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ELS NOSTRES HOMES I L'ESPORT

Salvador

SALVADOR BREMON

El senyor Salvador Bremon, ad
Jocat i regidor, accedeix amablement

ruastre prec es deixa intervivar.
—Primer de tot— diem per co

tucas/2— expliqueu-nos a quin par

* polftic militen.
—.56c de la Viga.
.—Pe.rfectament.
—Pert en el éonSistori áto-stn

ano a apoiar tot el que fan eta re

seidors d'Ancló Catalana.
—Molt bé.
--Suposo que ataré: en un inter

Tiu d'expon no interessará gaire.
De manera que n1 més dir, per

exenzPle que sóc rnolt aficáonat al

futbol.
—Soci de quin club?
—Ex-soci del Barcelona.
—A propósit, qué opineu del mo

Inent actual del Barcelona?
—El rztotztent del Barcelona és

com el de tots els club,. Estern pas

unt una cris! i no en sortirem fine
que areznprengui camí non.

—Sí, .és ciar; paró com el velen
ernprendre 'aquest camí?

—Hi ha d'haver un club que ha

de donar la consigna. I aquesta con

signa 'ha d'ésser: "Cap jugador que

no sigui catali". Estic segur que

aleshores no dominarla tant l'esperit
mercantilista en els jugadora. I els
nostres- clubs es preocuparien de

buscar entre els sena jugadora in

feriors els futura asos de demá. He
d'advertir-vos que, tot i la crisi, crec

que cada dia: ea juga millor futbol.
—Fa molts anys que sou aficionat

al futbol?
—Uil, ja ha cree. Molts. Us ex

plicaré una anécdota perqué us en

pugueu fer cirrec. Una vegada pre

&enclava un partlt al carnp vell del

Barcelona,. quan tot d'un plegat
vaig dir al senyor que seia al meu

.costat: "Veu aquell xicotet que

Juga 'd'interior? Doncs és un minyó
promet molt. Es diu Alcántara".

—Sí .que ha de fer anys

—Deaprés, l'any 1923, quan l'A- -

juntarnent va anar per primera ve

gada a rebre el Barcelona .campió,
jo hi yaig anar de delegas de l'al

-Exgn1queu.nos unes guantes co.

aezi Inés de v6s i els esporta.
—Antigaznent havia fet de perio

dista eaportíu. Feia les ressenyes del
=*Diirio del Comercio". L'esport que

a mi m'agrada mea és la natació.
pe estad' secretar' del Club de Na
tació Barcelona una pila d'anys. La
natació és l'esport rnés complet. La
vaig haver de deixar per motius de

aalut.
-.I d'ajé &brea esports, quin és

el que us agrada més?
—La bona m'entuaianna. No cm

deixo perdre cap vetllada. I conec,

naturalment, les posaibilitats de tots
els nostres boxadors.

—Aiatf dcineu.nos la vostra opinió
%obre Gironés. •

—En Gironls? Es la meravella de
la nostra boza. A Europa en el seu

pes no té contrincant. Crec que si

La III Conferéncia del

segon cicle de la Fede

ració Catalana de

Futbol
Ensplau anunciar ala nostres lec

,tors que el dia 16 d'aquests mes de

celebrará la III Conferéncia del se

gon cicle organitzat per la Federa
ció Catalana de Futbol.

Anirá a carrec d'Angel Ossorio i
Gallardo, el qual tractará el tema

El deber de la juventud

No cal senyalar la transcendén
cia d'aquest acta, sena dubte un deis
inés irnportants dintre el brillant ni

cle cultural organitzat per la Fede
nació Catalana.

Oportunament s'anunciará el lo

eal on se celebrará l'ante.

Sabern que despres d'aquesta con.

feréncia ocuparan la tribuna de la
Federació el mestre Amadeu Vives,

*1 doctor Gregorl Maratón i el pe

gionjjaday »sep. :Torrentes

anida i
Bremon, un regidor
esportiu

CULTURA I ESPORT

Gironéa l.agués nalcut al cap de
vint anys d'haver-hi boxa a casa

nostra, seria igualment una mera

vella. La carrera d'aqueat xicot l'he
seguida deis del comermament. Em
recordo que una vegada era 'a l'Iris,
I al costat meu hi tenia l'Elles, que
després ha estat promotor, mana

ger, etc. Li vaig din: "Veu aquest
xicotet ros, que es belluga tan bé?
Dones es diu Gironés. Arribará molt
amunt". L'Elies es va posar a: riure
i no el vaig poder Convéncer. Ele
fets m'han vingut a donar la ra6.
Aquel combát era a sis rounds i
era molt abans que En Gironés fea
aquell combat amb Paul Gay, al
Novetats. Ara rnateix,. i per a de
mostrar-vos la men afició a la boxa,
us diré que entre els meus clients
vaig descobrir un xicot que-pesa no

ranta quilos i nomh té vint-i-quatre
anys, 1 el vaig cowiéncer i ja l'está
entrenant.

— Ara podrían parlar-nos una

miqueta del festival de l'Estadi.
Qué u va semblar?

—Em va entusiasmar. En Sunyol
i jo creiem que abtó s'hauria de fer
cada any. A primera d'octubre o

darrers de setembre, i seria la
• inau

guració oficial de la temporada. Es
ciar que aquest any no hl havia tots

els atletes que podien venir, pert
un altre any, preparat amb temps,
poddern fer una cosa verarnent gran
diosa. A més deis esports que 'quin
any hi eren representants hi.podria
haver els excursionistea i els del
"camping", que és una cosa que
tindrá molta importancia dintre de
pocs anys. Quanta atletas us sem

bla que podríem reunir?

—No sé. Potser un s deu
—Dotze mil i tot. Seria fantástic.

Jo m'ho figuro tot tal com aniria.
Em sembla com si ho veiés. De pri
mer es faria la presentació indivi
dual deis campions i recordmen de
la temporada anterior. L'altaveu els
aniria anunciant i la gens ,els ova

cionaría. Ells s'anirien posant per
ordre davant la tribuna, i quan hi
serien tots, aleshores desfilarien els
equipa, els companys i no. cpmpanys
deis campions. Portarien els res

pectius estendards. I quan tots ja
fossin al rnig de l'Estadi, aleshores
sortiria el nostre abanderat, que se

ria cada any el campió més distin
git. Per exemple, aquest any seria
En Gironls. Portaria la bandera de
l'esport de Catalunya, que Seria les
quatre barres amb l'escut de la Con
federació de tots els esports, a una

banda. Els atlete3 salu,darien,la, ban
dera amb una salutació eapecial que

podria ésser, posen: per co, .aixe
car el bral esquerre 'endavant 1 po
sar la ma dreta darnunt- el cor. Se
guidament, i arnb la bandera al da
vant, cornencaria. la desfilada. Qué
us en sembla?

s—Faria molt bonic.
—Estic convenlut que resultaria

molt.

• XAVIER PICMYOL

Ah socia del novl i dar

rer miler del F. C. Bar

celona

Es :ton-roí:luan els socia -del nOvé
milenar (del 800t en avant) a la re

unió que per tal de tenir un canal
d'impressions, tal -com es -convingué
en la darrera reuni6, tinguda, se ce

lebrará dimecres, dia 14, a les den

de la vetlla. al "Ciial deis Esports"
(Corts Catalanes, 592). prega

arnb molt d'interés l'asqísténcia.

la rambla de Catalunya

El sopar de germanor en celebració de l'hit de- LA RAMBLA DE

CA.TALUNYA

Un aspecte de la sala del restaurant Riera, durant el sopar ofer per LA RAMBLA DE CATALUNYA al

san personal de redacci6, oficines i irnpremta.

Amb aquella alegria í optimisme
que caracteritza la gent de bons san

timents i de consciéPcia tranquilla, els

redactora, caixistes, linotipistes i altres

esforgats que hem contribuit a l'éxit
de LA RAMBLA DE CATALU
NYA, várern reunir-nos, per no, din
apilonar-nos, a l'espaiosa sala del Di
luvi Universal del Restaurant Riera,
les pinturas murals del mal prou lloat
Fermf Sagrista. Inútil remarcar que
des de la sardina de Nantea al pollas
tre, l'entusiasme fou indescriptible, i
molt abans deis "canelonis" els co

mensals, impacienta, exigien oradors,
costé, el que costés, sense reparar que
hi baria roba estesa i que el fer ús
de la paraula era més exposat que
anar a rebre un mártir. De mica en

mica, pera, várem arribar a les pos
tres: llasors els crits deis comensals

devingueren imponents. Davant d'aque
lla insistancia, En Bernat s'aixecá
majestuós, disposat 'a inaugurar els
parlaments sense fixar en limit Corn
que ja aren quarts de dotze, En Ber
nat s'a.puntá un doble beis' en qualitat
de sereno i d'orador. ,Quan els aplau
dimanas dedicats a En Bernat s'ha
giraren apaivagat, parlaren' els .seiscan

Un granader
a Montecarlo

Si etts plagué: el pape• de moralistes
no desaprofitariem l'ocasió que ens

ofereix aquest francés que ha intentat

volar el casino de Montecarlo cmb una

bomba do dinamita. Es una manera

cons una altra de fer saltar la banca.
No ens costaría de demostrar que la

passió del joc porta a les pitjoes situa
cions, i la del jugador terrorista no

hauria d'ésstr pairo brillan quan

aparta de les tatt:es on els MCIllgat

cos acunen hospitalariament els estran
gers que visiten el princiPat.

Pera preferim no treureat conseqiién
eles massa importants i examinar
aquest cas des d'un punt de vista pu
rament histbric. Aquest jugador venia
tiu i partdari de l'acció directa Es una

víctima del seu compatrici Napoleó I,
que !savia declarat solemnement; "Le
caleta vaincra le jets." Previsor, l'em
peradar posa racció en futur i no as

senyala la data del vencintent do 'la

senténcia. El jet és que des deis estos
del Primer Imperi les cases de joc han
prosperat descaradament. 1 a Monte

carlo precisament, ton taquestes coses

estan ben organitzades, tenor l'aplom
d'inserir la declaració bonapartista al

lloc frontal del periadic que Publica les
jugo/les de tot el mes.

No és difícil de comprendre que
!'empresa llanca el guant a tots els in

condicionals de la °Tarja de !'empero.
dar. Un francés patriota no pot dei
xar de recollir3o. DesPrés de Water
loa, no sera aquesta la darrera batalla
que els fidels de l'eXiliat de Santa Ele.
na perdran a in Riviera.

Vencut gloriosament, quan .el dar
re" &itllet ja !savia estat convertit en

fitxes i la .darrera fit.rá ja !savia tor

nat a la' banca, el nostre boitapartista
degué esguardar amb odi les ruletcs
del casino cn engranen els altres ro

datges del pressupost del Principal.
Les mieles devien semblar cridar-li:
"Rendeix-ter, i el jugador dissortat

devia contestar alla que va repliCar
Cambronne a !‚oficial anglés i que els

compendis de la Histaria de Franca
tradueixen en idioma karlamentari per

auhrdia mor, Pera no es rendeixt"
El: granaders dé la guardia de !'em

perador degueren inspirar-lo: Una
granada sota la bula en havia perdut
els dincrs i les illusions, quina re

ver:jai
Dissortadament, no !savia complot

amb ratera- guardia: la-del-Casino.

ta-cinc cornensals per rigorós torn,
fent-se remarcar tots, un per un, ha
vent-hi de tot: des de l'acudit més
innocent i impermeable fina al pinyol
mea cantundent 1 abassegador. Els
oradora, paró, coincidiren en un punt:
en la necessítat de celebrar nous ápats
per cada un deis éxits futura de LA
RAMBLA DE CATALUNYA. Nin
gú va discrepar. Ni l'Aymaml, que no

pogué parlar per causa del Ilapis ver

mell ; ni En Massip, que va comengar
amb un "taco" contundent ; ni En Cas
tanys, que estava treient el cabsal del
seny; ni En Picanyol, que en el fons
nomes es preocupava deis cigars; ni

En Montoro, que estava emocionat;
ni l'Abril, que va engegar dos pinyols
com dos petards, ningú s'oblidá de re

Ossorio i Gallardo donará

el dia 16 la tercera confe

réncia del II Cide de la

Vederació Catalana de

Futbol

Descobert a temps, no pagué fer una

postura que !'empresa no esta en con

dicions dadmetre. La casa té el seis

reglament_ I el reylament vol que ehs
que Perden es resignin i surtin de pres
ea del país. Es la llei del vencut, i per
aixa el cens de Mbnag és tan migrat.

Tant se val! La intenció també té

els seus mérits. NaPoleó, en definiti
va, no delta realitzat res del que es

proposava, i el seis nom ha passat a

la posteritat. El jugador recalcitrant

de Montecarlo, de mamen:, ja ha pos.
sal a la presé, i no parqué les infor
macions callin e' seis nom deixarem
d'homenajar-lo.

En temps de Bonaparte, el culte del
soldat desconegut no s'estilava, pera
la "Grande Armée" també tenia, els
$eus herois ananinu. Com elle; el nos

tre protagonista ha ha donat tot per
confirmar la glaria napoleanica. No
haura pogut véncer el joc, i !so haura
perdut tal, tnenys la fe en l'ido!. Ell
bombé haura sabut emir( cridant:

"Visco l'EmPeradorl"
F. PUIG

El goventador ha suspés l'acta anun

ciat a Sabadell, a:nb motiu de la inatz
guraci6 del Centre Catalá adherit
a Ancló Catalana —, en el qual havien
de parlar els senyors Jaume Bofill i

Manuel Carrasco Formiguera.

* També ha estat suspesa la confe

réncia que Manuel Carrasco havia de

donar ahir, diumenge, a Vilassar de
Mar.

* A la reunió general de constan
ció d'Acció Catalana de Mataró va

prendre's per unanirnitat l'acord .d'a
drenar un telegrama al Govern dema
nant arnnistia per als presos socials.

També es va acordar ter ingressar
l'entitat com a soci collectiu de l'As

sociació Protectora de l'Ensenyanaa
Catalana.

Sabem que la noca Junta Directiva
prepara un gran acte de propaganda
en el qual prendnn part algunas de
les més rellevanta personalitáts 'del
partit.

* Per disposició governativa ha,
estat suspés el banquet i alees actas

organitzats a honor deis presos i pro
cessats pel suposat complot de setern
bre de 1928 i que havia de celebrar-se
avui a- Molina de Rei. •

.

marcar la necessitat de celebrar nous

actas de gerrnanor i gastronornia.
Mancan que l'amic Sunyol hi digués
la seva, i la seva autoritzada va

obrar com un bálsern damunt l'esperit
turmentat de tots. En Sunyol convin
gué que en temps de privacions espi
rítuals i de sofriments interiors, si es

considerava que les úniques expansions
que es permetien eren les alimenticias,
es feia Indispensable alimentar-se, i
alimentar-se collectivament, parqué al
voltant duna taula parada s'estrenyen
afectes i Ilaaos de cordialitat, i la gent
es coneix i es manifesta tal com és,
que és tal com hauria de manifestar
se sempre. En acabar, convingué amb
nosaltres que caldria novas celebra

cions, i tots varen acordar que havia
estat moIt encartan

Remargt em també que un deis axits
més sorollosos va apuntar-se'l el re

presentant de la cervesa Valsheim
amb dos barrilets que va tenir la gen
tilesa de regalar-nos.

En copjunt, una fasta de bon humor
i cordialitat, que no será la darrera,
car el nostre entusiasme no minvará,
per més obstacles aque trobem en el
camí emprés.

* Ha estat suspesa la conferIncia
que el nostre amic Domlnec de Bell
munt havia de donar a La Garriga..

?

D'acord.amb les disposicions go
vernatives han qttedat en stispens les
conferéneies-que el nostre estimat com

pany Josép Sunyor havia de donar du
rant la setmana entrant a Sitges 1 Vi
lafranca.

* Han estat suspeses les conferan
cies que aair, diumenge, havia de do
nar A. Rovira i 'S'irgan a Morell i
Constantí, i la que per a avui al ves

pre estava anuncia,da al Centre Re
publica Catalá del Pable Sec.

* Ha 'estat susrils• el míting' pro
amnistía a favor de la revisi6 de les
causes de Guiot i Climent, que ahir
a la tarda havia de celebrar-se al
"Cafa Nou", d'Arenys de Munt.

* El nostre cómpany Emili Gra
nier-Barrera parla divendres, dia 9, a

la Fr,aternitat Republicana de, Terras
sa, sobre el terna: "De la Ilei".

Dissabte, dia 17, a les den del ves

pre, donará una conferancia sobre el
tema: "La ,cultura i l'agricultura" al
Centre Federal del Poble Non .

* Antoni Rovira i Virgili
diumenge, dia 18, al Centre Republicá
d'aloma • i Santa Eulália, sobre el
tema : "Catalanisme i esquerrisme".
Clourá lacte el president de l'entitat
i explicara la missió del Centre.

* Ha, estat feta la liquidaci6 del
festival Pro-Yresos catalans celebrat a

Reus, en el teatre Fortuny, la passada
diada de Sant Jordi, sota l'organitza
ció de la Penya Magra, i del qual
donárem compte oportunament.

El bentsfici líquid obtingut en el fes
tival, que passa a engruixir la llista
qué resmentada "Penya" té oberta,
puja a aos'65 pessetes.

En fersho .públic, LA .RAMBLA
DE CATALUNYA vol:fer present a

aquests entuiiastes, •.elements reusencs,
la seva felicitada i el ,seu agraiment.

.* Seals comunique que ha quedat
legaiment •organitzat a. Igualada el
Centre Republica, inte,grat per ele
ments de tots els sectors del republi
ganisme igualadí, un grup deis quals
ha quedat canatituit aen Comita ,pe
raje, cpie té/ al 'seu carree la delicada
tasca dé `dirigir, propagar i controlar
tots els :tetes i rirovirrients de carác
ter republica dins de la ciutat i el
seu partía

Ea presidancia d'él Centre Repu
blia ha estat encarregada al senyor
V. Bertraa, .el cordial oferiment del
anal agrairn -sincerarnent.

12 de maig de 1930

AQUEST VENTALL DE VORL

El Ventalldel Poeta 1930

Aquest ventall de vos.

com una ma pállida de núvia, enno

blida la seva ágil perversitat amb les

rimes nobles del poeta, ha adquirit

ja—com les rosas roges de Sant Jor

di o com les campanas de vila en la

Pasqua florida—rencis de les petites
coses cordials i inoblidables. Cinc

anys després de la seca creació con

tinuada, el maig io ens semblaria,

potser, tan estimable si el Ventall

del poeta no trobés, en els sena dies

llargs, la solemnitat de la consagra

ció —renovada cada any per la bona
voluntat efusiva d'aquest home que

es diu Ramon Vilaró— en la vitrina
catalaníssima del narrar de Ferran.

Com cada any

des de fa cinc anys, el dia 18 d'a

quest mes, Ramon Vilaró inaugura
rá la seva exposició del Ventall del

Poeta. Cada any, un esforl nou, un

poeta nou, una rima nova damunt

el vori delicat deis ventalls. Cada
any un xic més d'entusiasme i un

xio més d'emoció en la simplicitat
de la festa inaugural del diumenge
a la tarda.

Ignasi Iglésies 1 Angel Guimerá
presidiran— amb el record de led
sayas vides i la perennitat de les sa

yas rimes —la fasta del Ventaja
Josep Roquerol ha estat rencarregat'
d'adoptar damunt les branilles
vori de dos ventalls, els versos déls
alts 'poetas' monta. Ventura Gassól
ha volgut escriure, des del seu recó
de Brusselles, uns bells versos apas
sionats. I un siciliá, Salvatore Lo
Presti, enamorat de la bandera que
un día onejá sobre les leves caras

muntanyes nadiues, ha escrit— cata

la impecable—, damunt el seu can

tan, la finesa d'una rima que co

mermara així:
Oh, ventall, patita ala perfumada
missatgera d'amor

• gelosia,
s*•¦••••¦¦•¦¦"

Catalunya a Paris

or,044fflo

,

laja
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LA "COBLA BARCELONA" QU E ACTUARAEN EL FESTIVAL
DE P ARIS

Fa pairlet, a cap les darreres ges
ticns per a la realització del viatgede la cobla catalana que — d'acord
amb la iniciativa propugnada des de
les columnas de LA RAMBLA DE
CATALUNYA p e 1 s catalans deFrarma — anirá a París, juntament
atnb la liederista Mercl Plantada, Te
resina Boronat i els Chota Popularsde Josep Fontbernat, per donar diver
sas audicions i concerts a profit deisdamnificats per les recents inundacionsdel Ivligdia francls.

El nostre company Fontbernat —

que és a París per tal de cancre-•tar el programa deis festivals catalans — ens escriu a darrera hora
que ha aconseguit, per al dia 23 d'a
quest mes, la cessió del gran amfitea
tre de la Sorbona gmoo places decapacitat — per al festival de París.No cal assenyalar, pensem, la importancia del fet que la Sorbona — trasdició cultural i artística de Franaa, dela Franla liberal i republicana deis
maments minora — sigui cedida perals catalans que aniran a París — ambaixada de cordialitat i de fraternitat
en aquesta hora dolorosa deis gen
mane de les halles terres dl Migdia.

* * *

Podern afegir i en el número vi
nent donarem el programa definitiu del'excursió, que sortirá probablement deBarcelona el dia i d'aquest mes —

que el Comita de Franaa, Henry Auaiol, Charles Brunn, Josep Fontbgrnat,

aSsaSaa-..

porta a la bella la calmó dictada
des de Sicilia, que és la patria mia...

Després,
és una bella llista ele noma de
poetas, la que aquest any ha volgut
escriure damunt el seu ventall: Lola
Anglada, Gracieta P. de Lloren,
Víctor Catalá, Carme Monturiol,
Lluís Capdevila, Agustf Esclasans,
Melcior Font, J. Gimeno Navarro,
Josep' M. Girona, Joan M. Guasch,
Josep M. López-Picó, Joan Llon
guares, Enric Lluelles, Josep Massó
Ventós, Apelles Mestres, Joan Mín
guez, Artur J. Palau Xirnénez, Sal
vador Perarnau, Puig i Ferreter,
mestre Francesa Pujol, Joaquira
Ruyra, Josep M. de Segarra i Josep
M. de Sucre.

Encazn,
encara, la composició que el mestre
Francesa Pujol ha autografiat en

el seu ventall —bella composició---
será executada en el concert que
a arrea del Quartet Vocal Santa
Cecilia donará en l'acta' inaugural
de l'Exposició —16 maig—. ,

Com de consuetud, radornament
de la vitrina de la casa Vilaró —ca

sa catalaníssima i cordial— és en

comanar a rescenógraf• Salvador
Alarma.- Una excellInt signatura
—no cal adir-ho-- •

per assegurar, si
no ho estés ja, réxit de la fasta
inaugural.

Qué més? Tant se val! No volem
donar a les nostres paraules el pres
tigi fals de la gasetilla. En aquest
cinqué any del "Ventall del Poeta",
esperem —cal esperar-lo, per raons

que ací no valdriem aclarir excessi
vament— un .éxit. Un axit autantic,
de catalans i de ciutadans' autantics

ZVER

aconseguit una bonifiaació aitlataa-
Jaume • Miravialles i Pare Garróss

ta per ceat en ele' preus dels fer:-
carrils del Midi i está gestionant-1
amb esperances d'éxit — per-cls
ges-del P. L. M.

a

baile que realitza restaentat
Es possible, encara, merca ala

qu

Esparcir:, només, per donar els aar

rers detalls del Viatges més noticies da4

nostge company Fontbernat. Ahans

d'acabar, ens cal agraír cordialissima

ment la generosa .cooperació que Mor-
cI enPlantada,eress proxalatilea °

bla
B

•

'

•
ale

-

féatlyall de: París,' rvals—ánínia 'deis
cal és aquest infatiga

i• afalatiísaiin• 'corinsa.ny nostre Jasa!)
Fontbernat.ble

'

Grades a réSfoim• i a la bona volun

taude tots elle, gracias a la coopera
ció. económica de les corporacions de

gest recent de la Diputació de Girona,
les capitals catalanes — a

remarcar, el

que ba volgut sumár-se, :amb' les de

de, les papitals catalanes, -per • ara.
a

Tarragona i•Lleida, i ele Ajuntaments

les despeses de l'excursió —
será POS

sible aquest gest de Catalunya. Gest ea

el .qual, no tan sois hi ha una
-noble

de germanor i de cordialitat, sinó, en-

cara, l'eficacia d'un gest que la terna

germana de -Franca no-pot deixan
coltar'i d'agrair.
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kiviviCe, ENCARA AMB CENSURA

ida cacera de 1 'home
que fa discursos

han, ke, tingut la desgrá-
014' d'en per-

cio que gis diarir s'ocupessm

ha
d, as o dóna una conferáncia

qnat, per inofensiva que

end' inofensiva volem ?ir
sigu:—$ "

genu'ta de partidaris de
vegetari'ina' 414-

pull Ido d'adoradorsodionta intermacio
dei sol, de filateltstes, tc..— es poté
fren dir que ja ha begut oh. la no t

pau sossec, ni tranquihitat, ni re-

os. j'a no sop !'hora en va ha de

dinar, ni la en qul ha de sopor, ni la

oul ha de dormir, s adhuc la en

en?-tus de donar una conferáncia. To
1
es les lores del dia estan a punt Per

a
lassaltar-lo i per a fer-lo Pujar dais

rtscenari d'una entitat recreativa (el

non, és per a despistar), o dalt la ta

rima d'un centre excursionista, per tal

que adreci la sevaparaula al poble.

bnogineu el que són set anys a la

tiara, de dejuni de sentir parlar, per-

aa
tus que parlaven ofcialment du-

ny ciI aquests set anys acostunraven

sino baeinades. 1 imagineu que a

Catalunya hi ha aquells Lacio Ajunta
•eras, i a cada termo municipal, un

porta d, :Metas —la de dalt i la

de babe que respectáves Juntes

rectives "ten com snai aquella frs..

furo d'escoltar son orador de Barce

lona. I imaginen qtae d'oradors—i en

die orador: rittik que es ?emana I.
gmt qu4 sseigui disPosada a serrar sa

frabik —mesh niki don haver 23 o 3o,

'o *ad g erog Pose
eomprendreu que quan el diari ha

Wat: *Dissabte vinent el srnyor Pero

5~1 Parlara o rAteneu Cultural de
Vilontaniscle sobre sis problemes de la
.-guerra, al senyor Pese Sistacs

ntés ti valdría d'emigrar a l'estro,-
gis, si no tí Prou pit per a suPritnir

•

eraqunt nades. Si aix,3 passa un

ilissabte, el ditemenge jo con:ene:Irá de
?ebro cartee i trituramos de secreta
,* de Sacie!~ dentanant-li dia te

ma pera una tottferáncia. Quan rhothe
!a es eonumeard de sentir ofegat de
tanta correspondlncia, «mensuran a

arribar cotnissions vingtorlea expressa.
meta de ralta muntanya de la costa

mis llsonyana, o comprometre-n una

data. Encara sera al !lis que la minyo
na el despertará: —Senyorst. Hi ha
dos senyors que dinos que han arribat
ami' si primer tren, i volts veurel.
Diu que ión de r.Ateneu Mai Enrena
'de Sant Cebrict. Sortirá de casa, mira
a la redacció, i es trobará amb una

Ora comissió, amb un tinent d'alcalde
i un President de Societat del cor de
les Guilleries, que voldrien que el dila
manga !ti haguís una conferáncia
abans del ball al Casino deis senyors.
A !'hora de dinar, una altra comissió
l'esperará a la porteria de casa seva

amb el matriz intent. A la tarda el
nostre horno en trobará *no altra a

l'Aten:u— quo fa dura hose: que !'es
>era—, 11 dirá un deis conserges. I
dt"Préi encara més comissions rasset
/aran per tots elj 'loes os aeortsoni a

anar en la :roa Pina quotidiana. Un
lrem arriba al vespre, 1 tot 1 hovent-se
fet un tip de ?ir que no, i d'excusar
se en rexcís de treball i en anterior:
compromisos, e: trabará que, con:
aguda qui res, tí ?su o dotas confe
rindes emparaulades.

Lnarant ta dictadura, ecnn que eatava
todol de tractor temes politice Ints

•

M m heme, morís orador: que
Ya ni intentaren mal badon la boca or

nar., pera whi v hacer d'altres que,
Póker perqui no han tíngus metí un

no per a ningd, es !Zafaren a dissertar
Per •

aque,sts motu de Dha. I aleshores
11ft:Nu: "Dijou,. a les dril del vespre,
En Miguel Vilarnau, 4 prestigiós pro
Pagandista sacittari, orlará al Chor
"L'Estrella", de Sant Vicents deis
Horts, sobre el tema segaent: *Le
S'acida: de Madona', la Post-guerra
da problema': agraria, de Txecoslovar

Quan u.n'ambentáveti, qUalarleti
los paras.1 us Meta: —A vous* per
quin: set una' ha crinteressar ale vila
tans de Sant P'icents deis !ion: que
ovuost senyor sls vagi a parlar de la
Societat de Nacions, de la post-guerrai deis problemas agraris de Txecoslo.
váquiat I 1s que el tema era sempro
un Irles. E3 .5.."1:rt•stá. ',1,!..1111.1 1-• -41
sarant•mt 1Plumo 1..0~1: if•V'i3

9

PJV

emnisk

1

šg
ELS PREVISORS.-'--Penseu que un cop arnnistiats ens demanaraneltaha~le fer, agefas de 1109./

eaces7-0

Aquest número de LA
RAMBLA DE • CATA
LUNYA s'ha hagut de
sottnetre a la censura

de.! Govern civil

Da dictadura, segaras es va entrete
nir a comptar Primo de Rivera (q. e.
p. cl.) en una nota oficiosa testamen
tária, va durar dos mil tres-cents vint
i-nou die:. Hi ha orador que en el ~-

tris e»ai de temPs va donar mals *tal
de les dues snil conferancies.
Non•www: 0~14 te: sr

Macona de. Batch, — r •

t./ ?

, r :e fun,ar-ht, va firlOr -- a

$.1 $
— aquella idea tam,-

b1 gen?al de disPosar Q04 ningt1 no
podio anar a donar,conferánciss foro
del Serme t4 si qual'figurava com a

vet ea ante representava (si "aquí:
complert) que a les viles non:: hau
rien pogut escoltar el PO sereno, 1 el
Noi de la Quinta, i el Tonel manya i
altres xerraires local:, otan aquista
ordre fose dictada fa estava Jeta la
feina ames& on calia fer-la, amb la
capa de la Post-guerra, de la Societat
de les braciond, de restudi retro»ectiaa
de les creuades a Tersa Santa altres
temes hom havia posat al seu
Puta dote l'espera vilatá que la Dio
tadura tractava de condormir.

Ara, ansb la mica de llibertat dono
da pel Govern de Dictadura del gene
ral Berenguer, han obert rull, no tan
sol: el: que ja estaven desperts,
que feien vetee quo dortnien, sinó tatn
bé alguns que dormien de deba, i ha
vingut la cacera organitsada del con

ferencian: i de l'orador. El: 25 d 30
noms que cada dio surten pels diaris
dieta que si :erren act o si :erren

tenen tres-centes escopetes eral
tres tants presidenta i secretare de
Societats que sis estan a raguait. Ja
hi ha hagut Mí: ?'una topada, amb
garrotades i tot, sobre si dijous nos

alises ja el tenim antmciat i no ene el
dei.sem prendre, i si vosaltres el que
voleu ís revifar la Societat portant-Isi
goa amb rosques de la con!erkcia
perqul les taules de tu havien
quedas desertes. No ens estronyant de
saber que qualsevol dia atoan Ofltit
nostre, d'aquests que no donen robas,
a fer discursos i donar ccmferárscies,
ha estas segrestat i fieat dins un auto
nuabi/ com el ge`neral Kutiepov matriz,
i transPortat, !ligas de peses i Indas,

antb una morclaça a la boca, fine a

!'Ateneo Gratallopenc, per a engegar
lo de cara un centenar de garips

dit innb tot el respecte — i que
'tren: engegui una Prédica de onitja
hora.

Si en agite'sts monteras volguíssim
mal a algd, notnis fries» una cosa:

tramotriem als diaris una gasolina que
diguís: "Fulano de tal parlard diven
dres, a les nou, al Casino de... sobre
el tema ,

Aquel: honre ja estarle :test. Com
que n'hi ha tan pocs, així que en surt

un de nou tothom se li tira 11 damunt.
Ja estarle»: venjats. perquá el que Es
de tratiquit/itat no en tindria ja Pa:
mai més, ni que intenté: posar-se bar
ba postissa per a despistar.

1. VENTALLO

4r

augment

-\

de sou 1 ales

• (per Grapa)

la rambla de Cataltmya

DE LA RUSSIA ROJA

EL PAPER DE LA DONA A LA
REPUBLICA DE S SOVIETS

Ira Tkatsckkava. — Una história interessant. — La dona russa en la pau,

en la guerra i en ele esports. --La dona de demit
IRA TKATSCKKAVA
és una nota rusa -- soviética — que
s'ha embadalit davant les fiors deis
jardins de Montjuic. Una nota in
genua i bonica — té, ara, vint-i-dos
anys— que sap picar, infantilment,
de peus; que sap cinc idiomes; que
ha corregut tota l'Europa; que ha
viscut d'una manera intensa la re

volució i :que amtt la tnateixa faci
litat es pássa el Ilapis vermell pels
llavis i es contempla, coquetament,
davant el mirall, que parla en un

míting o pren un fusell.
La seva histeria, explicada tot

passejant 'pela jardins de Montjuio,
té quelcqm de novellesc i molt
d'extraordituri. Resulta, no cal dir
ho, completament estética a les nos

tres latituds.
Ira Tkatsckkava fou, en la seva

infáncia -- no gaire pretIrita — la
nena mimada d'una familia burgesa
de Tula, vila propera a Moscou, que
Tkatschkkava ens descriu amb amor

1 amb un deix d'enyoranea. A casa

(leva horn no havia planyut tnai cap
comoditat. La revolució, per6, va

arrabassar-los les terres 1 les fabri
ques, i Ira, amb la seva familia,
emigrá a Berlin, com,ttnts d'altres
compatriotet •als quals. afecta, d'una
manera directa, el cansí de ragim.
A Berlín, Ira Tkatsckkavg visqué
1 alterná amb els exiliass de•lare
volució, amb les desferrea d'aquell
poder que semblava omnipotent 1
que havía estat enderrocat; guárdiea
blanca, ex-cosacs, ex-nobles, ex

palatina...
Ira Tkatsckkava nomée infla

parlar ,milarnent de la seva pátria.
Aquelles • converses la revoltaven.
Aquella comentaris la punylen. Ella
no podia creure que la seva tersa

fos tan dolenta, 1 sentí freturosos
desítjos de comprovar, personal
tnent, totes aquelles coses que cada
clifti a ca'da moment' sentia explicar
en-un arabient d'odi 1 de terror.

I un • bon, dia — tenía disset anys,

i una floja ruega- a aquesta edat és
compl,etament llítire deis seus an

tes —muntá ,en- el tren 1 marxá a

Moscou. Una Urge temporada s'hi
va passar. 'En efecte, la vida a• la
seva patria nerasaquella mateixa

vida de la seva infáncia. Tot havia
estat capgirat. Ira, per& no se'n va

plányer. No sentí enyoranea d'aque
lla posició perduda i esdevingué,
ben aviat, una propagandista entu

siasta del nou régim. ?Qué ti im

portava haver perdut aquella béns
laminan si ara- el poble estava sa

tisfet?
Torna a•Alernanya. I allí comeneá

les seves noves activitats. Escriví

en periódics i revistes i traduí gran

noMbre d'obres socials de Hope Sin

clair, Lewis, Max Hoelz, etc., del

rus a l'alemany i de l'alemany al

rus. Ben aviat el nom d'Ira Tkatsck

kava esclevingué conegut en el món

literari i social. I s'apunta, un deis

tnés sorollosos Ixits, en traduir, amb

un formidable "sticés" de llibreria,

la famosa obra de l'escriptor ale
many Max Hoelz "Weisse Kientz

unes rate Fahue"' (De la creu blan

ca a la bandera roja). les eclicions

de la qual e-ncara duren alela

Hi ha dones a l'exercit...

Ira Tkatachkava éts una noia ruega

COM US.EXPLIQUEWAQUEST
CANVI?

I ara ens din:
—Abans de la revolució, les fa

mines burgeses russes com la
meva—deixavendlurs filia, aixf que

tenien quatre- anys, a la cura d'ins
titutrius. Ele .páres, assedegats d'a

quella vida,palatina de reunions, re

cepcions, halls, etc., que-eren l'única
finalitat de la societat burgesa, no

tenien lleure per a ,ocupar-se de

Ilurs fills, I, • gairebé sense excep

ció, toses les famílies d'alguna po

sició deixaven a mana de -les insti
tutrius l'educar,i6 de llurs infanta.
Aquestes institutrius havien estu

diat a la Universitat, immensa
majorta d'elles sentie'n les doctri
nes-revolucionáriea. D'aqueste's doc
trines, 'naturalment, se'n-nodrien els

fills •dels burgesos, i 1es conseqüln
cies no s'han fet esperar. El tneu

cas—ens diu Ira Tkatsckkava amb
naturalitat — no ha estas pes un cas

únic a Sovietlándia. En trobareu a

centenars, de joves descendents de

families burgeses, qne'han esdevin
gut propagandistes del nou regim.
Aquella desmesurada afició dels nos

tres pares a la vida palatina, als tí
tols nobiliarisnnita estat la causa.

I LA DONA, QUIN PAPER RE

PRESENTA?

—A Rússia la dona representa
exactanient el mateix paper que

l'home. Llevat de la diferencia fisio
lógica, inesborrable,- pot dir-se que
a •Rússia no hi ha res que distin
geixi els sexes, el mateix en la vida
social. que en la vida política, que

'

en qualsevulga de les activitats que

us imaginen. Hi ha dones a l'exer
cit — soldats rasos i oficials --com

n'hi ha en toses les funclons esta

_ _

`....Ee Mara amb-erinasieame als-esporte- de ritmo..

tale més ImportaritI, especialtnent,
molt especialment, en tot elle que
fa referéncia a l'educació deis in
fanta, estadística, art, etc. Eta "bu
reaus" més importants d'aquestes
activitats catan en mana femenines.

—No us cregeu, per aix6 — cuita
a dir-nos —que la dona russa hagi
perdut gens ni mica la seva femi
nitat. La dona russa —malgrat de
formar part de la policía, d'integrar
un espllndid cos d'aviació, de diri
gir algunes indústries importants —

no ha perdut aquella ferninitat tra
dicional de la dona russa. La dona
russa— contra el que podeu supo
zar —no se sent dominada per una

exaltació de masculinitat, sinó que
tot el que fa és un producte, una

conseqiiIncia, de la seva gran ac

tivitat. Amb la rnateixa tendresa
abrala els fills que el fusell. L'atlas
1917 moriren milers de dones que
es lliuraren a la revolució. I d'a
quests mílers de dones n'hi havia
tantes que eren mares, que l'educa
ció deis orfes ha estat un deis pro
blemes capitals d'aquests anys. U&
puc asseguaarl que la dona russa se

sent, per darnunt de tot, femenina.

LA DONA I ELS ESPORTS
--Disprés de la revolució—ens

diu Irá Tkatsckkava —ha pres un

gran incrernent la práctica dele es

ports. A les escotes,:, les fábriques,
als tallers,- hi ha imortants clubs
que es dediquen a la práctica de la
cultura física, amb una' intensitat
que no es coneixia abans del canvi
de régim. Naturalment, -les dones
no són una excepció, i en aquest
aspecte no van pas menys endavant
que en ele altres. La dona rusas,
per6, defuig la práctica dels es

ports exclusivament atlética, l'ex
clusiu conreu de la forla. La dona
russa sent una atracció irresistible
per tot alió que és plástica, í es

lliura amb entusiasme a esports de
ritme, com l'esquí, el rem, etc. Fi
xeu-vos ens remarca—que les
més grana ,dansarines del món han
estas ruises i també ho han estat
les més gratis revolucionáries. Aix2)
és la dona russa. Una dona enamo

rada de l'estética i amb un cor obert
a totes les empreses. Jo tina una

gran confiança -en les dones de la
nieva patria. Avui, que qualsevol
pagesa pot cursar estudis universi
taris, cal esperar de la dona russa

fruits ben saborosos.

LA DONA DE DEMA
hora la va forjant a les fornals
d'avui. Com sabeu, de l'edueació
deis infanta se'n fa cárrec, d'una
manera total, l'Estat. I bé: guara
l'infant té cinc anys es enviat a una

col6nia infantil, cm viuen barrejata
fraternalment nois i noies. Allí ele
acostumen al tracte social. El que
avui escombra la cambra, demá pin
ta les persianes, o aprén de música.
El que ahir feia ele llits, avui fa el
dinar i denla fa de fuster. Hom al
terna t13 coneixements doméstica 1
socials amb ele intellectuals. La
noia. arnb la snateixa facilitat agafa
l'escombra que el llibre. Amb abres
hom no fa més que posar en prác
tica aquella sentencia de Lenín:
"Una cuinera ha de saber dirigir un

Estas".

IRA TKATSCKKAVACONTEM
PLA UNS INFANTS

Una infants enjogassats, amb un

gersei vermell. Instintivament se

n'In va. Els acarona. Esguarda
aquells ulls infantils amb tendresa;
s'acosta a respirar la flaira d'unes

TRES CARTES

Aquesta semana et 'sastre company
1. 1/entalló va rebre la següent netra,
tratnesa en prápia mal per un boy. Di%
així:

"Barcelona, 8 de mayo de x93o.

Senor don J. Ventalle. Presente.
Muy sefior nuestro: Honrados por

don A. B. C. con su representación
para aclarar ciertos extremos del ar

ticulo titulado "La reserva del tresnr

de Poblet" que 'aparece firmado por

usted, en el número 3, página 7, pri
mera columna, del periódico LA
RAMBLA DE CATALUNYA de
fecha 5 del corriente, le rogamos que,

con la urgencia que el caso requiere,
tenga la amabilidad de indicarnos dos
seflores que, llevando su amplia repre
sentación, puedan entreeistarse con

nosotros.
•

De V., con la consideración que me.

rece.

(Hi ha les signatures de dos senyora

1 llurs domicilie.)"
El sastre comPany, que va *abre

aquesta carta el dia 9 al vespre, va

cutar a contestar el die; :o així:
"Barcelona, na de mayo de 193o.

Sr. D...
Muy distinguido senor mío: He

sido agradablemente sorprendido con

su grata carta de fecha 8, recibida
ayer, escrita por usted en colaboración
con don..., a quien ruego tenga la
amabilidad de trasladar el contenido de
la presente, que dirijo a usted como

primer firmante.
Mi sorpresa, digo, fuel agradable,

Porque nada mejor puede apetecer un

humorista, después de haber publica
do una de sus crónicas, que recibir la
lacenica esquela de unos caballeros
con el ruego de que designe unos pa
drinos. El mayor éxito de un escritor
humorista reside precisamente en que
su obra provoque re.acciones totalmen
te contrarias, de una seriedad llevada
al extremo de la que motivó estas li
neas. Yo ya sé que el hecho de man

dar unos padrinos es una cosa muy
seria, y que la caballerosidad obliga en

semejante caso, pero también sé que

esta clase de cuestiones muy pocas ve

ces se llevan hasta sus últimas con

secuencias, sobre el propio campo del
honor, sino que se suelen sanjar ami
gablemente antes de llegar a él, con

cartas o actas o documentos semejan
tes. Entonces la cosa pierde toda ele
gancia. En este terreno, seguramente
muy grato para su representado, por

cuanto sé ya de dos cartas obtenidas
de companeros estimados de profesión,
recientemente, con diferencia de pocos

días, yo no puedo seguirle.
Quienes en el periodismo tenemos

una profesión, tenemos también nues

tros terrenos. Es norma esencial del
perlodista no rectificar, mientras la ley
no le oblig-ue a ello. En el caso pre
sente se trata de 'aclarar ciertos ex

tremos", y comprenderá usted y el se

flor... que no sería de caballero que

yo me' aviniera a rectificar en docu
mento privado los conceptos humorís
ticos que se han difundido en un ar

tículo, que ha visto la luz pública, y
que, si son merecedores de la rectifi
cación, ésta ha de hacerse con la
máxima publicidad, como la tuvo el
artículo que da origen a esta cuestión.

Esta publicidad máxima de la recti
ficación que guste, su representado tie.
ne en su mano obtenerla. Existe una

ley de imprenta, que precisamente ha
escapado indemne del cúmulo de sus

pensiones de vigencia que de un tiem
po a esta parte ha caldo sobre las
leyes fundamentales y no fundamenta
les del Estado. Este es nuestro terre

no, el de quienes nos honramos con la
profesión del periodismo. Para acudir
a él no es necesario que usted y el se

nor— se vean con dos amigos míos.

Huelgan entrevistas, porque quien tie
ne que jugar el principal papes es el
Juzgado.

Yo espero que tanto usted como el
senor—, para quienes son todos mis

respetos, se darán perfecta cuenta de
la lógica de mis puntos de vista. Aun
que escritor humorista, comprendo que
la seriedad con que usted y su corn

pafiero de representación actúan en

este caso, no merece que yo acepte,
sin avisarles de antemano, la continua
ción de este asunto, en el plan que su

representado pretende, plan que podría
ser fuente inagotable para mi especia
lidad. No. Prefiero hablarles con fran

queza, en serio, en la seguridad de que

ustedes, como yo, comprenderán que
a su representado interesa no derivar
por un terreno tan agradable para mf,
aunque no sea el mío, el asunto que
ha motivado su atenta.

Dé usted y del sefior..., atto. con el
mayor respeto y consideración.

J. VENTALLO."
Apesta carta fea contestada a les

sis hores del seu lliurament, amb aques
ta altra:

"Barcelona, so de mayo de 1930.

Sr. D. J. Venta116. kloesente.

Muy distinguido seilor nuestro: Al
acusar recibo de su atenta carta de
hoy, y' en vista de su, contenido, nos

creemos en la obligación de manifes
tarle que damos por terminada nues

tra intervención en este asunto, me

diante traslado íntegro de su conteni
do a nuestro representado, para que él
proceda en 1.a forma que tenga por
Conveniente.

De usted affmo:. attos. y con la
mayor consideración y respeto.

(Mi ha les mateixes signatures deis
primers senyors.)

Comte a Castelló

d'Empítries

roses vermelles I ens fa un elogi
entusiasta d'aquella indrets admira
bles, n'entre el seu company ene diu
en espanyol—perqué ella no sap
l'espanyol, i aixd que sap cinc idio
naes — que toses les dones rimes

Des del dilluns passat tornem a te

sur entre nosaltres el nostre volgut
Jaume,Comte.

Malgrat de no saber l'hora en qué
arribara fins pees moments abans, se

Ii tributá una rebuda triomfal, mai
vista a Castelló; ; acudí a rebrel tot
el poble en massa, exceptuant quatre
ex-dictadorets. En baixar Jaime Comte
de l'autom6bil, duce damiseiles caste
lloninea, que anteriorment havien seco

lit sig-natures per a l'amnistia, li fe
ren ofrena en nom del poble d'un ram

de flors amb una finada barrada, Des
prés d'un breu parlament d'F,n Comte,
la comitiva, en rnanifestació pacífica,
es dirigí al café del nostre amic jo
sep,Ferreró. Malgrat de la grandária
del local, es vejé atapeit en pocs mo

mente i resulta insuficient per a cona

tenir la innuensa gentada.
En mig de grane aplaudiments,

Comte volgué agrair l'entusiasta re.

buda que ti has-ja fet el seu poble, pe

ró visiblernent emocionae no pogué fer.
ho fins passats uns breus momenta.

En el xampany d'honor amb qué f
obsequian el senyor Faig brinda per
salut d'En Comte, pes Castelló, i, fi
nalment, per alió que tant estimem els.
catalans. .

Ens cal felicitar les autoritats per
haver sabut coneirer que els castello
níns no són une pertorbadors de l'or
dre.
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LLEGIU

la rambla de Cataltinya
PROPAGUEU-LA

eón iguale: ingenues, molt Ingenuo
i molt femenínes.

Cap al tard, davant ele brolla
dore illuminats, Ira Tkatsckkava
pica de mana, entusiasmada:

—"C'est magnifique, mon ami!".
L. AYMAMI I BAUDINA

1 ...No us creieu, pele, que la dona masa hagi perdut gens ni mica la seva

fenzinitat.,



alguna anys a agucen pare el
públic .ha anat aficionant a les pel
lícules instructives i documental..
Tainh,é ha comeneat a sentir un in
terés seeenyaladIssim pele noticia

ris, grades a qué aquestes coses han
estat fetn amb tota mena de per

feccione tacniques 1 artistiques 1 a

qué l'esforc deis fotógrafs de "news"
Se simultania a la curiositat del pú
bife per aasabentar-se de totes les
novetata mundial* i teta ele esde
ven mente politice.

Coro daiern diez entera, el cinema
no hauria d'ésser prez com a un art

destinat solament al Ileure de les
farrtilies, silva .corn un maja anís
tic d'instrucció i propagació cultu
nl, com un vehicle de la compren
sha artíst7ca entre el públic i la di
vina expressió de l'art. Perb en dir
abra ene referfern natura/mera al
cinema no solament tnnt, sinó al
cinema de gran espectacle, al cine
ma ele argumente del qual eón ver

lions d'obres notables i ele artistes
del qual tenen en el teu treball el
aret d'arribar a la posteritat amb
tota la seva gloriosa expressió. El
Cinema sonor requereix una premi
o-tejó de local que dificulta que si

' gui destinat al divertirnent de lee
com és el "Pathé Baby",

amb les seves pe/tientes mudes, 1 en

carril tiha de comentar 1 admirar la
gran bel/eia 1 les, grane caracteria
tiques e-ducacionals 1 de diverti
ment que' lea peRicules de dibuixos
animan tenen arab la nova moda
litat sonora.

Ja fa anys que ene oeupirent de
lee peidcules de dibuixo, - animan.
Crazy Cat de Pat Sullyvan, Igual
que el Lamós goa de dos »ves di
buiaants, aingueren en les produc

• cions mudes un veritable triomf, 1
po hi ha affma que no conegui de
tort o de dret la simpática silueta del
gat "Félix" o "El gato Periquito".
La gran qualitat d'aquestes produc
done de dibuixos consistía en qué
grane I petits e'hi divertien 1 en

qué aren 1 oda encara la felicitat de
motees vetlladea familiar.. Per6
baga ad que el cinema sonar ene

porta una Infles* rnés, poteer la más
gran belleza eme Cena MI donar.
Ele drbuixos animata musical.. La
popfilaritzacia d'upa dile de can

tone estrangerea per Initji d'aqueo
tes peRícules ha deavetliat en el
públic tan interés que zolament la
*Tilda 1 la bellos& de la realització
poden explican L'idioma resta gal.
rebé, en la alfajor part deis calaos
deectnegttt, perb l'ende de la mar
sita I la forma eiquisida de la In
terpretació fan que aqueates peti
tes tintee sonorea siguin la mera

vella 1 el picar mée gran que &que.-

te tova modalltat cinernatogrifica
ha reportat al públic.

Paramount té amb aquestee pro
ductions tot en esdevenidor cine
ntatogrille a les &oree mane. Qual
sevulga producció cinematogriaca
meetrívola arribará a ésser vella din

tre d'un taller d'anys, per6 és in

dubtable que "La barca de Noé",
i asé, encara que aquesta "La pa

loma". tersa anee obres mestree

quan lee altres alguln solament unes

pelliculea vente 1 vulgar..
SI anéesim eacatint para per Dará ele

*eritables valore cinematografíe* de
les pellicules amb intérprete d• caro

otees, 1 d'aquestes deliciosa. cm
- tea dibnixadea, veurfem con: el ve

ritable esdevenMor del cinema ra

dica tot en el descabdellament d'a
saneeta tnodalitat expressiva.

No haurien trobat cap pellícula de
wat- complement de programa que ha
seda` guía pogut éner projectada duce

centee vegadet lenes que el públic
s'aixequés 1 marxée, senos que

lee protestes más sorollosee no ha

•

Anunclant: ?no hen remar

cat !'enorme expansió de
LA RAMBLA DE CATA
LITNYA, el periesdic que ha
batut tots eh; récords de la

popularitat?

.... n¦141141k5

.............."~azabli..¦¦•¦¦•¦¦•¦•••111•11.1011¦

L'esdevenidor del cinema

Les decoracions musicals

NOTA: Lee canon') d'aquesta pel
líenla han wat frnpressionadew per

MAURICE CHEVALIER 5 JEA
NETTE MACDONALD eaclusi
ventera en discos "LA VOZ DE

su AMO".

ES UN FILM SONOR PARAMOUNT

guessin fet que la projecció d'aque
Ha cinta tos retirada de lee ~ta
lles. I heu• aci coya, compartint el
triomf de la millor pellIcula parla
da interpretada per bonita i dones,
hi trobareu una pellicula de dibuj
aos, de meravellosos djbuixos, la
senzillesa dele guata as tanta com

le infinites dificultats i el treball
que representen la realinació da
quede astuta de cinta. Cap especta
dor que ha vist set o vuit vegades
"The Love Parad*" ha dit que "La
barca de Noé" no tos una deliciosa
i bella pellicula, 1 en realitat aguce
ta és infinitament superior, quant a

treball i art, a la magna ereació de
Lubitsch 1 Chevaller.

"La barca de Noé" és educativa.
és camica, és d'una originalitat Im
ponent 1 duna fantasia poquea ve

tad,. igualada. I a aqueata bellesa
en seguir& una altra, o sigui la pro
jecció en dibuixos de la sonora "La
paloma", extreta de la popularlsei
ma havanera que tant cantaren les
nostres Avise i que encara taraNeja
tothom. Tingueu-ho present. Aques
tes aonorea eón la verbal-11e revolu
ció del mercat El palie, en sentir
i veure la bellissima projecció da
gusta pellícula, untaré unge do
nar-se'n compte i aplaudir* com no

ho ha fet en cap pellIcula fine avui,
ni muda ni sonora.

Educacionalment el cinema en di
buixos ene moatra un ezdevenidor
molt notable. Le tonstrucció d'a
questes pelilcules, que fine avui hem
vist en forma de comedietes o ver

sionz cinenultiques musicale de can

tone, eón una veritable mina per a

les pellicules instructives 1 d'estudi.
Solament cal que dibuixants de la
talla de Mc. Fleischer es dediquin
a la realització d'aquests artietee tan
deliciosos que fine i tot •ls direc
tors de les chites s'hi deuen diver
tir. Cal, per& que el públic no vegi
Una cosa facil i distreta en aqueetet
realitzecions. L'únic avantatge que
ele autors i directora d'aquestea pel
lícules tenen ée que sempre troben
ele uno artistes a punt i en con

dicione favorables per al treball:
per a tota altra cosa !a tasca de res

tituidor d'aquestes petites 1 tan bo
llea sonores éz per demés delicada,
pubc que no ée cosa ficil de ter que
la fotografia, el díbuix, la projec
ció 1 la veu exactos 1 donin
una 'tan atabada tensad!, d'art.

Jo per la meya part us pue dir que
he viga per tercera 'regada "La pa
roma", 1 des del primer dia no s'ha
apartat de la meya imaginació la
típica música i lea bello escales

que la decoren. Perqué no és res

més que mis decoració musical de
liciosa 1 mal no igualada une forma
corprenedora de popularltear 1 en

tuilatmar les manes. Indubtable
rnent, malta orador, politice de más
minuta que actió trobaran la meya

propooleib acceptable. ?Per qué no

Se fan ter ele discursos per mitjá
d'aquiete. modernfnimea normes?
?Per qué no conquistar e base de
-humor" les matees? ?Per qué no

arribar al cor deis poblee amb la
gentileza 1 l'art que ho fa Mc. Fleis
cher anab ele seus dibuixos, 1 con

querir ele llocs gloriosos ami> l'ajut
del .cinema parlant? Hito vitt Ja

rt10.111«4117
Aguce** nit, a lee den:

Revista Sonora Puamount
(Nit, a les to'03)

LA BARCA DE NO*

Dibuixos sonora animate.

(A lea io'141

EL DESFILE DEL AMOR

Opereta cinernatogrAfica Para
mount, per MAURICE CHE IVAL1ER 1 J. MACDONALD.

(Nyt, a les so'30)

Pasen les hores...
els

les set:flanes...
le» estaciono;

eN espectaeles

soiament El desfile del ;, mor
ha arribat per a romandre Incornmo

bible al tartell I a la pantalla

CO LISIE U NE

del

1

usar aquuta modalitat serioso-artle
tics a tantee grana personalitats
mundial., que no cal que desespe
rem de veure com de tort o de dret

usaran el nutre consell i el deli
cias uiltja expressivista deis dibui
xoe ',limeta sonora. Es potser de

rúnica manera que les paraules que
lee paraulee que ningú no recull
tothoin oblída arribin a la posteri
tat per a divertiment í plaer de les
futuree generacions perfectes...

P. VENTURA VIRGILI

CINEMA PARIS
Teléfon irme

AQUESTA NIT, A LES to:

Periquito navegante (sonora)

Actualitate Giumont

Orandiós éxit del film

TROIKA

~•14+••+••

la rambla de Catalunya

EL BRENDEL, EL FORMIDABLE COMIC, MEDITA
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Durant la seva estada a Parli
Eisentein va ézser seguiri vigilat
com un home perillós. Cree que de

lector, saben que Eisentein és el
famós director rus de la Sovkino,
realitzador d'una garle de pellícules
formidables, la darrera producció del
qual de "La ligne generale", o sigui
unefogi a l'ajut mutu, a la coopera

ció de les forces per al mejor lucre
de tota. Eisentein va amar a visitar,
dones, durant la seva estada a París,
un deis estudie cinetnatográfics de
la veina República, i mentre parlava
amb el director se li mansa un poli
cia eecret i Ii pregunta si volia diri
gir alguna oroducció a Franca.
Eisentein va dir que no, i l'home es

va retirar tranquillitzat.
• * •

Hom sap, pera. que Eisentein te
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torIfIntiPn amb x1t. ereixent les exhIbloions de

VEA yOlGA
ALA INCOMPARABLE
PAREJA IDEAL
EN SU PRIMER
PELICIKA •

VILtIAM
PREsz.nyA

REVISTA

AVIS: Per projectai la pealfoula UN PLATO A LA
AMERICANA deu minuta després do començada la meló,
l'Empresa prega al pnbile la puntual asststancla.

Ele minore ballables d'aquesta eón Impres
slenate en discos LA VOZ DE SU AMO.

SONORA

Jan°

GAYNOR
Cberlss

FARRELL
SO

ala la Idea de rodar a Flamea una

pellícula, 1 que quan toral d'Ale
manya és rnolt probable que demant
permia al govern francés per tal que

almenye el debelo treballar tranquil,
• * *

La novetat 5 Hollywood da que
Colleen Moore i John Me. Cormfek
estan fent la separació dele sus

béns, i es parla d'un probable divor
ci entre elle. Es notable de cons

tatar que aqueat era ibis mi un

dele modele d'esposos perfectos que
Hollywood tenia.

William Powell, que amb ?ay
Wray és el protagonista de la pel
lícula Paramount "Behind the Ma
ke-Up" (Denota el maquillatge), ha
hateut de personificar per a aquesta
pellícula el tipus d'un camic italiá.
Com que la producció és sonora.

conten que l'accent italiá de Powell
no té res a desitjar, encara que

ell és un anglas de pura nça.

* * *

Es comenta el que en les pelltcules
sonores no es puguin seatir perfec

•4449444•1~1~.
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DIRIGIDA
000

»Apane

1

eAtrenee
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COLISEUM
" La barca de Noé

El desfile del amor"

Contlnuen els graos &lb

que representen per Pararnount

aquestes dues producclons so

noros que es projecten en

aqueat magnifie local.

TIVOLI
" Tentación n

Metro Goldwyn Mayor estre

na en aquest riocai la producció
de Greta Garbo, Nils Asther 1

John Mac Brow "Tentación",

MUNA
" Un plato a la americana"

Charles Farrell, Janet Gay

nor, Marjorte White, SharOn
Lynn, Al Brendel 1 Franck Ri
chardsson s6n ele protagonis
tas d'aquesta revista Fox, les
popularissimes eancons de la

qual canta ja tot Barcelona, 1
el seu treball artfstio da excel
lentment depurat.

KURSAAL 1 CATALUNYA
" Todo por un beso"

« Silenciosa aousaoldn
Amb aquestes dues produl

eions d'estrena es compon el

tament tota ele protagonistea atnb
la seva veu i el seu accent peculiar,
o sigui que ti en la producció amb
ele artistes anglesos hi ha un suec o

un alemany aquest tipus hauria d'és
ser interpretat per Karl Dane o Jo
seph Schildkraut. Seria aleshoree
una pellIcula aprofitable per a les
escotes d'ensenyanca d'idiomes.

* * *

Lee Ponme ene portaran una sé
rie de "crims" a les nostres panta
iles. San moltes les produccions
americanes que tenen l'argument en

forma d'assumpte judicial o de pro
cés. "El tos del delicte", la sonora
en espanyol de Paramount, obrita
la marea. Despeé§ hl ha la Metro
amb "El procés de Mary Dugan",
amb Norma Shearcr i Lewis Stone;
la Forts be editat "The Ifurder on

the second Floor" i "The Notorius
affeire"; la Metro Goldwyn iambé
bé mal) "Raffles", de Ronald Col
man, 1 la R. K. 0. arnb "The Case
of the Sargeant Grisha". Paramount
també té una versió en anglée de
"The Benson Murder Case", inter
pretada per William Powell i Clive
Brook.

* * *

La Universal esta treballant en
l'organitzaci6 ?'una realitzaci6 sono

ra en espanyol basada en la famosa
novella del popularíssim Alarmo "El
sombrero de tres picos". Sembla
mentida que les ed;tores transatlán
tlques hagin de trobar en la riostra
literatura el que ele d'ad no han
sabut aprofitar ni per a les obres
cinematográfiques mudes: argumenta
irteressants 1 obres famoses que
atrauen el pública.

* * *

Lewis Stane dio, parlant del film
parlant: "Si el meu treball en la

als

12 de maig de 1930
_

programa d'avui en aquestselegante salorn.
"Silenciosa e( usacIón" és unaseleceld Luxor Verdaguer, I és

Interpretada per Elga 33rInk
Gustau Proellch 1 Heno, Ed.:
wards.

CAPITOL I LIDO
" Tras la *anime "

44 Al levantar el vuelo»
WarnerBaxter 1 Lote Moran

són els protagonistet de la pre.
ducci6 FoX "Tras la cortina",
que junt amb "Al levantar elvuelo", producc16 Interpretada
per Shirley Miman t Arthur
Rankin que presenta la Prin.
eipe Filme, 1 s'estrenen enaquests concorregute gatuno,

PARIS
° Troina

Aquesta bella producid ya.
ea, presentada per Renaclmlen.
to Filme, de una sonora quo
esta obtenint un gran hit per
part del púbilo, grietee a la
seva imponderable bolles& 1 bu
manissim argurnent.

La sonoritzaciá ée notablé, I
l'aparell de l'esmentat cinema
un Cronifon Gaumont la dóna
d'una Manera exce•lent.

producció "El patriota" /legué§ estat
a base de produccló parlada mlauria
estat molt més fácil de donar el pú
hile la veritable i extraordinaria per
bonalitat del cornte de Phalen"; i
continua: "el cinema parlat ens faci
litará molt la nostra felna d'actora i
eneems fani del nostre treball tu-,

Miel; abra té mente avantatges per
a nosaltree"...

* * *

Le. eonfessions de Lewie Stone
tan molt a propasa per a demostrar
com cal ésser tnés artista de tempe
rament per a treballar en el cinema
mut que en el cinema sonor. La
parauia facilitr l'expressió. Molt bé.
Pera el treball silenciós debrava la
impreesió de la psicologia més fonda.
Si el treball dele artistes es comenea

a considerar com un ofici el palie
estará perdut. TAdéu variadó deli
ciosa de lee pellicules mudes, que

sempre ens donaven belleses noves

jovenívoles1..,
* * *

Ludan Mayrarguei si propasa
realitzar una. carie de pellicules de

dibujaos sonoree. La primera histb
ria que filmara seni. una higtória de
Marius Myn.

Mayrargues afegeix que aquista
pellícula será feta amb accent mar

sellas, com correspon a t'autor de

la histbria, i que ultra ?sien sonora

será odorant, pula que fina 1 tot •'hi
sentirá l'olor d'all, tan peculiar a la

cuina marsellesa. Mayrarguee fará

ana bona pellicula quan ele prepe
rutina eón ja tan humorletice.

* * *

Es parlava amb una artista illtt no

teja més que yantar les gens guata
tate, el seu art I la sevn bellesa.
A aquesta artista un periodista it

...la Costa Blava, imatge de mágica
bellesa, que amb el seu cosmopolitisn-ie
abriga inesperades intrigues amoroses...

Direcció: G. M. JACOBY
Adaptació de la novella "Miedo", de

Stephan Zweig

Avuí,

ESTRENA

Kursaal 1 Calalunya
per Elga Brink, Gustavo Froelich

i Henry Edwards

Producció Orplid Films de les Seleccions

Luxor VERDAGUER

V:444~



HISPANO FOR FILM PRE-

SENTA "UN PLATO A LA
AMERICANA"

Protagonistas: Janet Gaynor,

Charles Farrell, A. Brendel, Mar

502-4• White, Sharon Lynn i Frank

Richardson.
Argument; Comadla sentimental,

muda amb interrupcions musicals.

•Interpretaci6: Excellents Janet

Gaynor, Al Brendel 1 Charles Far

Ten.Direcci6: David Buttler.

Contentad: No comprenem com

la Fox no epa ha presentat, malgrat

d'ésser completament parlada en

auglés, aquesta pellícula totalment

sonora. Ara resulta talmen,t un plat

servit a
l'americana, o sigui que el

poc consistent argument que té es

ven
constantment, no massa, perb,

interromput per números musical,

cfne li donen una accentuada sem

blanca de revista, i l'espectador té

la sensació que amb aquelles in

terrupcions se It refreda el con

somtné.
El palia ja s'ha acostumat a les

Projeccions en estranger i amb els

Mateixos subtítols; millor que fos

sin més ben redactats; la cosa hau

ria Wat tnés perfecta 1 mes acaba

da. Ara, d'aquesta produccló, a part

,n din "Creleta-rnet son eaceasiva-

ment modesta. Hom ha d'aeosturnar

le a fer-se valer, al no, no eurt mal

de la initjanta".
Ella acaten que va contestar:

"Al... qué hl faré si e6c tan mo

desta que no in'atreveixo a fer res

saltar les rneves qualitats... desgra
ciadaraent, qt11 té un "neht no al

deix

Era tan Beata que no havía capit

la irania.
* * *

!Malta gene es pregunta eotn Es
possible que amb tot 1 no ent-ndre

lidioma tothom canti les caneons

de les sonoras americanas. Contes
tes: "El fonbgraf ajudava de .rmps

enea el cinema 1 tots ho ignora
vem".

12 de raaig de 1930

• •

1 breudepefftu
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de la fotografia i d'algun número
espectacular, Púnic bo, peró excel
lentíssim, és Janet Gaynor, de poca
ven, pesó sempre artista i encisera,
i Al Brendel, el cbmic de més "hu
mor" que hem vist a les pantalles.

Charles Farrell, malgrat i que té
una veu agradable, ens ha agradat
més en altres interpretacions, i aixó
potser será a conseqüéncia del min

/9

LA MUNDANA

L'ESPOSA

EL MAR1T

EL NEN

EL CAPTAIRE

so argument que aquesta peRicula
posseeix. Creiern, perb, que "Un
plato a la americana" tindrá, grá
cies a aquestes qualitats i malgrat
deis esmentats defectes, una excel
lent acceptació. Puix que la sev.2

música és agradabilíssima i els pro
tagonistas donen un valor de simpa
tia a la pellícula, que sempre
de tenir en compte. El cas cert és
que sentim fosca que no hagi estat
presentada al públic completament
sonora amb subtítols en espanyol.
La casa editora hauria tingut d'a
questa manera una magnífica pro
ducció parlada i actualment no és
més que una mitjania com a sonora.

Cree que les cases editores haurien

VEGEU
la vostra estrella favorita

Greta Garbo

amb Nihil Esther, Dorothy Sebastlan, John Mach Brown

Za noveHe d'una nota que volgué vlure amb independbnota

Ine, viga d'enn-mni, i lee s'yes reaeolons davsn lirfta

Mol, 1 lila oonvenelonallemee soolebi

AVUL.ESTREN4
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CINEMA PARIS
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EL PRIMER FILM SONOR RUS

CANTS I BALLS RUSSOS

MUSICA RUSSA

Espectftele d'avantguarda, dirígit per Wladimii

Strijevsky i interpretat per

Olga Tcheckowa

Helen Steels

Hans A. Schlettov

Helm Nestrí

Míchael Tcheckov

L'acció a la Rússia d'avantguerra

RENACIMIENTO FIMLS

IMPORTANT: Per a major comoditat del públic i donada la qua

litat de Pespectacle TROIKA, poden adquirir-se amb anticipació locali

tats numerades per a les sessions de nit.
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la rambla de Cataltmva

de fer tot el que fos materialment
possible per tal que els films fossin
presentats amb la máxima perfec
ció al públic, puix que d'aixb en

depén l'éxit de les produccions. La

comprensió s'hauria pogut assolir
de la mateixa manera que s'assoleix
amb la supressió de la paraula i ad
dició de títols, solament que la be
Ilesa Inuria estat superior.

ARICIA BRUN

Festivalpro-presos

El dia primer de !my se celebraré
un festival pro-presos a l'Escota Cho
ral Martinenca (Meridiana, ir, Sant
Martí). Hi prendran part l'Orfe6 Mar
tinenc, l'Esbart de Dansaires de l'entitat
i la cantatriu Pilar Rufí, acompinya
da al piano per la senyoreta María
Carratalá.

La popular barriada obrera de Sant
Martí sabrá correspondre, com cal, al
sacrifici deis organitzadora i a l'alt
sentit civil de la festa.

EL LECTOR DIU...

En el número anterior, en

la secció de "Reflector", vam

publicar una carta signada
per "Un grup ds bons alian
cistas, en relació amb ks su

posadas activitats de dos cen

tres recreatnis del Poble Non.
Com sígvi, perá, quo sts
'boiss aliancisies", con,

logia comprara, dsspris, de
la tnissa tiotnés es dkiens la
otwital, ereiem wiecessari pu
blicar ovu4 el seglient artkle,
que sus mies, sota el pseu
ddnitta collectitt de la signa
tura, diversos *mies p-orticto--

nosfre dete.ernentada
barriada, d'absoluta solvinda
Maltona i déssudamot

PESALIANCES
Hl ha, encara, per clugrácia nutra,

unes entitata que hom etal anomenar

recreativas, en l'actuado i esplais de
les quals és del tot exiliat el mot "po
lítica". Caldria aclarir, perb, l'abast
que aguaste, entitata donen a aquest
mot: si més no, res de bailar sarda
nas, res d'organitzar conferencies —

siguin del cake que slguin.—, res de
prendre una iniciativa cultural o clu
tadana, res (adherir-se a un movírnent
paliad, res de res. Tan erillá han arri
bat en aquesta actitud, que fina en el
régint interior de l'entitat no salen m

irar el catali parqué els rambla que
l'escriure en 'lengua vernacla és... fer
política, i els podría portar alió que
la gent d'ordre ea diu "moka malde
capa".

Malgrat ranacronisme d'una tal 11-
tia de conducta, ara hern vlst coni plo
vien a les secciona politiquea deis nos

tres rotatius notes i més notes 'lagri
mosas de dues entitats "apolítiques"
anomenades—sf, totes dues--"Alianza
del Pueblo Nuevo". Dues entitata cine

es redueixen a menys de no-res q-uen
la tasca a fer és de cara a la Pátria.
Dues entitats que es giren sovint d'es

quena a tot el que traspua catalanítat.
Cal que es tingui ben presentl

Les dues "Alianzas" són les matei
xes d'ara fa un any; si l'una d'elles
ja no porta enganxat el cartellás de
U. P., l'altra encara té la covardia de
fer els cartells en castellá i d'anunciar
monumentalment unes "grandes fies
tas de Mayo". La milla compettncia
d'adés—ra6 natural si es té en compte
que l'una era "U. P. del Pueblo Nue
vo"—s'ha transformas ara en una Hui
ta aferrissada per a veure quina fara
més... xirinola; i si els uns organit
zen un concurs per a proclamar "Miss
Pueblo Nuevo", els altres n'organit
zen un altre per a proclamar "Miss
Pekín".

Nosaltres, els que no combregtem
amb aquesta mena de societata recrea

tivas, mirem les rivalitats Purs com

un esplai legítim, no solament pel cai
re grotesc de l'espectacle, sinó parqué
la diferéncia que va de l'una a l'altra
no agafa el gruix duna moneda de
cinc céntims. Abans, quan els de la
U: P. "s'honoraven" amb la presbi
cia de Milans del Bosch, els altres
anaven a recaptar tot seguit el con

cura decoratiu d'En Barrera. Si ele

uns feien la festa de la "Virgen capi
tana", ele altres feien un ball a pro
fit del "Mutilado de Africa", etc.
(Són i sempre seran aquestes les fes
tes que hi serien més escaienea i les

que defineixen niés clarament les ge
nerositats espirittials de les dues

"Alianzas del Pueblo Nuevo", les

quals mai no han tingut cap iniciativa
de hon to i de cara a casa nostra.)

Aquells de nosaltres que sempre
hem bregas per portar l'esperit ca

tala allá on en eón més mancats, vá
rem haver de desistir de fer-ho a "La
Alianza". després d'aguantar moltes

befes. insulta i algunes vegades fine
cops. Com que els símptomes actuaba
encara són els mateixos, i aquests via
ranys no han de destorbar per a res

la nostra Prernsa, us preguem, com a

coneixedors que som de l'assurnpte,
que solament es pot fer cas d'aquests
individus una vegada hagi ocupas la
seva tribuna una personalitat catala
na que versi sobre el tema "Qué s'ha
d'entendre per política".

Aquest o un acte semblant podria
ésser la incorporació definitiva a les
activitats pairals d'aquesta "Alianza"
que encara exhala la sentor vuitcen.
tista de "El Moniato" (primera cieno
minació de la "sociedad recreativa"
"La Alianza del Pueblo Nuevo").

Aliancistes: digueu tot el mal que

vulgueu de la U. P. disfressada, per?)
no oblideu aue eh vostres actas us

confonen amb elle.

grup de catalans del

Poble Non.

Panorámica setmanal.
_foses) Gironés ha

posat en joc el seu

títol de campió d'Eu-
-opa, davant el bel

Julien Vesbist que

ia resultat un 'dele
adversaria més fá
cils que ha tingut el

gracienc. Verbist va

en nou represes, després
de demostrar que és netament infe
rior al nostre púgil. Gironas es troba
ara en la seva millor forma, i no es

veu en tot Europa l'home que l'hagi
de posar en dificultat. El seu mana

ger Artero, ha manifestat que ara el

seu objectiu és Lattling Battalino, de
tentor del 6.01 mundial. Ens temerla

que a:x(5 no paseará d'ésser un pro

jecte. Per si els fets ene vinguessin a

donar la raó, potser seria interessant

un match Gironés-Tassin, l'home que

posá k. o. a Knud Larsen, si és que

surt guanyador de la revonja que hi

ha anunciada entre aguaste el danés i

Ta

izzy Schwartz ha

-eapategut contra

Iarry Fierro, i ha

erdut per abando
ament. Aix4b sem

ola demostrar que

ele bona temps de

l'ex-campió dele
musques ja han passat definitiva
ment. Per a dissabta eatava anun

ciat un cornbat entre Schwart: 1 el
nostre González. Agua« ha *canse

gnit situar-se a América entre les
primeras figures t'e' món del pes

mosca. Ele americana el tet.en en

gran estima, 1 segons les noticies
que han rebut &mica particular, de
Manuel González, 11 preparen un

combat amb Midget Wulgast, seco

negut campió del mól deis mfnims
arran de la seva victoria damunt el
natura Blak Bill.

He reaParegut Car
les Flix. Produí una

mpressió bona. No
orna a ésser encara

pugilista magnífic
lile va guanyar el
tít51 d'Europa da
vant Bernasconi, pe

r6 no es troba pu
massa tiuny uaquella forma dJalesho
res. El sen adversas' d'ara,—l'italiá
Magliozzi,--és un púgil millar del
que en general s'esperava. Amb bona
técnica, molt coratge, un bon punch i
un excellent joc de carnes, va defen
sar-se forca be. Fina els darrers
rounds, Flix va eonvénoer per com

Subscripció pro—presos catalana

luma antedriot1

Recapta entre, diversos socia
del Club Excursionista
d'igualada ,

Recapta feta a Cabra del
Camp

Antoni Monner

A afegir a la recapta de Vi
lanova del día 29, i que

apare_gr. equivocada
_5

Recapta del Círcol Repu
blicá deis afosca de Sant
Andreu

Grt,p barbera de Vilanova
An&eu Algueró

J. P.
Antoni Mires 4'50
Josep M. Surinyach f

Dolors Quintana
Faust Gil i Paz

jp,11•••

Noia catalana
Producte d'unes

Francesc Llansana

postaii„,.••

Rojals

Personal de "La Estampa".
josep Comes
Rosa Freixes
Josep M. Palomea
Empat Palomés
Teresa Rovira
Empar _s

Josep Muste
scaptat a la Societat La
Calándria, de Masnou

Armand Toledo
Josep Valls

Francesc López
Lluís Botines
L. Z.
Josep Massaguer
Pilar Taverner

Miguel Cuspinera
Climent Ferreres
B. Misas

GilLert Courdeases
Josep Morató

Francesc Gali
_ 5

J Vallés
F. de Riba
David Vidiella
L. A

_sús González
Lluís Hosta
B. Grases
M. Pousa

L Ponsa

Ramon Poncet

Joa- Bergós
Agustí Freixa
Al .ela Janáriz le Fr-eixa .

Fe.ran Penedés
M. S.
Joan Torres

Joan E. Prat Sallent
joan Font?.evila
Climent Miguel
G. rzlesias
J. Sobrepera
Antoni Mur

Josep Costa
' Salvador Tctrals

_3

_

Pessetes

8.359'75

I If--•

30'—
I'—

2,-

6'—

7'60
0'50

25'
3'50

2'50
250

0'50
3,—

plet. Cap al final, pesó., no es va em

prou a fons i no va mancar qui
protestés. Verament aquests darrers
rounds no semblaven del Flix d'abans
del títol. Va mancar aquella acedia
raci6 progressiva tan magnífica, ca

racterística principal de Gironas. Amb
tot, cal no oblidar que l'astil de Flix
no és igual que el de Gironas. Aquest

ataca a despit de les répliques del seu

contrari. En canvi Flix ataca peral
procura no deixar-se tocar per l'ad
versari. Sempre hola cregut de resul

tata més positius aquest darrer sis
tema. Lbgicament Flix boleará més
anys que no pas Gironae.

El base Uzenelnn
torna a l'actIvitat.

Despréa d'una pila
de dies sense que

!Is diaria haguessin
de parlar d'ell —

serrblava que havia
trobat a la fi el se

cret de la modés
assabentem que ha sig.

nat un contracta per a lluitar el dia

9 de juny contra Jimmy Maloney,
el conegut pes fort, que en algun
teznps havia estat considerat eeet a

un de tants aspirante al Oto' Taxista,
perb que en l'actualitat ningú el té
en consideració, ja que anubla de
finitivament un borne apagat Men
trestant s'anuncia tu:11A que al =ma

nager de Ilizendun gestione una

ruenja amb Griffiths o bé un °cm

bat amb Campolo. 1 Paulino per la
uva banda, ha taanifeetat ala pe.

rlodlates que reptaré al que resulti
vencedor del conabat Sharkey-Sehme
ling pel títol mundial,

tia—, ara ens

Linfa Losan fou
acarat a Lee Arenes
al pes ralg fort
'sanaba Solves. Esta
va Lee l'afecte que
a aquast miny6, que

portava set quilos
d'avantatge al filipl,
l'havien enganyat.

Li devien dir tant que el eop de
Logan era terrible, que fina el vent

el feia cauce. El públic se les aga

fi contra Logan, ratreient-11 els
satis combata amb el negra William
Thomas. Per acabar amb aguasta
situada no queda altre rentre yure
portar el negra. Aleshores venrU
si lea durares declexacions optimis
tas de Logan són fonamentades o

no. El francés Solves va trigar
cinc rounds a quedar knock-out.
Si els copa que havien ocasionat ele

f

-
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Josep Martf
J. Girós
A. Guiral
A. Font
I. Targarona
J Giralt
J. Medina _

A. Minyana ,
Pont 32121

N. N. N.
I. Solano

113* • •Lfl•

4133

Recaptat per Joventut Na
cionalista Obrera Patria
Nava •

Joan Xicola i Mestres
26'85 Pere Mass6
2'— Josep Martí
3'— Pamon Duran i Muntané

boménec Latorrt- i Soler
2'— Francesc Palá i Busquets
f— V. I. C. 5

Antoni Castella i Mora
josep Borras i Miré,

f— Maria Bornes i Sala ...m.21

Climent Cardenya
Joan Pons

Jaume Aymeric
Joan Casanoves
Joain Cruz

— Antoni Juliacs
2— Lluis Fitó

jaume Fosalba
2'— F. B

2'— S. N.
2'— J. Clarass6

S.12:1 drehl
2— j. Llop
f— R. Lladós
5'— F. Gratacós
1'— Filomena Arenas
1'— Josefa Arenas
t'— S. Gorchs
f— C. Agustí
1'— A. Grau
2'50 Vicente París
2— J. Isern
z'so S. Coromines

M. Canals
s'— A. Aymá

A. Agustí

E.
t

2 _

ane."

XV.• •

3

V. Torres ga

Llop ......

011vés .

Anteal Carda R.d

I. Sarradell
F'.IJ.Oriol,C.\Tia
B. Cetrcie loas.

J. los**.
A. Mas

E5tzph
J. Meré
R. Mesa
Vi* rus.22

Gratae6a
A. loca
A. Busquet* ....

C. Busquet&
T. Gimieses
A. García .maya

Bucao .1~ •• •nuiroft

Franca:1
A. Delhort
A. Alentar
A. Vili
B. Vil&
J. Arta .,"

V. Abad
R. Marquet
R. Martorell

Punyide
P. Terres
L. Pinedas

5'— P. Cesta

1

1

1

k. d. ce eres atasca elary el á
preved, la definitiva "has&
eampie militar imité*, fan 44 N.
guerra al fetge eperrtú i pinnM igg

cap melt net. Lega% *ea vit.,laqK
del ring cense despedir-as, Sil
lipí, cal ?Ir-Ite, ne Prairrellía siaa
gens.

asaabg; estas

\ Jade Skarkalm 1 l'ad
laman/ Soblaeliall
se ealekréré dig
is de jusrE.
eerl pessikle
tito' yes *e
cara Cremé Upa
ea la saya

sigui atorgat. Es cretina g

Is vietLria cerreepeadri a l'a
a qui llena té ea l'aetsaalitat
millor per fort del lada. Schribt,
és ja a América, i ka .eeteseatarit
SCUS entrenaments. Lao

•

causada és bona, 1 el* tlejaiesigre
que l'ale:Buey •ertirk victeriés
facilitat 4e1 besteall. 'Cairina«

atfloittlata del triemf del tauté,
allegasar tea el teraps que alta Iota,
set tense bazar l'ha d'havaig
!mesen fepplaieseat. Les
deis que ha lit Haite5111
I ea •05j.• pede 'lustre
n "set skarwy, u mutis
reunid 1 se »apta odre 4'
~es. Aab tet — és satura,
mes. paredes ese 11. ha veme
~ser un ~km, reveas* Tus
bé confía ea *load.

1111 ala fe 4.
Pebee ~Vd
fui 1

0

da
41; ...,,s

t e l'te

te qua sobra éV
vien decretat les eesaissies: 411
dele diversos eatate ameadvsarat'13
pedía de seguir ea la profesé»
gilistlea. Cantera ce ha Citada
remel que aeutptar 1,04:ay
adversari. Aqueet etteakit

'

serviré per a arteasar-lo
mera. Me betas espertitte eso
reta d'alegrar, parqué Prime'
cera .'esta eeggpertaut ,d'esua 11
cera indigna- L'eakibiebi

.

(15
darrerament ka doto a

la qual ja s'kaa eettpat ala
ntés eleqüent que Use el que al

utres pegéesba eserittre.

tip
QITIChls~

• (Caricatttree de Y. Ese 11011.) •

jr Gracia
3'— S. Estile

J. Vila

,32:3

on 1

tazli

. • .. • • •

ktoef,Pro

•Str.5

alta

•ffit•••••¦

asa

aL• R. Retilau tv.toi

e. Gedis
Teixider 1 d'altree

A. Contaban*.
Ramon Ferrer
?l'estival pre-prespe *ta

bula eelebrat a lt p1* ?e
la Sagrada Paittília el día
27 d'abril

!mili T'arrea

Reeapte fundó keireutge
Civit tlebrada a Molo.-
blarte, al tettre de l'Or
fe6 Meatbleaquí tessta.

Produete del festival' a 'ter-
a,— regresas 10'111
a"-- Jaunte eapell Pérez

Mareellí Vigstit.
a'--

A la isteméria de des filia
2,--

, Del persoul el'efiebses del
P. C. Bareelest

2.—

2'-•

2'---

2'—

2'—

Soma isk segsteig

Ossorie i Gallardo filmare
el dia 16 la tercera ande.
linda del II Ciele de la

Federael6 Catalaaa de
futbeI
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MOTORISME

.14,4 prova de regularitat d'ahir

Ifin kixit d'organitzadó I d'inscripció
,4,1-A-Vítnábbll Club de C.atalunya

tan donar-s• a bastament per •atis

-fet amb reeplendorós éxit assolit
stat la gran manifestar:16 motorista
orahlr.

1 aquesta 'adatar-ció ha d'ésser
doblement falaguera; per haver ba
Pm el récord d'ineeripcions i per la
merarellosa forma amb qué la pro
* fon portada a termo.

. Poes minuta iban, de les vult del
anatf cataren gairebé tota •ls parti
plpants en rencreuament de la Dis
Stonal I carretera de Pedralbes.
1 lils serlyors Vismonte 1 Bresea
besa ele enea:regata de dome' la sor

Ilda.
A lee ,rult ea punt ~pringué la1c... el santero 1, 1 de minnt en

nt ha aaarea km pr dele $ga
rits.

¦ Darrera **orlen els eotxes "ea
II~abree", ea eta queje prengeeren
oeient, per tal de segufr la prora,
alguna atelotuta I una bona repte
ientació de la prernsa local.

••¦¦

Neurnátics
ama guantada 1 proua

d'Igualar-m.,
mal superar-me

SERVICE STATION
JosiP iza NZA MAMES

Aragd, 370 - 172, 1 Paseelg
da Grkola.,46. - Tolf. 1060

BARCELONA

Noaaltres, amablement conrídats
per un del* partleinaata en la car

rera, segulrem la gran manifestació
on el cotxe «mero 13 que conduf
;(1 voldrfem posar aquesta paraula
lamb !letra majtscula, perqué pagues
yegades hena vist *portar" un cot

'se amb tanta mestria) el nostre

!ande el conegut automobilista reu

'nene En Francesc Vallverdú. .Mai no

laern estat supersticiosos, perb si ha
guéssirn patit d'aquesta galornia,
aldr se'ns hauria anat, puix que el
n;mero 13 fon, potser, el cotxe que
'imb més regularitat va córrer elF:Pifie eírcuit planejat per l'Au-

'

óbil Club de Catalunya.
El* primers quilbrnetres tranacor

"aguaren cense gaire emoció, pula
Noe el recorregne relativament fa
llí, CO es presta a res interessant;
Ea en ?asee a la pujada d'Ordal on

'pornencern de trobar ressagats. Un
jque ha tingut reventada esti atra

fegat en arreglar-ho de presta per

no perdre gaires segons. Més en

11 tan altre que el motor li rateja;
piró al cap de poca estona ele dos
endarrerits aconsegusixen posar-se a

lloe-.
Per Vilafranca, Arbós, Veridrell 1

r=.=

1930

••¦••••¦¦

Rodonyi tot va normalrnent. Ens
diuen que poc abana del control
de Valla hi ha hagut• !a primera
baixa.

Nosaltres paseern per aquest con

trol amb exactitud gairebé matemá
tica; més tard pugent el coll de
Lilla tense perdre ni un segon; Ea el
"Cisco que fa córrer el líen "Lan
da" amb una leguretat fantástica.

El primer contratemps — sí bé
cense conseqiléncies — el tingué
rem a Montblane, on trobárem tan

cat el pa* a nivell que ens va en

tretenir prop de dos minuta, i com

que aquest tetnps rhavlem de gua
nyar en la formidable collar!' de
Prades, en* preocupara un cid per6
portivem vn homo que del cotxe

en leía el que rolla, 1 en aqueeta.
pujada de més de as quilórnetres.
viren recobrar el temple perdut i
ene poslrem de non al lloc corres

ponent, abana derribar al cim.
Sense portar mal cap diteréncie

de més de 2 6 3 regona enea o

dalla, paseen! per, Cornudella, Bor
ges del Camp, Reus 1 finahnent ar

riben: al cap de la primera etapa.
Tarragona, on entrem en el con

trol a l'hora exacta marcada a l'id
nerarl. Prenien l'arribada ele ea.

nyore Nicolau 1 Boa«. Nombró,
pábilo •'eltacloni en *que« con

trol 1 aplaudí els corredor. a me

sura que anaven passant per la
meta.

Un Incident que •ortosament no

tingué conseqüéncies greus per ale
seis ocupante, ocorregué davant
d'aquest control. Un cotze "Lan
da", en un motrent de distracció
del tau conductor, envestí un

*Naah* š Ii don& una porta topada,
de resulte* de la qual ea sord el
primer amb el* eixos 1 rodee da
vanteres destroçade* 1 el "Nash"
amb un abonyegament un xic se

rió' a la part posterior.
Ena ditreu que degut a una to

pada al pont de Valle, s'ha retirat
el cotxe número 48 "Chevrolet", que
concluía En Francesc Sastre.

El més sobresortint d'aquesta
etapa ha estat la magnífica carrera
que han desenvoluolt ele toa cot
neo *Opel* que prenien pare en la
prora. Tnthorn corpe,ntava faltara
blement l'espléndida forma amb qué
han pujat les collades de Lilla 3

1
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AUTOMNIBUS

COncesaionarl per a les provincias
de Barcelona I de Olrona

JOAN FLOTATS
l'amar«, 9• I 97 - TI. 315043

BARCELONA
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Prades 'líense perdre mal el lloe que

ele corresponia, 1 tots trae entraren
al control de Tarragona a l'hora
exacta que tenien aasenyalada, so

bretot el conduIt pel nostre bou
ande En Joan Rornagosa i el que
portara el conegut esportman En Jo
sep Figueres.

Durant les horas que ele automo
bilistes estlgueren a Tarragona, ra
nimació a la romlnica eiutat fou ex

traordinkria. Les fondea s'ompliren
rápidament 1 el públic enval el pas
seig per tal ?'admirar respectado:
pie de color que oferia la gran mu

nió de cotices estacionats arrea del
susdit paz:1dg.
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E - Teléfon, 76434 - (Cantonada Travesia Carril)

A les 3'3c) de la tarda es doné la
sortida al primer i succesivament ca

da mínut ho feren ele altres, fine
a 72.

El recorregut a part del tren de

les costes de Garraf és fácil 1, per
tara, gairebé tots ele cotxes l'han
fet arnb Le regularitat que en llurs
itineraria tenien rnarcats, i arriba
ren al fi de la prora sanee retarda
ni avançainents d'importáncia.

La meta d'arribada era situada poc

abarre de l'entrada de Coll-blanc, pa
ró ihavia de seguir fine a la porta
de Marathon de l'Estadi, on hi ba
ria el control de signatura.

Una gentada força nombrosa es

perara en açuest Iloc "fi definitiu"
de la cursa, ale corre4ors que pre

tniaya l'esforl portat a cap atnb
mostres 4e sjmpatia.
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A. Casajuana Díputació, 279 - Barcelona

1
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la rambla de Catalur- a

L'organització impecable 1 el des
cabdellament de la carrera, a part
ele incidente esmentata, fou admi
rable.

Un non éxit que molt justatnent
pot apuntar-se l'Automóbil Club de
Catalunya, al qual adrecem la nos

tra felicitad&
La classificació que tractant-se

d'una prora d'aquesta magnitud, se

rá un xic laborosa, no podrá do
nar-se a conéixer fine a demi di
mane, a la nit, probablement. Aixi
és que fins la setmana entrant no

ene seri possible donar els resul
tate.

A. FIGA.

g

S diII II 3
egent excluslu dele automaill

té el gust "de notificar a la seva distingida clien

tela que té exposada, al seu nou local trexpo
bici& una luxosa Limousine carrossada per

Willoughby, primera arribada a Espanya i exac

tament igual a la que posseeix per al seu ús

personal el President deis Estats Unas
Mr. Hoower

Anunciant: ?no heu remar

cat l'enorme expansió de
LA RAMBLA DE CATA
LUNYA,el periódic que ha

batut tots els récords de la

popularitat?

UN COTXE

QUE VAL UNA FORTUNA

El Pierce-Arrow del Xa

de Plriia
- Fa una quanta dies que la

Premsa,nord-americana va es

tampar la noticia entre l'ele
ment esportiu, que la simpa
tica campiona de tennis miss
Elena Wills, havia decidit subs
tituir el seu Cadillac per un ri
quíssim darrer model Pierve
Arrow, límousine magnífica
ment carroslat 1 en l'especial
confort del qual no s'havia re

parat en cap despesa.
Jimia ad una noticia que no

ve a dir-nos altra cosa de nou

sitió que els americans,, aspe
cialment eh § que gaudeixen de
gran poularitat, sempre els
agrada batre el récord en tate
els terrenys.

Encara que aquesta ;nada
ele trenta mil dblars que liagi
pogut esmersar la masculina
camplona de lea trenes doradas
en él seu especial 1 magnific

Restaurant RIE

Passeig de Grácia, 100
Teléfon 75075

¦•••.~.01

EL PREFERIT DELS
GOURMETS

Salons propis
per a banquets
Servel per co

berts i a carta

Recepció darla d'ostres
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Pleres-Arrow, han resultat una

"friolera" al costat de la quan

titat que el Xa de Pérsia ha

invertit en un altre, també,

Pierre-Arrow tIpus especial.

Es tracta res menys que

d'una carrosseria muntada so

bre un altre tipus del darrer

encertadíssim "chassis", tan

eapriciosament i ricament ador

nada en metalls preciosos, que

el cost total d'aquest Piarre

Arrow oscilla pele voltants de

quatre mimes de franca.

La fanthstica jota automobi
lfstica, que ja ha estat des de

Nord-America amb destinaeid
a l'afortunat Xa, podrh ésser
admirada pels parisencs al s ea

lons deis Campe Misia, potser
avui mateix.

La reunió a l'Autiidrom
de Sitges és ajornada
Scgons ens díuen, Penya Rin

ha ijornat les carreres que te
nia aimnciades per a diumenge
vinent a l'Autodrom de Terra
mar, per al proper dia 20 de
juny, degut a qué' la nora em
presa que el regeix vol oferir--
lo al públic en condiciona que
fins ara no ha estat incoen
tal.
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M444me Shell, guanyadora del
Concurs Paris-Nlça
amb el seu magnifie

UGATTI
8 cilindres, 3 litres
conducció interior

Novíssitns models, amb eiegants
1 cómodes carrosseries

per a ciutat i turismo

Palau de Comurikacions
(EXPOSICIO)

"Automóvil Salón"
TRAFALGAR, 52

BALMES, 155

DIAGONAL, 429

DOUGE BROTHERSI Au omóbIls, CW(01 Au ómnibus
RAMBLA DE CATALUNYA, NUMERO 12R
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Producto nacional
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per a preparar la alfiler
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