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Els renegaires castigats o una ordre del governador de Barcelona

—Ctda renec té per pena
una fuetada a l'esquena.

— L a moral no has respectat,
doncs t'has de veure açotat.

—Qui en renegà és boca moll
•e l'artvarra així pel coll.

— A la presó dormirá
qur no parli cristià.

.BKAMEti

—De la moral hablaste en mengua,
pues fe cortamos la lengua.

SATA

—Viuràs sense por i feliç
si parles com un Lluís.

LA CAMPANA DE GRACIA

El ressó
A Espanya s'ha sentit aquests dies un soroll fort, curt i sec. Era el soroll de
unes descàrregues de fuselleria. El soroll ha vingut de la llunyana Grècia.
S'ha sentit molt clar, a la península ibèrica, el soroll sortit de la península
hel·lènica. I és que, si bé la distància territorial entre les dues penínsules és molt
llarga, la distància espiritual ja no ho és tant.
A Grècia, com a Espanya, hi havia plantejada la qüestió de les responsabilitats d'un gros desastre militar. Però mentre que al país grec la derrota vergonyosa
ha portat una revolució, amb destronament d'un monarca, a Espanya tot ha seguit
igual. Ara al Congrés es fan discursos sobre les responsabilitats; però ningú no creu
que els culpables siguin castigats com cal.
Ve't aquí, doncs, una interrupció extraparlamentària al debat que aquests
dies s'ha descabdellat al Congrés espanyol. Enmig de l'abjecció de la península de
l'extrem occidental d'Europa, arriba de la península de l'extrem oriental el
b r r r u u m l . . . tràgic d'Atenes. E l ressó ha dit: «Demano la paraulal» I Madrid s'ha
esverat, mentre els culpables espanyols diuen, passat el primer moment d'esglai:
«Aquí no som a Grècia, afortunadament».

II

A

cabàvem d'escriure una petita
crònica per a l'Almanac de
L'Esquella de la Torratxa,
que titulàvem «L'any dels caiguts», quan
arribà la nova dels fusellaments d'Atenes.
En l'article desfilaven tots els vençuts
de l'any. En Lloyd George, En Pacta,
el rei Constantí, el soldà de Turquia, En
Wirt, En Berenguer i En Martínez
Anido.
Eren aquestes caigudes, que'n podríem
dir civils, efecte de les accions i reaccions de les forces polítiques. Mancava la tragèdia i ha vingut. Els caiguts
ho han estat tant, que ja tenen terra de
cementiri a sobre. A l calvari de Grècia
s'ha afegit un altre calvari de cinc creus:
Un President de ministres, tres ministres
més i un general, han estai, fusellats,
els darrers morts de la guerra grecoturci.
Exemplaritat—es diu. Certament. Però
els revolucionaris d'esquerra no poden
tenir un entusiasme per aqueix episodi
revolucionari de dreta. Aqueixa hecatombe no és cap holocauste a un idealisme, ni avançarà Grècia un pas en la
seva Uiberació. Un clau militar ha caigut i un altre clau militar es redreça.
La història de Grècia continua.
Es clar que molts espanyols faran el
paral·lelisme de les dues conductes, la
grega i l'espanyola. A Grècia, la severitat absoluta. A Espanya, la lenitat
complerta. Certament, com deia Za Veu,
sempre oportunista, hi cap un terme
mig de càstic que no s'endinsi en la crudeltat repulsiva. Però el poble grec havia estat enganyat pel missatge del i m perialisme. L i havien fet creure que ell,
tot sol, podia accionar contra Turquia i
invadir l'Anatòlia i fins aconseguir el
somni del domini a Constantinoble. El
somni s'ha desfet. Ara el poble, per un
comitè revolucionari, castiga.
Lògic i humà. Però, dins de l'eficàcia
revolucionària, estèril. E l proletariat
grec, seguirà sotmès a l'esclavitut de
classe, i avui, al món, no hi ha més que
dues coses a les quals se'ls hi pugui donar l'ànima i la vida: la Uiberació dels
proletaris, i la Uiberació dels pobles
sotmesos. Res més. Tot no són més que
episodis de guerra civil, iguals a Grècia,
que a Mèxic. Velles tragèdies del segle XIX...
PARADOX

Els republicans
de Catalunya
No fa gaire que La Publicitat parlava,
en un article editorial, del problema de
les relacions entre els grups republicans
i els grups nacionalistes de Catalunya i
plantejava l'ampla qüestió interesantíssima del republicanisme català. Nosaltres
creiem també que cal tractar noblement
aquest problema i resoldre'l com més

aviat millor en bé de Catalunya i de la
República.
Avui el republicanisme català està esmiculat i desorganitzat. Es un conjunt
de testos de vells plats trencats. No hi
ha de fet cap partit general català. Tot
allò que queda són partits locals, diferents en cada població, deslligats de tota
disciplina, mancats de coordinació.
Tots els partits republicans que hi ha
hagut a Espanya i a Catalunya des de
l'època constitucional ençà conserven encara vestigis i records arqueològics a la
nostra terra. Tenim federals històrics
(que mereixen ésser anomenats prehistòrics), possibilistes, Unió Republicana,
federals espanyols, íederals catalans, nacionalistes republicans, republicans autonomistes, Unió Federal Nacionalista
Republicana, republicans radicals, republicans a seques i encara molt més. Són
ruïnes d'edificis caiguts, illots corresponents a terres enfonsades dins l'aigua.
De la mateixa manera que les estacions
arqueològiques permeten reconstituir, en
part al menys, la prehistòria dels pobles,
els grups locals del republicanisme català permetrien reconstituir, si la haguéssim oblidada, la història dels partits
republicans a la nostra terra.
Creiem que és hora de refondre tots
aqueixos trossos heterogenis en motllos
nous. L'actual situació del republicanisme a la nostra terra només pot convenir als enemics.
Per a la refosa del republicanisme català en els motllos nous cal tenir ben
present el fet de la creixença del sentiment nacionalista a la nosta terra. No hi
pot haver avui veritable republicanisme
català si no es parteix de la base de la
República catalana. Damunt d'aquesta
base, una gran multitud de catalans pot

Com a G^èeia o ü a faula de fCIia ü c e h e r a
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unir-se en una poderosa força que conquisti ben aviat la direcció política d*
Catalunya i prepari el dia triomfal de la
llibertat de la pàtria.
FULMEN

Desigualtats
Quan a un escriptor, en un moment
de justa indignació, se l i escorre la ploma
per viaranys que a un fiscal se l i acut
fora de la Llei, se'l processa desseguida
sense guardar-li cap compliment. El desfogament de l'escriptor era inofensiu.
No podia produir cap mal ni greu ni lleu
i , això no obstant, serà sotmès a un T r i bunal que pot condemnar-lo a uns anys
de presiri.
Si un cotxer qualsevol, al córrer un
xic més del que permeten les Ordenanses Municipals, atropella a un vianant
que bada, se'l processarà, naturalment,
sense consultar a la Junta del Sindicat
de cotxers.
La Justícia deu ésser igual per a tots»
però quan es tracta d'un General i Senador que, segons un expedient gens
dubtós, pot haver incorregut en greus
responsabilitats, llavors els treballs de
Hèrcules són cosa de criatures comparats amb els esforços que s'han de fer
per a procedir contra l'acusat.
Sembla talment com si els Tribunals
de Justícia esparveressin a tothom i ,
certament, no deuria ésser així. Un home
de veritable honorabilitat, si aquesta és
posada en tela de judici, tindria d'estar
content que un Tribunal justicier aclarí»
les acusacions formulades i proclamés
que aquella honorabilitat és sens màcula.
El General Berenguer fa bé al demanar que'l Senat concedeixi el suplicatori per a processar-lo. La Comissió del
Senat, dictaminant que procedeix la concessió del suplicatori, obra rectament.
No sabem a hores d'ara si els senadors
són de la mateixa opinió i votaran el
dictàmen. El sentit comú, un esperit de
justícia i la consideració que mereix
l'ex A l t Comissari del Marroc, aconsellen el vot a favor de la concessió del
suplicatori.
Per altra part no hi ha cap por de les
conseqüències. Som molt lluny de Grècia
on acaben d'ésser jutjats, comdemnats
i executats el President del Consell, quatre ministres i el Generalíssim del desastre grec. A Espanya la gent que fa un
quart de segle va perdre les nostres
colònies, va seguir disfrutant del poder
com si tal cosa.
El periodista que rellisca amb la ploma,
l'obrer que malparla a un policia, el
distret que no's descobreix'davant d'una
imatge, poden témer els rigors de la
Llei. Els culpables de la mort de deu
mil espanyols alJ'Marroc J poden estar
tranquils.
JEPH DE JESPUS

QUADRETS DE LA TERRA

?ICAS5Cr

—Adiós leche, ¡echones..

El

casino de

Baix

—Tan mateix és cert, bailet,
quc^heu comès el desatino
de muntí un altre casino?
—Ja fa sis mesos o set.
Signé una idea genial
que se'ns acudí als «morenos»:
no vàrem volguer ser menos
que els blanquinosos í e Dalt.
—Però en un poble tan xic,
dos casinos... còm s'aguanten?
—Quò sé jol Números canten...
Ara allà tothom és ric.
I dient-ho als amics només
i fent ft" al nunci una crida,
vam recollir desseguida
una pila de dinCs.
— I teniu,ain bon local?
—Ja ho crec!... Més clar, més hermós,
més Iresc i més espaiós
que el dels fatxendes de Dalt.

LA CAMPANA DE GRACIA
Us recordeu del molí
del Xato?
—Aquella casassa
que hi ha darrera la plassa?
—Ju8t!... Doncs el tenim allí.
— I qui us dirigeix, qui us mana?
—Ai ail... Qui ens ha de mani?
Som lliures, i tothom la
lo que li dóna la gana.
Això si, amb moderaciól
Respectant de tots el dret,
a ningú se li permet
cap extralimitació.
Es riu, es fa la gran guassa,
es murmura dels de Dalt,
es canta, es juga algún ral...
i llestos; d'aquí no es passa.
—Pel que expliqueu se'm figura
que ho arregleu bastant bé,
però, no heu pensat també
una mica en la cultura?
—SI; alguns cops donem vetllades,
i en certes solemnitats
els homes són arengats.
— I les doncs?
—Arengades,
— I de política, què?
— Resi Mes, de totes maneres,
en les eleccions properes
hi anem a entrar de ple a ple. í
I com que som una pila,
volem veure, vot en mà,
si ens podem apoderà
de la Casa de la Vila.
—Bél I quan ja sigueu allí?
—Farem valguC els nostres drets,
i el que és els de Dalt, pobreta!,
que es preparin a patí.
—Noi, veig que el sol se'n va a jeure:
em tindreu de perdonar
si us planto.
— Voleu callar?

—Abur, doncsl
—Fins a més veure!
I quan tingueu ocasió,
no us descuideu de venf:
entreu, demaneu per mí,
i farem el cigaló.
C. GUMJÍ

E L MOMENT SOCIAL

Nous horitzons?
L'Angel Pestaña, el leader sindicalista,
en les últimes vegades que ha parlat en
públic i en les últimes declaracions fetes
als periodistes que l'han interrogat, ha
deixat entreveure que el sindicalisme espanyol s'obria a nous horitzons.
Les paraules d'En Pestaña demostren
que existeix un esperit nou que rompent amb la tradició dels procediments
aplicats fins ara per a aconseguir l'emancipació del proletariat, obrirà nous camins per a actuar a base de realitats que
evitant sacrificis inútils, acostin als sindicalistes al seu ideal noble i just.
No hi ha dubte que s'imposa un nou
procediment de lluita, que cal aprofitar
totes les armes i que entre aquestes no
s'ha de menyspreuar l'arma política, com
fins ara s'ha vingut fent. A la vaga, al
boicot, al sabotatge, a la cotització, s'hi
pot afegir l'arma electoral. Mai falsejant els principis de justícia i progrés,
sempre treballant a plena llum per a

Batallades de tot arreu
MÉS CONFERÈNCIES

Després del Iracás del grapat de conferències
que des de que acabà la guerra han sigut convocades, ens crèiem que aquestes haurien passat de
moda; ens havem equivocat. Per lo vist encara és
una atracció que distreu o quan menys hi ha interès de ler-ho creure així.
Ara ha tocat en sort a Lausana. En aquesta conferència volen arreglar-hi la qüestió del pròxim
Orient, cosa per cert una mica difícil, perquè en
definitiva de lo que's tracta, és de ler una mala
passada als turcs, que de discussió en discussió,
veuen que per poc que badin els fruits de la seva
victòria quedaran reduïts a res.
Però tots els símptomes fan creure que no són
pas els turcs els que més estan disposats a badar.
Ells procuren fer bona cara a tothom, dir que si
a tot i anar lent la seva, que ben mirat és lo millor que poden ler.
Els russos també hi tenen Ics seves aventatges.
Ells assisteixen a la conferència de Lausana amb
totes les prerrogatives. Els aliats discutiran amb
ells, amb els homes del poder roig. Si això no és
reconèixer el govern dels soviets, ni mai.
Espanya diuen quei també vol ésser-hi. E l
govern no ho acaba d'afirmar mentre la premsa
estrangera ho assegura. Ens fa l'efecte d'aquell
marrec que vol conversar amb els grans i no
s'atreveix.
Segons sembla, tenim d'anar-h¡ a defensar els
nostres drets sobre els llocs sagrats. Si per a nosaltres fos ho deixaríem córrer. No sigui cosa de
que'ns encomanin una missió especial. A nosaltres
ens donen mals resultats.
Lausana és el teatre on s'hi representa la gran
comèdia. Els aliats vinga discutir. Mentre tant els
turcs, que's refien més dels fets que de les paraules, avencen dins de Turquia i qualsevol dia els
veurem entrar com un mal vent a Constantinoble.
LA GUERRA EN E L FUTUR

Encara que de tant en tant, fins nosaltres mateixos volguem fer-nos la il·lusió de que la guerra
està cridada a desaparèixer, no hi és pas de més
que per altra part tinguem el ferm convenciment
de que és una de tantes coses boniques que no
costen gaire de dir. Més val pensar que I» guerra
es perfeccionarà, es posarà a to amb la civilització, que diríem, encara que no sigui de persones
gaire civilitzades el fer guerra.
Tant com avença el progrés, l'home procura
rodejar-se de més comoditats i les que té millorar-les. Això en tots els aspectes i en la guerra
igual.
Certament que allò de l'heròica lluita cos a cos,
va quedant per les novel les i el cine. En la realitat resulta incòmoda i força perillosa.

crear una corrent cada dia més intensa
a favor de les reivindicacions obreres.
No volem dir que aquestes siguin
exactament les idees d'En Pestaña, però
si que intenta aixamplar el camp de
combat dels obrers fins a trobar el medi
de que aquests tinguin un gran domini
sobre la situació política, de manera que
quan parlin, quan exigeixin una cosa,
siguin escoltats sense vessament de sang.

Vès perquè hi ha necessitat de llençar-se ..
l'assalt d'una ciutat com a feres. Des de lluny, a
gran distància, a trets de morter s'arruna i llestos.
O sinó els aeroplans, de força enlaire. Vinga bombes, força espetec, flames i tot, i un cop apagades, un hi entra com a casa.
Però això encara té un perill. Perilla el que pilota l'aeroplà. La ciència va més enllà. L'home no
té d'exposar-se per a matar.
Així ens ho han demostrat a França. Dies passats es realitzaren amb gran èxit proves de direcció d'un avió a distància per mitjà de les ones
hertzianes, utilitzant un biplà pesat amb motor de
trescents cavalls.
L'aparell evolucionà bastant temps sense pilot
ni passatger sobre la plana d'Etampes amb gran
lleugeresa, lo mateix damunt l'espai clar que per
entre els núvols i la boira.
Ve't aquí dohcs, que un pilot, confortablement
assentat en un silló del despatx dels enginyers,
pot fer córrer sense cap perill a un avió.
A no trigar gaire, la instrucció dels soldats serà
un aprenentatge d'electricista Aparell per aquí,
aparell per allí i vinga timbres.
Ja ens veiem unes grans sales plenes d'homes
assentats, atents a les ordres d'unes bombetes
elèctriques que manen foc al contrari, segons estiguin apagades o enceses. Aquests homes apretaran un ressort i gran engegada de tots els trastos
guerrers, enlairament d'avions, rebombori i foc
per tot arreu.
Aquest sistema, demés, tindrà un aventatge:
no hi haurà presoners, l'enemic que no mori,
quan menys el feriran... I endavant el progrés.
UN SOMNI

No val a espantar-se. Nosaltres acostumem a
tindré el somni molt tranquil i reposat. Moltes
vegades no ens recordem de lo que havem somniat i ve't aquí que quan ho recordem tenim ganes de contar-ho a tothom.
Estàvem encaparrats amb això de l'expedient
Picasso, amb el discurs d'En Prieto i els cops de
honor d'En Berenguer. Tot era somniar com acabaria o si de fet ja estava acabat. Amb aquestes
vingué el senyor Morfeo i adéu...
Vàrem veure un home esquifit, prim, magre,que
dormia sobre un muní de pedres Semblava espanyol, més que per res, per la cara de íamolenc
que feia.
Prop d'ell, còmodament asseguts, hi havia una
colla d'homes, grassos, satisfets i ben vestits. Se'l
miraven i reien
—Es mort—deia un d'alt i prim.
— Dorm, només—responia un de coix.
- No ens ha de ler por—afegia un altre de
grans bigotis i de tipus fanfarró. —Tant si dorm
com si és mort, hem de fer la nostra.

La batalla
Ell que en totes les eleccions hi havia
somniat, logrà sols aproximacions, que
es parlés del seu nom; mes dat i rebatut,
a l'hora d'esbrinar-se definitiva la Candidatura no aconseguí mai figurar-hi.
Anava ara formal; en la reunió del dia
abans s'acordà que devia pendre part
en el míting que per a presentació dels
candidats aquella mateixa nit se celebraria al cafè de «La Constancia», refugi de la «Lliga conservadora».
L'amo del «tinglado» electoral l'havia
escomes i donat la bona nova: convenia
pels interessos locals i prestigi del partit
conservador que formés part del nou
Ajuntament.
La nova trasbalsà a la família. La seva
dona ja se'l figurava amb la medalla de
regidor al coll i la patxoca que faria; i
les noies, les dues úniques filles, vegeren
el cel obert per trobar més aviat casador.

—Aquests socialistes m'amoinen — objectava
l'home prim com una anguila.
—No són ningú—amb to despectiu responia el
dels bigotis
—Deixeu-los per a mi—deia rient el coix.—No
en feu cas dels seus discursos; són encenalls. Amb
quatre paraules els tindrem convençuts. Els agrada cridar i els hi convé. A nosaltres també. Bé hi
té d'haver algú que protesti.
L'home prim, després d'haver callat una estona,
diu:
—Els hi tens de fer compendre que això de les
responsabilitats només és un cutnto. Aquí no hi
ha altre responsable que jo.
Interromp l'home dels bigotis:
—Es que amb vos ningú hi té res que veure.
Es a mi a qui mouen raons.
Continua l'home prim:
—No t'amoinis, home. Tot s'arreglarà. Quatre
crits i res més. No veus que dorm que talment
sembla mort— deia assenyalant l'home magre, que
tot dormint va engegar un badall.
—Han de compendre que s'hi va haver equivocació, l'amor a la pàtria ho salva—amb energia
assegura l'home coix.
— I total per una misèria d'homes que han mort
—digué l'home prim...
Ens despertàrem esverats. Serà cert? No ho
creiem. Mirem la premsa apressadament i... oh
déusl, és cert, els han fusellat, el poble ha castigat
els culpables.
Així ho afirmen els telegrames. Gunaris, Stratos, Protopapadalds, Thotokis, Battazzi 1 Handjianestis, han sigut condemnats a mort pel tribunal revolucionari d'Atenes. E l primer era ex
president del Consell de ministres, els altres companys d aquell al gabinet i el darrer ex generalíssim, tots e'ls culpables del desastre grec.
L'expedient Picasso no està a mans de cap tribunal revolucionari.
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Va efectuar-se el míting i el nostre
candidat no lograva desenredar-se de la
paraula: «Senyors!...» i aquí et vull
veure escopeta; no tingué manera de
tirar endavant; se passejava amunt i
avall del escenari com si remugués alguna
cosa, però d'entendre'l ningú. D'un cop,
com si es tragués de sobre un gran fatic,
esgargussant-se i ensopegant se l'entengué dient: «...administració i administració és lo que volem... que quatre
descamisats no vagin allí a fer-se els
seus... s'ha d'acabar per a sempre la
compra de vots, perquè sí les eleccions
se fan legals, tenim, la gent d'ordre, segura la victòria...» I com se l i acabés la
ratxada que ell mateix no's donava
compte d'on l i havia vingut, se despedí
amb un: «visca la legalitatl... i en quant
a lo demés m'adhereixo a lo que han dit
i diguin els meus companys que han
pres i pendran la paraula».
Quan se va asseure semblava tornar
de mort a vida.
Acabat el míting, en un departament
del local, s'hi reuniren l'amo del «tinglado», els caps maners del «tinglado», els
que anaven en candidatura i quants se
interessaven pel triomf d'aquesta.
Fou cosa de donar el darrer repàs a
les llistes i s'anaren cantant noms, i a
uns i altres hi havia la contesta: aquest
és dels nostres, aquest és dels altres.
En mig de la cantarella dominadora,
del burgit dels que entren i surten, mostruari de tots els estaments, des dels més
honrats i de bon sangro fins als perdularis i rebuig de la població, ensumant
els duros que s'hi repartien, del dringar
de copes, que els més, com en ple do-

MAHOMED VI

Una de les darreres vegades que ha aparegut
en públic, abans de la seva fugida a Malta
que'l separessin del seu, sobre tot per ell, apreciable cap. 1 el cap del Soldà, per Soldà que's sigui,
és un cap com qualsevol altre i el cap tots ens cl
estimem, encara que no siguem representants de
cap Mahoma.
E | fet és que ha fugit, que s'ha escapat. Els
turcs estan que treuen foc pels queixals. En Mobamed quan més foc, més lluny.
L'ex Soldà diuen que s'ha refugiat a Malta. Le»
seves despeses no són inferiors a cent lliures esterlines setmanals. Els contribuients britànics
comencen a rondinar. Els semblen masses lliures
per a un home sol.
E L S TURCS CAP A CONSTANTINOBLE

S'HA E S C A P A T !

L'han tret i s'ha escapat. Ara ja no s'escapen
els lladregots vulgars, l'afanador de rellotges, el
reventador de pisos; ara s'escapa corre-cuita tot
un Soldà, En Mahomed VI. Tot puja de categoria.
Aneu a sapiguer, emperò, amb aquesta escapada del Soldà de Turquia, on quedà tot allò de la
dignitat reial i de la sang. Lo que és els avantpassats de la casa d'Oman, a la que perteneix el
Soldà destronat, des del paradís de Mahoma faran
barrila veient el modo de comportar-se del seu
descendent.
Mahomed Vahi Eddin, ha tingut por; que un
súbdit qualsevol en tingués, no fóra estrany. Déu
no pot estar pas per tothom. Però ell. Soldà, representant de Mahoma sobre la terra, no tenia
dret a tindre'n. No hi tenia dret, però n'ha volgut
tindré.
Els seus compatriotes no li han fet goig. Es
coneix que no's refiava massa de la protecció de
Mahoma I és natural. Si primer havia permès que
los destronat, calia pensar si també permetria

Bona lliçó per als que discuteixen
i no saben d'obrar
(DcLeftlrt)

L A CAMPANA D E G R A C I A

mini dels soviets, no pagaven; de la
molta boira del fum dels «habanos» repartits o agafats sense escrúpols; l'amo
del «tinglado» cridà al nostre candidat,
i clar i català, l i digué que era qüestió
de cent duros per a contribuir als gastos
de les eleccions.
No's va fer pregar, i arribant-se a casa
seva, un bitllet de cinc centes pessetes
pagà la festa. Dona, noies i ell mateix,
altres vegades el defeprendimentels hauria
costat un disgust i amb conseqüències,
però aleshores anà com bufar i fer ampolles. Bé ho valia el càrrec per lo que
representava i per lo que n'esperaven.
Bé ho valia el seu nom, el nom del seu
marit, el nom del seu pare, imprès en
aquelles paperetes sortint de l'impremta.
Els historiaires, els setmanaris locals,
amb la seva imparcialitat de vidre d'augment, no deixaven entendre si el dia de
la batalla feia sol o plovia, dada interessant per a fer-se més càrrec dels efectes
de la lluita. Fan constar com dada irrefutable que fou molt renyida.
KSB
A la candidatura contrària a la *del
nostre candidat, en son districte, hi figuraven dos esq ullets sense mandra i amb
sobrant de diners per a llençar, i en
aquells barris hi tenien simpaties i s'havien treballat el cuiro.
Ell anava de parió amb un advocat
sense plets, sense un clau i per recomanació sense vergonya. Era un espatotxí,
un «vivales» que's portava l'oli, i tothom
convenia que, com a regidor, posaria als
contraris les peres a quarto.
De manera que en aquell districte se
elegien tres regidors, dos per les majories i un per les minories; dels quatre
candidats un, doncs, l i tocava anar a
l'aigua.
Entre el no dormir i l'engúnía, ell i a
casa d'ell, estaven com enfebrats. A cada
moment sabien noves. H i surava, la
triomfadora, la de que la seva candidatura anava a l'aire.
De cop vingué un de la colla suat,
bufant del córre. Els contraris en aquell
districte havien donat una forta empenta
i ara portaven aventatge,
¡4 Un estemordiraent semblava se'n hagués entrat a la casa. Però no hi havia
per què espatítar-se—afegí el recader—
s'havia de bellugar, presentar-se al Centre i descanviar algun bitllet de banc.
1 ell que mai havia pensat en comprar
el vot de ningú, doncs era dèria seva el
recriminar-ho, i sense abandonar aquests
principis, tancant-los sols en aquells
moments en el quarto fosc que hi ha
sota la consciència, se'n anà de dret a un
inquilí amb penjament de quatre mesos de lloguer i condonant-ho, obtingué
el vot de pare, fill i gendre, i engrescants'hi, perquè en certes trifulgues, com
ens deia un savi rabí, tot és cosa del començament, furà d'un cantó a l'altre i
cinc centes pessetes quedaren donades
i benfïdes. L'esforç donà el resultat. Els
tenedors de llibres de les taules del districte, aquells que porten les altes i les
baixes amb tanta seguretat quan no's
descompten, enviaren avís al Centre de
que s'havien refet de la baixa i que el
nostre candidat tenia assegurada la sortida per les majories; pels que faltaven a
votar no era possible la derrota.
De qui va ésser la pensada no ho sabem; fos com fos es devia refermar la
seva majoria. 1 tingué altra volta consell
amb la dona i les filles, i com que els
semblà que el càrrec era de pasta per a
refer-se de tot quant esmercessin, aquells
cors magnànims resolgueren despendre's
de cinc centes pessetes més! Les guardaven, amb les altres, pels vestits de les
noies que estaven a punt de fer-se i per
a ajudar al pabsament de la casa.
Un del bando, pràctic en l'assumpte,
se cuidà de distribuir-Ies desseguida.
Tant hi havia la complerta seguretat
de sortir victoriós, que en el Centre ja
el felicitaven, pel carrer l i donaven la
enhorabona i a casa seva les dones la rebien igualment.
Havien tocat les quatre. E l l i a casa
d'ell esperaven la nova amb l'ànima a les
dents. Passà un quart, passà mitja hora
i del Centre no venia recader, i els passants el saludaven mig moixos com si
allí hi hagués un mort. S'ho veia clar,
havia sortit per minoria i no li gosaven dir.

ü a catàstrofe del Port

i tal com era, no's podia ben compendre
si era per la derrota o per les pessetes
que costava la derrota.
L'amic per a consolar-los els anava
dient de tant en tant:
— Has donat un gran pas... En Ics
pròximes eleccions seràs regidor... Tothom veia segur el teu triomf... perquè
havies de guanyar per força... i de que
te'n hagis anat a l'aigua, del cert, ningú
sap com ha sigut.
Tant com ningú... L'amo del «tinglado»
al veure que en aquell districte dels seus
candidats, sense pensar-s'ho, només ne
podia sortir un, a última hora en les candidatures reservades als més adietes,
manà borrar un nom i logrà fer triomfar
al advocat sense plets, que pel plet que
s'anava a entaular l i era, com a regidor,
més a propòsit.
J. VIDAL I JUMBERT
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PREMSA:

Almanac
Reconstitució del desastre ocorregut al port de Barcelona entre una
golondrina i un barco de la Tabacalera al migdia del 26 del corrent.
Ja s'han enterrat les víctimes de la
catàstrofe ocorreguda el diumenge al
nostre Port. Els volts del Hospital Clínic
oferien imponent aspecte. La multitud
adolorida i commosa comentava la desgràcia i condemnava amb frases dures
als causants de la mateixa. 1 nosaltres
ens preguntem: Qui és el culpable? A
qui es deu castigar?
Si les nostres autoritats es preocupessin un poc més de tot lo que afecta
a la nostra ciutat, si s'exercís un verdader rigor amb tot el qui va contra les
ordenances, i si hi hagués una policia que
vetllés com cal i amb verdader zel en el
lloc que l i pertoca, segurament que ara
no ens tindríem de fer aquestes preguntes.
Els culpalbles són molts, els que manen i els que t ndrien d'obeir, i la

causa és el poc amor al pròxim, el poc
respecte a la vida del ciutadà.
Barcos, tramvies, cotxes, autos, tothom va a la velocitat que l i sembla. ¿Per
què es té d'anar a una velocitat moderada, al pas que pertoca dins la ciutat i
dins del port, si es pot córrer lliurement,
esbojarradament sense por a que ningú
et barri el pas? Els serveis públics funcionen molts d'ells en les més pèssimes
condicions, la Premsa se'n queixa un dia
i altre fent pronòstics que desgraciadament, com va ocórrer el diumenge, es
compleixen, ja que la Premsa es queixava
de la manera en que es feia el servei de
les «golondrinas» i altres petites embarcacions sense cap garantia de salvament
en cas d'un accident. A les queixes tothom va fer el sort, amb els planys ens
temem que passarà el mateix.
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REPICS
Ara es torna a parlar de la sopa. Malamcotl
De la sopa i de l'honra és bona senyal que no
se'n parli massa, ha paraula és sovint un tapa
bruts que ensenya les Uetjors que vol amagar.
Ha vingut cl ministre del Treball i Barcelona,
la ciutat del Treball, ha fet com si no se'n adonés.
Precisament per això, perquè Barcelona és de
les que treballen, no de les que ho fan veure.
Els llogaters s'han de reunir constantment per
a defensar-se contra la rapacilat dels propietaris.
Es probable que dintre de poc els llogaters celebrin un míting i fins potser una manifestació
pública. I és que s'imposa, efectivament, pendre
mides sèries. Els prooietaris abusen com uns
salvatges: tot són desaucis, avisos de que cal
deixar el pis, amenaces i puges de lloguer. Ningfi
està segur a casa seva I l'indignació és gran. Si
el govern no hi posa remei, un dia pot passar una
tragèdia.
Grècia ha fet un cop fort Ha executat, d'una
vegada, el president del Consell, quatre ministres
i el generalíssim del exèrcit, culpables tots ells
del desastre grec.
Avui, oi un comentari. E l llegidor se'ls fari,
potser més atrevits dels que la prudència ens
permetria escriure.
Anglaterra, que ha romput les relacions diplomàtiques amb Grècia, que pensi en la sang que
ha vessat a Irlanda. Snng de poble que estima la
seva terra, no sang de ministre que se la juga.
Hugo Stinnes diu que cal treballar, treballar
i sempre treballar per a trobar la solució de
l'actual crisi econòmica mundial. E l gran financier alemany no ens ha dit res de nou. La concepció del home com una bèstia de treballés molt
vella. Però, i de les bèsties de plaer que són tants
homes, què en farem?

— Aquesta Tabacalera és insaciable! No en tenia prou amb les
víctimes que fa amb el seu tabac?

Un amic se decidí a entrar-hi i treure'l
de dubtes. Els tenedors de llibres se devien haver descomptat, perquè la candidatura contrària havia donat una altra
embestida de ferm i amb diners, esforços i diligència, les majories eren ben
seves. E l l tenia, no obstant, el triomf

assegurat perquè portava aventatge de
vots al advocat, el seu company de glòries i fatigues, i ningú sap com ha sigut
—afegí—que t'ha guanyat per dos vots.
Per lo tant, ell és regidor.
Quedà atuït com si un llamp l'hagués
assombrat; les dones aixecaren un plor
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Es diu que les relacions entre Espanya i el
Vaticà no són gaire cordials. Gairebé no ens atrevim a creure-ho. Espanya es més vaticanista que
la mateixa Roma. A Itàlia, el poder civil ha necessitat fer-se molt fort per a contrarrestar la
força del Vaticà. I això ha fet la moderna força
d'Itàlia. Aquí el poder civil és gairebé nul i cl
poder religiós enorme. Aquí mana el Vaticà.
L'ou com balla, una revista que vol ésser divertida, acaba amb una desfilada de clergues amb
creu alçada, pels claustres de la catedraj E l públic rebutjà francament l'obra E l públic no vol
ésser enganyat I de capellans ja en té prou i
massa amb els de debò. No vol que n'hi doma
més cn el teatre.

