món automobilista-de Sub
del "Wiphet", va fer que alga
deis corredors que prenien part a :
volta motorista a Cate :unya sofr
sin

una

penalització

ekdua

per

d

temps. En passar per Espluga d.
Francolí tot el poble era a la carta
tara i a cada corredor el volien f,
parar per tal de demanar-li per
salut del popular camionista.

El

Telefon núm. 77420

aeri

correu

d'Amarica del Sud
Amb motiu deis disturbis polítics
ocorreguts darrerament a la Repú
blica del Brasil, el corren aeri set
manal d'América del Sud, sofrí al
gunas

pertorbacions

ferancia.
Segona etapa: Núm. 7.-Fran
cese Caste116, 15 segons de di
feréncia.
Tercera etapa: Núm. 34.Ferran Bosch, 18 aegons de di

feréncia.

la

en

seva mar

de la prohibició decre
tada pel govern Federal a les Corn
parlyies de Navegació aina, oaasSa
lar sobre el territori brasiler.
Normalitzada ja la situado polí
tica a l'esrnentada república, la Com
panyia Aeropostal ens informa que
el transport del corren aeri cap a
Sud-América, va a recobrar la seva
xa,

a

causa

acostumada
setmana.

regularitat

des

d'aquesta

FRONTO NOVETATS
CADA DIA

GRANS PARTITS

QUINIELES

CLASSIFICACIO

portáncia d'aquesta magna prova
inctorista,-que apleudeix els valents

Tarragona.

a

s.

Adolf Bas (Motosaco

retardat

Repr Mané garantidas

a

s.

ciada per bon nombre de públic-no
tant, paró, com es mercix:a la im

2

a

a

quilame.

a

*

A En Güell Ii
dora" parqué, de

Llausas

d'Antonietti i Puig.
Després de passada la maja hora
que per neutralització s'havia esta
blert a aquesta ciutat, s'empren la
marxa cap a Tarragona i Barcelona,
ble

está

--

Antonietti (fill) i Ducornbe. Tres
quilómetres abans de Reus Torres
ha establert un altre control secret,
en
el qual s'anoten alguns punts de
pérdua que ha motivat el difícil coll
de Falset.
El control de Reus anava a cárrec

la sortida.

de magnet

Núm. 27.

Classificats amb roo punts.
Núm. 1: Emili Tintorer, motoci
cleta Dunel, 250 cc. Penya Terra

do per tal de facturar la moto, puix
que se li ha trencat el pinyó de la
roda del darrera.
Riera, en sortir de Xe,ta. s'ha
cquivoeat de carretera, pudent mas
de vint minuts, arribant després d'un
fantástic esforg a teraps per a clas
sificar-se en el control fix de Gande
sa. D'aquest control en tenien cura

TANCAMENT DEL CONTROL
Núm. 29. Enric Abadal (Royal

tres

se

Medallas d'or

d'Ebrre, Phu
molla del seu Aus
tin; malgrat l'accident, continua la
prova, no podent, paró, arribar a
la meta amb el temps necessari per
classificar-se.
a
Després de Mora trobem Fabre
gat que torna cap a aquesta pobla

VER ARRIBAT DESPRES DEL

per avara

Dajfau,

CLASSIFICACIÓ GENERAL

Por abans de Mora

guitas

Gaspar Andrés (Ter
rot), Penya Iris, a la sortida.
Núm. 16. Angel Cantells (Sida
car Motosacoche),
abans d'Artesa.
Núm. 26. Frederic Araoz (Ariel),
M. C. C.. abans de Tremp.
Núm. 36. Joan Pinyol (Douglas),
M. C. C., entre Tremp i Artesa.

Enfield), Penya Terramar,

senyor

"Whyllys",

En Moreno, del "Graharn Paga"
sc'ns ha enfadat per alió de les es:
combres eléctriques. Vol que recti
fiquem i diguem que el que 'torna
rá" a vendre, cas de venir mal da
das, seran aspiradora de pols,
trics.

Teléfon 74755
malament
de
ilums
per
carretera?
No deixeu de visitar-me
Aneu

(Terrot),

CLASSIFICATS, PER

ne

BALMES, 122

Núm. 23.

NO

seu

*

sa

aquestes notes felicitant

presídent,

del

arreglar

mena.

tota

Calvet,

En

molt pt eocupat parqué enzara no té
les dents arregladas. En "Subi" diu
que quan parla amb ell ho ha
de
fer amb paraigües.

21•,_

•

ELS ABANDONAMENTS DE LA
SEGONA JORNADA
M. Arola

benefici vostre,

En

equips.

J.

a

A VE0310111 LISTES

a

Núm. 40.
Penya Iris,

ajudat

cretarí. senyor Viamonte, 1 els cli
rectius Brocá, Sedó, "Rélos", Re
nom, Torres, etc., per l'éxit assolit,
amb el qual hi va tan lligat el de
l'esport motoris'a de Catalunya.
A. FIGA

d'arribar a Tortosa.
A la sort:da d'aquesta pob'ació,
i filas a prop de Gandesa, la carre
tera está en un estat llastimos, co
que motiva caigudes, alguna de les
quals un xic se-iosa, tal com la que
ha tingut Porthos, el qual sha pro
duit una ferida lleu, al rostre.

la classificació per equips
de Cuba, Penya Terramar marxa
en primer lloc, i segueix Parva Aus
tin. En la elassificació per marques,
Dunelt ha perdut el primer lloc. Les
marques Austin i ‘-elocette són les
que presenten millor classificats els
seus

al

bornes han donat
una
volta de campana, sense que.
afortunadament, cap deis dos siliagi
fet mal. L'avaria motivá l'abando
nament del simpatía recordman :no
terista. Al peu de la collada "R!los"
i Faura han estab:ert un control
secret. Poca metres més avala a
Esteva se li va trancar el fré de
peu, i amb g-an rapidna, va arre
glar el desperfecte i aconseguí re
cobrar els minuts perduts abans

•

ha

Acabem
sincerament la Junta del Moto Club
especialment
de Catalunya, i molt

máqdna

car,

-

Per

de

-

CLASTPTCACM

carrera

més de cinquanta rebentacles de cá
de pannes
maras i un boa nombre

-

DESPRES DE LES DUES

prem

de la

TERCERA ETAPA
Tarragona, Tortosa, Reus, Barcelona
dar
Com que aquesta etapa
rara de la VII Volta a Catalunya
és més curta que les altres, es va
donar la sortida una hora més tard
que en les altres. A les vult sor
tren de Tarragona es participants
de la primera categora, i a dos
quarts de non els de la segona. Es
van ercarregar de donar-'a eta se
nyors Viamonte. Sedó i Brocar.
Fina al coll de Balaguer, la cosa
marxá sense incidents rema,cab'es.
Es en aquesta callada on trobem
Aranda que degut a haver-li sortit
un
neumátic de la roda del sida

-

ferina-se lleument en una tila el seu
aconmanyant Roca i Cantenys es pro
duela lleugeres c.ontus.ons. A Roca
l'acompanyen atab el cotxe "Abadal",
seguirla la pro
amb el qual no.altres
oil
ís aa's conve
va, lins a Artesa,

1

che), per punxades, a a quilbmetres
de Tarragona.
Núm. 21. Josep M. Muntan-Yola
(Norton), M. C. C., per pana d'em
bragatge i punxada, abans del Col!
de Lilla.
DIUMENGE DIA 2 NOVEMBRE

-

S. A.

o c.

17.-Joaquirn Carrasao, motocicleta
X. X. 35o C. e, M. C. C.
z8.-Felin Bosch, sziotoaicleta Velo
cene 350 C. c., Penya Terramar.
Falgnera, autockle Amil
car troo C. c., Penya Teraraar.
20.-Josep Caste116, rnatocialeta Nor
ton soo

Ntuu. 17.-Joaquim Carrasco (Ro
ya.-a:ni.eld), R. M. C. C.
Palguera (Anua
Nutra
cara Penya Terranaar.
Núm. 22.-la V. U. (Velocette), R.
M. la C.
Núm. ji.- Pare Siq,ués (Harley),
R. M. C. C..
Amb 9d punta:
Núm. 29.- Enría Abadal (Royal
Eniield), Pcuya Terramar.
Núm. 39.-josep Riera F. N.), Pe

es

mes: Abada!, per una pana a
la magneto, i Bas, per reben
lada.
L'arribada a Tarragona era
controlada per Antoniotti 1 Bo
net. La pluja fa que hl hagi un
públic molt redult:
Estem enclsats de les fa
cilitats que ens donen els di
rectius del Moto Club, abrí com
lamba da la narrada oegana
zació 1 descabdellament de la
dura carrera.
Aquesta etapa pot dir-se que
és la decisiva de la gran prc.va, ja que la nue resta es, aran
parada amb las diles que era
!m de ressenyftr, relativament
fácil.

-

-

i5.-ale'cior Bajaes, automabil Ci
1.(50 e. c., M. C. C.
16.-Angel Canteara 'idear Moto

R. M. C. C.

ta

TI. 31504

-

BARCELONA

quilómetres de la me
registren dues retirados

-

Ro

trota

sacocha 750

abans esmentat senas penalitzac:ó.
tots
Per Figures passerr (airaba
amb gran regulattat.
Des d'aquesta
població fina a Olot la carretera esta
rno't picada, pe! rinal motiu la carre
ra resu:tava un xic dura per ala mo
toristas. En sortir d'Olot començaren
les babees. Faura es ver precisat a
abandonar per rebentada
neumátic.
El marea Ii passá a Garr ga.
En deixar ea coll en Santigosa pas
sen per Sant Joan de les Abadeises,
i poe despras arriben a Rama, on els
corredor, tenen concedas trenta mi
nuta de neutralització, que nosaltres
apratitem per a d:nar.
A la tarda. el tros ités difkil va
ésser el da la colada de Tosa. que
eta corredora varen pujar amb gran
entusiasme i sense perdre gaires punta.
Poc abans de Pulace-dá trobern el mo
torista Jover que abandonava la pro
Barce!nia. per haver
as i
tornava
rebut, en arribar a aqueata nob'acl&
telegrama aaunciant-li la mort
un
d'una germana saya.

•

M. C. C.

c..

Austin.

Núm. ta-Meleior Baixes (Citroen)

portancia, puix que va poder auatiyar el
ternps perdut i passar pel control se

Primera categoria

e. c..

Penya

cxet

e:s següenta:

aren

-

FLOTATS

l'amar«. 95 1 97

A dos

Amb 99 punta:
Núm. 5.
Siul Phugultas (Austin),

Girona passessin anta sense péraua de
punta. Entre IvIedinyá i Biscara tro
bem Carrasco amb pana a la bomba
d'ola paró no devia ésser de ga:re

Per sis representants de la
dIspo
va posar a la nostra
sa seins
sició un espléndid cotxe Abadal, el
qual concluí cota ell sap fer'-ho,
pert automobilista N'Eduard Mont
Motoristas
cada. Per tal d'ajudar ala
idhuc
precís,
los
que
els
tot
el
en
máquina
en
llur
transportar
per a
al darrera dele
cas d'avaria, anava
participants una camioneta Chevro
incansa
lea pilotada pel simpátic i
cone
Casanoves,
tnés
ble Francesc
gut en el món automobilista pel nom
digne de tot elogi
de "Can". Es
l'entusiasme í la bona fe del gran
"Ciscas", que durant els tres dies

a
:es
Circula
de Barcelona 1 de

JOAN

«te

Catalunya ha sa
el Moto Club de
aquesta
VII Volta. Tot
a
but donar
degudament
atés i per tot
ha estat
aten
máximas
tingut
les
a'han
horn

provincias

Coneessionart per

nigua, amb més intensi
tat que abarks.

Un altre éxit del Moto Club de Catalunya

arribant.

van

cions.

l'etapa-Tarragcna-torna a

de

mida que

a

he déiem
Henil de remarcar-ja
que
organització
magnífica
abans-la

AUTOMNIBUS

caure
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L'ESPERIT DELS DIES

jaurne Bofill
inolts

De

nue

pecas
P

adonar als enemics

so-

,

ul

quegeneral

espanyola:

°Iítíca

polítics,

qualsevol

—

1faeea;,ease-

les
larelseu pensament no ja en ans
mítings,
deis
encesea
soflames
asserenat, més com

més
el recer

del 'libre. I observi's
els llibres deis nosmal
bé
que ga're
capdavanters són Ilibres simdernolidors. Sam libres que
crítica, contenen
sí contenen una

prometedor
•

tres

fan

no

política

per

una

ambició de poder, per
passió ideo
leída personal, sínó per
propis ideals.
servir
els
per
lógica,
al conprecisament

Es abcó

s'acostuma

tot

a

sern

Dos deis !libres polítics més im
portaras, recentment apareguts a
Catalunya, són deguts al pensament
de Franeesc Cambó: "Les dictadu
res" i "Per la concardia". Ambdós
llibres tenen la doble importancia
del seu propi valor í de les repli
ques que han suscitat. La primera
és "Les dictadures deis nostres
dies", d'Andreu Nin. La segona.
"L'altra concórdia" (t), de Jaume
Boall. En aquella, la figura de Cam
ba Iii és combatuda acarnissada
melle En aquesta, amb la recança
i le dolor de qui veu extraviar-se
un rnestre. Aquest respecte, aquesta
actitud d'admirada) francament con
fessada, contrasta amb el to de befa
i d'escarni amb qué "L'altra con
cardia" i el seu autor han estat trae
tate per aigú des de laargan de la

Lliga.
Naturalment que, donada la po
sicló de Jaume Bofill, hi ha d'ha

molts punts de contacte entre el
seu 11 bre i el de Francesc Cembo'.
?No n'hi ha en punts ben impor
tants i fins cabdals en tots
els pro
grames dels partits que ja ni cal
dir catalanistes, sino' tan SOIS cata
lans? La singularitat, pera, és
que
sovint Acció Catalana ha estat acu
sada d'enfondir
volguelement les di
.e.enciacions que la separen de la
Ll'ga, de crear-ne de fictíciesper
esperit de partit. Dones be': el ila
bre de Jaume Bofill
es ~miau a
remarcar-ne i a refermar-ne molts
contr
s. Un
sentiment de respon
potser !'obliga, en un !libre
que /latirá d'ésser discutit
Inés en
llá de l'Ebre, a concretar una con
ver

pot fer

aaS

contra

la prernsa catala
na, la persecució
a

copa de Codi in
ventat pa la dic
tadura de Prima
companyia
que s'inicia
—

suprimida (sic)

Els

fiscals
atiats per certs ele
ments deba quals será
hora de co
mençar a parlar, que serviren la pri
mera dictadura i ara
estandisposats
a• servir
la segona amb tota la seva
devoció de goesos tips
treballen
és rar el dia que
un

pericadic

o

primera

prova del sentit

ja no

vera

gir;

—

a

li

tingué

a

re.

exercir

deprirnent
de

—

periodistes

a

impuls

un

de

v:ndicta,

o

a

un

sentimental sme demagógic. Bofill,
exernpt de passió, es limita a con
trastar quin és !'ideal po:ític que

tradicionalment

Catalunya,

respecte

encarna,

a

la monarquía

espanyola.
Es una crítica fundada també, con-1
!'anterior, en la psicología i en la
histófa. A través de tots els fets,
de totes les paraules que analitza,
Jaurne Bofill

ve a dir que
a
la qüestió del réaim
no li cal triar: la tría la hi han
dona
da feta des de !'altura. Esser
republi
cá és per ais catalans qüestió de sen

Catalunya,

acaben per

omplir-vos

el

ter

i

re

voltar-vol.
*

*

*

No volem ni podem fer un es
tudi complet del !libre de
Jaume
Bofill. Aquest ambiciós propasa es
caparla a l'abast que, voluntaria

—

S'explica perfecta

—

ciutadans.

En l'edició anterior publicávem la
carta d'un ciuta
dá
Jaume Ci
—

en

la

qual

comunicava al
senyor Lluís

es

Idamore tr'....1¦C
d'alcalde deleg-t
Cultura,

de
el procedir
del mestre de
rEsecla Nacional del carrer
1 Pn
nena 44, el
qual es nega
els
admetre
alumnes que li adreça !'Oficina
de Matriculas pel
fet que
:ente vénen

Munieasal

eecrits en catalá.
Saberte
ene
ho comunica en
atenta carta el
mateix senyor Mas
—

',

ment el rebombo
ri que va armar
l'altre día el se
nyor
Valles
i
Pujals en el cura

d'una

conferene

cia en ia qual rhome volgué parlar
de les relacione entre el nacionalis
me amb ele senyora Hitler i l'Al

binyana, i és ciar,
rigen.
S'explica perqué

va

fer-se

un

gui

segons ens ha
assegurat persona molt ben infor
mada
el senyor Vallas va voler
fer-se les quartilles eh l tot sol, i és
ciar... passá el que havia de passar.
Un altre dia, senyor Vallas, ere
gufns, no faci cae de Valls ni de
Rovires i tiri al dret! ?Ja s'ha fixat

•

'

macos

va

es

criure Prat de la Riba sobre necio

nalisrne?
Ben arranjadets, ?vol dir que
se'n podría aprofitar alguna cosa.
nyor Vallas?

• •

,

a

alta mar,

(Foto. Blanco.)

tempe dur

en

és donar forma, realitzar les aspa
racions d'un gran nombre d'éssera
humans. El dia abans de la nostra

Hem travessat l'Atlántic; he es
tat el primer heme del telón que ha
jet un viatge alai en un vaixell di
minut, amb la seva dona i una nena.

d'Amárica sean presenta
molta gent, hornee i dones, per de
manar-me que els deixés venir amb
nosaltres. I aixb que se sabia que
no voliern ningú. Si jo hagués anun
ciat que desitjava companys estic
cert que
n'hauria trobat a mans
besades. ?Que vol dir aixó? ?Es
que tothom éS beag? ?Es que ele
herois abunden? Ni !'una cosa ni
l'altra. El que passa és que en la
vida de tota persona que pensa i té
alguna imaginaci6 arriba un moment
en qué hom es revolta contra aquest
conjunt d•hipocresies i de farses que
és la civilització. Es revolta, se sent
d•sgustat davant la futilesa d'una
vida arranjada, metódica, insípida;
una
vida de menjar, dormir i tre
bailar, un da darrera Ealtre, un mes

partida

Ara, en uns moments de rep6s, ve
la reflexió... ?Qué havem jet?
En primer lloc, la nostra gesta ha
estat una gesta purament esportiva,
d'aventura. laingú no ens ha donat
cam diner perqué féssim aix6, ningú
no ens ha
promés res, Einteres no
ha entrat en cap sentit en aquest
viatge. He fet aquest viatge per les
mateixes mora, que Alain Gerbault
va
fer el set: per l'intens esperit
d'aventura que des de la infancia
ha mogut els meus actes.

Aquesta travessia m'ha valgut
algunes persones em, conside

que

ressin com un heroi; d'altres, en
canea, diuen que aixaa ha estas una
bogeria. Jo cree que no sóc ni un
heroi ni un boig. L'únic que he fet
aquesta secció.
Posats, pera, a fer-ne remarcar al
guns aspectes, no podern deixar de
subratllar l'esperit liberal i demo
crátic del lEbre i del seu autor.
Mentra que, habaualment, velero
que el catolicisme peninsular corn
bat, coro a malsanes suggestions del
maligne, la democracia i el libera
Estila 'Jame Bofill fa derivar pre
cisament els seus sentiments líbe
rals i democratics d'un imperatiu
de la seva consciencia de católic.
Aquesta actitud de Jaume Bofill
ens sembla a molts bornes d'esquer
ra, cristians si més
no
filosófica
ment i sentimentalment, més evan
gélica que la deis católics antili
berals.
No ciubtem que a Barcelona hi
ha molts catedics de la mena de
Jaume Bofill. Peró el cert és que
Jaume Bofill és a la premsa. gai
ment, hem donat

a

"

cebé el seu únic verb: el seu verb
més actiu, en tot cas. Gairebé tots
els alares san antiliberals, antidemo
crátics i anticristiana, per tant. Els
refugis
"El Metí", "Catalu
seus
són més troglodítics
nya Social"
encara que "El Siglo Futuro" o que
"El Debate", de Madrid: premsa,
a
la fi, infra-europea.
En saludar des d'aci la noble ac
t:tud de Jaume Bofill, no sabern es
tar-nos de reconeixer com la seva
actitud, que en punts roma delicats
el fa coincidir amb les esquerres,
és !'única actitud que pot abcoplu
gar la religió de la violencia de les
lluites polítiques; !'única que pot,
si no operar conversions, imposar
respectes.
DOMÉNEC GUANSÉ
—

—

'aaa

ticularment

Cona si tal cosa,
el cap del Govern, Don Dá-

"

u

ho ve
dient d'eneal de
i
molts dies
..mb abolí estero,
en certa
manera,
Veu", i caldrá

propici

a,

adonar-se d'a

questa "normalitat". Sense comptar
ele avui centenars de detinguts go
vernatius que hi ha a toses les pre
rons del país, aquesta petita !lista
donerá una idea del bé que tot

no
se

de la "Revista

(1) Publicacions
de Catalianya".

Berenguer

meso

i Fuster, ha dit
al mateix dia als
periodistes de Ma

411
a.1

drid:
"Un gobierno que ha venido pre
cisamente a restablecer las liberta

puede impedir
quiera. Des
pués, claro, se aplicará el Cód:go
en aquellos casos en los que haya
algo delictivo..."
des en suspenso
a nadie que hable

Tot aixd

en

darrera l'altre, un any darrera !'altre, acose que mai passi res...
Molts de nosaltres no tenim !'espetit suficient per sortir-nos daqueeta rutina. Volem aventura, sí,

sentim descontents, freturosos
de quelcom ellerent. Peró al matenim un gran amor
teix temps
a
la pell. 1, inspirats per aquest
ene

profund

amor

capaços

som
unes

molt

a

de
que,

pell,

la

fer

un

dial!!

de

Jo sóc fatalista. Cree que tinc
alguna cosa de l'estoicisme de l'arale.
Jo crec que el que ha de passar,
passará; i passará faci el que faci.
Jo cree que si és el meu desti morir en un «a determanat, jo mor'ré
aquest dia, tant si em trobo a alta
mar, a bord
la nieva balandra,
corte
si sóc en el !loe més cómode
del món. Per tant, la idea de la
mort no
em
preocupa. Estic ara
mateix disposat a travessar EAtlántic altra vegada en la nieva balan-

dra "Evalu", no perque jo sigui ve
lera, ni heroic, ni bo'g, sitió perque
estic convermut que, quan arribi el
moment designat, la Mort se m'en-

dura, sigui allá on sigui.
Després de tot, aquestes

coses

tenen una valor molt relativa. Cadascú de nosaltres es considera a
ell mateix com un element importantissim de la societat humana. I

tanmateix cadascú
nosaltres no
és realment ultra cosa que un petit
gra
d'arena en compareció amb
l'Univers, amb l'Infinit. I un gra
d'arena és tan poca cosal...
Aquestes són reflex'ons inspirades pels cornentaris fets sobre el
nostre viatge i per la continua pregunta que se'ns fa: "?I no heu tingut alguna regada por de morir?"
Es dar que l•hem tinguda, penal no

d'Estela, senyor Ricard
Mestre. Hom dita si, a més, ha demanat a l'Ambaixada espanyola
a
Lisboa que sigui concedida l'extradició de Guerra Junqueiro, ignorant
director

que

va

morir

l'any

1923.

Aquests dies

'te4.1

han

estat a Barcelona
ele senyors
Miguel Maura 1

tase'

Angel Galarza,
de Madrid, per
tal d'organitzar
el grandiós míting republicá en projecte.
Per bé que fina

marxa:

coses...

vegades, són
lluny d'ésser heroiques.
coses

no

como

nosaltres

unes

0.5.)
0.50
0.50

.

.

.
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—

•

.
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Ramon
Valls

...

20.—

Fornés
Ordines
Diversos arnics...
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I
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Marqués
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provisional.
Han declarat davant el jutjat ele
senyors Velera, Marco Miranda, G.5mez, Lerroux, Rico i Sánchez Guer
ra, pele seus discursos de Valancia.
Ha estat suspesa governativament
la publicació de "Solidaridad Obre
ra", de Valencia.
Ha estat processat el correspon
sal de Madrid de "La Voz del Pue

Cada
un

vegada que
peribdic de

Barcelona és de.

no

tenmane

unciat, arr;ba a
'alls l'ordre de
acollir l'edició.
La policía local,
p.au amb recollir els

exemplars
venda, es presenta

que troba

ele llocs de
a
les cases dels
clutadans que sap que estan sube
crits al periódic denunciat, amb la
pretensió que li Illurin rexemplar
del día. Aixd ha donat lloc a diver
sos incidente, puix que ele interpel
en

lats, naturalment, s'hi neguen. Al
gun vallenc ha estat amb aquest
motín conerninat a anar al quarteret,
on
el caporal municipal l'ha insul
tat, atribuint-li suposades injúries a
l'autoritat.

blo", d'Avila.
•

Han estat processats tots ele ora
dore que participaren en el míting
republici celebrat fa poc a Almeria.
Ha estat recollit el setmanari
"L'Opinió", de Barcelona,
Ha estat recollida l'edició de "So

lidaridad Obrera"...
Ha estat recollit, prévia denúncia
del fiscal, el setmanari "Te diré",
de Barcelona.
Tot aix6

en

un

dial!!

•••

,s•

El

rector

de

Vi

altres

coro

Corre
que

el

ele

nornbrosos esquíola apareguts en
la
es
vagues d'a1
quests dies pas
,a
se
eata Id ha nom
brosos
feixistes recentment
arribata d'Itália. Si el rumor es con
firma, caldea, reconaixer que Mus
solini és borne de graos iniciatives.
D'un sol tret mata des pardals: es
treu del damunt cls obrers sense
feina a de passada, comença de por
tar a la
práctica aquella política
d'expansi6 del felecisme que ens
anunciava en el seu darrer discurs

1Ikseak

t.

a

tr e

anys que la pe
ida francesa va
descobrir el com

alot catalá

per
cal que el senyor

Quinanes de

•

León estigués

augmentés

aent i el seu"amo"
el

sou.

O.--

...

10~
.

20.—
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5.—

episodis

ro

mena

d'Espanya

en tantes coses, tracta les
dones amb la mateixa indl
ferénda i el matear almadó que Ex
seves

tremadura o Andorra.
Els hoteles de Cata' enya estem
molt faitats d'espiritualitat si no
cornprenem que la dona és un ele
ment de gran importancia
en
el
nostre progrés. 1 si ha comprenem,
hem de donar a les nostres germa
nes els elements necessaris per al
físic i intellec
seu desenrotllament
tual. Potser hauríem eliminat o so

lucionat rnolts problemes collectius.
si les nostres dones tinguessin més

esperit.
Jo he

travessat l'Atlántic amb
dues dones. Aquí tnoltes persones
m'han dit: "Esplendidl Pecó vosti
no trobaria entre nosaltres cap
don
calen d'acompanyar-lo en un viat
ge així". Aix6 mla contrariat molt

1

Inés: in'ha ind'gnat. Si r
hi ha cap espanyola, cap catalaa
que s'atrevis a acompanyar-me e
un
viatge alai !la culpa és de'
/tornes! Nostra és la culpa si he
aconseguit que les nostres dorn
fossin només joguines del plaer
xual 1 no hem sabut fer-ne les no
encara

s

Sé de la raga, vaig veure aquesta
dona desenrotllant el seu cos, ins
truint-se, fent-se més bella, mes

tres companyones.

ENRIC BLANC(

més intelligent, més digna
d'ésser la mare deis nostres fills.
?Veritat, senyors, compatricis meus,
que abcó val la pena? A x6 és exac
tament el que s'ha fet de temps en
els paisos anglo-saxons, i el resul
tat és que allá es veuen molt poca
esguerrats. La mere deis nostres
fills no ha d'ésser una dona igno
rant i cursi.
neta,

BOSTON

-

BARCELON_

(Un campament
a

l'Atlántic)

Recordeu-ho!!

Interessat, vaig fer preguntes i
vaig assabentar-me que aquest ad

Encara

mirable Club el componen dones
que treballen en oficines i tallers,
xicestes que tenen poquíssims di
ners, peró amb una voluntat digna

no

ha dimitit el

governador Despujol.

Día per día la policía francesa ha
descobert un complot anti-feixista
que havia de menjar-ce tots els fei
xistes de París amb pebrots i toma
tecs.
En Mussolini, agrait pel servei que
li acaba de fer 1 cnyor Tardieu, ha
promas al senyor Briand que no li
declararia la guerra fina a l'any vi

posada una Junta de R. O., ara ha
sorpres la bona fe del valent setma
nari madrileny "Nosotros" i hi fa
propaganda republicana.
Compte, aflijas de "Nosotros",
que aquest subjecte en deu ~Mi
una

de

ce

Segurarnent

q

ue

aquest setrna
nari ningú no
pensará a dedi

nent.

en

Sembla que el senyor Briand está
punt de contractas el nostre eqües
tre governador perqué organitzi
a

complots a tort
convinguin.

i

a

dret i per

Era

a

/

more

sobre

erisi

imminent,
imminent,

n

un

mot

cara

Ara bé:

una

a

Sitges

varen aixecar un

al Greco, que no era altre
que el senyor Domenico Theotoco
poli, o així ho diu el nostre Santia
go Rossinyol.
monument

de ledlid pensant
en l'endemá i moltes persones ja ha
vien decidit cursar l'alta a la Lliga
una
altra vegada.
totnom anava

Un cop, une pagesos del Penades
que visitaven la blanca i n agnffica
Sitges, varen trobar-se davant d'a
quest monument. Un d'ells va de

Un catedrátic de la Universitat,
ex-pupí per més detalle, es cregué en
el deure d'intervenir-hi, i en plena
classe, després de glossar les gran
desee de la patria, exclamó:
"—Porque, desengánense ustedes,
quien habla mal de Espana es un im
bécil. ?Acaso no recuerda esa gente
que Espana fué la comadrona de

manar:

De qui és aquesta estZtua?
Li van contestar:
—Es Don Joan Tenorio. encara
que aquí /i diem al Greco, malgrat
anomenar-se Dornenico
T'neocopoli
de norn de familia.

veinticuatro naciones?"

Rigorosarnent autantic,

i

acuse

co

mentaris.

MISERIA

Un tal Sierra Val

verde, advocat,
e

GLT

durant la
dictadura troba.
que
-a

Nolvutés

que el gene

cal

Inane de'
Bosch ho feia
poc fort contra els catalans, que va
obtenir de l'Audiancia que Rossend
Llates fos condemnat a sis mesos
d'exili, i que va treballar tense éxit
perqué a l'Ateneu Barcelonés hi fos

per

aquell pobre i
etern Don Joan
a

de vergonya per aquest horno
nieme denigrant.

ru

molt insis

tente

car

4#9
_

que En orrilia va afligir arub un non
de mala memdria i que Don Joan
Tenorio mateix u hauria caigut la

dictadu-

Corrien

ra.

h

quan

temps de

en

primera
1••

fr
kvui fa q

7-50
7.50

club d'a
un
tindria un bell edifid,
magnifiques facilitats per a les se
ves
sócies, diners abundante. Ad
aquestes dones catalanes, aquestes
germanes nostres, aquestes futures
mares
deis nostees filie, no tenen
res.
Quan voten celebrar un acte
qualsevol han d'utilitzar el local d'un
club d'hornee. ?Veritat que abcó és
deplorable? Catalunya, que va al cap
questa

revelació del carácter i la voluntat
de les nostres dones. Allá vaig veu
re
la dona catalana, aquesta dona
que fina ara s'havia quedat a casa
fer absolutament
pel
cense
res

ta

rumor

•••

d'elogi. A Amér'ca,

—

que

entre

a.

•••

•••

Perelló ..........'O.
75'60
Total, frs. 210.— Ptes.
Suma <lúe segueix 27.4°1'23

mantics.
Jo sóc un esportiu modem que
está interessat en tots els aspectes
moderns de l'esport. I un d'aquests
aspectes—molt important és l'in
teres que les dones demostren en
ele esports. El diumenge passat cm
convidaren a un concurs femení de
natació, organitzat pel "Club Fe
mení i d'Esports", de Barcelona.
Alló fou per a mi una revelació, una

a

ho desitgern.

...

•••

Alemany

—

fet.
No cal dir

10.—

I0.—

Bruset

...

.........

tanta

•

Pavia

I's0

•••

a.

—

aquest moment
no ha estat possible
per diverses
raons d'ordre particu:ar 'deis partits
de Catalunya
la seva organització immediata, sembla que d'ad a
molt poc temps el míting será un

lanova ha de
nunciat a l'auto
ritat militar que
-n
el periadic
'stela. d'aquella
la, s'hi havien

reproduit u n s
Junqueiro, tra
Marquina.
L'autoritat militar, de resultes
d'aquesta denúncia, ha processat el
someso"—
v.
ue
Uuerra
duits per Eduard

•.•

és la de les nits a alta mar, aques
tes nits negres, amb el vent fur:ós
sobre les ones, en mig «un solitud
espantosa. Nits que semblaven eter
nes. Perra ádhuc aquestes nits setn

—

denundat el setmanari
"La Lucha de Clases", de Bilbao.
Ha estat processat el director del
paribdic "La Frontera", d'Irun.
Ha estat recollida l'edició de "El
Pueblo", de Va:ancia.
Ha estat denunciat "El Socialis
ta", de Madrid.
Han eetat processats els directors
de "El Mercantil", "El Pueblo" i
"La Voz Valenciana", i se'ls dema
s.000 pessetes per la llibertat
nen
Ha estat

2'—

impressia desagradable que guardo
del viatge— impressió profunda

ara

Doce
Pérez

I0.--

......

Soriano
............

•••

...

Devesa

dice algú de vosaltres travessés tam
bé l'Atlántic en un vaixell petitet.
I en fer aixó vosaltres serien ins
pirats pel desig natural en tota per
que
vol ésser quelcom més
sona
que un autómata, el desig de fer
coses
dfiícils i al mate:3c temps
agradables. Perqué, consti que el
nostre viatge a través de l'Atlán
tic ha estat per a mi l'aventura més
agradable de la meya vida. L'única

blen

2.

• • •

Frs.

hem permés que aquesta por pue
ril governés als nostres actes. Més
aviat hem estat inspirats per res
perit modero de l'esportisme. A mi
m'estranyaria que un d'aquests
no

1,,••:.•-••••'.5•••

—

quina capítols rnés

•

Garcia

1.4

C. Martínez
Josep Koch
Claudi Petit
josen Graner
M. Fardo! Domenech
Baldomer Colls

R
eRAMBLA

—

/1

Manén

...

es

que les danúncies del mufa
ces han estat diverses; en la matei
xa
carta
se'ns diu que totes han
estat lliurades al president de la
Junta Local de Primera Ensenyan
ça, senyor Barbey, per tal que si
guin prosee les mesures del ces en
aquest afer.
Nosaltrcs esperem que, molt aviat,
hom fará pública la se' -ció que re
sobretot
la unció que
caigui, i
sigui imposada, que ho ha d'ésser,
a aquest senyor mestre de minyons,
prcu incivil per rebutjar, encara!, la
!lengua catalana.
sot

Salvador Miralpe:x

0'50
0'50

Emití Serra
Simeó Garriga

•

• • •

•

Manuel Farriol
REBUT

Herrera
Pere Vigo

convancer-se'n d'una vegada.
El dia 31 d'octubre ha estat par

altre.

una funció
triste i
de policía a la cacera

rera

Josep

•

I

M. Farriol Domenech

Manuel Corbtó
Oriol Baques...
Josep Custó...

;%.•.+:"

ens

en

Només els insensibles po
den deXar d'ésser-ho.
Potser alió que fa més impressio
nants aquests dos rapítols
sobre la
monarquia és que no trasilueixen
cap passió contra aquesta
forma -de
govern. Més eviat deixen
traspuar
desencís i melangia. Mai, sobretot,
cap impuls de retórica
demagógica
inflama les paraules. Pecó les dades,
eis fets reportats
sense violencia,
vi-lb un mig to de veu ciar i seré,

quan Primo de Ri
-le gendarme del re

1 de

pe

• •

0'50

Antoni Terrats
Antoni Amorós

k

rea

La segona prova de robjectivitat
de la visió de les realitats hispii
niques que Bofill oposa als miratges
que Cambó es complau a provocar,
és la crítica del monarquisme. Els
dos capítole que Bofill hi dedica
són els més impressionants del 'li
bre. Les critiques del regias que
avuí es fan a Espanya, o responen

Subvertit l'ordre
la Magistratura no jurídic del país,
té inconvenient
—

...

•••

•

activíssimarnent,í
no cau

seva

• • •

•

Ramon Martí
1'—

Manuel Duran
Amadeu Boneta.

joaquim Villanueva
Josep Ar'mont

amb

.

mascaró de proa de la
ala "Evalu" t...

..

Rossinyol Farret
Emili Puig
Jeroni Coniller

Joan Lledor...

el

en

.

...

Niubó Mongay
Rovira Rifa
Joaquim Lleal

•

el n3ateix dia
crésser
la censura.

nous

.

.

Joaquim

atne—S.

Anido

d'homes

Enric Alsina
j. M. Esp nosa
N. N. N
Rama Mora

•••

•:%1

ofet

desesperada

afany

•••

...

...

'

—

gran

.

11••••••

Lá.

Continua,

pertormança esportiva? ?O,
simPlement, una inoicla confian.
ça en les prápies force:, com
partida Per ?'esposa i el fill?
Qui sap! Potser una mica de
cada cosa. I, en el fans de la
meravellosa aventura d'crquest
calcita que ha vençut rAtlantic,
podríem cercar-hi potser les vir
tuts miliors de la raça—les vir
tuts que »miden, inquietes, per

cataba, a llançar-se a l'At
ldntic i saltar, en un salt fan
tdstic, d'América a Europa?

gestionar ultima

que

la

Pere Giró

RECAPTACIO FETA PER
ACCIO CATALANA
DE BADALONA
27.266:65
Suma anterior
Martí López
J. Seriol Paré
Miguel Creus
Josep Brió

nova,

en les grans pare
des atlétiques de ?'esto-di i en els
grane afanya de civilitat de les
democrdcies modernes.
Ahir erct Roger que marxava
cap a Orient—veles al vent—en
folla aventura de somni.
una
?Per qua avui no podria ésser
aquest Enric Blanco, catald com
l'heroi i amb la mateixa audacia
de l'heroi, que ha vençut l'At
lantic—veles al vent—amb un

a

a

raça

una

•

*

vergencia d'opinions

mor

en

galvan:tgada

?Pla

cel deseo

cada posta de sol? ?L'a.
mar, la huila amb els
elements, la foll:a d'una absurda

negut

aquest

lista del llibre de Jaume Bofill la
tenim en la crítica de !'ideal ibaric
de Cembo, és a dile duna federa
da) de pobles ibérics en la qual en
tres Portugal d'una manera volun
taria. Amb un estudi subtil, pene
trant, de la tradició castellana i por
tuguesa, de la psicología, de la tra
jectaria i de les pasa bilitats i am
bicions d'ambdós pobles, no li costa
res a Jaume Bofill d'arruinar aquest
gran somni poetic de Francesc
Gambó. Deseares de llegir les pa
gines lúcídes de Bofill, el brillant
oriflama que Cambó vol fornír a
la política espanyola, i que ele cas
tellans no són capagos de mantenir
amb sinceritat, i que els portugue
sos no contemplaran mai
sense iro
nía, ja no pot enlluernar ni sug

da de la dictadura espanyola fou de
guda a qué el dictador no ji sabe
donar cap contingut ideológic. Es
perem que Maurras, l'admirable i
revoltant teoritzador de l'ordre, po
drá repetir davant el crepuscle rno
•

ressuscitar

on

La

importancia. Recordi's, peda que
Maurras diagnostica que la caigu

elegía

cada

a

tinada, l'afany d'un

inquie

se'ns revelal...

solament no té cap teoritzador ami)
sinó que no en té cap
cara i ulls,
sigui
d'un grotesc pujat.
que no
Pels que creuen que per a defen
sar-la n'hi ha prou amb els tricornis
té cap
i amb les espeses, aixó no

una

nou

la

vegades, eis miratges, per6, en can
vi, quin poderós analista, fins de
les més rnicroscópiques realitats, no

esdevenir

trari que
tnadrilenys, espe
amb els políties
polítics madrí
els
cialment amb
régim
actual. Que
al
afectes
lenys
Ili
escrigui
un
d'aquest
polític
un
cosa més rara d'aquest
la
és
bre
enca
món. Quan l'escriu, pera, és pinto
cosa generalment Inés
ra la
no
resca.
La monarquía espanyola

nárquic d'Espanya

tud d'un horitsó

landra "Evalu" .i en companyia
de !'esposa i la filleta.
"Ni un heroi ni un boig...",
afirma Enric Blanco en parlar
de la seva gesta única. Dones?
?Qué ha induit aquest home,

vol bastir la torre alterosa
deis scus ideals. Potser la seva vi
sió no es complau arnb les arans
perspectives que fan possaales, de
reny

una am

pura

a

seus
projectes. Jaume
Bofill, en canvi, examina la reali
tat objectivament. Examina tots els
replecs, analitza la materia del ter

teoría i un programa.
eme
que els nos
ja diu clarament
bornes

que, en
la defensa

a

?L'esperit d'aventura,

nir amb els

una

taaise'

per

herencia perfectes.
Una altra paradoxa que suscita el
!libre és que, mentre Camba advoca
per una política de realitats i en
canvi els hoteles d'Acci6 Catalana
són acusats d'ésser uns pobres vi
sionaris, el llibre de Bofill dóna
una visió molt més
exacta de les
realitats hispániques, que la visió
de Cambó. Cambó crea una reali
tat al seu gust. Deforma les coses
sense
adonar-se'n per fer-les ave

més extredeis Inés moderats als doctor Aial
Camba
de
mis' tes des
necessitat noble
nten la
der
d'expo
de fer

en

moment,

pro-presos
rEvalts" reflexiona Stabseriipeiá

caphit de

LA RAMBLA DE GATA...*
LUNYA honora atea les stves
pdgines amb la collaboració del
capatcl Enríe Blanco Alberich,
aque4t gran esportiu i gran ciu
toda que acaba de saltar rAllón
tic, en una meravellosa aventura, a bord de la seva petita ba-

cemens

dissensions internea un front (ira
catalá duna coordinada) i d'una co

efecte, des

en

El

l'escornesa, pot formar-se
automáticament, malgrat totes les
per

o

de

el

I

la concórdía

Del pecat,
me,
ésser
és del
poden
no en
la
és sovint és retret a

vint els

Paró'

acusats
Pecats són

9

la rambla de Catalunva

Jawatne

;
1

1,

CORBATERIA

16

la rambla
de caldeo

MOMOTOMBO
CAFES

TORRATS

Oficines i magatzem:

Homer, núm. 56.
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JOIES

SANT GERVASI

Teléfon 71964

(esport

J.

RELLOTGEs

ROCA
Rbla. del

Centre. 33

Passatge

Bacardí,

2

cintadania)
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els conills, els tecnics
han callat
Per aix6 quan les
munituds
cala
rectes han estat amenaeades
ainh les
boquea de les metralladores,
els tecnics han callat.
Per aixa quan Emili
com

jets

els

Davant

hora?
aquesta
téenies,

Hora de

ínfima, l'altra
lluita.
poderosa—en
enormement
l'intent,
"Unió Catalana". Bo fóra
mateixa
hagués
la
si en l'intent hj
Poble. Bo
einoció que hi ha en el
de reno
afanys
els
fóra l'intent si
en els
fossin
també,
Poble
del
vació
renova
afanys
de
flamants,
tecnics
ció. Bo fóra l'intent si el Poble i
alhora, en la
els técnica pensessin,
primera página de la histaria que
si
ala d'escriure. Bo fóra l'intent
trobés, en la
la rebeldia del Poble
ciencia dels técnica, prou amplada cte
camina per avanear i per esdevenir
realitat.
Es així? No. Rotundament no.
Els técnica —flamants —volen capa
citar-se per a funcions de govern.
dues

nosa, que un obs
una
tacle per seguir marxant cap a fu
tures hores millors. Tecnics, sí. Pera
tecnics amb emoció civil. Técnics
que no acceptaven, submisos. el jou
d'una hiato:ida que ja no servia per
res i un present que no s'adeia amb
els afanys coHectius deis sena po
Mes Técnica que quan velen els scus
pobles vencuts i impotents sota el
pes del cadáver d'una história, alli
beraven els seus pobles d'aquest
cadáver i rempenyien cap a l'esde
venidor mes digne i mes noble.
'11/cnic3 que quan la llibertat deis
bornes havia d'ésser sacrificada al
passat, sabien sacrificar
amb ges
tos decisius
el passat a la llibertat

dáver, que

MACIA

atora

-de Malles

agites& liofa

de

i d'Espanya? Sí, hora de
tecnics. Hora d'hornes ncus capaci
tata per exercir, en un moment do
nat, funciona de Govern. Hora de

Catalunya

ciutadans que sentin, en tot l'intens
dramatisme d'un imperatiu ineludi
ble, la responsabilitat de les horca
la vida d'aquests po
bles ibérica. Hora de política serena,
capacos de meditar la 'ligó d'una bis
tarja i d'anhelar, en anhela suprema
de civilitat, l'aura de democrácies
que, per damunt deis Pireneus, volta
sis pobles millors de l'Europa civil.
que passen

en

Hora de tienics, aquesta hora, aí.
Pera hora de técnica capacitats per
trasbalsar un ordre i escriure les
pagines prizneres duna Iiiatória. Ho
ra de
tecnia, pera de tecnics amb
emocia civil, amb amor al poble, amb
nobles gestos de fraternitat, amb
afaziys infinita de democrácia. Hora
de técnes, pera de técnico capaeos
de sentir sobre la premia cariz la tor
tura d'un poble que malda *escape
zadaznent per aliiberar-se. Hora de
•
técnica, sí.
• lo •

Per& hora de técnics que marxin
al rítrne emocional deis
nobles.
Cromwell era un tecnic. Robespier
re era un
técnic. Sarmiento era un
teenic. Washington era un técnic.
BatIle era un técnic. Pi i Margall
tecnic. Ebert era un tecnic.
era un
Karl Liebnetch era un tecnic. Jean
Jaurés era un tecníc. Edouard Her
riot és un técnic. Masaryk és un
técnic. Gandhi— a la seva manera
és un técnica.
Pera tots ells marxaver.
i mar
zen
al ritme emocional deis seus
—

—

pobles,

laores ice els seus pobles
comencaven el carni duna histaria
tova i liquidaven decissivarnent el
passat perqué el passat ja no era
altsa cosa que un mite, que un ca
en

—

—

deis bornes.
Técnica. sí. Pera tecnics que

De govern, de

—

ft

—

una

tornada

l'Edat mitjana

a

ni una persistencia de
de la reacció.

l'esclavatge

i

SS.

Hora de

técnica, aquesta hora.
Pera hora de técnica amb afanys
nous, amb ritmes emocionals en els

signes

de la

seva

geometria

de

—

con

ductors...
Bé está capacitar-se per exercir,
quan calguí, funcions de govern. Bé
está anar a Europa per aprendre
d'Europa la fórmula de les finances
i de les industries deis pc,bles mo
derna. Bé está l'estudi i rallieo
nament de les experiéncies materials
produides en l'explctació d'una mi
na, o en l'organització d'una indus
tria, o en el muntatge d'un organis
me de control. Bé está.
Pera si s'oblida la primera ma
teria, la capacitació i rallieonament
són ben inútils. I la primera ma
teria és el Poble. El Poble amb
la seva jerarquía insigne de fet viu,
de

carn

viva, d'afany, d'emoció,

vibració, d'amor
no

un

sense

iíra~?1t-,

de

per

situar-se'n al marge i actuar
amb més activitat i més amplament
a

Un crit de protesta s'aixecá contra
les presons governatives. Tots els
estaments, en comprovar-ne la seva
iniqusat per haver-les prodigat amb
excéa la dictadura, s'escrubciren que
per governar la nació haguessin

d'emprar-se

tan

injustos procedi

menta. Malgrat aquest crit unáníme,
e! govern Berenguer usa a desdir
de tes presons governatives contra
ela elements política i obreristes.
Només hi fa una petita esmena, que
suposem que es el tou de la nor
malitat promesa, i és que ningú sap
qui mana els empresonansants i aca
barem per creure'ns que Innic res
ponsanc de. la malvestat és el vigi
lant que obrí 1 escala a la policia.
La tónica deis pobles democrática
avangats és la llibertat de la parau
la. En totcs les nacions civilitzades
d'ave; c• clutadá víu coaccíonat per
mes el dinacions i reglaments que
en l'Euat mitjana i en rantigor; tant
el rinpictari corn el vianant, tant el
canal t rci com l'home de ciutat, te
ner. ben assenyalades per normes ri
gorcece la seva manera de compor
tar-se en bé de tots, "segurament,
pesa a canvi de la coacció indi
viduaL Des del primer ministre fina
a laican:e de barri reg'amenten el
postre siure i fins el nostre trepig.
Pera hi ha una cosa conquistada per

»ame modem, i és la llibertat de
pensament i d'expressar aquest pen
samcr t
Sha dit i s'ha repetit, ád
huc rer doctrinaria conservadora. que
pensaxeent mai no delinqueix. Mal
grat d'aixa, les nosn'es autoritats
priven mítings i priven conferencies
de ccrts i determinats sectors; la
Ilibertat és nomes privilegi deis le

&anal is

upetistes,

que la comba
ten. Per ala liberas i republ:cans
obrera la norma és diferent: és pri
i

no

poden

es dóna
en
conservadors,
tets els greu

que

cal que enumerem
ges de la nació, ens proposem no
mes escriure un article i no un
tractat; pera tots els neguits actuals
són obra d'aquests conservadora
que no han sabut conservar cap de
les coses justes que ha creat el
poble i en canvi sí totes las injus
no

inquieta —hi

"Unió Catalana"— Catalunya. De
moment, són dos fets sense lligam.
De moment els una han oblidat
l'enorme realitat de raltre. De mo

deis grana afany-s. Ahl No ll:ga pas
aixól No solament no higa, sinó que
el somriure deis una i l'angoixa de
l'altre son dos termes antagonics,

tícies i vexacions. Ells, els elements
de rordre. han donat com a conse
qüencia el més gros desordre, no

EL PROBLEMA DE L'EDUCA
CIÓ A LA NOSTRA CIUTAT

aquell

Nosaltres
dentanem...

aquesta puresa que la deis alimenta
sólids i líquids
Montjuk, per la sera situació, ha
d'ésser el pare de aultura de Barce
lona; pot rebre els infants del Poble
Sec, gran part de Sana i de prop de
les Arenes. Ha de contenita almenys,
un
altre Institut de Segona Ense
nyança. Madrid en té tres. Barcelona
tan sola un i en alas:mes ccndicions.

a

—
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"Unió Catalana". Técnica. Hornea
que volen capacitar-se per exercir
funcion.s d'administrador. Bé está.
Pera, compte en oblidar el Poble
així

amb

majúsculal Compte

que avalota el

carro,-

i

en

tant

espanta les portercs i que és acciden
tal i fácilment arranjable, sinó aquell
altre que avalota les coses intimes,
que penetra a la llar, que trasbalsa

l'escola,
conreu.

neguiteja el taller o el
La persecució de l'espiri

que

tualitat, el befar-se de tota llei es
crita i de tota llei moral és el més

do

sin que els que han d'emigrar són
els hornea que s'afanyen a inferio

deis

primera material

manta
controlada o no
realitats és cordials i mes

seva

el Poble,

amb claror de sol, perque segura
ment, al recte enteniment deis nos
tres governadoes, la nit és tenebro
sa i .a
fosca mala consellera.
Surten periódica perque alai) és
dur de privar i seria violencia mal
vista a restranger prohibir-los del
tot i reduir la premsa a la "Hoja
Oficial" i ala argans deis upetistes o
upetitzants. Pera cal ésser amatent
a adquirir el diari, perque a la poca
estona és recollida l'edició de la im
premta í deis Boca de venda. Per
ah períodistes i els collaboradors.
caldrá pensar a obrir una pensió
prop del Pa'au de Justicia per no
perdre tant de temps en acudir a les
citacions i requeriments judiciáls.
Acabarem, com En Samblancat, es
crivint els articles darrera els papera
de c:tació; en tindrem tanta que .no
caldrá comprar quartilles.
Estem en el millors deis mons
i sota el més bo i assenyat deis
governs, segurament, pera no po
den, mourenis ni manifestar-nos. To
ta expressió d'espiritualitat és per
seguida i bandejada, tota proposta
d'ordenació és delicte, tot sentiment
de progrés és una blasfemia. Cal
drá que emigrin e:a bornes turmen
tata per afanys de superad& pera
també és raonable que aquests pena

permanencia

sense

la
cap

pela

comaany Emili Granier-Barrera fou conduit així

vives.

conferencies amb títol esca
biós per a una autoritat vigilant.
Ala mateix sha trobat una fórmula
per a privar-les del tot, gairebé:
han de celebrar-se durant el d.a,

la

nerque

—

nai-se

rítzar-nos.
Ja sabem el pas

ment,

en

rada tota Iliure manifestació doctri
naria, no hi pot haver assemblees
amb acob:ament del poble i expanaió

idea:itat,

ritme amb les masses que
per tancar-se en les parets
blanquea i desolades de silenci deis
laboratoris! Compte en oblidar la

nostre

Barcelona,

els doni l'executória de la seva
confianea i de la seva representad&
scran—i no altra cosa—unes tristes
máquines de calcular, insensibles i
fredes, que les masses destrolaran

seva

tecnics

-

Han callat? No; han fet més:
Han
ainb la seva rialleta oegn.
llosa i freda.

somrigut,

Per ajad) demá, quan el
Poble—les
i els fills i els germana
del
Poble—aixequi els barlos rebela
i
protesti amb una força de
realitats,
els tecnics callaran. Callaran i facostat als que han atiat el
Poble,
que l'han °Midas, als que
l'han
vexat, als que s'han jugar, en
una
carta d'egoismes i de
conveniencies
personals, la sobirania única qua el
Poble els doná.

mares

araisn

*

*

*

Hora de tecnics, sí, aquesta hora.
Pera Cromwell, Robespierre, Sar.
miento, Washington, Batlle Ordó-

fiorMargell

Jfiaeuré,Psi
riot, Gandhi,
z'

en

t

Her:

c

són tecnics...
Técnics d'una hora de resovació;
tecnics de pobles nous. Tecnics de
masses

en

Conductora

marxa.

que

caminaven— i caminen—al ritme
del pas deis seus nobles.
Avui, aquests pobles són Alema
nya, són Fiança, són Anglaterra,
són Txecoslováquia, són Nord-Aml
rica, són l'Uruguai.
Ahir eren Imperis o colónies. Eren
Carlea I o Lluís XVI o Guillem II.
Avui són exemples d'hornea i de
democrácies
que no trobaran, a les
columnes espesses de "El Debate",
—

ni

un

elogi.

JOSEP M. MASSIP

poble.

Per aix6, quan a'han enduut Fran
Maca da técnica han callat.
Per aiica quan s'han empresonat
periodistes els técnica han callat.
Per aixa quan la Premsa ha estat
perseguida com no ho era d la Fran
la de Lluís Felip, els técnica han
callat.
Per aix6 quan han estat detinguts

El

que

de la

carrers

han callat.

cese

Les delleies go
vernatives
Per a acabar d'una vegada amb
restat de coses que destapá cínica
ment la dictadura, pera que persistia
cínicament de tants segles abans,
es tanquen tots
els camina legals.
Les autoritats donen una puntada de
eleu a tota Ilei i a tota constitució

pels

arnb les mans
de Catalunya, elsIligades

*

i de dolor. Els téc
res si obliden el

serviran per
Poble. Els técnica,

nica

quin poble? D'aquest,

del d'avui, del de demá? No. Del
d'ahir, del "seu" poble; del "seu"
pobre poble conformat a la sort d'u
d'una realitat afri
na história vella i
rebutgen, per ab
cana. Els técnica
surda, aquesta hora de renovació i
d'ambició, i resten al marge—amb
deis afanys
la seva rialleta d'orgull
collectius. Mes: els técnica han tin
gut un gest servil davant el fantas
el
ma de la história que s'acabava
dia 13 de setembre de 1923 i han
acudit, amb acataments d'esclau, a
la veu que els demanava collabora
que era la mateixa veu
ció i ajut
que ahir els havia empaitat amb els
sabres deis seus mercenaria. Els
tecnics han acceptat, encisats, l'en
cárrec de recomencar la comedia i
han esmolat, desficiosos, les armes
oscades d'una ficció electoral i d'u
na n'enfiela de Pacte entre un mute i

sa

bien que primer era el poble que
Carlea I, que I.luís XVI, o que
Guillem II. Técnica capalos d'ela
borar, amb el sacrifici de la seva
vida i de la seva obra, les hores
noves que els pobles
encabritats
i rebela
exigien; técnica que par
ten de la base que ja no era pos

sib1e

forces —l'una

Granier ha

passejat

estat

exemple de desordre
desenfre; lacte més punib'e

i de
i que
amb més dret hauria de caure de
pie dina la Llei de Jurisdiccions és
l'expulsió i lliurament d'En Fran
cese Mac'á a unes autoritats estran
gros

un

ca

del

mes

perdre el
=raen,

La Secció de Cultura del nostre
té el 'loable propasa de
dotar a la ciutat, en el termini de
dos anys, de les escoles necessáries
perque "tots" els infanta puguin re
bre l'cducació convenient. Aquest és
el propósit de complir amb el seu
deure envers els ciutadans; propósit

Ajuntamcnt

que

no

ajudar,

cap

carrera

de

,(Fot.

d'octubre de l'any 1930...

discutir, sitió encoratjar,

facilitar.

Cal fer moltes escoles,

en

primer

Cases).

els uns somriuen, orgullosos
els sembla que ténen el se
cret de l'esdevenidor, mentre en el
rostre del poble— en aquesta hora

ha l'angoixa dolorosa

Els nois han de

respirar

pols

la

de

les rajoles d'argila; s'han de tancar
en aules en nombre de aoa a 400. No

professors

prou

tenen

ni prou

ma

terial d'estudi.
De
hi ha

mornent
un

aprofltar,

al parc de

Montjuic

edifici vacant, que
amb les

esmenes

es

pot

degudes,

•

esas
•

ar
•

asa•nnse'snaaaaaeassnassaassaaaaeseea-...—
.

1
•

asa
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ordre

judicial

centenars

-
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ciutadans honorables, els tccnics han
callat.
Per aixb, quan els obres han estat
perseguits com a criminals. els téc
nica han callat.
Per aixó quan uns honrats ciuta
dans han hagut de viure a l'ombra,

•

4

**asa
V,
•

aaaa

respondre a unes
requisitóries judicials. Quaisevol
imagina el que passaria a un escrip
tor
laye proposés
res
de realit
zar-lo
un delicte d'aquell to i mag
geres quan venia

a

—

—

nitud.
De la llei ja
el Govern, car

no

en

té el control

en bandeja tota nor
joc net. És qüestió que
algú més capacitat s'encarregui de
fer-la compile i ordenar, i aquest
pot ésser altre que el poble.
no
1. A VGUADER I MIRÓ
ma

i tot

lloc, i situar-les bé. Hi ha alguna
grupa escolars magnífieament situats,
el del Parc del Guinardó, les Esco
les de Bosc de Montjuicí les Esco
les de Mar i Villa Joana.
Cal fer tot el possible perque la
major part de les escoles estigu:n
situades al bosc o la platja. Per bo
que sigui recHici en mig de la ciu
tat mai
no
subministrará un aire
tan por com el que hi ha als pares
i a laolatja. La puresa de l'aire no
és un luxe. Es tnés neeessária

les Oficines de l'Exposició.
Nosal
tres demanem a
l'Ajuntatrent de
Barcelona, que, tenint en compte
la
necessitat sanitaria de crear
escolea
en els pares, que
habiliti aquell local
de moment i altres
locals després,
per a escotes de primera
i segona
ensenyança.

Nosaltres demanem a totes
les
entitata culturals de
Barcelona que•
per a grup escolar.
Ens referirn a
es
preocupen pel
millorament
Barcelona qty facin el rnateix de
prec
arnh tof Ilur
erstusiasine.

CAMBÓ

Nornialitat técnica
Companys

i amics:
Ha passat ja una altra setmana
i continuem encara els uns hospi
talitzats, els altres, estiuejant encara
que hagi arribat ja el temps de les
castanyes. As un dir.
Naturalment, penó, bo i rumiant
la mostra, tot té exp:icació en aquest
món, i per aix6 he pogut arribar a
convence'm que ben mirat aixo que
gaudim deu ésser una NORMALI
TAT TÉCNICA.
La normalitat veritable, la cor
rent, la que gastar/cm de bona gana
els aficionata a la política, eta pobres
quelets que no hem pogut ni podrem
arribar mai a tecnics, no pot tenir
altra base i fonament que la lliber
tat, la justicia, el dret i la civilit
zació.
Tot aixo, pero, són paraules i fra
ses altisonants, les
quals tot técnic
que s'estimi ha de saber arreconar.
La qüestió és empassar-se a cons
ciencia el pla quinquennal sovietic,
i les deliberacions de la
Conferéncia
Interimperial británica, i amb aixó
i uns quants viatjets, per obl:clar
les
miseries de casa, l'epidemia anirá
guanyant resistencia, i et podrás es
coltar com qui sent ploure noticies
eactravagants procedents de paisos

completament balcánics,

'`

de

•

segons

les

quals sembla que els segrestaments,
les detencions arbitráries, les per
secucions indegudes. la cala del pe
riodista i la ruina deis periódica re
sulten coses completament normas.
Sembla broma, peró no ho és,
sobretot quan la broma resulta feta
a
les nostres costelles. El eert és
que amb una normalitat normal com
si diguéssim, no es podrien
detenir
els ciutadans o hi hauria almenys
algú respcnsable de la detenció. Ahl
perb' i els avenços de la técnica?
La cosa pot no ésser senzilla, peró
és_ d'efectes técnica sorprenents. Ja
ho veureu. Es fa una detenció gover
•••¦••¦¦¦•

nativa quan el governador és fosa,
tingui la culpa el
1 semb.a que
en
sup.ent; pera aquest, com a bon
suplent, no sap res, i l'efectiu, que
era fora, carrega el mort a un aitre,
el qual diu que sí, que no i que és
molt ciar, que ho ha fet ell per
indicació de 1 altre, que no en sabia
res... I tot aixó, que sembla un cent
peus, amb normalitat normal, arab
és
ment patentat per

mteetnaiir

un

procedi-

ficar la gent

a

dreat

de fer-hi bro
tots els bona fe
que mai en falten
que scriosament es proposin
saber de que
—

—

ésU

m

deir

cu

m

riós

impedir
ció d'actea públics de propaganda
i els quals, naturalment, atnb una
per

tera
té dues parts: la
primera, consisteix a estudiar per
m i t j á
d'especialistes cornpetents

ai
da
tenii
zascio
een
it

de
r

vitat

ct"

i un cop conegut el dictamen des experts, engarjo ar tos els que e s Pu
gui i dispersar els
procediment
ciar, com que aquest
acabar-ne la me
no és suficient per
un altre
descobreixen
na, els téenics
corl
truc, i és que tant els oradors de,
hoces
els pública necessiten les
vida i destdia per guanyar-se la

les hoper als actea polítics
1.
a
res del
vespre; dones anant
a"
actes
que
els
ai d
estern •il
de sol a sol ja
sa ce'ebrin
naven

cap

ust:';

d
cada
vida, i que
Govern está encisat de la cre c Que
enlloc; pero
no passa res
tem'r l'esPe"
tpts plegats hem de
tan
t- t
•

aquesta tranquilli cara la
tecnica
bé sigui técnica, tan
1ue Pu
*

a

rança que

"

normalitat que gaudim, elq qual e
en
.nc•
guí arribar el morneat
flarnejant els graos
sohr
altsonants, p ugu t as
i les frases
tat
est
la normaii
d'una vegada
i denvii
•

Creiem que el nostre Magisteri,
exemplar, prendrá la pacaula. Nos

altres preguem a la premsa que faci
la campanya que tan vital qüestió
requereix.

Veurem com els propasas
<:aeixen en realitats.

es

tra

C. ROFES

il

:poble,

il ,-.
.

quillitat

Los

nnormasAvui

cor.
Vostre sempre de
FORM
I
NI. CARRASCO

