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el garrofer..." * Guzman ens parla del partit amb Portugal.
Podia haver-s'hi fet un xic de negoci... * Una "tuna" espanyola que
canta "tangos" argentina a Oporto * La lluita pel duret de renda... *
Admirable esperit esportiu davant el Campionat de Lliga * Deixem el
lloc als "manillaires"
Isi3 fa gaires anys, quan hom passa
pel passeig de Sant Joan—no cal
dir que abans de les millores d'urbe
nització que see han fet de Mossén

—I la

jacint

una

pintura

a peu
dret sota un magnífic
garrofer, la porrona enlaire trague
jara e valent. Al peu d'aquesta pin
tura alegórica s'hi llegia: "Aquí sota
els garrofer s'hi veu a tot plaer".

GelhasAN
sar-li el que cm portara per allá, va
penjar el tac, es va posar !'americana...
i va donar començ l'interrogatori:
—Qué tal els portuguesos?
—Bona gent. Molt simpátics. Valents

Els temps han canviat. Pels vol
tants del "Garrofer" no hi ha tor
rents, sinó carrers ben urbanitzats i
jardins pels vells i la menudalla. Al
"Garrofer"--que ja no és diu "Gar
rbfer", sinó bar "La Fortuna"— els
parroquíans no hi demanen vi negre

i decid:ts a tot ésser-ho. Els primera
vint nenuts ens varen donar quelcom
de feina. Després ja no tanta. Es va

porró, sinó aperitius-sorpresa. Hí

quians d'altura!
Aquest bar "La Fortuna" el fre
qüenta un deis jugadors de futbol més
simpátic que•ha donat Catalunya d'un
quants anys ençá: En Ramon Guzman.
En eavent dinas i en havent sopas Guz
man es deixa caure pel bar "La For
tuna", pren café, juga alguna partida
de billar, fa petar la xerradeta amb
els parroquians... i fins l'endeme!
Aquesta senzillesa de prikediments la
ve mantenint Guzman de sempre. Quan
_

jugava

Fortpíenc
Barcelona. Quan

que juga
al
no pensara arri
bar a ésser internacional com ara que
sorrutia boj despert i tot en ésser-ho
deu vegades almenys, per tenir dret al
duret de renda diárea que la Federa
ció Espanyola té el propósit de con
cedir als qi selecciona.
Guiinan enralina molt a poc a poc,
al

com

ara

Després d'aquestes paraules

ren

Nosaltres,

excesivament.

cansar

en canvi, ens várem
saber "adminis
trar" millor, i de no haver-se produit
la lesió de Goiburu a bon segur que
hauriem guanrat de més gols.
—Que no va rutilar, doncs, la da

vantera ?

—Oh, sí, quin dubte

hi ha! La da

era

—També es va portar bé. Ara, que
en un c3sa no em va satisfer.Quan els
nostres davanters s'acostaven al por
ter portugues, ja tocava faut. En can
vi deixava que s'entes a Blasco sen
se ficar-se massa si es feia
bé ni ma
lament.
—Molts obsequis i atencions?
—No cal dir-ho. No ens deixaven
tocar de peus a terra. Abans i després
del partit, s'entén. Ara, que nosaltres,
gent Ove i una mica barrilaire, sense
faltar a ningú, la nit eesprés del par
tit várem organitzar una "tuna" que
tingué forma acceptació: Pena—sem
pre jove—, Prats, Lafuente, Gorosti
za i jo, amb unes gtetarres, trompetes
i algun altre instrument, verem sor
tir al

carrer a

cantar

"tangos"

argen

primer i amb
jugar molt bé.
Es feien bones passades, s'acbstaven a
gol... perb no hi tiraven. Si Goiburu
hagués pres mal, jo cree que la
no
seva decisid i oportunitat de
'cut per
una
banda i per l'altra la práctica a
jugar al centre o l'interior—s'ha de

tins. Imaginetr-vos

tenir present que Lazcano és extrem—,
ebeasió de
ens hauria proporcionar

duro diari als jugadors que prenguin
part en den partits internacionals gua
nyats. jo, de moment, n'he jugat tres,
i tres s'han guanyat. Es qüestió de no
badar i procurar seguir rnantenint la

vantera, amb Goiburu
Lazcano més tard. va

guanyar

una

bona

"prima".

—Ah, sí?
—Sí. La Federació Nacional, a part
dictes, setmanada de sou, tant per par
tit, segons si era guanyat o empatas,
gol
cris havia promés un tant per cada
de diferencia. Jo cree que se'n poeiert
haver aconsegult uns quants. Perb el
terreny tampoc hi va ajudar gens.

baixa, amb un mig somriuree.
No se'l veu gens eixalebrat. d'aquests
que de tothom parlen i de nineú bé,
que en tot troben pels i es fan el savi.
Un deis últims dies de la setmana pas
seda várem voler anar-lo a veure per
qué ens d'gué quelcom del partit in
ternacional jugat el ?ea 30 del mes
passat a Oporto. El noi estava engres
cat buscant una reunió de carambo
les que nei va arribar a produir-se,
perb, perqué tot just veure's i expo

en veu

—C6m és?
—Molt dur. Els davanters foren qui
més l'estranyaren. Sobretot per xutar.
Al mig del canns es cobimnaven be,
peró en acosturnar-se al gol contrari o
estranyaven el bot de
la pilota
3
aquesta els corria un pas més del que
•

ells calculaven.

espanyols, a
Oporto, cantant argentil Jo cree que
deviem estar perqué se'ns mates!
—Així, dbncs, contents del tot?
uns

—Contentíssims i amb ganes de
nar-hi. Precisament ara més que
si es confirma el propbsit de la
cional de concedir una rendeta

tier

mal,
Na
d'un

"forma".

—Que hi ha esperances per la Lliga?
—D'esperances mai no en manquen.
I menys qui can, jo pertany a un club
on
abunden els jugadors de classe su
ficients per esperar confiats els esde
veniments. Sense que signifiqui menys
prear els altres equips, que a la Lliga
no hl ha equip petit, cree sincerament
que el Barcelona, l'Athletic de Bilbao
i el Real Madrid són els qui poden as
pirar al primer lloc. En una competi
do de tanta durada, forçosament han
de ten:r avantatge els clubs que dis

ningú

Reposávem feia
Prunay-,
manes
a
;Champagne, prop

un
un

de

quelcorn

de Bar

igual. Vejen com
l'afavorit descloia l'envelop, els al
Per les cartes

tres,

una

era

mica apartats,

no

el deixá

de vista, espiant tPts ens
viments de la cara; ell devorava amb
avidesa els fulls de la missiva, i un
cop besada la signatura si es tractava
d'una mare, i encara espurnejant-li
els ulls, s'apropava de nosaltres i 'tren
tre formávem rotllo entorn d'ell, la
seus

vem

parell de set
poblet de la
Reims. No és

en aquest !loe estiguéssim a l'a
bric del perill, ja que els artillers i
e:s aviadors alemanys temen prou

que

rellegia

d'amargar-nos la tranquillitat,
el
pero, en fi, no teníem el fang
terrible fang que s'engan.xa per tot
arreas
de les trinxeres, ni tampoc
:el servei era tan exigent, ni la dis
ciplina tan brusca. En mig de tot, de
bon grat hauriem volgut acabar la
guerra sense moure'ns d'aquell poblet.

en

alta

veu,

una

veu

mo

tremo

losa.

cura

I aixo suceda amb totes les cartes
que rebiern tots nosaltres. En Lluís,
el gravat, havia deixat una promesa a
la Riera Alta, i quan sentlem les fra
escrivia aquella
amoroses que li
ses
aprenenta de cosidara, us juro que
n:ngú de nosalmes reia; al contrari,
aprovávem amb gravetat, arrib el cap,

—

—

Asseguts en un pam de naret. dis
cutlem sobre aquest assumpte el grup
de catalans de la quarta companyia.
Erena tan units que féiem enveja als
altres estrangers que no podien com
‘prendre el grau d'amistas que ens Ili
gava a tots nosaltres.
En Ramon, xicot molt sensible, amb
certa cultura i un gran amor a Cata
lunya, ens deia:
—E1 catalá, mentre no es mou de
unió, els
casa, és refractani a iota
l'egoisme;
en
voregen
fets
fins
setts
eanvi, un cop passada la frontera, can
via totalment. A qualsevol lloc del
alón que dos catalans es trobin, ja
podeu estar segur que al dia següent
funden un Casal Catalá.
Sigui pel que s:gui la nostra unió
d'extraordina
tntre tots era quelcom
ri, Pagues que rebiem, pagues que es
desfeia davant de tots, i tots partici
paveo de la repartició. Així es donava
Nadal, que
ti ca;, pels voltants de
Asots menjaven terrena de casa, enca
tingués
le tittot151 havél algú que leso

que li enviés

celona.

la fortalea d'aqueli amor llunyá.
En Ramon rebia de vegade3 perió
dics, i encara que arribaven amb una
data retardada de deu o dotze dies,
quan En Ramon ens els llegia, del si
lenci que feiem hauríeu sentit xiular
una

bala.

Comeneava pels art:cles de fons i
de política, pero com que aixo tenia
la virtut de no interessar a En Pe
ret, a la poca estona ja el sentleu que
reclamava la secció de "Sucesos".
Un cop llegits, En Ramon ens els
donava. En Lluís no es deixava per
dre cap nota d'esport. En canvi En
Vilá s'abraonava a la secció d'anun
cis, corn tO cessant, en recerca de
collocació, i quan trobava allO de

"Viuda joven, cede habitación...", feia
no
unes exclamacions atronadores que
ens
figurá
ens comrnovien perque ja
trobat.
vern el que havia
Del para de
.

guts, amb les

paret
carnes

on

érem

asse

penjades, yeient

nos

la

a

D'a

nostra

mil

portadalblanca

i

les llibreries,

a

aceptásemos

neo

espontáneamente
la obligación de subvenir
con
propios

tros

A

un

anava

de

desde luego, inatacable?
?Cuál es su visión de la Espana
futura? ?Qué es lo qie ustedes quie

que

al fusell i espetava

tran

renegar i de Ilanear males
per qualsevol motín, per mm

_

en
re

els anava a cercar no sé on;
cada dia n'intentava de nous. De ve
gades tant hi insistia, que fina ens
necs

para

ren

nuestro

Pueblo:

menos

cultura y más bruta'idad?
?Creen ustedes que el Gobierno
actual puede suprimir, legalmente,

fastiguejava.

a

parte, a costear únicamente con
sus
fondos todas esas viejas institucio
nes que a ustedes les son
tan que.

ridas, pero que a una
muchedumbre
de espanoles, cada vez más
enor
me, nos parecen inservibles y.
aun
perjudiciales para ? progreso de,
nuestra patria?"

L'expulsió de asar Fal.!
cón—com la de Maca, con
la de Granier—és una actb!
sació més que la cintadaniai

pot fer al régim.

lEJ

Comunicat oficial de
Federació Espanyola de

subvención acordada por las
Cortes? ?Defienden ustedes, según
esto, como ideal político la dicta
dura interminable?
?Son ustedes enemigos sistemáti
cos de toda intervención extranjera
en
los asuntos interiores de cada
país? Entonces, ?por qué .se adhi
rieron ustedes con tantc entusiasmo
al escándalo internacional promovi
do por los católicos mejicanos y al
una

que trataron de organizar, con no
torio fracaso, los católicos rusos?
?Y cómo consiente« ustedes que

las Ordenes religiosas de Espana
envíen todos los anos al Vaticano
millones de pesetas producidas por
el trabajo de nuestro pueblo? ?Y
cómo no protestan ustedes contra
el escándalo de resonancia interna
cional, y, desde luego, profundamen
te antipatriótico, de negocios como
el de cierta Companía nacional, que

En la seva sessió del divendres el
Consell directiu de la Federació,Ese
panyola de Boxa prengué eis següents'
acorá:

s.—Ordenar al preselent de la Fede
vació Castellana de Boxa que suspen
gui, de moment, la convocatbria d'As
semblaa extraordinária,

2.—Designar

josep

el senyor

Aleu

tres5rer d'acaresta Nacional. percaté es
desplaci a Madrid arnb l'objecte de su
lucionar el litigi exiltent entre la p,e
sidéncia. i les entitats afiliades a la Fe
Leració Castellana de Boxa.
3 —Fer públic que eárbitre ang:es
Mr. Moss Deyong, que dirigí el corn
bat Paulino-Camera, té llicencia de
la British Box_ing Board oV Cantrol,
entitat que no está afiliada a la In
ternacional Boxing Union, i per. con
segiient no segueist els nous rnétodes
de puntuació acordats per laI. B. U.
S.—Contestar una consulta cursada
per la I. B. U. referent als guants que,
han d'ésser emprats pels peseis pesais,
en el sentit que s'autoritzi pe!. Regla
ment usar guants d'un pes superior a
Sts unces, quari, per les dimensions de.
les mans, no puguin ésser aquests uti
litzats.

Pero ten bon punt sentía

l'ordre dedesembeinar la baioneta, que

sa,

—Sant Miguel! Verge de la Mercé,
protegiu-me 1
—iaJ has fet .es Paus, Peret, amb
la Verge?—li deja una mica sarcástic
En Ramon.

Pero aquest silenci solarnent duramentre
esperaven l'hora H. Un
cap escalada la nce-tra trinxera i tot
corrent cap a la trinxera alemanya,
en mig del soroll de les metralladorea
i de les bombes, serrieu En Peret com
va

desgranava

el sea rosari de ronces.
I arribas dins la rinxera alernánya,
en el cos a
ces, TI) podía donar un
cop sense fer-lo acompanyar per un
insult de mal gust Aquests insults,
clits amb frases moit crues, anaven I
des de rill de meuca fins a efeminat.
Una altra particularnat seva, se ser.
vía mesh poc de la baioneta, tota la
feina la feía amb la crossa del fusell.
Es el que ell deja:

—Es perd massa temps en treure
baioneta de la panxa d'aquests
mals p...its.
I aixe que dl per endavant ja
els
hi cercava els budells, perqué en el
pit els ossos de lés costelles lí feiers
nosa i
Ii costava més d'enretirar del
cos la baioneta.
Atnb els molinets que feia amb la
crossa i amb els cops
que donava
obria els cranis com magranes massa
madures i ell en sortia amb la' cara
tot esquitxada. I tot aissó
s'excitava
amb graos exclamacions:
—Té, iill de p..., perqué te'n re
la
,

d'escapar-se'n.

fos, en aquells moments
quedava guarit completament. Els
so

a

?Albergan ustedes la idea de que
la autoridad es siempre, en todos
los casos, absolutamente infalible y,

tot

El costum que tenia En Peret Sis
tacs

interrogaciones

explicármelo?

ustedes

ren

sergent de

quillament l'ordre d'escalar la trin
xera, tot cargolant un cigarret.

paraule:

nues.1

,exclusivameta
te,
la tarea cultural del
?estarán ustedes dispuestos, Ateneo,
por s'e
recursos

mormolava:

Preparava la seva baioneta, Ii treia
el greix que dins la beina Ii pesava
perqué no es rovellés
la subjectava
amorosament

cuantas

conformes—a pesar de su cristia
nismo tradicional —con el hecho de
que se mate a los obreros en la vía
pública? ?En qué consiste entonces
el cristian'smo de ustedes? ?Quie

va

companvia que

maneres

unas

los firmantes del mismo, por si al
guno pudiese desvanecer mis dudas:
?Están ustedes verdaderamente

Era ben curiosa la manera com
reaccionávem cadascun de nosaltres,
durant un d'aquests atacs. El que es
tava més seré que tots era En Ramon.

la Legio.
En Peret, com a bou pescador, no
de sortir a Cara
es deixava cap anymelles per la Barceloneta. Demés, era
d'En Claver i coneixia
un admirador
totes

gir

estávern a la trinxera anava fent la
viu-viu. Perú si en un atac havíem de
sortir per un tos a cos, ja cercava

a

e.

seva

BE

Como el citado documento es uno
de los más incomprensibles que he
leído en mi vida, me permito diri

reputado tenia que no el feien
arnb cap patrulla que tingués
alguna missió de compromís. Mentre

terra,

Quan ens_lesa

liare d'enmeló
1 de eoratge

11¦¦¦•¦.

mala
sortir

contra de les nostres que la majo
ria esclataven en !'aire. Per a les gra
nades d'En Peret aquells cascos ale
manys que semblaven palanganes bo
tarudes, tenien poca utilitat.
A En Peret, ma:grat les seves co
ses, que per cert en tenia de ben es-•
tranyes, el considerávem com el cap
del nostre grup. Primer, perqué era
el que tenia més edat, i després, per
qué era el que feia més temps que era

cançons.

l'Atlántic)

un

"U

—Potser que ens guardaran com a
cobertura de refresc i no hi haurem
d'intervenir.
—Dones, aquesta vegada trastrás de
prometre un altre ciri i apuntar-lo a
la Ilista—li digné en broma l'Antoni.
Sabut era de tots, ádhuc deis ofi
cials, que En Vilá, com a soldas va
lent deixava bastant per desitjar. Tan

en

seves

a

?Qtee,

Boxa

amb uns papers a la má, Ii
demanárem si aviat ene tocaria a nos
altres de baixar a la línia de foc. Ai
xecá les espatlles, fent-nos compen
dre que no ho sabia.
En Vilá tingué una esperanea.

el cinturó una rodona per terra, i el!,
des de quaranta metres, us hauria fi
cat la granada al mig.
Demés, tenia una faisó de tirar
les—deguda a la rapidesa--que totes
esdataven

Boston Barcelona

atrafegat

caixes de granades que ara
traginen bé te'n tocará una per tu.
La veritat era que En Peret era un
Ilaneador de primera. Corn a tirar
les lluny, n'hi havía de millors, pero
per la precisió, no. Hausleu fet amb

granades

catalá

feia passar estones ben
En Ramon, principalment,

de rnunicions.

xes

questes

seves

d'un

mandant foraster.
Davant nostre segu:en passant cai

veurás que quan tot será a
punt, aleshores ens cridaran.
—?No veus que el cop ha d'ésser
dur? ?I vols que la Legió la privin
d'un festival així?
—El que passa és que ens tracten
a
tall de primers actors. Olían tots
els comparses estaran a lloc i !'esce
na
ben preparada, farem la riostra

pateixis1

lagesta

ensenyar les Flors
de Maig i quan tots plegats les can
távem féiem el nostre efecte. Els al
tres legionaris s'apropaven per escol
tar-nos, i una vegada els oficials er.s
les van fer cantar davant d'un co

—Ja

les

ens

gaudia de debo.
En Peret ens

recordaran.

no

de

teressants

ca

presentació.
—Mira, Peret,

cional

bo-i

EDICIONS:

En selacio amb el cas de l'Ateneu
de Madrid, el nostre distingit col
laborador José Antonio Balbontín
ha publicat a "Heraldo" el següent
articl e:
"Porque el Ateneo protestó— en
cumpFmjento de un deber elemental
de humanidad—contra los excesos
cometidos por la fuerza pública en
el acto del entierro de las víctimas
obreras del hudimiento de la calle
de Alonso Cano, unos cuantos se
flores, de quienes no se sabe que
hiciesen jamás nada notable en be
neficio del progreso cultural de Es
pana, se han creído en el caso de
indignarse contra el Ateneo.
Y como en los momentos de in
dignación revela cada cual la ín
dole de su fondo íntimo, los seno
res
de referencia han manifestado
la furia que les embargaba pidiendo
a
gritos "su dinero", que esperan
recuperar, mediante un documento
dirigido al Gobierno y a toda la
Prensa cavernaria, en el que soli
citan que se suprima la subvención
concedida por el Estado al Ateneo
de Madrid, en apoyo de su labor
cultural.

desfilar en direcció a primera línia
tropes i municions. L'Antoni dig-ué:
—Em sembla que allá baix la gres

que se'n

sensa

sen

etranjeios?

e

Por otra parte, ?están
ustedes se.
guros de que eso que
llaman "se
dinero" es verdaderamente
?No será, en muchos casos, el suyo?
fruto
del trabajo ajeno? ?No
será,
en
otros casos peores, el
resultado
chornoso de la expoliación
Finalmente: ?reconocen oficial
ustedes
que los preceptos legales
deben te
ner—según el principio
kantiano,
carácter de validez universal
y see
aplicados a todos por igual?
ren ustedes
que nos sometamos
dos a este principio indiscutible toe
del
Derecho natural? En el caso de
que;
los ateneístas y los amigos
del Ate

Unes guantes preguntes

agradables;

—Massa

tan

Vigileu l'aparició de la
i blava als quioscos

cantava

será forta.
—Oh, 1 sembta que s'oblidin de
altres!

tatge

lEs

quants eatalans

Com que feia ches que es pariava
luna gran ofensiva, aquella prepara
ció d'artilleria, per, intensa que fos,
gens. El que sí
no ens estrariyava
ens estranyava és que encara no se'ns
donés l'ordre de marxa cap a les trin
'xeres.

repor

(Un campament

Voluntaris eatalans 1914-18

Uns

cercaran

sates, dites més de pressa, posant en
l'accent una mica de passió i com una
certa
emoció esp-ortiva que sincera
ment creiem molt justa,
Guzman va
callar. Va produir-se un moment de
silenci. Ni Giman ni jo sablern de qué
més parlar. El millor era, dones, aixe
car
la "sessió". Per altra part, l'an
tiga taverna del "Garrofer" s'anava
omplint de parroquians que demanaven
café, o una copa, o un dómino, 'e' unes
cartes per a la manilla...
N'hi havia.
també als caíais estranyava veure en
aquell lloc Guzman fer-la petar ami)
un
desconegut as/lb paper i Ilapis a la
mi..
Vareen ixecar-nos. Una forta encai
xada de mana Les grades per tanta
amabilitat... i fins una altra I
PARDAL

i comprovar que el nostre
superior al d'ells s'hl va
conformar i es va mostrar correcte i
molt esportiu.
—I eirbitre?

equip

ció del

acabat

veure

va

esteva

ha sala de billars. Cambrers amb da
vantal blanc i tovalló net... I parro

ju

—Sí, si. Desitjava, és ciar, que gua
nyessin els seus. Peró com que pel que
es veu
ja no hi confiava gaire, qpan

de gran tamany. Un pagés ben plan
tas, amb barretina morada, pantalons
de vellut i en mánegues de camisa,

en

va

rapari

el remei al mal i els
trobaran en el cam
a comenear la reha
bilitació necessária del que ara hem

violencia i amb gran facilitas per anar
de l'atac a la defensa o a l'inrevés.
—Es va pUrtar bé el públic?

feien...
La fama gran li donava, perb, la
que "iHustrava"

com

ruínent

populars clubs
pionat que anem

—Bé. A mí cm va semblar que molt
bé. Blasco, arnb Ciriaco i Quincoces,
formen un tercet defensiu de primer
ordre. Seguríssim el porter i enérgics
i decidits els áfenses, sien una garan
tia. També m'agradaren molt Prats i
Penya, sempre incansables, durs, sense

Travessera—, en acostar
se al c,arrer
de la Indústria, com si
diguéssim el carrer més important del
camp d'En Grassot, el primer que veia
era la popularíssima taverna del "Gar
rofer". Popularíssima pel vi que se
bel:je, per la barreja que hi premien
els carreters a primeres hores del mate
pels berenars que a mitja tarda s'hi
façana,

de l'equip,

Es irn

dos

gar?

la

a

resta

fer-ho

ha entregado la dignidad y la
vida
misma de Espana en manos
de unos

capitalistas

Catalunya?
—Almenys bé Ii haurien de fer! La
crisi d'ara no pot durar. La cree peri
llosíssima. Clubs de tant historial, on
figuren jugadors de força válua, no
pot ésser que vagin avall, aval!. Per
aixó considero que entre els que poden
fer-ho i els que tenen l'oblig-ació de

sota

va
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posen de reserves suficiente per a fer
hi front.
—I l'Espanyol i l'Europa, qué us
sembla. ?Hi faran millor paper al
campionat de Lliga que han fet al de

d'Oporto

La tornada
"Aquí

repor

*

cordis!
O bé:

temps. PerO en la reflexió
dula una sensació de fástie.
lans

calma,

us

pro

els cata

cercávem els uns als altres,
si algú de nosaltres havia
rebut, i de la mateixa alegria cme te
per

en 3

veure

marxen

a

la mort
/M/01.•

—Apuntas aquest m... i m'ho ex
plicarás després.
Amb els ulls exorbitats, la cara
bruta de sang i l'arma enlairada, En
Peret era bell i repulsiu al mateix
Un cop tornada la

L'eficial aixecá cl bastó i cridá: Avant1... i els Imanes
niem d'haver escapas d'aquella
mena
d'escorxador, saltávem i ballávern de
la manera més poca-solta
del mon.
En canvi En Peret, per no
ésser
com
nitres, sofría uns moments de
gran depressió.
Durant un parell d'ho
res no deia res,
ni li podien parlar
de res, car semblava estar
a la lluna.
I amb una cara de
tres déus que hau
ria fet grinyolar les dents d'un met
ge alienista. Ell que
curava tant les
_uvas armes, després de cada
atoe, les

tenia

en

sang 1 ele

un

recó

faug'

i

encara
no

trobar adherit a la
quitx de cervell. Poc
va

era

crossa
a

poc,

reaccionant i tornava

a

brutes de
estrany de

altota es-.

perb,

atta-

ésser cona'

carn:la
abans.

En Rete"
d'expli
ocasió
tindré
aixó, ja

La
de tot

vos

El que ,seweix ..a
,,)„...

-
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Venta*

El
setmana del
ció s'ha de declarar la vaga general,
j després segueix amb la base
encara
més falsa que aleshores la revolucia
!'ha de fer tota sola. No se li acut
que la revoltsció !'han de
fer uns se
nyors determinats que es daten Pau
i Pere i Berenguera, que són la
o SO
na

tal

.Aleshores

aíran

cercar

a

armes,

es

prendra la
goversueclor

Central de Telagrafs, el
lema o,companyat a Sant Vicents i sor
tiran uns bans Pels carrers Proclamant
la República." En aquestes revolu
ciona de fantasía que tots el: ciutadans
conscients ?han fabricat tantes j tan
tes vegades Per a fhr ús exclusiu,
siempre guanyen el: bons, i són fuse
llats sis dotents. .Les revolucians de
fantasía es van portar 'sea en temPs
.d'En Primo. Ara sembla que es tor
aura» a portar.
La setmana del desengany tothom
se n'havia fabricat una. El cattacla re
volucionari comença Por partir de la
base falsa que per a fer una revolu

Barcelona

va

arribar

a

general.
conforten amb aquell

en

plena

vaga

Ara no el
periodista americá que va descobrir
En Manuel Brunet. Aquell perio
dista, de trobar-lo jo, no m'hague
ra pogut estar de posar-li una ca

plena

ra

ta alevia

de

Aquel! periodis
amic d'En Pijoaral

rnans.

ésser

un

lastima que
Iloo de trobar-se
hvant d'En Manuel Brunet,
en

es

no

trobés davant d'En Joan Sacs. Pot

Barcelona haguera quedat

ser

mi

flor.
Ara bé: Mr. Brown está

encan

tat de la nostra ciutat. Troba que
els nostres assaigs de revolució van
per molt bon camí i que tanmateix

:és menys perillós que el bandi
de Chicago. Mr. Brown fins
,va tenir uns
mots de condol per
'les desgr*iades vícItimes I enca
ra ahir
cm
deja la seva indigna
ció per les declaracions que aquest
periodista havia fet sense donar ni
el seu norn, ni el del sa ti diari. Ern
deia que a América no és costura-1
de Len les coses així, tan poc dig
nament. Es veu que, com per tot
arreu, a Amarica hi ha bona gent
d'altres que 'no ho són tant.
William Brown va venir a Bar

,datge

'

celona per adquirir l''`Evalu", el
gi°riós balandre que Enric Blanco

capitanejar

lona.

de Boston

a

Barce

La renomenada del nostre com
(patriota va arribar primer a la Cin

en

veure

que

La setsnana tragica i la camica tin
gueren el seu anicient: els vaina de
cada escala feien tertúlies pele terrats
i el dio transcorria animadament, la
vida de relació es va intensificar,
tant l'any 9 com el 17 es feren al
guns calameats.
Perb en /a darrera setmana de vaga
no
rer

podies aventurar-te gaire pel car
perqua hi havia el perill d'un cap

de sabre o d'un tret, i tampoc no po
dies estar pels terrats perqua la revo
lució no donava per a tant.
Els dirigents deis partas politice.,
quan veieren que arribaven al dissabte
que les organitzacions obreres no els
havien dit res, varen respirar. Quin
comprenda, si els haguessin dit:
—Apa, ara vastas diran. Noealtres ja
ha hem fet parar toa— Més d'un di
rigent republica va resar tres Pare
nostres Per allunyar aquest peral.
(Ara hi ha dirigents republicans que
resol parenostres i Passen el rosari.)

després
tornar

•

a

la

desengany tothom
feina com si res. Fou
del

va

ni

més ni menys el que els obrers s'ha
vien proposat. Que la cartas repren
gués el seu ritme, no con si no ha
gués passat fea, sinó no havent pos
sat realment res.
I per ajad els revolucionaris es van

indignar: pel desengany. Perqué tot
hom comptava amb Tea havia de par
alguna cosa, i que si els feien
sor
plegar de la feina era per un objec
tiu determinat. El datada revolucio
nara es pelara que el seu únic paper,
la revolució, consisteix a plegar.
en
I com que en va plegar, es creia que
ja havia complert amb el sera deure. I
aleshores eixigia als altres --als

obrers— uns deures imaginaris, com
és ara el que es fessin matar per la
guardia civil. Peras els obrers digue
ren que de
bolets no en volien d'al
tres que els deis !roscos de Vallvidre
la raó. Penar*e quan
ra. I tenien tota
sigui !'hora de la revolució no hi hau
ra Pos d'Izetver classes.
Aquesta- és la perspectiva de la set
mana del desengany, als 21 dies das
sics.
J. VENTALLO

L'éxit de l'Assemblea de periodics
d'esquerra podrá ésser discutit pels
reaccionaris; peró a despit de les afir
rnacions del fariseu, l'exit és evident,
Perqué el fet de congregar-se a l'Ate
neu representants de tots els diaris,
setmanaris i revistes liberals de la Pe
nínsula per tal de signar un compro
mis de solidaritat de la Premsa per
seguida, ja és una bona prova de vi
talitat ideológica de fervor professio
nal. Está vist que els periódics catan
disposats a lluitar fins al final i que
els perlidistes senten la responsabilitat
de llur fundó individual i collectiva.
Per damunt deis prBcessos, les mul
tes, les deportacians i de tota mena de
mesures
dictatorials, els periodistes
van fer constar que estan disposats a
fer escoltar la veu de l'opinió esquer
rana espanyola, que potser no tingui
en aquests moments cap altre exponent
digne d'ella. L'expulsió del presi
dent de l'Assemblea, el director de
"Nosotros", César Falcón, no fa altra
cosa que demostrar
al país la impor
táncia d'aquesta solidaritat periodístia
ca. Tal mesura constitueix una
de les
més gratis arbitrarietats governatives.
Perqua és el primer cas que s'expulsa
un hispano-americá de territori
espa
nyol per realitzar catnpanyes periodís
tiques. L'enormitat resulta més pale
sa si es té present que el setmanari

"Nosotros" és una publicació que de
fensa els idealsle la comunitat hispá
nica i está redactat per espanyols i
americans. Les .seves idees sobre la
política del ragim tenen carácter uni
versal i representen la protesta que
tot borne Iliure té l'obligado d'ex
pressar contra ele Poders autocrátics
i absolutistes.
El fet de celebrar-se l'AssembIea de
la Premsa d'esqlerres
a
l'Ateneu
doná lloc a qua e: periodisrne comba
tiu se solidaritzés amb aquella Casa,
injuriada i escarnida avui per la gent

l'Espanya

representa

que

conservado
inculta i fanática. El

intransigent,

ra,

representant de l'Ateneu va recordar
a
l'Assemblea altres greuges que
aquests mateixos elements, caracterit

hornes, van voler infe
époques passades. S'acusá al
tres
vegades, l'Ateneu d'antipatriota
perqué el concepte de llibertat, comú
a
la intelligIncia, era aplicat en els
moments més grans de la vida públi
ca.
Quan ocorregul el desmembra
ment de les colónies, l'Ateneu acollí
a la seva
tribuna els diputats autono
mistes, entre l'escándol deis patrioters.
Quan fou afusellat Ferrer, Ortega i
per aleres

zats

rir-li

en

Gasset féu un discurs de condemnació
va aixecar tambO tota la violIncia
les dretes. Ara, una apellació a la
consciéncia liberal d'Europa contra els
que

AM

5011011
La festa de les

l'esplendor que requereix.
IL'any passat ja s'havia parlat

tot

d'instituir

un

fons de beneficancia

a

favor de les Llucittes barcelonines;
ara
que no passa de parlar-se'n i
prou, perqué, ltas CO recordeu? ultra
altres causes, per cert ben doloroses,
les clames de la cotilla i les pola
eres es mobilitzaren i entraren en ac
ció per cornbatre i privar un dia
d'esplai a les rnoclistetes, sense al
legar cap altre motiu que les seves

"Eirallu"

Avinguda que a la Plaça de
Catalunya. També Me. Brown va
prendre el primer transatlántic i cap

gar el que sigui per tal que jo tor
ni a Nova York amb el balandre.
Jo sé —continua dient— que la
vila de Barcelona val adquirir aques

quena

Barcelona falta gan.t.

El milionari americá va demanar
per Enric Blanco a tots els grana
hotels de la capital. En cap d'ells
van

saber donar-li raó de l'illustre

nauta.
Va anar a la Comandancia de
Marina i als Clubs námtics, i per
tot arreu li contestaren que, efec
tivament, sabien que algú havia
passat heroicament l'Atlántic, perO
que no coneixien més detalls.
Mr. Brown ja començava a des
esperar, quan un dia a la redacció
de LA RAMBLA van dir-me que
un

senyor que

parlava anglas

em

demanava.
—Jo sóc Mr. Brown i desitjaria
parlar amb algú que pogués donar
marinen
me raó d'Enríe Blanco, el
de

l'Atlántic.

—Efectivarnent —vaig contestar
jo mateix ho faré i amb molt de
gust.
Al cap de deu minuts era intro
duit dintre un saló privat d'un lu
xós hotel barcelonL
—He vingut —va comencar— per
comprar l'"Evalu" i emportar-me'l
considerem que som
a Analrica, can
hem de guardar
que
nosaltres eis
aquest tresor per a la historia del
nostre país_ Jo conec les manifes
tacions de catalanitat fetes pel ca
yitá Blanco i estic disposat a pa

mo

~tetes
Avui "Uncieres", no Llucieta.
Sembla que és corra d'obligació
parlar de les "Llucietes" essent dis
sabte Santa Llúcia.
Santa Llúcia és l'advocada de les
modistes i l'advocada de la vista.
(Aquella Santa que duu els dos ulls,
grossas com dos gratis de raim, da
munt la safata de les targes.)
El programa de les festes a honor
de la modista aquest any és esplén
did. Carrosses, sardanes a la plaça
de Catalunya, l'elecció de la reina
al Palau Nacional, el ball a honor de
la reina, el sorteig del "Dot"...
Cree que aixo del "Dot" es va
discutir una mica, perqua van haver
hi lleugeres discrepáncies. Perqua hi
havia qui, amb un cert fons de raó,
opinava i sostenia que millor que
el sorteig d'un "dot" era repartir
la quantitat de pessetes entre les
modistes ,necessitades, les malaltes,
les velles que ja no poden treba
llar,.. Pera) a l'Altim s'acordi el
"dot".
I com sigui, anal "dot" o a bene
fici de les Llucietes velles, la
qüestió és que aquest any la festa
de Santa Llúcia se celebrará amb

Brown
a

ser ciles

periodisnie díesquerres

esperadament.

M.
Mr. William Brown

ciutada,

voltes fantastiques per anar a casa
seva, i tot Plegat per res.
Ni la cosa anava prou bé que es
veiés que la República era, qüestió
d'hores, ni anava tan malament que
calgtcés començar a pensar a prendre
determinis serieses Perqua tornceva
Martínez Anido. Si el *aletada sortia
anava al despesar, no hi havia feina;
i si es quedava a casa s'avorria des

aigun innocent que
qua» aquel dilluns, en despertar-se,
sentí a dir "que feiers Parar", va ex

,

el

la setmana transcorria i no passava
res, tingué un desengany. L'havien jet
plegar sense rnés ni més, havia hagut
d'anar pels carrers amb nt.olt mirament
a no trepitjar cap pela
de platan, la
guardia civil li !savia fet donar unes

haver

clamar: —.la la tenis» armada. Aix3
és Per Proclamar la República--. 1
si era deis dirigen*, d'algun partit re
publica, Procura no de:zar-se veure.
Els impaciente, en veure que tot el
els vailets de les escales pri
marios eren ele amos del carrer
es
'tiraven la esta dele cavalls deis guar
des, exclamaves: —Pera, i els partas
Pelajes, que fan! Com és que no
aProfiten recosió,
alleshores cercaven algun conspiradar rePubnca iu deien: Pera val
fans? Que no veieu que una ocasió
cors aquesta difícilment tornara? Que
després sera difícil tornar a fer una
alta: veleta.— L'heme s'arronçava
d'espatlles i fea, enigmatic: —No sé
qué dir-vos. Aquesta gent s'ha preci
pitas. Nosaltres tenim acordat que el
cop ha d'ésser el día 20„
—Res: el dia 20 i PrOU,
Pera guau va venir el dia 20 va
resultar que ja ha sabia tanta gent,
que hi havia d'haver un cop, que el
cap va optar per no ésser-hi. I és que
els cops no es poden anunciar. Ja de
vez haver sentit parlar deis cops ama
gats; dones va per les revolucione.;
han d'éeser amagats, i per sorpresa.
Si tothom els „cap per endavant, ja no
són tals cops.
Ara, que la revolució anunciada per
al día 20 era una revolució de fanta
sia. Algú s'estranyara d'aquest quali
ficatiu. Mal fet. De la mateixa mane
ra que
hi ha objectes de fantasía, i
amaines de fantasía, hi ha dret a fa
bricar revoluciona de fantasía. Són
aquestes revolucians que la gent es fabrica in mente, tot anant Pel correr
o a la plataforma d'un tramvia. "Se
sublevaran tres regiments, uns paisans

i que tOtS han de
tenir una fei
assenyalada, i han de trobar-se a
liara a tal indret i fer aixa o olla.

El t'aseada revolucionani es pensa que
la revolució es fa teta sola i que els
revolucionaras hauran de sortir com
per art de magia de !'aire del cal, com
el Douglas feia sortir del no-res,
Ilan
çant a terra les pedres miraculoses, els
eaercits que havien d'alliberar Bag
dad.

rer.
va

300,

O
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L'Assemblea de l'Ateneu * L'expulsió de Falcón.
Els "troglodites" i el patriotisme

desengany
passat el:
"Ara que ja
aies classics i que Pedem esguardar els
fets, amb perspectiva, ja ha pedem
dir: Fou la setmana del desengany.
Qui ihavia de pensar mai que una
vaga general fas declarada "Per res"!
lana vaga general es declara "per fer
Rússia les declaraven
ne a/guna". A
per fer la revolució i a l'India per
anar a fabricar sal. Lainic lloc del
món on es declaren les vagues gene
reir per res, per Protesta del que .si
gui, pera simplemznt per no treba
llar, és a Barcelona. Les vagues gene
real de protesta, a tot arreu es fan
amb l'objecte de posar-se a fer feina
un coP tothom parea Aquí som de
bona jeia, i la protesta és el fet sim
ple de plegar, i prou. Després els
abro, van a collir bolets, marxen de
la ciutat, i a cisaat hi queden només
el: z&lets fent cope de pesara amb els
fanals, la força pública empaitant els
les senyores fent
que va» a sopar
baixar lee escambraries al mig del car

•¦¦••
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opinions particulars, ridícules i

gro

tesques, que s'endevi¦naven contami

nades de conveniéncies, de despits i
d'influancies sospitoses de coronetes
de capellans.
Que aquests Concursos són una

temptació

per

a

les noies...

Que

són

immoralitat... Que serveixen
perque quatre... etc, etc.
Aquest any, les nostres clames de
una

la cotilla i les

polacres,

és

ciar,

tam

bé s'han ficat en la Festa de les
Llucietes, perque ja ho sap tothom
que sempre es fiquen an. no les de
manen, pe'ro s'han hagut de... fer
repicar. Vull dir que no els ha servit
de res el molestar-se; que no n'han

sortit, vaja.

Valdria la pena que es volguessin
adonar que ja comencen a decaure,
que cada dia gaudeixen de menys
prestigi i que amb aixó deis cabells
i la rasura deis clatells
a la garlon
han perdut molt de terreny.
"Barba-blau"

deis

nostres

El
temps és, indulStablement, el rei Car
lea de Romania. Amb totes les seves
aventures amoroses i tots els seus
escándols ha aconseguit fer-se un
cartell que pot competir amb el de
Maurice Chevalier tranquillament.
La simpatia del rei Cárol, com la

prové se
gurament d'un excés de despreocu
pació del qué diran. No li importa
el qué poden dir, fa alió que li ve de
gust. Aquest home mereix un premi.
lslereix un premi perqué és l'unic
borne d'Europa que representa algu
na cosa, que té alguna responsabili
majoria

simpaties,

de les

cripció popular. Si bé l'Ajuntament
i la Diputació encara no han fet
saber amb quina quantitat contri
bueixen

a

la compra, esperem que

a
fer-la pública.
Les nostres entitats náutiques
tampoc no han fet pública llur ge
no

poden trigar

nerositat, pera,

no

trigaran, perque

embarcació, car també reivindica
la glória de Blanco, puix que és

llur actitud

catalá i de Barcelona.
—Mr. Brown --vaig contestar—,
prepari's a. lluitar de valent i fina
a tenir
fortes deccpcions. Tenim a
Barcelona un Ajuntament í una
Diputaeió que no deixaran arra
bassar-se així cona així una cosa
d'una valor universal immensa. A
nosaltres, els catalans, tot ens ve
deis moros, del goda, deis grecs i
deis romans i d'altres camándules.
No tenim res que ens vingui de
nosaltres mateixos. Aquest cop, amb
l'"Evalu" i amb En Blanco, tenim
quelcom que té una valor cona el
"Firecrest" i com el "Punt d'In
ttrrogació". Tenim amb En Blan
un
heroi de debó, sense sabre i
co

soluta dintre
bretot quan la Federació Catalana
de Futbol va consagrar Blanco, al
Palau de la Música Catalana, com
el primer esportiu i ciutadá de Ca

ta

sense

sang.

"Li ho repeteixo,

no

crec

que els
expo

representants vulguin

nostres

escándol per part del
dia rEvalu" fugís de
Barcelona dintre una caixa, per a
tanma.teix
anar a honorar gent que
varen per
mio foren pas ells els que
metre-li la gesta meravellosa.
"Subscripcions són fetes arreu de
Catalunya per comprar dignarnent
el balandre. No voldria pas voste
—jo vaig continuar dient-li— que
tornéssim els diners d'aquesta subs
sar-se

a

un

pobie,

si

un

equivaldría

seria
a

tan

censurada que

desqualificació ab
el món esportiu. So

una

talunya."
Mr.
molta

Brown

atenció,

m'escoltava
cae es

amb

donava comp

te de totes les dificultats que troba
ria.

—Per altea part —vaig continuar
dient-li—, Enric Blanco prepara un
llibre, "Boston-Barcelona", que es

La reunió de

periódics

d'esquerra ha estat un éxit.

Falcón, iniciador de l'As
semblea i nomenat presi

dent, acaba d'ésser expul
sat

d'Espanya.
i;

Ara, suPosem per

tual de semblants paraules. I el curiós
és que aquesta gent, educada en l'oci
i en la frivolitat, parla del "seu di
ner" quan demana que se suprimeixi
la subvenció a l'Ateneu. Com si el
"seta diner" no fos extret del poble
treballador, esquilmat per les gneis

propietats territorial a, ppels monopoEs,
pels grans sous i les grana subvenciona
que gaudeixen impunement la majo
ria deis signants. Només la cobejança
cega d'aquesta gent, la seva sensibill
tat medieval, el seu argull vesánic pot
autoritrar tals actituds, que constituei
xen una
veritable provocado al poble
que sofreix, treballa i paga.
Actualment, en el rnoviment

polític

esa-anyol no pot existir altra diferen
ciació que aquesta: la ge.nt situada al
costat de les instituciona i eta priviIe
gis seculars, i la gent que reclama
formes polítiques adequades al sentí
ment de la llibertat integral de l'home.
Cal declarar la guerra a un Estat vell,
prevaricador i imperialista, que con
sagra el triomf del poder hereditari i
vol exterminar el dret de crítica.
JOSE DIAZ FERNANDEZ
Madrid.

tat, que fa el que li dona la gana.
De la vida del reí Crol, per bon
exemple, jo en faria fer una col
lecció de cromos per a la canalla
i els donaría amb les pastilles de
xocolata.
"Veieu un borne que fa el que li
sembla a la vista de tothom sense
amagar-se'n", jo titularía aquesta
collecció. Primera part: Zizí Lama
brino. Segona part: Madame Lu
pescu. Tercera part: la reina Elena.
Ara que no sé de guantes parta
s'hauria de fer la collecció; potser
resultaría una mica massa llarga.
Penó tindria un gran axit, i al ma
teix rei Cárol Ii interessaria, perqua
el faria quedar bé, perqua ara com
ara amb les informacians i les noti
cies deis diaris tothom, qui més qui
menys, se l'imagina afaitant-se amb
pasta de sagí de dama catequista,

emborratxant-se amb mançanilla com
qualsevol funcionan i de banca i ha
vent-se-les amb totes les clames de
la seva dona que catan una mica bé.
Aquesta collecció de cromos de
Ja vida del rei Cárol posaría totes
les coses al seu lloc, eta punta da
munt les i. Explicaría com la reina
Elena, pel sol fet que el seu marit
li fa el salt, esbandeix als quatre
vents que es vol tancar monja. Aixb
seria a favor del reí Cárol, perqua
tothom el plany-eria i trobaria just
que si la seva dona és d'un natural
tan místic ell hagi de cercar-se'n una
altra d'un natural mes... natural.
Després de tot, una reina ja hi ha
de comptar, ja hi ha d'estar acos
turnada a dur pes al front. ?I la co
rona?
ROSA MARIA ARQUIMBAU

vós

a un

candidat, exigiu-li

la fulla de serveis

a

moment

un

que

tirar Caed. oí/

día

un

catre
pera, que

processin. Admetem,

1LS

processen.
I ara passcm

o

no

a

—No
a un

altre capítol. Vós,

que sigueu periodista, és mole
pessible que visqueu en un Pis, com

ciutada qualsevol. Quedent, dones,
que"triviu junt amb una mica de fami
lia:
la dos; la mara, el: germans,
el que sigui...
afalgrat de tot aix3, abans hem que
dat que 143 han processat. Ja esteu,
cienes, enganxat dintre l'engranatge del
codi del se»yor Galo Ponte i Errar
tira El codi d'aquest senyor !so pre
ven tot, cap aossibilitat de fer-se agra
dable no se ti escapa.
Com que esteu processat, tenis qua
tre persones que s'orupen de vós. Shn:
l'alcalde de barri, l'urba„ el guardia
civil i un agent de vigilancia. Aquests
Personatges, des de llurs punts de vis
ta, traen
d'assabentar-se de
la vostra vida més o menys privada,
deis vostres excessos i de les vostres
febleses. Interragatoris als veíais, al
vigilara, a la portera i, finalment, a
vós matear i als vostres familiar:, ser
veixen per a alustrar l'encarregat de
un

—

principi,
centrar+,

sena

re

Utard.
dissirnuli. Retiro
demastri

i

mesare

no

es

els processats
lord. A mas, den tenir ataran
—No pos que jo sapiga.
—Encara que no ha

Si

retirara

tots

embolica

aol

aso-

fallar. Es casal?
—Si.
—Deu pegar a la donar
—No par per ara.
a,
—./a li he dit que vost eslava maseee
ben imPressionada. Si no pega a II
dona, ti pegara. Ja se sap, aix3.
—llame, qua vol que ti digui...
—No cal que digui res. Mentre en4
confirma que és embride, jugador 4
-

buscabrega...
Pera si és

—Verse santa!

»oil

un

angelical!

boreal

A més, si tan
ahaurien par procatsatal
—En aixb, veu, potser té raó.
—Es clan que sí. bare
donat tnali
cap escanda davant de as a:arta?
—No seas

persona fas,

no

•

l'enquesta.
Els dialegs salen tenir aquest lo,
L'agent de vigilancia Parla, per arena
ple, amb la portera.
—El senyor Tal, viu al tercer se
gano, veracat
--Si, senyor.

—Quina mena de persona ést
—Qua ti dirá... Un boas xicot.
—Vost?

es

uI

—Vull dir una amara que se li es
veré:, quatre amigote massa carregats
de vi...
—No sé res croara.

—Dones, vigili.
El preguntaire se'n va. Al cap ?-'una
estona, el pobre processat P14;41
La portera el mira de re.111, es tica
al pis, i fa una confidéncia al seis
mara.

?cara enc/ur per la sim

—Qui ene ha havid de ?-ir! Tan bot,
xicot que semblava...
JOSEP fARIA PLANES',

lauranab a

er

a

a

Ln.4000"

•• •

_

_

,

OP.

or.

wor"

.."-0
•
...

que

ja

es

torna

a

parlar d'elee

eions...
*

*

•

•Ití .,"°;"11

director de "Nosotros" i president
de l'Assemblea de la Premsa d'es
*

no
en

...

que

ara

•

diaria tornaran a
notes que comen

els

dient: "Per informes particu

cen

lar sabem que el senyor tal es pre
senta per tal districte, etc., etc.
*

...que

ene

5

*

*

*

5

*
...

que

el tret

Lilao dispara,

a

5

manen.

*

que el periodista
la Presidéncia del

*

ordres

del

Govern,

"Heraldo de Madrid" no ha pogut
publicar l'anunciat reportatge de Ra
mon Franco.
*

*

*

...que lid torna

5

que no s'hi poden fer bromee'
arnb els "esdeveniments irnminents".'
*

col-i

nyoretes.
*

5

*

que

el senyor Fealch i Torres(
ha inspirat, de prop o de
carta
que aquestes senyores i ea.
nyoretes han adreçat al director de:
LA RAMBLA.

lluny,141

555

que encara és divertideta
teratura folchitorresca.
...

*

*

que, contra el que vénen a• su
posar aquestes senyores i
tes, la figura de la collaboradora del
LA RAMBLA és gentilíssima
...

senyore-1

*

demostrar l'ex
fulminant de César Falcon,
a

*

que la crónica d'una gentil
laboradora de LA RAMBLA ha in-i
dignat unes guantes senyores i se-'
...

*

*

se

anar- a

...

*

publicaran alió

per poc fa blanc... per poc
fa blanc en un retrat de Canalejas
penjat a la paret.
per

-

que abans s'ha assegurat bé que.
es preparen
esdeveniments im-,
*

a

Consell,

que,

a

*
...

*

que els diaris
que vnIguin els que
...

decideix

es

minents.

Brusselles.
*

Canibó
Madrid.

*

...que, rnentrestant, Maciá será

altra'1

*

que sembla que finalment el

...

nyor

no

divertirem molt.

*

que d'una manera o d'una
pagarem aquesta Assemblea.
...

*5*

publicar aquelles

-

guerra.

...que grácies a Déu, pesqué
se cap on s'hauria anat a parar
el camf del "comunisme".

pulsió
tá

dite, ara!
Aquest xicot deu

em

—El que

us

encara

la de

la ciutadania.

moment

—Qua

da4

ésser un bon .ricot,
que esta processat...

CC1S, melt sera que

tau

...,que la "normalitat" és evident.

mocracia i

patia. No pot
del

...

per

proeessat

periodista. Si sou periodista,
pedem suposar de seguida que sou mea
capal d'escriure un article. En aquest

Quan se us demani el vot

ji

$er itlift

El ealvari del

atropells d'una situació poritica divor
ciada de les legitimes aspiraeions de
liberalisme, promou també la cólera
deis trogledites, que escridassen en
nom de la Religió, la Pátria
i la Mo
narquía, sense aconseguir el sentit ac

4I

punt de sortir i

on
el nostre
detalladament
aquest campament movible que re
presentava l'"Evalu" en mig de
l'Atlántic.
"Totes les ciutats i viles de Ca
talunya voten veure Enric Blanco i
voleo sentir-lo. Tothom voldrá te
ni
a
Ilur biblioteca el "Boston
Barcelona" amb la signatura d'a
quest catalá extraórdinari que quasi
ja el teníem perdut i hem tingut sort
que la sang no es torna mai aigua
i la (l'Ende Blanco s'ha tornat foc
a

nauta

explicará

amb el contacte de la

Tot aixo

no

va

Nas

seva

terna."

convéncer

Mr. Brown, el qual
installat
Barcelona i espera, i té confiança,
que d'ací a un quant temps, quan
a

ningú

no se'ix
recordi, podrá endur
se'i aquest tresor que; pe- a eh, és
arnertcá.
Encara, dissabte passat, vaig
acornpanyar-lo a visitar l'"Evalu" i
se'l mirava amb una tendresa d'e
namorat. L'"Evalu" s'enyorava allá
tot sol, i vaig creure que el balan
dre se'n tornaria a Boston de molt

bona

.

gana.

Barcelona i eta catalana, pero, no
ha voldrem i guardarern l'"Evalu",
a Enric Blanco, i fina a MrWillšarrt
Brown, si ho vol, el nomenarent
ciutadá de Catalnnya, si ens pro
met no prenclre'ns aquest document
que ens posa, al costat de la gent
del món, millar que el periodista
de Manuel Brunet i d'aquell senyor
Pijoan, que troba Catalunya baixa
de sostre.

JOSEP FONTBERNAT

Mr. Brown i el nostre ~Pan)"

F_ontber.n.at

(Foto, Casen

8 de

la rambla de Catalunya
Ce:ripio/1as

I

Catalunya,

de

en

el

qual

14, i ja que els clube náutica, els més

ia puntuació d'ambdós clubs fou ben
d:ferent.
*1
Pero com que aquests dos equips
han de jugar el Campioaat de Liga,
tercera clivisió, és ben justificable,
donts, la serie d'entrenareents que
suero. inicien. I mes si aqueste par
tits amistosos d'entrenameet sOn ben
entesos, com ha h
entes el Bada
lona, el qual ahir presenta (plebe
l'equip reserva pie d'elements jo

obligats,

'

&
Els clarrers acoruts oe la
Federació Catalana de
Futbol Associació

DI le (farrera nota oficiosa que
acosturna a pub'icar el nostre pris
mer
c.rganisn
futbolstie, copien'
els ponto que en s semblen mes in:,
contIngut d'una

ro,

oortsablee

la

fa.ta

seva

ele clubs

seran

Club Badalona per

a

la present tem

d'inscriure's al F. C. Badalona du
rant tota la temporada.
D'acord amb la classificació ob
tinguda, proclamar campió de Ca
taItsnya de primera categoría el Fut
bol Club Barcelona; sots.campió, el
C. Sabadell, i tercer claseifioat, el
F C. Badalona.
_agrair a En Cardes Soldevila la
seva atenei6 de fixar la data del 28
de l'actual per a la seva conferencia,
*sota el 'atol kEsport i Literatura".
Tenint en eompte el paorós pro.
biema econbmic dele clubs, nome.
roo» una
ponencia per a estudiar la
-crol& en la qual pcdrlen desenrot

Ilar-ee norntaltnent.

a

seva

va

Han passat forea dies des de l'arri.
bada del gloriós e...vela que junt amb

la

Llonfill, Rosalem,

Ianquilandia
I ets ciutadans de

principi complírem ande el nostre
deure de patriotas i ciutadans per anar
a
la Porta de la Pau a rebre el fill
de la Bareeioneta. per a motts ja sem
ida complert aquest (Jeme. si
fins podriem d'r-ne dure eridaner, ja
que tal fou la manifestada) pública que
s'orgartitzl liquen diumenge, felle
Os

de la
I per

que aixe, tau el millar de tota
l'hora i mitja de joc. En un par
tit quan els equipa contendents no
una

técnica definída im

peren únieament els moments culm-i
1nants de la consecudó de gola, més
o
menys bellament aconseguits.
Si el resultat hagués estat mes
igualas en la mejor part del par

tit. aquest indubtablement hauria es
tat més interessant, o almenys se
guís amb mes interés per les parts
més aferrissadament afectes a un
i

altre bándol.

Pero

Júpiter aconseguís
a la primera
part

el fet que el
tres gols
per cap els seus
marcar

contrincarits fu que la lluita perdés
aquella mica d'emotivitat que hem
assenyalat que podia haver existit.
Com hem dit, dones, el Júpiter
comeneá a marcar per mitjá de Cli
ment, Barceló i lana altra vegada
Climent, aquest de penalty, concedit
per maní de Rafe.
El segon temps fou més anivellat.
Més anivellat diem i no perque el
Júpiter afluixés gens, sinó perqué
el Badalona ataca decldit a minorar
el pobre resultat que fina Ilavors
aconseguien els reserves de tot un
equip representant de Catalunya al
Camplonat peninsular. Fidel reflex
d'aquest esforn prodnit pes mi
nyons badalonins al segon temps és
el resultat de gola que en els dar
rers quaranta-cinc minuts aconsegul
ren,
el qual feu de tres a dos.
Bonal, Forgues I Segura foren els
autors dels tres gols badalonIns, i
Climent i Mas els dos darrers del

herois

tres

en

GIBA%

41
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PE SUETER9

AL POBLE NOU
EL

BADALONA FOU BATUT
JVPITER PER CINC GOLS

I

Vies

Va ésser

d'estil, luxe
económics

I/

11111ENGROS
i DETALL
•

:Canuda,

IT(W-on

2 1

•

%I

19 9 3 5 Él

Guariurinitries wenr"4,15i4' Pavari9Si, pell.
económics
Mal),

rapid.

reus

-

gris-geones

del Poble Nou i
blow de Badalona iniciaren ahir
amistosos, tra
Vua tálala de partits
lla-tomada ja, entre aquests dos clubs.
.Aqueet era el primer de la sirle que
:Paveen els dos círcols després del

111

J. CASABA, ruetge especialilta
Tallarl, gO, entretml
D.1511Z O a una I de cinc a yuit. Festitta d'onza a ut14.
--

111
(PI

Copes

i rnedalles

Tomás Palmada

—

Piala

rnarxa

on els
donar sempre les
mes espectaculars batalles, batalles que
sembla tornaran a reviere aqvosts
die s amb els García, Castelltors, Arls
i d'altres arnb la Volta que encapeala
aquestes ratiles i d'altres de Inés im
portancia que se celebraran próxima
en

vells valors

a

aquesta prova

varen

ment en vigílies del campionat d'Es
panya, el qual es presenta enguany
disputadIssím entre els notts valors,
valors que no sito eseassos, com vá

poder veure diumenge a la Volta
a
Montjulc, en la qual destacaren ele
ments d'elegant marxa i de no escás
rem

1

d'esport

fans.

Aquests elements nous, que han
d'ésser els ralees de demá, posats en
Iluita davant els asas d'aral a la Vol
ta a Barcelona i en vIgílies d'un catre.
pionat d'Espanya, són els que induei
organit
zada per la Peaya Deportiva "Aire
Lliure amb ajeida del Comité Provin
cial per al próxim die. 21 i per a la
qual está ja oberta la inscripció, será
segurament una de les més disputades
i en la que sobresortlran ja darament
xen

de Sant Just, núm. 1

i en la intimitat de casa nostra pe
dem assaborir-les i escoltar-es fina
que el cor ens
diu prou. Ells, els
discos, ballarien al damunt del plat
com baldufes que tinguessin un cor
dill que no s'acabes mai.
Ara be, el "Bolero", de Ravel, va

ésser enregistrat per primera vega
da el dia 13 de gener per l'Orquestra
del "Grarnofon", dirigida per Fiero

tási,

que indueixen a creure als entusiastes
&enteros de la Penya Deportiva "Ai
re Llíure" que la Volta a Barcelona
d'aqueas any será, sens dubte, un éxit.

hlagostera

Indreu

rescalfat; i encara sort
que no sigui fred o podrit.
Grácies, pero, a la música mecá
nica, de la qual no cm cansará mai de
fer l'elogi, ens arriben aquestes obres
tot

al cap

de molt

dies, de la casa Polydor sortia
un nou
eeregistrament, per l'Or
questra Lamoureux. i aquest era di
rigit pel mateix lefaurice Ravel. En
cara un altre, el de
l'Orquestra Sim
fónica de Boston, dirigida per Kon
sevitsky, que "La Voz de su Amo"
:ara sortir segurarnent el mes que

L'entusiasme que va desvetllar la
Volta a Montjuic i el nombre bastant
elevas de partIcipants, tenint en comp
re que sols era per a les
categories
de neófits i juniors, són eh
factor,

DE

jarem

pocs

Barcelona

a

creure

aquests
treveure

la

carrera

valora que

nous
en

cene

l'espeeialitat

es

deixen

de la

en

rnarxa.

1 del

qual la parlarem. Pero!)
del que vull parlar tot seguit és de
l'inesperet enregistrament "Colum
cenUat a l'"Orchestre
Concereeben", d'Amsterdam, diri
peda pel gran Mengelberg; l'eminent
director que amb Leopold Sto
kowsky es reparteixen la gldria del
dise orquestral.
El "Bolero" de Mongelberg és di
ferent de tots, Perntlé
és més Iluny del folk-loreMengelherg
que Kon
sevitzky, que Fiero Coppola i que
Ravel mateix. Aquests tres músics
darrers han tingut la preocupado del
bolero popular. Mengelberg ha vist
'en el "Bolero" de Ravel el
movi
ment simfónic Jiu') tota
la grandesa
que el seu autor li ha donat. Aquell
tema de deu o dotze
mestices que
ha pogut omplir les
quatre cares
de discos de 30 cm. comenea ritrnat,
esdevé tendre amb la intervenció
dels instruments. de fusta i acaba
ve

amb

acjesest

drçamatieme espanyol,
amb aquest deeesPer que li donen
les trompetes i tot el metall, que
amb tina máxima insistencia repe

teix el tema, que
tot el dia després

no

us

deixará

en

portat aquesta obra
del micrófone i de la

Epeldo.---Noti

a

"Coluriebia•Regal"
dIseot?cniques
dignes d'a4tiest

totes les

ésser

pertanyen
que volen

nom.

Un altre dise que fa honor a "Re
g al"
és " Sarde la"; de Garrete.
La eminent pianis a Blanca Selva ha

mate.xa

manee

•

que Blanca Selle assesurá la ée
lebritat de Deodat de Sévérac 'ha
assegurat ara :a de: nostre Garrete,
el músic mes de cara 'al mora que
ha tingur Cataluriya.
Els catalans tots cueeixent Blan
i Ii devem 'agredrnente
ca Selvia
ja que honora Barcelona pel

d'haver-hr fixat lá

,,

seva

.-divisió (le la
En sprtireels
-equips al eadt
ecollics amb ,melts'
!ore
-

que en tenen necessitat,
cop de corneta arnb il
lustracions de sahre desfaran com
una
bambolla de sale& Jo voldria
que Blanca Selva trobés en aquests
mots l'homenaige tuodest i sincer
que volem tributarli. Blanca Selva
deis coneixer l'obra deis Mornpou,
Blancafort, Gerard, Grau i d'altres,
i no dubtem que les ferá aprofitar
del seu talent portant-les davant del
micrófon i fent-:les coneixer al món

s
enitterzia
eL

El
pren

de "música da camera"
significació quan és en

nom
tota

registrat

la
el

"Quartet en sol
de Beethoven, executat pel

majar",
Quartet

L;

Pa,

lar4ii imosi,,
SeheadoeeeÁniotós, Terredeflot, Picolino

Navarra, Conde

.

.

,

unr
arnb

ligma,.seg
ran

cionats.

el joe féu saae ani.
vellat amb lleuger doman,
Perú el bon joc amb qué' andalús.
havia eameneat l'equip forestar s'enterbell per
les brutalitats d'alguns equipiers sevj
liaos, d'entre els quals
:sebreSortiren,
per Ilur joc bruto Rey. i Abad.

Sobresortiren, ,pel Valencia, Imosi,

els defenses i Conde, que foil el mi
llar davanter, i pel Sevilla, el tercet
defensiu i Abad, malgrat les
seves
cenno a,
analgrat, no poder dir que
actuá bé, no
alsElel
n
d'apreciado de les faltes.
es
porta correctament i
acomia,dá el Sevilla- amb una gran

ptr

°vació.

ailai

—

I4.

ona-teari

En todas
las f ar

Una taza

bien

inac'a

Rondo)
Volver

corta
la
catarros,

tos,

!Oda& 3
,

etc.
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Discos Polydor: "Bolero"

EN

66947

PARTIT

Palma de Mallorca, 8.
Ahir se
celebra el partit del futbol del Cano

•••••.>

pionat balear

Estaivlareu di
ners comprant
ea aquesta casa
el vostre
de

BABA

No ocorregueren incidents.

DERROTA L'IBE
SARAGOSSA pER DOS

BETIS

EL

RIA DE

GOLS A UN

-

Sevilla, 8.
Ahir, sota les ordres
del eollegiat catala Arribas, s'en
frontaren el Betis i l'Iberia de Sa
ragossa, vencent els locáls per dos
—

MAGAT

gols'

UTBOL

a

un.

Les

aliniacions

benestar

TELEFON

71964

E

PA/10M

8.

del temps, que amenaeava plu
sha celebrar al camp ds la Can
demina el pr.mer partit de la tercera
divisie, de la Lliga entre el Real Mur
cia i el Deportiu de Castelló.

ja,

Ais 22 minuta arriba el primer gol,
fet de la se üent manera: avanea el
Castelló, i Capilla, en jugada perso
nal, arriba fins als doMnis murcians;

l'estirade d'Ende i fusella
rner gol per al-Castelló.
El Mureia
Ilança
va

es

ofensiva,

l'empat Antaito
gada isersortaFssima que
segueix

Murcia,
aclanaradore

domini

relló, jugant

Algua de

n'és tic
URICA
(MAL

palio ii•ALIIIIMINURIA.
LITIASI
DE
PUMA), BRONQUITIS PARENQUIMATOSES, NEFRITIS CRONICA, guarieeu radicalment amb

DIPOSITARIS GENERA,LS: FORTUNY, S, A.

nlón•

—

—

'guade beallaura

CARRIR DE L'HOSPITAL, 32, 1 SAIMERON, 133

una

en

del
sal

pri

ferina
acon

una

l'acaba

ju
de

fort tret. I als 37 minuts Cap
'la, en
ciar offside, fusella un
gol que, da
vant l'astorament del
públic, Cruella
atea per válid, i el director de l'en
contre és esbroncat.
Amb dos a un acaba la primera
para
En el segon temps rió
-s'altera e
marcador. Ele primers quinze
mmn
Un

manantial

a

el

i al cap de sis minuts

corresponen al
sn's11~enecirreennae.

a

causa

porter local es l'anea als peus
jugador castellonenc, peró aquest

que

exerceix

per?, 'el Cas
•

cóp inés dur amb el
consentiment de Cruella, es defensa de

l'escomese

se

,Jesttein,

Martín,
Adolfo I, Trini,
Adolfo II, Carrono, Aranda i .En
Betis.

Jesús,

—

rique.
Jaumandreu, Sarroca,
Epelde, Estanis,
Celver, Tornasin, Zorrozua I, ZOrro
—

Sorribas,

II i Cavia.

fou excellent i el, re
sultas just, encara que els betics
mereixeren millar tanteig. Als pri
actuáren
mers
moments els ibérics
passá
pressió
seguida
la
bé, pero de
a la
banda andalusa, perdent Enri
que bones ocasions de marcar i evi

L'arbitratge

Amb poca entrada

el

les

Martín, Soladiciera,

zua

—

foren

güents:

Iberia.

EL MURCIA PERD AL SEU
cAmp DAVANT EL CASTELLO

Murcia,

XIII-Athletie.

procedir-los falta.

per

vestIt,
Tal d'ebrio
TrInxeres
Pell d'elefant
CUIROS QUA
LITATS GA
Tall

Alfone

Acab atnb el reetiltat d'un s can a fa
vor de l'Alfons
El gol de la victoria fou marcat per
Tatuas, en tirar un Penalti.
FOU 11101t discutida la gestió de l'ar
bitre pereme no va concedir dos. gbis

LA TEXTIL. «FAUNA

LA LLANA TERMOGENA DELS
PIRENEUS INARCA "LA PAS
TORA" donará al vostre cos
una
confi rlubililat extraordi
nária i una gruta sepsació de

CAMPIONAT
L'ALFONS XIII

VENÇ

111,11:4

HOMERO, 56
SANT GERVASI

DE

REGIONAL,

66948.

werasiMIIIMI•

N

„Bar
celona

X.

F

Oficines í malatzem:

Sport.

Noti

—

JOSEP FONTBERNAT
Discos Regal: "Balero" L. X. 48"Sardana" L. IC. 4.014,
49.
L
r
L
9

TISPIMS

L'hivern perla sempre
una
amenala colistant contra la
nostra salut.
Estigueu degu
dament preparat
El millor preventiu contra mol
tes malalties consisteix en un
bou vestit interior de llana. Per
a
triar-lo cal estar segur
d'adquirir el millor

per

:elaioradle

i que, sovint, no porta el per
fum que a mi m'agrada i sí el que
a mi cm molesta.
D'aquesta obra i
de la "Gran sonata en si bemol!",
de Beethoven, orquestrada per FI
lix Weingartner, ja en parlaré més
detingudament en una altra crónica.
Sobretot d'aquesta darrera. que me
n'havia fet un mal concepte i en sen
tir-la ne'he conveneut que cm tse"baya davant d'un arranjarnent pie de
respecte, de veritat i de perfecció.

,

ifozt

caracteritza

Ritz,

Tzpms

Cal que defenseu el vostre
cos deis rigors de l'hivern

es

sentir-lo a casa meya, amb els tres
meravellosos discos "Regal", que al
Palau de la Música Catalana, al cos
tat de gent que enraona de les mo
des i de la darrera conferencia del

ALS
GA

1=7..

i

,

.

primer temps.
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CAFES TORRATS

4.t.‘Yoe ''Roldare

Lener, de Budapest; m'estimo mes

PREUS

re"

de'll'ilrargir
4,'1,

_,

alerme Rey., 1dAhad,--.2

un

entes.

1

(;omorera,, enearregat :apleueinnents,

'i

que

ValenenteSevilla, cera.

•

personalitats
i

a. ais

tarda :11 partir
,responetit ,a la segarla

res:dencia.

l'altra són obres plenos de saba
catalana. Com StraVinsky, aquests
dos música nostres slan ser'vit de
la música popular, sense, pero, evo
fitar-se del pieetoresc o del que po
chia esdevenir patriótic de per riure.
Per exemple, "Juny", de Garrete,
no
servirá mai per a fer manifes
tacions
d'histerisme catalanófil,
mentre que la "Santa Espina" será
sempre el pretext cíe provocar un
entusiasme fácil, q u e rehabilitará
una

l

celebra allir

FIa .enregiTtrat "Sardana", de Car
reta, amb 'el rnateix amor que va en
registrar "Els traginers davant-el
Crist de Llívia", de Séverac". La

d'escoltar-ne una
audició. Era molt difícil a Melgele
berg fer sortir un "Bolero" millor
que els ja coneguts. jo no
afirmaré
pas, no
tinc prcu raons tecniques
per proclamar-ho, que Mengelberg
ha batut aquesta mena de récord,
per?) sí pot •afirrrar-se que el s dos
discos

VALENCIA VENÇ EL
LIA.„ PER DOS
SEVIA
Valencia, -.8; 27 Al Cant UN
de Met
ha, pie de gens, lo

davant

mestre

ra

'•-•

lo]

un.

EL
Maurice Ravel,
El -Bolero",
ha estat l'exit de l'any a París,
En tots eas concn ts simfónics de la
capital de Franea ha figuras el "Bo
lero" de Ravel. Totes les marques
de discos han enregistrae aquesta
obra. que és el triomf de la música
monótona. El triomf, poddern dir,
de l'obsessió musical. ;Nosaltres t
Bircelona, la manca de concerts sins
fónscs ens posa en un retard, igual
la capital de Cata»
ment
com
lunya fos Cuenca, per exemplel
Estern eondeinnats a conéixer tísica
les manifestacions de l'art quan ala
altres paisos n'estan ja satisfets. Pe
no posar-hi remei, sernpre
ho men
de

Coppola. Deaprés,

de

Taller de

•

Sport.

Ronda Sant

a

a

Enrique, Morales, Pastaseis
Vigilares, J'eh,Virgiiip
fioz, Antoriito, Aracil
une
i

tots

Antoni, 78

dos

per

Múrcia:

eis gustos

I Voita

A TRES
Eh;

1

el

Castelló

Griera, Balabi,

Gorres
Boines
a

casteuó,

del
,p

Castenó: Altos, Coeli°,com segueie:'
rnez, Guillem,
Vida', Gn.
Beitran, lateronie,
tanyés, Capilla,
Santaolária i Mane

Capells

per

una

la

a

tória del

menatge-benéfie?
Al nostre arnic Manuel Baster, pre
s'dent de l'esmentada Federado, ens
adreeern perque pugei ésser efectuada
aquesta festa. Segurament que els al.
tres esportius que viuen prop de la
mar i en fan Ilurs delícies ens seguo
han,
Es podría, i cree ernb
segut,
órianitear un festival interclubs, que
es podrIa.
anomenar "Diada del Ré.
eord", 1 l'ebjecte, a més de fer-lo ex
tensiu a Ende Blanco Alberich, ser.
vis ah nostres nedaclors perqué millo
ressin lltirs marques en una /liada tan
assenyalada. com pecaría ?ver aquesta
dedicada al que fips are ha estas hoste
oficial de la ciutat de Barcelona.
LL. G. ABRIL

de 1930

defensa
l'asseuyala foca

Cruella

ara,

per

Júpiter.
Jaasene I.

que saPie
guern, res per aquest efinade, ?per qué
ele 'legres clubs de natació, i en per
titular la Federacil Catalana de Nae
tació, no es preocupa de ter-li un ho
fet per

rebre la salutació

imponent d tot Barcelona liberal
bertitria dels seus drets deures.
amics, sembla, com die Mé5
amunt, que la tasca que ens .portá a
la Porta de la Pau, tot un simbol,
s'hagi acabas. / si bé aquell dia fou
per al profesor Blaw
Alberich una
mostra de la magnificéncla hospitalá
ida de qué té fama la nostra ciu
tat, passats ele pr;mers clies de joia,
comprensible i natural de l'oreull de
tenir entte nosaltres un catalá que
emules
gestes d'un Gerbault,
el
caliu de 'te'rtir-lo ben a prop nostre.
hem oblidat
la bituació en qué es
podria trobar el professor de Iowa.
S'han Bruanitzat festes d'homenatge
a
honnr d'ell. Perb voldria saber si
el nostre 'ilustre eítitacli n'ha tret al
gun fruit per a fer front a la vida,
una mica mes cruenta del que es po
den imaginar els nostres lectors.
I per aixo ée que, si deure moral
tenim en fer-li l'arribada a que era
mereiscedor, bé és que en el materia
lisme ens recordern del Gerbault cata

cert

poden Huir

si ba

Barcelona,

en

Pone, Mas,

envolupés fredament, ma'grat
gran quantitat de gols marease.

mulier I Ilur fIlleta feren

seva

gran gesta de passar l'Atlántic per
tornar a -vetare la saya ciutat nadiva,
deeprés dr vint.i-dos anys d'estada a

I hom s'explicará, dones, perque
ultra l'escassa escadfor que propor
ciona al públic el partit es des

propietaris del

eamp.

porada. Que el jugador Rafe, en la
prclocirna temporada, vindrá obligas
al F. C. Barcelona, j en cas de ne
gar.e'hi l'interessat. quedará privas

jugant

El públic no va acudir en massa
quantítat al camp de! Poble Nou per
a
presenciar aquesta Iluita.

res

Després d'examinar l'informe de
l'arbitra sanyor Comcrera, que dirigí
el partit amistós Badalona-Espanyol,
suspeadre per quinze dies els juga
dora Espino i Garcia (Ramonet),
que s'ageedIren mútuament.
Aeeeptar la poneteia presentada
resellen el eas Rafa, en la següent
forma: Declarar el jugador Rafa re
glautentáriament inscrit pel Futhol

que

Perc. a C'itnent, laatLele
Guix.
Hom pot constatar, donas, per la
tamposidó d'aquests equips, que el
resultat reflecteix fdelment el que
va esser el transcurs del partit.

pareixenea al partit de B lbao.
Comunicar als clubs, per majá do
circular, que estan nbligats a sollici,
tar a l'autor:tat competent la sufi.
cient foro pública per als partits
que se celebren ais seus eanms de
i de

ven

línia mitjana feble, no va tenir
una defensa massa encartada.
Helio aeí ala equips:
Badalona: Linares, Agusti, Raja,
COli.ii, Molina, Mota, Segte-a, Palo.
meres, Forgues, Restó i Bona!,
j upiter : Francas,
Humee Nevare

carta del F. C Barcelona donant
compte de la sancto irnposada al ju
oador 3. Sastre, per la seta 'acorto,

joc.

es

una

PASMO*:
del

qué han de fer per
En Blanco?

voler assegurar-se una
victPria. I Crp agonseguir.la no tros
bk notas:: resistencia en l'equip bada.
temí, que a part de _presentar-nos
casa

La solució donada al
caa Rafa

nota

?.t eh Clubs de Natació,

ves.

ti Jopiter

Prende*

INATACIO

han

no

desernbre

quan
de "área

cada

murc.ana. Hi ha dos renal
tYS claríssims da la defensa del Case
telló, que Cruella no assenyala, i els
crits del public són
cada velada més
grossos; l'escandol es fa
imponent

Tomasin un gol segur d'Adolfo.
Acaba la primera part amb rentar
tant

a

zero.

Als cinc minuts del segon temps
con
pas de Martín a Trini el
len
formidable
vertí aquest en un
l'aleta
tre, que Aranda amb el cap
forá a la xarxa aragonesa.
Tres rninuts després, en un p6r
arnb
ner tirat
per Enrique, Adolfo
nou
gol.
el cap marca un
Quan Carreno es disposava a xu
,tar a un metro de la porta, .11-1Carre
mandreu es tira als peas de
partir
no, evitant un gol segur. El
defen
ola
gran
tren
i
a
es jugava
desenvolupaven ener
un

manyos

es

escapada: de
gics i durs. En.'
cinc Mi
mancaven
Zarrozua, quan
Cavia,. el
ses

una

nuts

per

a

acabar, passa

a

balee de
qual ceptrá escapant-se-li la
amb
Tprnasin
les rulaslá Ies'usie
l'ho

nearca
saragossá.

facilitat
nor

gol,

salvant

distingiren tors, ao
neolr
Adolfo I. L'Iberia,

Pel Bestia

brésOrtint

el

es

dar, causa mala

El camp
per haVer

impressió.

condicions
en malissimes
plogut durant tota la nit.

-

-

-
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MOTORISMEÇ
La locomoció moderna
Fis avions substituiran avantatjosament els altres
vehicles de transpon de passatgers

•

celona. Així és que, en cas de
ne
cessitat, hom pot anar i tornar de Ma
drid amb unes set hoces,
quedant-ne
encara una i mitja de
temps per a
romandre a la capital d'Espanyas
En aquest moment el telefon dóna
a
l'admirable director de la C. L. A.
S. S. A. la noticia de l'arribada
a
Madrid de l'avió que havia sortit tres
llores abans del camp de la Volate
ría del Prat.
Estrenyem la mi al senyor Lud
gard López remerciant-li la mercé
que ens ha fet donant-nos amb
tanta
amabilitat tots els detalls que li de
manem, i amb els quals els nostres
lectors es faran eárrec de com és
d'interessant —sobretot per als que
sovint s'han de desplaear a Madrid
i a Sevilla— saber
que aval és tan

viatjar

segur el

Un viatge d'aquí
'exprés, amb un 40

a
c.

Madrid —amb
v.— no és cap

espantar ningú, peró que
tothom, per cómodament que el passi,
arriba al fi de l'etapa un xic fatigat
amb més ganes de reposar que de
reprendre llur activitat. Si aquest des,plaçament, peró, és fet per la via aé
ria, ad)" qualsevol deis avions que diá
`riament fan el trajecte des de Barce
lona a la capital d'Espanya i vicever
sa, l'agradable sensació, de seguretat
'que hom experimenta, la comoditat
sobre de tot, la rapidesa del viat
ge us fan venir ganes de no viatjar
'Inés quo amb aquest modem vehicle
i 115 deixa al lloc del termini "com
pletament nou" 1 disposat a comencar
la tasca que uss calgui com si no us
haguéssiu mogut de casa.
Per tal de documentar-nos un xic
i a fi ,que els nostres lectors coneguin
:tot aló que fa referencia a aquesta
Imena de viatges i aparells, hem pen
sat que el millor fóra entrevistar-nos
amb el director a Barcelona de la
coMpanyia que explota aquest impor
tantíssim servei.
per

cosa

•

.

El lenyor

Lutgard López

ens

rebé,

de costum, amb l'excessiva ama
tilitat que en ell és corrent. L'actiu
intelligent ex-cap de l'Aeronáutica
!Naval —avui director de la deIegaeió.
,de la C. L. A. S. S. a la nostra
ciutat—. contesta a les nostres pre
com

pintes :
—La nostra companyia és l'única
concessionária a Espanya de les linies
aéries autoritzades per l'Estat. La se
va
formado obeeix a un imperatiu
manatnent del Govern, el qual ordena
sitie es reunissin en una sola compa
nyia totes les que abans explotaven
el trace aeri, a tots els industrials
espanyols d'aviado i les banques que
hi volguessin formar part. Es, dones,
la nostra entitat, netament espanyola
i cap estranger no pot ésser-ne ac
cionista.
?

—La companyia no pretén treure
,grans rendiments amb el trafec aeri;
;els seus guanys estan limitats al 5
per roo del capital desemborsat i per

;daanunt d'aquesta quantitat
kla

a

—

com

trajecte que
a
pilots.

a

'per

—

més de vint vegades el

désprés se'ls assigna

repartir-se els

obliga

ve

beneficis

amb

?'

El personal és tot eh l espanyol. El
lécnic i l'especialista pertanyen a lá
reserva de l'Aeronáutica militar.
?
-:-Tots els pilots de la C. L. A .S.
S. ,A. ,tenen .més de 4.000 hores de
-"vol i procedeixen de l'Aeronáutica mi
'Jitar o naval. Abans d'ésser admesos
a
la companyia han efectuat durant
tres mescis vols de prova com a se-'gons pilots i han estat obligats a fer

—Tenim organitzada una xarxa
meteorológica propia que comunica
•

l'estat del temps a tota la ruta mit
ja hora abans de la sortida de l'avió.
Si l'estat del temps és prohibitiu la
surtida no té Doc.
—A primers d'any tots els nostres
avions portaran telegrafia sense fils
tant la direcció de Madrid com les
dielgacions de Barcelona i Sevilla,
tindran a les seves oficines aparells
mitjaneant els quals estaran en cons
tant comunicació radiográfica amb els
avions. Tots els observatoris de la ru
ta tindran ja installats aparells de te
lefonia i d'aquesta manera els ter
renys d'aterratge del cann, i observa
toris podran estar en relació amb les
oficines i aquestes amb els avions en
vol, i així augmentara encara més la
seguretat que ja posseeixen ara els

aparells.

nostres

?
—Avui s'ha fet una prova molt in
teressant amb la qual podreu veure
com
ens
preocupem per tal de po
sar
les nostres línies a l'aleada de
les millors d'Europa. Des de Madrid
s'ha estat en constant comunicado

aparell que es dirigia a Da
kar, o sigui a una distancia de més
de:3.000 quilómetres; ni •un sol mo
ment
perdut el 'contacte radiote
legráfic amb l'avió, adhuc quan aquest
amb

un

acolan per sobre el desert de Sahara.
—Ara aquests moderns aparells i
les precaucions que es prenen, la se

amb

com

xic esporuguits, els diguem
que no els ha de fer por el
mareig
--que és menys freqüent
que en qual
sevol altre vehicle— ni els han de pre
ocupar els famosos "baches" ni les
encara

un

balaneades. Aquests moviments són
deguts a ,canvis sobtats- de situació de
l'aparell motivats pels canvis de di
recció deis corrents atmosférics o les
topades d'aquests corrents amb les

muntanyes o d'altres obstacles. Tam
bé poden ésser deguts a diferents es
calfaments de la terra per les mames
de vegetació, cultius, etc., els quals
produeixen corrents ascensionals que
fan bellugar
Aquests "ba

ches",

bellugaments

remolins,

o

no

són de cap manera perillosos; no fan
més que sacsejar l'avió i produeixen
en els passatgera el mateix efecte que
els faria un trapezi.
No cal preocupar-se perque el pi
lot s'aparti momentáriament de la ru
ta o guanyi o perdí aleada; aquestes
decisions les pren ell per tal de bus
car vent més favorable o per a situar
se en zones més tranguilles.
Tot el que acabem d'exposar ens
demostra clarament que el viatjar
en avió esdevindra dintre poc com una
c.osa

imprescindible

i que

trigatá

no

gaire temps a ésser el mitja, preferit
sobre els altres, pesqué reunint totes
les bones qualitats deis que fins ara
es vénen utilitzant,
tindrá al sea fa
la rapide
vor l'enorme avantatge de
sa, la qual difícilment podrá ésscr rnai
igualada per cap mitjá de lccomoció
terrestre.

A. 'FIGA

gtiretat és gairebé absoluta. Els nos
tres avions poden volar tmb dos mo
tors solament, deis tres que componen
el seo equip, i fins amb un de sol po
den planejar llargament i escoilir un
loe :a proposit per a l'aterratge. La
probabilitat que es pan i un motor és
molt petita; la que es paressin en un
vol •dos motors és gairebé impossible.

amb avió

qualsevol altre dels mitjans de lo
comoció usuals.
I ja que hem dit que en
alló que
es refereix a la
seguretat no hi ha
res a témer, bo sera que,
per tal d'es
vair certes preocupacions deis que no
havent viatjat mai amb aquest mo
deras mitjá de locomoció, se senten

Com

a

periodistes i

com

ciutadans, protestem de

a

l'expulsió de César Falcón.

_lit,_011111111~Lts

Cl!

•

ls molt probable que

d'any

hi

hagi

primers

a

entre la gent
de benzina. Es diu que una cone
guda casa especialitzada en la venda
de camions plegara veles i que una
altra que té la representació d'una
marca americana de
"postín", per
enrenou

tal d'estalviar despeses, tsuprimirá
el 99 % del personal.
*

5

*

En Bigas diu que si els pe

—

nedits haguessick (Variar a Roma,
dl ja faria temps que in'hauria tor
nat. Sernbla que la carta que fa poc
va escriure a Lió
no ha tingut en
cara
contesta, i segons rumors, és
probable que la "Rochet" se l'es
colti xiulant.
*

Ens

5

*

diuen que

estrangera d'as3ons

fábrica
fet temp

una

ha

tadores ofertes

deis seus aparells
d'automóbils de
Barcelona. Sembla que n'hi ha tres
o
quatre que han fet ja Ilur co
manda per tal d'estar previnguts per
si vénen mal dades, ja que així
modernitzant el sistema —en loe
d'aixecar-se amb "globo" ho faran
amb avió.

alg-unes

a

c,ases

—

*

5

5

En Puig, el "ggruixut", está
molt content, perqué mentre Mensa
viatja per la Península organitzant
la seva flamant representació del
"Rochet Schneider", ell fa d'atno,
cosa que 11 ve molt fet a mida. Fina
i tot ara ja no és En Puig a seques,
sitió que es fa dir senyor Puig.
—

*

*

Fa pocs clics—
poques nits,
la =tinada

perqué

les

veure

gable Don Paco Abadal
fegat i misterios. Anava
llanterna

tná i

tres dé
l'infati

tot

atra

amb

una

bastonet a
l'altra, cercant quelcom que havia
perdut. Intrigats pel que podia ésser
motiu de tanta angúnia, ens digne
reo que tractava de trobar una mar
ca d'autorribbils que fa més
de dos
anys que se li va perdre. Sembla
que algú ji indica que encamines les
seves

Corts,

en

una

CANIIONS
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El divendres a la font del Lleó
hi havia un banquet. Entre els co
mensals veiérens En Loygoeri, En
Montey-s, En Llussá, En Gircyna i
En Ferrer.
L'assumpte a debatre era l'exclu
siva per a l'any- que ve i fer un
cálcul financier, que per ara no surt
ni s'albira per enlloc.
A la tarda En Chichu creia la co
sa lligada.
Malgrat tot, cal esperar
resoldre la qüestió del capital, que

Iloc al Restaurant Pa

tria, a les nou del vespro.
Els tiquets podran ésser

re-.

tirats fina a les vult del vespre
del dia 9, a la secretaria del
R. Mote Club de Catalunya.
El R. Moto Club de Catalu
nya s'ha dirigit a totes les en
titats motoristes per tal de do
nar
compte d'aquest sopar

d'homenatgo,

al

qual podran

cencórrer tots els que simpa
titzín amb la Idea, que no dub
tem seran en.gran nombre,'per
les generals
simpaties amb
qu6 compta el corredor home

constituia,

i constitueixt, la incógnidel nostre ciclisme; Albinyana psti
els germans Ferrer, Borras, Martha_
i Farró.
La niSstra opinió després de la cal
rera la referinem en qué el Campicnee
de Barcelona s'hauria de correr,
lloc del mes de Nadal, a la primav.
ra. Fóra de rúnica manera que amas
ta carrera ocuparía l'alt
lloc que
correspon i al qual té drets sobrats.
Aixó no vol dir que no.calgui agrair
al Club Ciclista de Sant Martí i al
senyor Pasqual particularment, l'oran
nització aquest any del nostre Cani-i
pionat de Barcelona.
•

-

-

EL RECORREGUT
Castava de 565 quilómetres. Sort'..1
da del carrer de Pere IV, cap a Sa
Adra de Besos, Badalona, Montgs
Masnou, Premia, Vilassar, Matar
Caldetes, Arenys de Mar, Canet del
Mar, Sant Pol, alela, Pineda, cap a,
,

Hostalrich, Breda, BatIlória, Gualba,
Sant Celoni, Villalba, Llinas, Carde-'
eles; Granollers, Vila.nova de la Roca,

n

Montornés, Sant Foix
Mollet, Masrampinyo

múltiples

contrarietats
que senapre
comporta tota actuació esportiva.
Rebi, dones, la nostra sincera felici

natjat.

Carrer Jaimme 119'16

r.

CORBATERIA

Elisi Aubalat, eh s

Repartiment de premis
Dimecres vinent, dia 10; a
dos quarts de vuit del vespre,
tindrá lloc al local social del
Moto Club de Catalunya el re
partiment deis premis ala gua
nyadors de la VII Volta a Ca
talunya, II Gran Premi de Tu
risnae del R. M. C. C.

i65 quilóme

Tu-1

mateix temps. Fins

no

PERE

a

zo

classificats.

ABELLA-MASDELI:

de corredors.
No intentarem ressenyar la carrera,
percaté tota ella fou plena d'incidents,
degut al mal estat de les carreteres,
Iliscoses com un vidre, i amb l'enorme
inconvenient del fang i l'aigua om
plien completament el dis deis corre

i¦Ra,...„,„,„,„...,"

dors.
Farem constar, perla que Sarda
nyons, Callo i Mural' foren els que
donaren la nota més culminant i emo
tiva, junt amb el vencedor Aubalat.
Els aros plegaren molt abans d'aca
bar alguns, i alires un xic més enda

comprar els ar
ticles de punt
d hivern la casa
més important

tena

MOTO CLUB DE CATALUNYA

a

tres en 5 hores, 28 minus i 40
segons.
2, Caílo, 5 h. 31' 15"; 3,
Sarda-1
nyons, 5 h. 31' 57"; 4,
Mural,
35' 40"; 5, SenZin, 5 Ti. 36' 40"; 6,1
Tubau, 5 h. 36' 40"; 7, Puig Dome-i
nech, 5 h. 36' 55"; 8, Vic, 5 h. 38'
25"; 9, Sant, 5 h. 45' 43"; ro,
dela, 6 h. 3' 4"; Ir, López, 6 h. 9'
51"; rz, Ruiz, 6 h. 31'; 13, Perera, el

sabem quistes raons, que
malgrat ésser una mica a deshora (dEs
quarts de non del matí) és doná la
sortida oficial a un Iot d'una cinquan
pesaven

i

LA CLASSIFICACIO

DE LA CARRERA
En primer lloc, manifestem que no
esperávem que se celebrés diumenge el
Campionat de Barcelona, degut a la
forta pluja que poc abatas de !'hora
fixada per la sorbida va cause datnunt
la riostra ciutat. Després hem de fer
constar que si de nosaltres hagués de
pengut, no haurlem donat la sortida,
degut precisament al temps que feia.
Pero en el criteri de l'organització

Nogués

Capcentelles.1
cap
Santl

de

Andreu.

tació.

CAMISERIA

3

I SenyOra:
Recordeu

Entre aquests citem, en primer
lloc, el catalá-frances Badal, el qual
vant.

apareix d'una manera clara i con
tundent, sense aisco no hi ha l'altre.

al

I
,

Géneres
de Irunt

no

5

*

Elfmer Gran/. arrortlif

*S

Recomanem que els que no
coneguin l'idioma de Shakespeare
s'abstinguin d'enviar telegrames en
aquella llengua i menys si no gosen
subscriure'ls. Aixó no fa arglés, aix6
fa... tifa.

exillenfr avui

a

Barcelona

ci

9gpiono

anónims.

matí,

a

les

8'45,

surt

de da

les nostres oficine3 de la Plaea
de Catalunya un autómnibus que con
dueix els passatgers al camp d'avia
ció.. A les deu surt l'avió cap a Ma
drid, on arriba al cap de diles hoces
i mitja o tres: i a les dues de la
tarda surt el de Madrid cap a Bar
vant

noncesslonarl per a tes provtnetes
de Barcelona 1 de atrona

JOAN

1

FLOTATS

Tamarit, 96 i 97 TI. 31506
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de eotxes

usats)

se

asa

so

as

usaami

011114MID-
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(Record de velocifai. amb 20 londades)

,AM

*

Continua l'acomiadament de
personal automobilista. D'una casa
exclusiva s'ha acomiadat tot el per
sonal d'oficines. Hi ha obrer que
fa més de 15 anys que hi guanyava
el pa. Conseqiiéncia deis aranzels?
No.

ConseqüIncia

de

l'epidermis.

ven
-

que

millors
preus

ínversemblants
Visiteu els
tres

8

nos

aparadors

us convencereu

Ireifrrr7'e
121r'
GRALhadwD
a

les

qualitats a

cil.-2000Kcy.
\6 cil.-cle 4 a 7 veloci
,5frenr hidráuliu; compressor.

casa

per a

NEIIIIIATICS
Service Station
-

S. A.
ARAGO, 270
272
DE
GRACIA,
46
PASSEIG
1
Teléfon 11550
-

Ni
: El programa del Moto
u
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Mitges

de

FP

—
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.

:
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Fábrica
Es la

Al
prop seu, perb tem la
tanto, Manen Sembla que a última
hora no farem res per aquest cantó.
*

750

Kg.r.- ÔFP

*

Bigas, del

:
au

(S( cejó especai

-

"guigne".

It

de

550

"Nash", vol
canviar de local tot aristocratitzant
lo. Está en tractes amb un de ben
En

—

z
a

111111•12aa

tindrá

canibi

—

LA MES SOLIDA GARANTIA

I

a

—

ments...

novament.

,

premis de la VIII Volta
Catalunya, se celebri el sopar
honor d'Ignasi Faura, el qual

ment de

de

carrer

L'assumpte Chevrolet está en
plena gestació. Si bé ja suposem
el resultat i qui s'emportará l'ex
clusiva, no voleos publicar-ha. La
setmana que ve serem més preci
sos, per a desesperació de certs ele

AUTOMNIBUO

111

/

restablert, ha quedat acordat
que dimecres vinent, dia 10 de
l'actual, després del reparti

un

recerques cap al
prop del Coliseum.

*

—La cárrega que porten els avions
és la que el Consell Superior d'Aero
náutica asigna per a poder volar amb
dos motors solament.
?
--Els motors són revisats abans de
cada viatge i desmuntats cada zoo
llores de vol per tal de reajustar-los

P A

Co*

UNS MOTS PER AL VENCEDOR
Hern de manifestar amb satisfacció
que, malgrat el mal temps, que impedí
que la lluita es descabdellés en com
pleta normalitat, la victória obtinguda
per Aubalat, l'entusiasta defensor dels
colors del Club Ciclista Sant Martí,
no té res a desitjar quant a noble
sa, energia i fórmidable voluntat, qua
litats que ahir posa a contribució el
notable corredor de Santa Coloma, i
que velé justament coronades per
l'éxit més falaguer.
Aubalat és un deis nostres corre
dors modestos i també més esforeat.
Es pot dir que les seves actuacions
sempre han estat remarcades per la
gran fe i enorme entusiasme que la
mafória de les vegades no es veieren
acompanyades per la fortuna.
Aixi, dones, la victoria d'ahir ha
vingut a recompensar els esforeos
d'Aubalat, amb un títol que l'omple de
glória i que, a la vegada, ens honora
a
nosakres.
El cas d'Aubalat és un de tants; és
un deis que creuen que tard
d'hora
ha d'arribar la seva, í que per res
d'aquest món cedeixen davant les

projectat.
Actualment, ja completament

a

Aubalat és el non
pió de Barcelona

La carrera es disputa erunig d'un formidable mal
temps d'aigua, que posa a prova les facultats deis
corredora

millor dit

o

eren

—varen

El 11. Moto Club de Catalunya
acordá celebrar un sopar d'ho
menalge al corredor Ignasi
Faura, amb motiu d'haver con
quistat aquest corredor la má
xima classificaciú en el Gran
Premi de Lib.
Ca.gué suspendre aiuest ho
menatge per haver hagut de
manar seguidament el seny-or
k'aura a Holand-1. pe: tal de
núrtic'par en e' T. T.
durant els entrenament per al
qual va sofrir l'accident que
retarda. novament l'homenatge

Gat escaldat...!

aI

111

C1CLISME

Elis

?

—Cada

Sopar d'homenatge
a Ignasi Faura

1

dir

rista Club Barcelona

En cara que l'entusiasta en
titat gracienca Motorista Club
Barcelona no presenta en la
passada Assemblea de la Reial
Federació Motociclista Espa
nyola, sabern que té en cartera
per a la temporada vinent dues
irnportantssimes proves.
Una será la tercera edició de
la carrera en Ccsta Vallvidrera,
i l'altra, possiblernent, una car
regularitat Barcelcna
rera de
Madrid-Barcelona.
Un programa curtet, perb

d'aleada.

P

Turismes:

RetINGART6wdef dé

5.200Ptc

HÁMMÁG-61f der de Z950 Pis.
WHIPPIET4i 6 el Sedan der de12.00011
ESSEX 6 cil. Sedan de; de 12.600N
WILLIft 8 cilder de 19800 Ptt
des de 20.00011

VILLITS-KMIGHT 6 cil. der de 16.750 N-.
MENARDWIER4i6cil.def de12.900 Ph.
1101101 8 cil. des de 42.000 Ptr.
STUTZ

127"-8 cil. der de 29.750 Pfx

I.

fecció

DIJOUS...

.

erpecial a" Autor

d' OCOf/Ó..

4"--211¦aa.--10

AUTO MIELLA.II=

Un homenatge del Ca
sal des Esports al pro
fessor Blanco
Dijous vinent, día ir, celebrará
deis Esports (Consell de'
Cent, 263) el seu homenatge al dis
tingit esportiu catalá Enric Blanco'
Alberich, heroi de la travessia de
el Casal

l'Atlintic.
Consistirá el programa en la re
presentació de la sarsuela "El con
trabando", a cárrec del quadro es
cénic de l'entitat, i del sainet de.
"Dova" representat al Novetats el
dia del benefici Rini,
"I.'honor del

barri", interpretat per jugadors, fe
deratius i periodistes. Uns quants
noms: Piera, Alcoriza,
Petera, Cros,
Arocha, Guzman, Bestit, Ramon,
Ifiiesta, Goiburu, "Dova", "Di
funt ", "Sereno", Vila, Massoni,
Meléndez, Fina, Monje', Aytnamí,

etcétera.
Els beneficis que siolitiea Hl
destinats a engrossir la subscripció
3,

per

radquisicjó

de

,

l'"Evalu"

Cal esperar que les bones intee
cions deis organitzadors d'aquest
festival es veuran coronades per
l'éxit Inés sorollós.

•

•

10

INEMA
continuació

a

Ilegi

els ilustres lectors, podran
sena dubte donar-se compLe del
rail

real valor que segcns les dis
tribuidores cinematográfiques
té la nostra opinió, ja que l'ar
tiele de dilluns passat sobre
"La propaganda cinematográ
fica" va tenír, si nsés no, el
valor d'esverar alguns espe
rits del món einematográfic,
i fer que ens fossin presenta
des una serie de proves per tal
d'inhibir-se de respcnsabilitats.
Naturalment, eom que no ens
dirigiera obertament a ningú,
alguns han hagut de puntua
litzar, i fino hem sentit parau
les tan poc escaients com la
de "chantage". Podriem, natu
ralment, pasear per alt aques

desagradables expressions,
pelee aquestes paraules una mi
tes

queta fortes

no

privaran

ens

de dir en el nostre setnaanari,
sempre i en tot moment, la ve
ja que creiem que és el
que els nostres lectors necessi
ten 1 demanen: i davant d'aixb,
per nosaltres, tce el que pugui
resultar interés o negoci queda
anullat.
Conveneuts d'atarla el que una
important empresa de progre
/nació ene ha dlt, per tal d'elu
dir acusacions del nostre ar
tiele: "Nosatlres no hem pre
tés fer diferencies entre els
peribdics catalana i castellana,
al contrari, 1 coneizem prou bé

Félix Pomés

que el públic bareeloní &Me a
la seva premsa una pricritat
molt encartada. 'l'ampo° hem
posat mai ateneió en les idees
politiqueo de determinat seotor
de premsa ni l'hem "castigat"
per no compartir la nostra opi
nió."
Aquestes declaracions de
mostren, si mes no, que les
grans ernpreses einematográfi
ques de la nostra ciutat es
preocupen de l'epinió del mi
hile barceloní 1 dels assumptes
que per la nostra mediació po
den arribar a coneixement dels
nostres lectors.
Aleó ens ha de deixar satis
fets a tots, ja que diu molt en
favor del prestigi elnemato
gráfic del nostre poble i en fa
vor
del nostre també, pcbrets
.defensors de la veritat 1 la cla
redat en totes lee coses, ja
que hem fet els possibles per
esvair una miqueta certes apre
ciacions desagradables, degudes
a qué les paraules, toles, po
den tenir dos sentits, i a qué
costa molt poc d'Involucrar els
conceptes més ingenus.
Pcsades, dones, les coses en
el 'loe que els correspon, ens
plan haver donat al públie,
malgrat de certes protestes,
un
assumpte de prcgramació
l'aclariment del qual tant II in
teressa, segons herís pogut
apreciar en diverses ocasiona.
P. VENTURA 1 VIRGILI

Bar

a

1

celona

r

lo

bareeloní deu estar
assahentat—per haver-ne par
lat ja tota ta premsa—de l'ar
ribada del nostre aneje i artista
cinematográfic Félix de Pomés.
Com que la nostra missió no
consistelx tan sois a donar
notcies inédItes, sinó lambe a
•seleccionar totes les noves in
leressants arden que en aques
tes columnes
'ni ha d'haver
Sambé un lloc per l'amic i ar
tista que arriba.
Cal, dones, retre l'homenatge
de justicia 1 afectuositat a qui
tinab el seu treball i constáncia
's'II° mereja; per aixb avui hem
de parlar d'aquest borne que
sense més armes que les de la
seva cultura i gran voluntat ha
veinte', tete els ola obstaeles que
s'han interposat en el seu ca
rne fins arribar al cobejós lloc
que avui ocupa.
Félix de Pomés té a les seves
mane interessantíssimes pro
posicions de cases editores de
eilms parlants per trebaliar en
pellícules de parla hispana. No
té més treball que el d'elecció;
quan s'hagi determinat ja ho
'farern saber ala nostres lec
tors.
P. V.
—

*

•

•

la dona de Doug
Fairbanks Junior guanya al
guns respectables eentenars de
dblars eserivint contes per als
diaris i
revistes americans.
Segons ens han dit, té una aérie
'de lectores entusiastes enamo
redes deis seus herois, que
acrediten la válua de la seva
...

que

de

signatura...
*

*

sembla que els americans,
per tal de conservar el seu pú
bife arreu del món, fan iota
mena

d'adquisicions artístiques.

Darrerament
han
ecntractat
una xinesa que s'anomena Oil
ve Young, molt bella 1 amb gran
talent filharmbnic...
*

que de tant en tant ens
haurien de projectar alguna
pellicula en veritab4e xinés, i
a Xina alguna parlada en
es
panyol, intereanvi d'idiomes...
...

*5*

Mai esti c Hotel
RESTAURANT

1

Coberts

a

preu flx I

Orquestra

a

la carta

Salons espeolais
[todas, banqueta I festcs
-

que Cecil B. de Melle. el
gran realitzador de temes so
eials i híblics amb el film par
lant "ha determinat dedicar
se lambe a les revistes, i din
geix una producció, la prolago
...

PERDIENDO

AVUI

E

nista de la qual és Kay John
son, 1 en la qual trobarem una
selecoló admirable de gentils
choristes...

pri
producció
Paramount, parlada en anglés,
"The Law Aldea West"...
•

•

en

els

•

ele americans parlen del
frances d'Atice White; nosal
...

*

Hom sap que Eleanor Board
man, la dona de King Vidor, va
tenir un fill. Quan la criatura
havia ja naseut, naturalment,
conten que el metge aná a do
nar a Eleancr la nova i va dir
li: Mrs. Vidor, tenlu una enci
sera filleta." I lambe diuen que
ella, emocionada, va respon
dre: "Oh. doetor. N'esteu ben

segur?"

Ifeula del París no hl ha ni en
earronada ni presa de pele.
*

• *

cinema...
*

que l'artista francesa Ja
de Marnac debutará en el ci
nema a primers del mes de ge
ner vinent.
...

ne

*

COLISEUM
Un Tinn Paramount parlat

en

perfecte castellá

*

*

Gaston Jacquet, l'actor fran
cés de carácter que interpreta
el difícil rol de geperut Lagar
dere en la produccie d'aquest
nom, tic ha pogut acceptar un
avantatjós eontracte ofert per
la Warner Brother per filmar

Hollywood, degut

a

a

anteríors compromisos per la
realització de

"David Golder".

C1NEMES

cinematográfica francesa
Dolly Davis per interpretar un
deis prineipals papers femenins
''La última Berceuse",

Righelli...
*

•

Soussanin, va

dir poco dies des
seu
fi

prés d'haver nascut el

perar.
A propósit

d'aquestes

provcs, hem

de fer observar que el senyor Sán
chez Cordovés, encara la premsa
no
s'ocupava del curs de les emis
sions simultánies. que ja Ii servien
de pretext per a influir en l'ardin
de la resta dels senyors. de la co
missió, fins a l'extrern d'aconseguir
que no es fessin Obligues les ho
rca en qué emetrien alhora les dues
etnissores, i així els rádio-oients no
podrIen comprovar res; és a dir, no
podien comprovar-ho els de l'As
sociació, perqué els d'Unión Radio
Barcelona que han trames dos cen
tenars de telegrames a la Junta Téc
nica protestant de la simultaneitat,
estaven assabentats
de tot, i fins
assabentais que les dues emissores
s'eliminaven perfectament, han tra
mes una telegrames que diuen tot
al contrari. Per6 com que alx6 és
una trarnoia mes deis d'Unión Ra
dio Barcelona i ja n'han fetes tan
tes, ni aquí ni allá no sen fa cap
Ho fem

engrossint

públic solament pei
la

llista de les

anar

malife

tes.

*

L'adieta de cinema Olga
Blacanova, casada amb Nikolas

La comissió que ha fet la com.
provació de les preves de simulta
rcitas entre les dues emissores lo
cals, deu haver redactat ja el &turnen, cal suposar que aquest es
tará ja en poder del president de
la Junta Técnica i cal esperar que
la resolució favorable no es fara es

cas.

de

...

Avin:

Nil.

REVISTA

les

a

le.

SONORA PARAMOUNT
LA PALOMA

periodistes i com
a ciutadans, protestem de
l'expulsió de César Falcón.
Com

dibuixos
en

sonors Pararhount, en es
panyol.
ERNEST VILCHES
seva prtmera penicula paleada
"CASCARRABIAS"
Ramon Pereda,
armen
Guerrero I Darry Newton.
Es un 111m Paramount.

la

am

a

joria

no

encara

que

escolta els programes de

casa

seva.

Aquí, els programes de casa, en
dolents, avui no els escol

tant que

ni els rádio-oients d'aquí ni els
de fora. Peró que en donin de boas,
i ja he veurá sí en tindran d'escol
tadors. Senyor Castell, ja és massa
gran per a sortir amb aquestes teo
ríes aral... A més, rinteres de vosté,
molt respectable, pot no coincidir
amb l'interés general deis radio
oients catalana. I si un ella que aquí
es doni
un
concert de l'Orfe6 Ca
tala., posem per cas, vosté no pot
escoltar un "solo" de trompa que
Ii interessi d'una esta/i6 txecoslo
vaca, d'onda similar a alguna de les
de Barcelona, no li quedara altre
remei que sacrificar-se i llegir-ne
després les crittques als diaria. Ho
sentim molt.
ten

*5*

Aquest capellá,
Grau, comenla la

rnossén
seva

Josep

carta així:

desembre de 1930

•

•

paresits
llegado

"Ha

de

semanario

go
ses

l'ag.

empren

l'idioma que en ell
és que es tracta d'un
film dolent..."
Per tant, aquest crítie fran
cés no creu en la desinterna
eionalització del cinema grácies
a la parearla, puix que si és una
bona pellícula. per més anglesá
o alemanya que
sigui, la gent

s'usa,

parlar

en

espanyol

un

ja

enceratjaMent, per
quedar.

l'entendrá...
de qué ccmentant aixte un
senyor va dir-me:
"Vet aeí que jo, ni parlant en
eastellá no vaig entendre res de
"La canción del día" ni de
"Dona Mentiras". s Podríeu dir
me
quina és lá causa d'aleó?"
Els lectors ja deuen suposar
la meya resposta i les nostres

*

—

n

Ntt,

Us sentireu orgullós

UZCUDUN
El sensacional

-

CARNERA

super-film

d'avant

guarda:

TEMPESTAD EN ASIA
de

PM,

i encisat de posseir

:010.
INFORMACIO COM
DE BOXA

l'animador
1125:

rus

Pudovkine.

I

aquest regi aparen
selectivitat, abast, volum,
dat de sons, cap no l'iguala. fldelltat I nete
Basta conneclar-lo al corrent electric. El moble pot
adornar el saló més aristocrietic.
En

Demaneu entitleg

nenes...
•

3

•

BAT

o

una

demostracló

sonso

•

que degut a la propaganda
que d'un quant temps s'ha fet
respecte ats films russoz, pro
paganda basada senzillament en
que es traeta d'una produeeió
de gran interés documental in
...

T1WATE

s'obtenen collecciOnant

terpretatiu, directiu i artístie,
"La tempesja damunt l'Asia",

ESTAMPILLES-TEATRE

que actualment es projecta al
Cinema París, ha esta un exit
fcrmidable.
Cada sessió de cinema, repro
ducció d'unes memorables ses
sions de cinema pur amb l'úni
ca diferencia de que en la pel

cine d'acota]

amb

precaria

Catalunya

als

de

sena

PASsoctactO d'Em-

comprador.;

són
per

Ilturades
Infinita(

ereqvabliments.

Exiglu-les

si

ostres

proveldors

KENT
AUTO

RADIO

ELECTRICIT

Barcelona: Diputació, 234
ladrid: San Agustín, 3
álbao: (Beltran Casado i C.')
Henao, núm. 9

AT
Valéncia: C. Salvatierra,
Sevilla (U. Blanes) Trajano, 20
Alicante: Sres. \Talio, Sánchez
Crernades
-

•

uS

assegurareu

les diverslons gratis

*

*

solas1

PARIS

Galas de la Paramount

la riostra part

La revista "Radio Barcelona" vi
fer sortir un capellá —movían jo-'
sep Grau, de Sarriá—a fer-li dir
que els acudits del Mulla no
ment són monís, sin6 que molts'
d'ells els infanta seis haurien
prendre de memória. El senyor
J. M. Albafull Sardá li va contesj
tar amb una carta oberta que la
revista "Radio Barcelona" no s'ha
atrevit a publicar. Toresky, des del
micrófon, ha dit que altres capellans
11 han escrit posant-se al seu costat.
Persona entrant a la Cúria ens ha
dit que els capellans deis quals
comprovat el nom són persones que
han estat sorpreses en llur bona fe,
i els altres no existeixen, de manera
que aquestes cartes són apócrifes.
ha d'ésser així, perqué per molt
ampla que es tingui la mánega mai
un capellá no arriba a fer pública
la seva conformitat i aprovació ala
acudita de "Papitu" que Toresky
ha dit des del micrófon un dia dar
rera
l'altre. No podem reprodujo
cap acudit d'aquests per respecte ala
nostres lectora, pesó els nostres lec
tora, si no són rádio-oients, deuen
tenir tots amics que ho són, i po
den demanar-los informes.
senyor Canons" feia aHusi$
a un dels cla.rrers. així:
"La setmana passada els "radio
escuchas" varen sofrir com un co
lapse. En Toresky i En Míliu, tot
fent el "Tenorio", varen perme
tre's
o
sels va escapar—una pa
raula que hauria fet sufocar un carj
rabiner.
Si s'engresquen, la Miga del Boal
Mot es veurá obligada a intervesi
nir-hi."

(muda)
leeuicolor, el mes sin
el
desenrotIlarnera del
selva africana apassiuna el

Mi, a les 10: Actualitata Gaumont.
1.'exit
de VilebeS
(E.),
1 no
Matirice Chevalier, Pereda
seta Moreno en

catalá i que;

se'l pot

film,

•••••¦•

en

el

sonora

CINEMA

ni

—

Gracia 1 Mala. Catalunya)
Telefon 76110.

¦¦••~4.1•0•¦••••••¦o¦¦¦¦•o

de:

fa malbé tots els idiomes, nue en la
seva
ignorancia atrevida
és molt
estés entre ignorants pensar-se que'
són uns saviassos —ha arribat a la
inconsciencia de pronuncier pej mi
crbion acudits i frases que no les.
poden sentir, no ja el s infanta ni les
noies, sinó ni les persones decent,
en general; li hem dit encara que
la
seva "gran" creació de ventriloc, el
"Mitin", consisteix en la ancló
d'un noi mal criat, mal educat, que
replica a lea persones grane, 1
'tía anee que figura que
té, parla'
de el hl ha noies que sien suculene
tes, etc., en fi, establint estola de,
mala costurne per ala infante. Tot
aixb 11 hern dit 1 repetit, lIra
és cap injerta. Era la veritat, f total
els rádio-oients en són testimonis:
Si moseen Grau troba que encara'
el Toresky mereix una re:icitació i

de

la

un

'

MAMBA
DIBUIXOS
(sonora.)
LA HECHICERA ORIENTAL

qual a
públIc.

que
el

etc., etc.
Pel comenlament ja es ven
quel
aquest capellá ha perdut
l'Oremus:
"Ha llegado a mis oídos..."
Vol d.r.
que li anaren a burxar
l'orella... I 11
burxaren dient-li mal de LA RAM..
BLA
DE
CATALUNYA. Peró
aquesta vegada la crítica de l'ac
tuació de Toresky no havia sortit a
LA RAMBLA DE CATALUNYA,
sinó al diari católic "El Matí”...
De manera que aquest "fin muy po.:
co
noble" apliquil, mossén Grau, al
canonge Cardó, al senyor
josep M.
Capdevila i ala altres elements d'" El
Metí". Altrarnent, que recordem,
LA RAMBLA DE CATALUNYee
no
s
han dit mai frases inju..!
rieses contra Toresky. Li henil
dit ignorant, inculte, que no seel

SHARI,
teressant

oídos

ciudad,

"Míliu"...",

AVUI, EXTRAORDINARI PROORAMA
N1t, a lee 9'45:
MAMBA
(sonor)
Exclusiva "Almira"
REVISTA
(mutla)

pellicula

mis

esta

con

ROSSELLO CINEMA
(entre

a

cual
qué fin, aunque
supon.'
muy poco noble) eritiea
con fra-'
muy injuriosas la
actuación

(ignoro

• *

que

*

AVUI AL

*

lla-

...

secundat per
C,ARMEN GUERRERO, RAMON PEREDA,
BARRY NORTON

neitat

interessants belleses i grácies a
la comprensió de dos erro:sir:se
ris, a preus econemies? Abrí els
dóna gust a la gene d'anar al

• *

VILCHES

s'ha de concedir,
es puguin selec
cionar EA jr 1EAj rs, els que
tenen aparells de lampares no po
dran escoltar les estaciona estran
geres d'onda aproximada a la d'a
dues
estacione, menee
questes
aquestes emetin.
Aquesta sí que és bonal Un se
nyor tan entes com el senyor Cas
tele enemic de la simultaneitat, que
esti adoptada a tots els paisos del
món menys a Espanyal !! El senyor
Castell posant-se a costat de Unión
Radio Barcelona, que en s vol fer
continuar a terció diária i obligada
d'anuncia,
El senyor Castell vol ignorar que
el rádio-oient, si avui té ganes de
sentir l'estranger és pesqué els pro
grames de casa s6n dolents. Peró
que se li donin programes bona i
no tindrá ja ternes ganes
d'escol
tar restranger, i encara trabará, un
gust a escoltar els programes pro
pis. A tot arreu del món els radio
oients, en gran majoria, escolten els
programes propis. Hi ha un nucli,
petit, i si el senyor Castell vol, se
lecte, que escolta de tant en tant
programes estrangers, peró la ma
simultaneitat

Lea provea de simulta

*

...

Luden Wahl diu:
eQuan un film parlant no és
compres per aquelle que no

l'obra máxima de

*

Heu vise lector, el satisfets
que heu quedat després d'anar
al Cómic o al Princep Alfoxis,
on heu pogut
veure "Mamba",
d'estrena amb totes les sevee

pellícules

contráriament al que dies
enrera dejen, no és Maurice
Tourneur qui s'ha enearregat,
a darrera hora de la realització
cinematográfica de l'obra de
Roland Dorgelés, "Partir".
l'editora "Cines de Roma"
ha contractat la gentil "estre

en

Catalunya" surt
el senyor Castell, que sernpre n'ha
de tenir una per dir a l'inrevés de
com l'altra gent pensa, i diu que la

•

Rcseta Moreno 1 Richard

...

CASCARRABIAS

el frente

parque

NANCY CALIRIRet

Si el vostre ánim está deprimit,
injecteu-vos el bon humor veient

en

A "La Veu de

la pellícula que fascina pel seu meravellós realisme, per Lewis Ayres,
LOUIS WOLHEIM, John Wray
Superproducció UNIVERSAL

*

parlat

*5*

Sin novedad

Sernbla que el s pares de
Mitzie Oreen han estat forte
ment multats per permetre que
la seva filia treballés en les
pellícules 1 descurar per aixb
la seva educació. De resultes
d'aixb, amb el treball de la nena
hi han perdía diners...

Film Paramount totalment

Seleceions CINAES

TIVOLI

•

Aval ESTILEIITA
al SALO KlUBSAAL

ESTRIBOS

Produccions FIRST NATIONAL

"Tant el meu marit con
jo sorn russos, per?) el nostre
fill és americá, que és el motete
que ésser un tullir president
dels Estets Units"...

"T.

LOS

suggestiva comedia frívola
Protagonistes: Douglas Fairbanks Jr. i Loretta Young

Ilet:

ulcirtnta
D

En diversos indrets deis afores
de la ciutat no se ser.t en absolut
l'emissora Unión Radio Barcelona.
Ajxó, que alguns interessats a sen
tir-la no sabien com explicar-s'ho,
finalment ha estat descobert a qué
tracta que hi ha una
era degut. Es
emissora d'Alsacia, de 20 quilowats
de poténcia, que emet amb una onda
gairebé igual a la de Unión Radio
Barcelona, i interfereix, impossibi
litant d'escoltar els programes i els
anuncis de l'estació del Tibidabo.
Es l'emissora díEstrasburg.
Ho fem avinent als rádio-oients
que Inés d'una vegada ens havien
preguntat la causa d'aquesta inter
ferencia.

la millor creació d'ANTONIO MORENO. Pellícula d'ambient mexicá,
parlada totalment en espanyol, i

tres no erelem que en els par
lants on tan en compte es té la
pare escultbrica de les artistes,
Anee, purt fracassar. Primer
de dir-ho volem venre-la.

pot
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CAPITOL
AVUI
EL HOMBRE MALO

cosa,.."

es

-

-

Arlen treballen junte
mera
papers de la

Lluciá Wahl, pel que
és ,dels nostres...

la pantalla sonora les desconcertants fantasíes
de JULI VERNE

a

el film dedicat als bojos de l'antena, pels graciosos
STAN LAUREL i OLIVER HARDY
Produccions METRO GOLDWYN MAYER

ea!:
del qué diu Lucien
"Si els diálegs d'un film par
lant poden publicar-se en Ile
tres d'impremta, í expressar tot
el sentí:, tota la qualitat de
l'obra, és que la pettícula'que
els ccenportava no valla gran

eapir,

neitas celebrades darrerament. I
l'esperem amb una mica de pressa,
pesque l'Associació, en nom dels
rádio-oients catalana, va demanar la
simultaneitat allá pel mes de mare,
encara
quan el Govern Berenguer
Li han
I
avui
ja
bolquers.
anava de
sortit esperons i tot. A veure, se
nyors de la Comissió, una mica de
"brillo"!

RADIOMANIA

wa.••••¦¦¦-••

...

Esperem el dictamen de la Co
missió deis cinc que ha comprovat
oficialment les preves de simulta

Misteriosa
la pel-lícula que plasma

S

•

Sense

Lia Isla

*

públic

T

A V UI

RÉPLICA
Pet que

El

8 de

la rambla de Catalunya

